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O petróleo como matéria prima estratéxica ven condicionando a política mundial no século que
remata. A úl_tima crise que mobiliza en Europa a transportistas, labregos e mariñeiros, ten tamén
un transfondo na política dos Estados Unidos fronte a Europa. Pexar o nacimento do Euro e mantera presión comercial, estaria no fondo das decisións norteamericanas, que se coidan de utilizar
as suas reservas para estabilizar prezos e prefire atacar á OPEP como a nai de todas as culpas.
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egundo dados facilitados por
a ·produción mundial de
petróleo é de 55'3 millóns de
barris diários, destos só 27'8
proceden dos paises que integran a OPEP. Na cume de Viena celebrada últimamente polos países da citada organización, acordaron incrementar a
sua produción en 800.000 barriles diários, isto significa aumentar a oferta nun 1'45% porcentaxe claramente insuficiente
para provocar unha caída dos
prezos do crú, máis ainda se
ternos en conta o previsíbel incremento da demanda habitual
nos meses de inverno. Observando os dados do informé do
Al~.

AIE, constatamos incomprensíbeis contrasentidos, remarquemos os máis evidentes. América do Norte, que consume o

31 '9% da produción mundial,
non tan só non incrementou a
sua produción desde 1987 senón- que a reduciu en 200.000
barris diários, mentres que a
OPEP o fixo en 1O millóns. Rú- .
sia, no mesmo periodo, pasou
dunha produción de 11 '4 millóns de barris diários a 6'4.
Vistos estes dados cabe perguntarse, o porque o aumento
da oferta só debe producirse
mediante un incremento de
produción por parte da OPEP .
Máis unha vez dá a sensación
de que se nos está a ocultar a
verdade. Hai un feíto constata- ·
do, os EEUU, cando o prezo do
barril de petróleo está por de- ~
~
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baixo dos 22$, non só cesa a
produción senón que subyenciona o peche do pozos. Elles
máis económico e rendábel importar que producir. Para os
EEUU o aumento de prezo do
petróleo élle favoráb~I,_ o dólar
é moeda forte, o Euro está debilitado e polo tanto os costes
enerxéticos afectan máis negativamente a Europa e o Xapón
que aos americanos. A baixa
cotización do Euro e o Yen fainos máis competitivos, competividade que se contrarresta co
incremento de costes e inflación derivada dos altos prezos
do petróleo . Máis unha vez o
_ . . . .e~~~~ ~rP.-~ seguinte
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Vén da páxina anterior

poderoso dita as condicións e
tainas cumprir.

Situación do Euro
A sua caída parece ser imparábel, fronte este feíto, cabe facerse tres perguntas. Porqué. A
quen favorece. Por que o Banco
Central Europeo non intervén.
Tentarei dar resposta ao primeiro interrogante. As moedas actualmente teñen un valor que
marca a sua demanda, cando
existía o patrón ouro a sua cotización viña dada pola cantidade
de metal precioso que o respaldaba. Os criadores do Euro ,
creeron que este, en competéncia co dólar, teria unha demanda, por parte dos estados, como
moeda estábel de reserva, o
crecemento constante do PIB
.europeu asi o facia esperar. lsto
. era o racional. Mais non foi así,
a Reserva Federal dos EUA fixo, nun príncípío, acopio da mo- .
eda única e posteriormente a
puxo en venda provocando a
sua caída e a perda de confianza por parte dos inversores. Este s regresaron ao dólar por
dous motivos, a boa marcha da
econom ia americana e por que
os tipos de interese da Reserva
Federal están , como mínimo,
dous puntos por riba dos do
Banco Central Europeu. Actualmente o tipo básico americano é
de 6'5 e o do BCE do 4'5%.
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demanda mediante unha compra
Hai un feito
masiva da moeda
única e facelo en
constatado,
dólares. A Reseros EEUU, cando, va Federal, non
obstante, ten cao prez o do barri 1 pacidade
ahondo
para contrarrestar
está por baixo
esta iniciativa.
Cando en épocas
dos 22$,
anteriores unha
non só cesa
das moedas comunitárias era
a produción
atacada, os demais paises cosenón que
mu nitários, mediante os seus
subvenciona o
Bancos centrais,
peche do pozos. interviñan e nor-

Pode o BCE intervir co fin de
frear a· caída do
Euro? Para contestar esta pergunta deberíamos saber se ten
suficientes reservas, en dólares,
para f~celo. Alemaña aportóu o
BCE 40.000 millóns de dólares.
O Estado español, segundo contribuinte, 10.000
millóns, supoñamos que o resto
dos doce, aportasen 50.000 millóns máis. Esta
cantidade non é suficiente para
enfrontarse á Reserva Federal
dos EEUU. Para frear a devaluación, o BCE debería provocar a

malmente freábase a especulación, a Reserva
Federal debía intervir nunha "guerra de guerrillas", pero ao criar o Euro oferecémoslle unha "fronte" e a campo aberto ternos as de perder. •

O prezo do petróleo muda várias veces durante a travesía das grandes

Que pode facer o BCE? Básicamente duas causas. A primeira
axustar os tipos de interese ao
modelo americano , ou sexa incrementales en dous puntos; esta
decisión encarecería o diñeiro e
teóricamente frearia a inflación, o
cidadan acudiría menos ao crédito, caería a demanda e consecuentemente reducirianse os prezos. Cando menos isto é o que
afirman os manuais de economía
e seria certo se a inflación que
padecemos fose de9ida a un exceso de demanda. E este o caso
do noso Estado? Non exactamente. Segundo o governo, boa
parte da nasa inflación é debida
aos incrementos do prezo do crú .
Esta medida, non obstante, ten
consecuéncias negativas, o encarecemento do creta provoca un
descenso no ínvestímento e como consecuéncia un aumento do
paro. A diminución da demanda é
outro factor negativo por canto
significa destrucíón de pastos de
traballo , se ao incremento do
coste das hipotecas vixentes, o
descenso da demanda pode ser
ímparábel. Tomar a decisón é difícil e de duras consecuencias.

petrolei~s.

O prezo político
do petróleo
RAMóN MACEIRAS

Mais aló da relación oferta,demanda e dos custos de produción, o
mantemento duns prezos altos do petróleo por riba do dexeado
pola mesma OPEP (entre 22 e 28 dólares por barril), é conse,
cuéncia do bloqueo económico e político que Estados Unidos·
mantén contra Iraq e Irán e o recrudecemento da tensión entre
Iraq e Kuwait como produto dunha vella disputa sobre os xace,
mentos petrolíferos no sochán.
Ademais, o mantemento dunha grande forza de ocupación militar
no Golfo encarece grandemente o p,rezo do petróleo. Kuwait e os
países árabes pagan con moitos dólares a protección militar norte,
americana e cargan ao prezo
do barril estos custos.
Os consumidores occidentai's'.
están á pagar unha sobretaxa
política polo petróleo impor,
tado do Meio Oriente. É o
custe dunha extratéxia neo,
colonial levada a cabo por
Estados Unidos e os países ri,
cos. Se a eses feitos se lle su,
man os impostas políticos ao
consumo de carburantes en
occidente, queda claro o que
está a acontecer no mercado
petroleiro internacional.
Mentres non c~mbien estas
variábeis políticas non babea,
rán sustancialmente os prezos
dos carburantes.

'O cru continua
.

negociando . . se a ·
prezos non vistos en
dez anos. En
Outubro de 1990, o
petróleo chegou a
cotizarse en US$41
por barril debido á
Guerra do Golfo"

Os prezos do petróleo a futuro
para Outubro e Novembro se
dispararon de novo esta semana até superar os US$37 por barril, cun,
ha tendéncia ao alza debido ás preocupacións que subsisten acem1 da
capacidade de produción da OPEP e as tensións no Meio Oriente.
Ao peche no New York Mercantile Exchange o pasado martes, o prezo
dos contratos a futuro de cru para Outubro medraron US$0,88, ou
2,5%, a US$36,80 por barril, despois de aumentar US$1,85 o ven,
res. O cru de novembro cotizábase en US$35,54 por barril, o que re,
presenta un aumento do 2,4% ou US$0,82. O combustíbel para ca,
lefacción de Outubro áumen~ou US$0,66 a US$1,0395 o galón.
O cru continua negociando,se a prezos non vistos en dez anos. En
0utubro de 1990, o petróleo chego·u a cotizarse en US$41 por ba,
rril debido á Guerra do Golfo.
O nervosismo no mercado fíxose patente despois de que se informa,
se de tensións entre Iraq e Kuwait, ademais da ameaza dun furacán
no Golfo de México. Ao final, o furacán Gordon non impactou de
nengunha maneira ás operacións do Golfo de México.
Pero subsiste inquedanza no mercado por unha potencial escalada
das tensións en Meio Oriente e a arneaza de que se suspenda a pro,
dución de Irak. A semana pasada, lrak acusou a Kuwait de roubar as
suas reservas de petróleo. O país recorreu á mesma queixa para xus,
tificar a sua invasión de Kuwait en 1990, que seis meses máis tarde
desatarla a Guerra do Golfo.+

Crise petroleira e felicidade americana Estados de excepción, exércitos mobilizados,
autoestradas colapsadas. Bruxelas, capital europea,
sen tránsito rodado tres dias por un bloqueo de
transportistas. A crise disparada pola suba
descontrolada dos prezos do petróleo provocu
algunhas das mobilizacións máis importantes da
década en Europa, coa particularidade de que se
prolongan por semanas e abranguen práticamente a
todos os territórios. A reivindicación comun retírese á
baixa da fiscalidade como único xeito de facer viábeis
unha manchea de actividades no transporte terrestre,
no mar e no campo.
As decisións da OPEP, un cártel de paises produtores
no que non están EEUU, Rúsia e paises da ex-URSS
ou Gran Bretaña, foron postas no disparadoiro como
se a suba dos prezos tivese orixe nas suas decisíóns.
A OPEP, capitaneada nesta xeira por Venezuela
-tamén foi un venezolano, o avogado Juan Pablo
Pérez Alfonso, o verdadeiro fundador- procuraba
estabilizar o prezo e axustar a pr9dución, tendo en
conta que esa matéria prima é a sua principal fonte
económica. O aumento de 800.000 barris decidido en

Viena aspiraba a un prezo ao redor dos 30 dólares,
pero a realidade·é que seguiu subindo.
A produción dos prezos finais ten unha complicada
aritmética, na que aspe.ctos fiscais e dos mercados de
capitais, amén de decisións políticas, influen
grandemente. De feito é unha parte mínima a do custo
primário da matéria prima, o qu~ paga o consumidor
final dos gasóleos e gasolinas. E esa fiscalidade
e provoca a indignación dos cidadáns,
gallopante a qu_
toda vez que as previsións de ingresos -por exemplo,
no caso español- das arcas do Estado superan en
moito o calculado en Xaneiro, e nen por iso se
modifica a incidéncia dos impostas.
O governo Aznar, acostumado a navegar na crista da
onda nestes anos, vese cun problema ao que non
sabe facer fronte con nengunha receita. Tal e como se
avisa para o futuro, as culpas bótanse cara á Unión
Europea que non permitiría baixadas unilaterais de
nengun estado membro.
Por outra banda unha sociedade que ten no petróleo a

sua principal fonte enerxética, e que foi iJlcapaz
despois de sucesivas crises de arbitrar sistemas
menos dependentes de enerxia, abócase a unha crise
na que ten unha difícil saida autónoma. Os Estados
Unidos saben que esa dependéncia enerxética
europea é o seu verdadeiro calcañar de Aquiles e
afiúnzase en exacerbala, coidáhdose de non equilibrar
a situación do prezo.
Non se trata de nengunha caste de conspiración, pero
si da lóxica dunha globalización que os Estados
Unidos entanden como americanización do planeta.
Non se entanden se non a simultaneidade de procesos
como a suba imparábel do cru e a crise de
supervivéncia do euro.
Os Estados Unidos respaldan o dólar na forza do seu
exército (o patrón-moeda dos nasos di as en
substitución do ouro) e especulan contra o euro co
obxectivo final de forzar a Unión Earopea a axustar as
estruturas sociais e económicas ao modelo americano,
se pretende ser competitiva.+
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OPP pretendia u ha alcaldia que non deu sacado a Pepe Castro

Os Castro $eguen a '~inar' en Ponteareas
.'·
~H.

ano de desgoverno" e invitou ao BNG a seguir o
exemplo do PSOE de
votar por el ainda que
non participase no governo municipal. A oferta\
do PP pretendia pactar
un programa de mínimos
e unha labor de control
por parte das organizacións progresistas, xa
que o PSOE non se via
formando parte do executivo local.

VIXANDE

Nava Castro foi designad a alcaldesa de
Ponteareas no pleno
que se celebrou nesta
vila o pasado Venres
15 de Setembro. A tilla
de Xosé Castro releva ha asi ao seu pai
despois de que un tribunal obrigou a executar a senténcia xudicial que o inabilitaba
durante un periodo de
dous anos. Nava Castro só contou cos votos do ~eu partido, a
Unión do Condado Paradanta, UCPA, pero
saiu elixida porque
era a cabeza da lista
máis votada e nengunha outra forza obtivo .
a maioria absoluta.
O PSdeG-PSOE apadriñara un intento de enten.dimento co PP e o BNG
para evitar que Nava
Castro saise eleita alcaldesa. O PP non q'ueria
chegar a nengun acordo
coa UCPA e aceitaba de
bon grao o apoio tanto
do PSOE como do BNG, A filla de Castro, Nava, no centro, é a nova alcaldesa.
pero esta última forza
non aceitou ese tipo de
componenda para substituir a unLosada argumentou a necesidaha forza ·de "caciques de direita
de de "rematar coa ditadura" de
por outra igual". Como ninguén
Xosé Castro e coa sua "dinastia
obtivo unha maioria absoluta:, Nahereditária" para impulsar un
va Castro saiu proclamada alcalpacto alternativo e acuso,µ ao
desa, xa que era a cabeza da lisBNG e ao PP de non colaborar
ta máis votada.
para rematar con esa situación.
"Ternos a oportunidade para eliPara criticar a Castro, no pleno · xir que direita é a que govema",
de eleición de alcalde o portadixo Losada, que tamén queria
voz do PSdeG-PSOE, Carlos
evitar aparecer como "apéndice
Losada redimiu politicamente ao
de ninguén", polo que reservou
PP de Ponteareas e tentou un
para o final das intervencións .
acorde entre as forzas distintas
anunciar o sentido do seu voto.
á UCPA: PP, BNG e PSOE, que
que entre as tres suman dez
O portavoz local do BNG, Roconcelleiros e sobrepasan amberto Mera perguntouse cal era
plamente a maioria absoluta,
a proposta do PSOE. "Non se
maioria da que carecen no caso
atreve a pedir o voto para o PP
de non contar cos votos dalgune programa político non hai", diha desas mesmas tres forzas.
xo o nacionalista, que tamén

Castro, pala sua banda,
durante a sua intervención no mesmo pleno indico u que a sua era a
forza máis votada e dixo
que votar ao PP era unha ~ulra ao eleitorado.
Finalmente, na votación
. \ para alcalde a UCPA tivo
1 sete votos, o PP cinco e
o BNG tres. Os dous sufráxios en branca corres1; pondian ao PSdeG \ PSOE, que preferiu absu-_ __
\ terse despois de non fr=
, tificar o pacto que apadriñaba.
A el~ición de Nava Castro c9mo alcaldesa produciuse porque o número dous da lista de UCPA abandonrda o concello por
1
"razóns~pers~ais" e ela figuraba
en terc ira lugar. O resultado da
votació provocou que nengun
dos ca tdidatos conseguise a
maioria rbsoluta dos votos, polo
que foi reclamada alcaldesa a
nese m mento cabeza da lista
máis vo ada. A designación da
filia de astro foi moi aplaudida
polos vi iños presentes no pleno. A U PA encargárase de encher a s la de simpatizantes e
só alg4n as persoas próximas
ao PSO provocaron interrupcións sen importáncia.
A.N.T.

lembrou que nas eleicións as
forzas conservadoras obtiveron
doce concelleiros. "UCPA e PP
son o mesmo, aes viciños bastáballes un cámbio de c~ras, pero nós non podemos votar polo
caciquismo do PP para rematar
co caciquismo da UCPA. A UCPA está presidida por~ un ditador
e o PP por un ministro franquista", afirmou Roberto Mera. O
concelleiro lembrou que nas últimas eleicións "dixemos ben claro que non iamos votar ao PP,
non enganamos a ninguén" .
Ademais, para os nacionalistas
as constantes coincidéncias entre o PP e a UPCA no momento
da votación de temas importantes de política urbanística e fiscal demonstran que ambas far-

zas son iguais e que se o pavo
de Ponteareas quer unha alternativa progresista, esa é a que
"apresentará o BNG nas próximas eleicións municipais".

A direita desunida
Para o PP esta era unha oportunidade de recompoñer a direita
local sen ter que pactar con Xosé Castro, por isa o seu candidato e portavoz Salvador González fixo unha chamada á "responsabilidade e o sentido comun", responsabilidade que beneficiaria sobretodo ao seu partido. Por todo iso, Salvador
González tratou de minimizar as
suas coincidéncias políticas con
Castro, sinalou que houbo "un

OConsello de Cantas dénúncia que aauga na Galiza éun ben para uns poucos

1

1

O Luns dizaoito, Nava Castro
designou o seu pai terceiro tenente de lcalde e concelleiro
de Urbani mo. •
,
'

'

A auga que move o peto
1

Galicia está a tomar decisión sen
rigor ambiental, non senda esiO aproveitamento hidrolóxico · xente cos estudos medioambientais que presentan as empresas
de Galiza está a bGneficiar só a
promotoras de obras hidráulicas,
uns poucos. Os usuários e daafirma ao Consello de Cantas. Ao
n if icados non teñen nen voz
mesmo tempo censúralle que se
nen voto á hora de decidir, non
- existe rigor ambiental nas
declaran obras de "utilidade pública" de xeito inadecuado para
obras, decláranse obras de utilique as expropriacións se realicen
dade pública de xeito inadecuapala via de urxéncia. Acusan tado, utilízase o diñeiro para pumén a este organismo de abusar
blicidade e non se cobra ao xeito pala explotacións das infradeste trámite urxente, ao tempo
que lle dem·anda' que concrete as
estruturas. Asi o pon de manifesto un informe do Consello de . razóns palas que acude a este
Cantas sobre o organismo Auxeito de contratación.
tónomo Augas de Galicia, responsábel deste sector.
Cita como modelo de actuación
pouco rigorosa a adxudicación
O organismo autónomo Augas de
do encaro de Caldas a Cortizo
-0-A.E.

Hidroeléctricas S.A. na que "
non se motiva a urxente ocupación de bens" realizándoa con
"critérios moi imprecisos que
impiden opinar sobre a sua obxetividade".
Tamén lle censura a Augas de
Galícia que divulgue como publicidade as actividades do or-'
ganismo, con diñeiro conseguido mediante modificacións orzamentárias, desviando créditos
destinados a obras hidráulicas e
de saneamento a incrementar
créditos para gastos de asisténcias técnicas.
Ao mesmo tempo, o Consello
de Cantas recoméndalle a Au-

gas de Galiza maior democrácia
e representatividade, instándoo
a constituir as xuntas de explotación e as comisións de desembalses, para que os usuários poda defender os seus re$pectivos intereses.
·
Para solventar algunhas destas
tachas que aparece no informe
realizado pala Area Institucional,
da que é conselleiro Francisco
Constenla, o Consello de Cantas urxe a elaboración dun documento exaustivo sobre os
aproveitamentos hidroelécticos
galegas. Un plano das bacias
hidrográficas que abranga a todo o território galega, e non co- .
mo o actual plano hidrolóxico

que se refir~ ao saneamento case en exclus·va.
O Consello de Contas tamén
demanda q e se regule por lei
un canon pa a protexer e millorar o domíni público· hidraúlico,
que deberán de abonar as empresas que tilicen o sist~ma
hidráulico. O seus ingresos serian xestiona os por Augas de
Galicia. Ao m smo tempo, o organismo fisc izador galego reclama a xestió do canon de saneamento sex tamén xestionad o por Auga de Galicia pola
importáncia q e ten para financiar gastos de xplotacións destas infraestruct ras de tratamentos de augas r siduais. •

.
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Cuiña nega a Ferrol
a autovia Transcantábrica

5

O conselleiro Xosé Guiña aliñouse co Ministério de Fomento e apoiou que a autovía Transcantábrica vaia até
Baamonde por Vilalba no lugar de ir até Ferrol. Con isto
Guiña aceita relegar a toda a comarca da Mariña e renúncia a pedir un traxecto costeiro. Para tratar de respostar·
ás críticas, Guiña propuxo desdobrar o corredor de Ferrol
ás Pontes até lgrexafeita. O conselleiro apoiou as razóns
de Fomento de optar por este traxecto e que veñen dadas
polo aforro económico. que supoñen. Ante a proposta de
acelerar a construción dun corredor litoral,_o alcaldes da
zona respostaron a Guiña que a Transcantábrica é unha
obra que debía estar concluida hai dez anos. Ainda que
Guiña e Fomento están de acorde, Astúrias ainda está en
contra de que a Transcantábrica entre na Galiza através
de Ribadeo e prefire que o faga através da Veiga do Eo. +.

Os conselleiros non van ao Parlamento
porque teñen que redactar o orzamento
Esta é a última excusa de Xaime Pita para xustificar unha
prática que é habita!, como'é que os conselleiros teñan unha visión moi relaxada da importáncia do Parlamento e a
sua función de control sobre as suas actividades. Pita dixo
que ao vindeiro pleno non asistirán os conselleiros por estar a elaborar o Orzamento do 2001. Tamén indicou que o
Martes 26 comparecerá o titular de_Agricultura pero que
até Outubro non haberá novas comparecéncias. Na
opinión da oposición, o anúncio de Xaime Pita indica que a
situación é preeleitoral e que a Xunta está paralisada pota .
vindeira convocatória.dos comícios a1:1tonómicos.+

Defínese como forza política non condicionada ao poder de Madrid

OBNG proclámase cQmo
'a única opción de governo'
-0- A. EIRÉ

O BNG proclamouse como
"a única opción de governo
verdadeiramente existente
hoxe na Gal iza". Esta mensaxe foi coincidente na
maioria dos intervintes na
celebración da "Escola de Verán 2000", celebrada os días
16 e 17 de Outubro en Vigo.
"Optimistas pero non ilusos", así
definía ao BNG Xosé Manuel
Beiras. Optimistas porque o
BNG é a "única opción de governo merecente de tal nome" e
porque Galiza, co BNG á fronte,
está en "c'ondicións de acadar
un estátus que lle permita poñer
en marcha todas as suas oportunidades".; explicou Beiras.
Pero, por que os únicos? O voceiro nacional do BNG razoou ante
máis de 250 cadros políticos deste xeito: "só se pode lograr que
Galiza saia da actual situación
pensando desde Galiza unha polí-'
tica própria,:adaptada ás sua's necesidades e sen estar condicionada ao poder español". Polo tanto,
o BNG seria a única formación
política que cumpre hoxe esas
premisas e ·que estaria en condicións de ch~gar ao poder.
Pero Beiras;remarcou que o BNG
non só estácapacitado para realizar "unha política de Estado própria" na Galiza; senón tamén tanto "en Madrid como na UE". Beiras foi máis alá ao afirmar que
"Galiza pode ser protagonista nun
novo proceso histórico".
O BNG "como protagonista dunha política de Estado galega e
·dunha política galega no Estado",
eis a receita de Beiras, acollida
con aplausos entre a militáncia.
Un BNG que se está a afortalar
como "como a forza progresista e

__Positivo bala_nce da presenza do BNG
·no Parlamento·europeu
En un ano de presenza no Parlamento europeu, o re- presentante do BNG Camilo Nogueira tivo 131 iniciativas e intervencións en pleno e. comisións. A labor desenvolvida polo parlamentário nacionalista e presidente
do lntergrupo de Nacións sen Estado case non ten parangón na eurocámara. Ademais, a actividade de Nogueira estivo relacionada _con todas as cuestións rela<;:ionadas cos intereses do naso país. Alguns dos -togros máis relevantes son que as "rexións" xestionen direitamente os
fundos estruturais ou que se recoñeza ao noso país o direito a formar parte das redes europeas de alta velocidade."+

anti-imperialista de referéncia en
que se "apoian e impulsan os
todo o Estado" con capacidade
sectores máis dinámicos".
para incidir fortemente nas outras
nacións sen Estado de Europa · Pero Beiras támén afirmou que o
como o demostraria o fe·ito de
BNG "non é iluso" e.que olla difique Camilo Nogueira fose elexido
culdades. Entre elas a política
presidente do intergrupo destas
do Partido Popular ao que retranacións no Parlamento europeu.
tou como "sectário, reaccionário,
Os populares desbotaron no Congreso a proposición non de
xenófobo e anticonstitucional".
lei do BNG para que o plano de modernización da rede ferroTamén o alcalde de Vigo, Lois
Como proba citou a negativa a
viária galega inclua unha velocidade mínima de 150 quilómePérez Castrillo, incidiu no BNG
incluir nas novas matrículas os
tros por hora. Francisco Rodríguez defendeu un plano a decomo alternativa, afirmando que o
distintivos das comunidades ausenvolver entre o 2001 e o 2007 e resaltou como obxectivo
PP "considéranos perigosos portónomas históricas e o feíto de
conseguir esa velocidade mínima no interior do páis con duque cada vez máis xente aposta
anuncialo subreptíciamente.
pla via e electrificación da rede. O deputado considerou "un
pala forma de governar do BNG".
insulto á intelixéncia" que se "venda" como início das obras
Cal é? "Ternos un compromiso
O voceiro nacional do BNG puxo
do AVE as actuacións no tramo Santiago-Oroso. +
·
tamén de manifesto a ofensiva do
político con Gallza e cumprimos o
noso traballo político con lealdade
PP intentando criminalizar calaos cidadáns. Somos unha forza
quer nacionalismo democrático.
Pero, para Beiras, o PP non só
política distinta", expticou o alcalde vigués na abertura da Esco/a .
ataca ás organizacións políticas,
senón que atenta contra as próprias eséncias nacionais das naOs governos municipais
O conselleiro de Economía Xosé António Orza anunciou
cións sen Estado. Ainda asi, Beique
a nova residéncia do presidente da Xunta vai · estar
Xosé Manuel Beiras diria na
ras considera que "as incógnitas
construída en Setembro ·do 2001 e que canta cun rozaclausura que os governos munie os interrogantes están hoxe xa
mento de 1.200 millóns de pesetas. Vintesete mil mecipais "están a dar pasos signifiidentificadas e veñen marcadas
. -tras cadrados de parque · serán acondicionados na fine.a
poi a mesma evidéncia do poder".
cativos no artellamento de GaliMontepío, a un par de quilómetros de Sari Gaetano. Maza, con avances non só na xesNeste senso, resaltou a apacinuel Gallego Jarreto é o arquitecto encarregado das
tión senón tamén como referendade do BNG para dinamizar o
obras, que serán executadas pala construtora San José.•
tes dos proxectos políticos". Be iGaleuzca e defender non só as
ras citou coma un destes referenorgaizacións nacionalistas senón
tamén ás nacións sen Estado.
tes o impulso decisivo que Pérez
Castrillo lle deu á constitución da
Área Metropolitana de Vigo.
Beiras ere que o PSOE non vai
seguir moito tempo coa sua polítiO governo municipal de Redondela está en crise. O BNG
Francisco Rodríguez, voceiro do
ca de subordinación ao PP, sobre
anúncia que deixa as tenéncias de alcaldia en protesta pota
todo no tema de Euskadi, onde a
BNG no Congreso, afirr:naria que
atitude do PSOE. Desde o PSOE consideran "caralladas" as
dirección de Madrid xa lle está a
os que boicotean o governo de
queixas do BNG .. Os problemas comezaron cando demitiu o
mandar recados á dirección basprimeii'o tenente de alcalde, o nacionaVigo "non teñen valentía, capacica para que mude a sua política.
lista Carlos Pazos, cando ocupaba o
dade nen disposición para realizar unha moción de censura".
Recados que tamén lle poderian ·
cargo de alcalde acidental e se enterou
chegar a Pérez Touriño antes
que Xaime Rei (o alcalde socialista)
tomaba decisións estando de vacacións
dos comícios galegas para que
A dinámica social "tan potente
sen consultar con el ...Outra das rifas veu
que impediu que Galiza colapse apartase do mimetismo co PP.
Así as causas, no BNG eren que,
dada porque Rei gratificou a unha
sara, sobre todo no último decéde derrotar a -Fraga, o PSOE, por
tuncionária sen coñecimento de Pazos,
nio", acentua o optimismo polítiresponsábel de persoal, que leva un ano
máis que nalguns concellos seco do BNG, segundo Beiras, poteimando en pacificar os problemas la~
gan a estar nunha posición de
lo que seria vital para o nacionaborais e de enfrentamentos no concello. .
acoso {pensan que algo está a
lismo estabelecer pontes entre a
A terceira causa do enfurruñe nacionamudar) os socialistas non terán .
realidade social e a administratiCarlos Pazos.
lista é a teima de Xaime Rei en paralisar
va, "pois hoxe semellan pasar
máis remédio que apoiar a Beiras
algunhas actuacións senlleiras das concellerias do BNG. •
por unha dualidade", ao tempo
para presidente da Xunta.+

O PP rexeita a velocidade
de 150 quilómetros por hora para o tren

Mil douscentos millóns
para a residéncia presidencial

Ogoverno de Redondela en crise

GALIZA
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·uNHA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
MANuELMERA

/

da loita pala democrácia real, a que gaA oposición á empresa pública, sempre
• UNHA DEMOCRACIA REAL. Sobre a
ranta o respeito ás nec:.esidades e decipresente nas clases altas, alongouse agora
importáncia de democratizar como paso
ás clases médias e mesmo a ·s ectores da
sións das rnaioriasprévio ao SO"~falisrno, din alguns dirixenclase traballadora que non cantan con
tes da esquerda, por exemplo Pierre LaEsta proposta dunha xeira democrática
información cóntrastada. Contribuiu a
roche(2), "A democrácia comprendida coprévia ao sociálismo non é nova para toisto non só a queda do eido socialista, semo dornínio colectivo no conxunto dos
dos aqueles países que loitaron ou loitan
rrón tamén, como neprocesos sociais, ecocontra a dependéncia e colonización.
galo, que moitas emnómicos, políticos ~
Tarnpouco é para o nacionalismo galega
presas e servizos públiculturais. Non como
que fixo esta a sua teoría desde a década
un domfnio estatal,
cos foran estrangulados 60. Mais o feito de que minguase moiseria un domín io
dos desde govemos de
to o número de labregos e desaparecese
direitas, para privatizanon estatal, que se
en practicamente todos os países depen1os total ou parcial· exerce nas iil.iciatidentes a burguesia nacional (mesmo os
rnen te. Mais tarnén, .
vas dos cidadáns na
,,,. .
que contan con estado próprio e tiveron
moitas veces, a actituempresa, nas escalas,
experiéncia de governo nacionali ta ),
O socialismo real, aquel que foí apresende dos próprios empreno conxunto da vida
podía facer pensar erroneamente que esta
tado como tal perante 70 anos, non foi
gad os públicos que
sócial." Trátase dunq~e
v~ti~as
etapa xa non era precisa como un paso
aprnveitaron governos
capaz de enfrontarse coas esixéncias do
ha análise centrada
prévio ao socialismo.
de esquerda para con- ·
desenvólvimento económico e social do
no papel activo que
século X:Xl. Por moitas razóns, por exemquerir condicións ladeben xogar as maio• FORMAR, INFORMAR E ORGANIZAR A
borais rnoi por riba das
plo o Centro de Estudos Sindícais de
rias sociais, non esSOCIEDADE. Para gañar a loita pola demo,
Moscova apresentou no XIII Congreso da
xerais; de .xeito tal que
quece tampouco o
FSMºl un estudo ho que analisaba ·dados
foron vistos corno uncarácter da proprie- .crácia cómpre dar a batalla ideolóxica. Vale ben pouco ter grandes indicatos ou parha carga económica
positivos, que enumera, e que se refiren
dade dos meios en
tidos se os afiliados non teñen particiao avance económico e nos servizos so- -sobre o resto dos cidacuestión cando enupación activa e están abafados pola ideolodáns (especialmente
ciais, pero tamér'l. erros, por exemplo: a
mera as loitas contra
xia dominante! Se esta situación se consoburocrácia floreceu nunha morea de. esfe- . os asalariados do seca privatización. Pola
lida non haberla capacidade real para nenras, entrañando unha dexeneración polítor privado) e por tansua parte Gladys Magunha mudanza fonda tanto no social coto preservadores dun
tica e moral dalguns dirixentes; a proprietÍI)ºl escrebe respeito
mo no nacional, alén de realizar mellor a
estatus, e non corno
deste tema, "en Chidade do Estado non se converteu nunha
xestión do sistema, ainda que pretendamos
propriedade- verdadeiramente popular; o
avanzada dun proceso
le non existe unha
todo o contrário.
de socialización, un
auténtica dernocrásistema de reparto igualitário da riqueza
·por médio do estado e o sistemá de promellar servizo para os
cia, e isto non pasa
Non é doado neste marco organizar sectotección social enxendrar.on comportacidadáns e un maior
corno fruito dunha
res amplos da sociedade, alén do achegamentos parasitários; moitos traballadores
equilíbrio na distribución da renda.
transición frustrada, senón polo modelo
rnento ao traveso da loita concreta e de ·
político que se nos quer impar_ Por iso é
chegarori a perder o senti~o de respansagrandes esforzos de captación persoal, a
bilidade; reforzouse a cenfralización a exCon estes antecedentes e estas realidades
que o Partido Comunista de Chile elabomenos que a sociedade vexa que hai rapresentes non é sinxelo pular polo sociapensas das rexións e repúblicas ...
rou a sua estratéxia para os vindeiros
zóns para participar activamente (na
lismo. Cómpre demonstrar na prática que
anos, baixo o título de revolución demo,
Dehemos engadir ao anterior elementos. a propiedade pública é tan ou máis efi- .Jic~dti~a". Po la sua parte Hugo MolinaC4> transición hóuboas). Cómpre pois, que
nesta xeira a loita ideolóxica vaia parella,
ciente que a privada, que permite xerar
exteriores, como: as consecuéncias da
escrebe en América Libre: "despois dos
mesmo por <liante, da mobilización social,
agresión das poténcias capitalistas, a guemáis riqueza para todos e unha .d istribuacordos de paz n'O Salvador, segundo a
rra civil despois da Revolución e a 11 Guese queremos invertir a corrente, se querecion máis xusta. Demonstrar que permite
nosa opinión, abriuse un periodo de
mos unha Galiza liberada e con xustiza
rra Mundial, o bloqueo tecnolóxico, e, por
unha sociedade máis solidária, e por tantransición no que ainda nos atopamos,
to, menos violenta e que preserva axeita- . c'uxo dilema histórico consiste no se- . social. Para iso cómpren meios de inforúltimo, a revolución tecnolóxica que desata o aumento do prezo do petróleo na
<lamente o ecosistema. Afortalar o -sector
guinte: ou no país avanzamos deica o que_ mación próprios, escalas de formación de
década dos 70.
cadros, recuperar a iniciativa cultural e
público só é posíbel desde govemos realnós chamamos a consumación da revolulingüística, prestixiar a história nacional
mente de esquerda (nacionalista no caso
ción democrática en camiño ao socialisHai quen pode argumentar que un capitae dos movimentos sociais, dar a coñecer
galega) que, dun xeito metódico e consmo, ou se consolida o capitalismo depenos líderes populares, relacionar explícitalismo avanzado favorece o paso ao sociatante amasen as virtudes da empresa púdente modernizado. Ese é o dilema". As
lismo, non, hai dúbida que teoricamente é
mente e con coeréncia o táctico co estrablica, e denúncien os priviléxios e subpropostas son moi semellantes, mália as
asi, pero seria de cegos quedar nesta análitéxico ... dar valor ao di cur·so, á imaxe e a
vencións coas que se fomece hoxe a grangrandes diferéncias de desenvolvimento,
se parcial (economicista) esquecendo ouactitude que relaciona a política e. a pode empresa privada, á que logo se aprede contexto político e na história recentros factores tan importantes como que o
vo. Unha loita ide lóxica, te ' rica e rá isenta como competitiva e eficiente.
te. Todas identifican unha nova xeira: a
capitalismo nestes países é onde ten máis
ca, que debe ter o eus alicerces na reali,
consenso social, ao atinxir os seus benefiMais cando falo do público, sexa servizos
dade nacional e no modelo de sociedad .
(2) PIERRE lAROCHE, membro da Comisión de Relacións lnternacionais do Partido Comunista Francés,
cios materiais a camadas moi amplas (por
ou empresas, non estou a considerar excluT endo en ~onta sempre que a mai ria do
América Libre nQ 8.
mor da explotación do Terceiro Mundo).
sivamente ás estatais, serrón todo tipo de
estados e nacións do mundo s n d p nLenin comprendeu esta realidade do capidentes e as burguesía na_ci nai f r n
propriedade colectiva. Potenciando, deste
(3) GLADYS MARIN, Secretária Xeral do Partido Comunista de Chile, América Libre n 2 8.
·
talismo, na sua andaina imperialista e por
xeito, máis centros de poder, máis achegachuchadas polo capitalismo internaisa considerou a teoría do grilón máis flemento á base social e territorial, e por tancional.
(4) Hugo Malina é representante da Frente Farabunbe; daquela Rúsia era.un estado capitalista
to unha meirande democrácia.
- d_o Martípara a Liberación Nacional .
periférico, cunha cativa pero curtida dase
Neste cenário só as camaqas populares,- e
obreira. Dábanse na Rúsia as condicións
os pequenos empresários que son vftimas
sociai_s para a Revolrn;:ión, tamén para o
das transnacionais, teñen interese en mupaso ao socialismo? Sobre is to último tendanzas sociais e políticas profundas ... que
se debatido moito daquela e posteriormennon aceita o sistema. A clase obreira, que
te, en todo caso até a década dos 60 os
é moi maioritária no sistema produtivo,
éxitos eran evidentes, mália o bloqueo e
ten capacidade para trabalo, unha teoría
as desfeitas de sucesivas guerras.
alternativa, unha histótia de loita e organizacións consolidadas, ten un papel so• 0 PÚBLICO COMO SINÓNIMO DE INEbranceiro que xogar, alén de que nuns paíFICIÉNCIA. Deixando a un lado este debases o faga e noutros non.
te, o certo é que para a sociedade galega e
mundial o socialismo, como sistema, saiu
Trátase de govemar para todos, pero co
mal parado coa queda da URSS. A própria
centro de gravidade na maioria do povo,
empresa pÓblica, sempre combatida desde o
naqueles que sempre foron vítimas principoder económico do chamado mundo ocipais da inxustiza e da agresión colonizadental, apreséntase hoxe como sinónimo
dora. Non caiamos no erro de pensar que
de ineficiéncia e atraso tecnolóxico. Non
as institucións non teñen história, en
quedan tampouco á marxe destas críticas
pensar que co simples feito de chegar un
aqueles países non alin~ados que desenvolpartido de esquerda ao governo muda o
. veron un forre sector público industrial, e
seu carácter e desaparecen as relacións de
mesmo os que desde o keynesianismo propoder existentes previamente. Cómpre facuraron un "estado de benestar".
cer grandes esforzos para compensar décadas, séculas, de desequilíbrios, nos que as
forzas populares estiveron ausentes e fo(1) Realizado do 22 ao 26 de Novembro de 1994 en
Damasco, Síria.
ron ninguneadas.•
Hoxe o imperialismo USA é hexemónico,
pero ademais, a queda da URSS trouxo
consigo unha míngua da soberania de todas
as nacións, un recuar nas forzas. que loitan ·
polo·socialismo e un xeito máis descamado
de manifestarse o capitalismo. Iso non quer
dicer que non haxa contradicións dentro
do sistema, nen que morrera toda· oposición. Pero, calquer pode ver todos os dias
nos meios de información, na actuación da
xustiza, na actitude da maioria dos partidos
políticos ... que os valores que están na cima, son aqueles que gaban o éxito empresarial ou das grandes poténcias.

'Só as camadas

populares, e os
pequenos empresanos
son
das
transnacionais, teñen
interese en mudanzas
sociais e políticas
profundas"

-w.-.
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Folgas emanifestacións chaman aatenc~n. sobre aactual evolución da economia
/
,¡

/

o·Outono comeza na Galiza

Non abondaba coa dispersión
da povoación que ten o noso ·
país que a Xunta converterá a
metade do solo rústico en
chan urbanizábel. A medida
axústase ás normas ditadas
polo Ministério de Fomento, o
que significa que todo o solo
rústico que non está protexido
ou que non é de asentamento
rural será urbanizábel; é dicer,
a metade do que hai. No
desenrolo urbanístico
facilitarase a promoción
particular "se os concellos
non xestionan con áxilidade
da reforma do seu
planeamento". Mália que as
necesidades de vivenda na
Galiza limítanse ás grandes
cidades, con estas medidas /
Galiza poderian aumentar os
máis de 30.000 núcleos de
povoamento.+

con várias frontes de mobilización sindical
A axenda das mobilizacións
para os próximos dias en Galiza non ten a penas dias libres. A reacción dos traballadores en vários sectores clave fai prever que estes meses finais do ano 2000 poden
rachar a tónica da segunda
década dos 90, caracterizada
pola pasividade sindical. Os
transportes, a pesca, a limpeza, as amas de casa e alguns outros grémios iniciaron ou pronto comezarán mobil izaci óns por todo o país.
O Luns, 18 de Setembro, abríronse várias frontes de mobilización.
En toda a província da Coruña e
máis nas liñas que a transnacional Arriva controla na de Lugo,
comezaba unha folga no transporte de viaxeiros por estrada. Ao
mesmo tempo , os traballadores
da limpeza da Xunta concentrábanse nos edifícios administrativos de San Gaetano, en Compostela, en demanda de melloras
salariais. Só é o princípio. O Grupo de Empresas Alvarez empezou un paro de oito días o Mércores, 20. O Venres, 22, realízase
unha manifestación na Guarda a
prol da sinatura dun acordo con
Marrocos. O vindeiro Xoves, 28,
o SLG convoca outra marcha en
defensa do sector lácteo.
Ao redor de 4.000 traballadores
sumáronse á folga indefinida do
sector do transporte de viaxeiros
por estrada da proví ncia da Coruña. O paro está convocado pala CIG, Comisións e UGT e responde á insuficiente oferta de aumento salarial da patronal, que é
inferior ao aumento do IPC.
Outra das queixas dos traballadores céntrase nas irregularidades que os empresários cometeron en canto á aplicación do convénio colectivo. Segundo denúncian os sindicatos convocantes,
a xornada laboral dos empregados sempre superou as 12 horas
diárias estipuladas, nas que se
incluen os períodos nos que o
traballador ten que estar á disposición do que a empresa precise.
A maior polémica desta folga
estivo motivada polo sistema de
servizos mínimos que aplicou a
Xunta, moi criticado polos traba11 adores, que os consideraron
abusivos ao entenderen que beneficiaba os intereses económicos da patronal. Por este motivo, en moitas ocasións non se
cumpriron estes servizos.
Tal e como afirmou o secretário
nacional da CIG-Transporte, Xesus Pastoriza, as reclamacións
son várias e atenden a várias
, frontes. "Reclamamos unha su- .
. ba salarial maio~ ca o IPC en ·
. dous pontos; maior definición
das categorías profisionais; fixación anticipada d'e calendários
de servizos; redución en 26 horas da xornada laboral anual".
Outra empresa que xa comezou
g folga foi o Grupo de Empresas
Alvarez (GEA). Os 800 traballadores de GEA na ria de Vigo pararán o seu labor até o próximo
Venres, 29 de Setembro. O paro

AXunta ampliará
o solo urbanizábel
para abaratar a vivenda

1

AArea Metropolitana
de Vigo terá amplos
poderes urbanísticos

Centos de traballadores de Sintel exixiron solucións para a sua empresa diante da sede compostelá do PP.

ten a sua orixe !1º incuniprjmenlimpeza da Xunta quixo servir,
to da empresa en canto áo iri ~~ , ~n rpalabras do Comité de empPesÉf\Je- Maconsi , concesionágreso das nóminas dos traballadores. O Comité lntercentros
ria deste, como alerta sobre a
considera que esta situación
situación actual dos traballadonon ten unha causa lóxica porres, como paso prévio denanque a empresa canta cunha boa
tes de iniciar unha taiga. A
carteira de pedimentos , que
maior reivindicación destes
chega até o ano próximo.
empregados é a equiparación
salarial entre os limpadores e
Outras demandas que os trabao demais persoal laboral do
l]adores puxeron enriba da megoverno galega nas mesmas
sa son a normalización dos subcategorías. Mália todo, desde
ministras de matérias primas, o
o comité espérase que se chepagamento do 25 por cento das
gue a unha solución negociada
pagas extra e demais atrasos
nunha vindeira xuntanza que
económicos presentes no conse vai desenvolver entre os
vénio colectivo.
traballadores, a empresa e a
X unta.

Alerta entre
os limpadores e en Sintel
A concentración do servizo de

Os que tamén volveron mobilizarse foron os traballadores de
Sintel, empresa adicada ás te-

A. PANARO

lecomunicacións, antiga filial de
Telefónica. Hai poucos dias
máis dun cento de empregados
concentráronse , desta vez
diante da sede do Partido Popular en Compostela. O presidente do Comité de empresa
en Galiza, Rafael Martínez, deIJUnciou que o 80 por cento .dos
2.000 empregados da compañia -200 deles no noso paísestán parados e ~evan tres meses sen percibir o seu soldo.
Esta crise, segundo Martínez,
faise xa desesperante cando se
compraba que non se está a
poñer en marcha nengun tipo
de medida para volver á normalidade. Sintel está en suspensión de pagamentos desde
o pasado mes de Xuño e canta
cunha débeda de máis de
24.000 millóns de pesetas.•

Na defensa do mar e do agro
Aos paros e concentracións
devanditos vanse unir en datas
próximas senllas manifestacións nacionais en defensa dos
sectores da pesca e do leite. A
vila baixomiñota da Guarda será o cenário dunha multitudinária manifestación, o 22 de Setembro, en reivindicación da sin atura urxente dun acordo
marco entre a UE .e Marrocos
para a explotación do caladoiro
sahariano.
O dia 28 serán os gandeiros
os que saian á rua para reclamaren medidas de protección
para o sector lácteo, un. dos
máis prexudicados por medidas institucionais e políticas.
O SLG , principal convocante
da rnanifestación, exixe que ·
se acometan várias das suas
demandas para salvagardar
este sector, considerado estratéxico.

Ademais de todas ·estas niobilinuel Mera, o aumento das mozacións, espérase que o próxibilizacións neste comezo de
outono responde a un cámbio
mo 1O de Outubro a meirande
parte dos traballadores do gran
económico que se comeza a
comércio paren en demanda de
sentir na sociedade galega.
melloras nas suas condicións la- . "Non estamos diante dunha
borais, unha vez aprobadas as
radical-ización das posturas
medidas liberalizadoras nos hodos traballadores, p~ro si que
se- está dando un maior nivel
rários comerciais. Esta folga, de
carácter estatal, encentará unha
de demanda dos traballado res, xustamente coincidindo
série de mobilizacións que pretenden racionalizar o cámbio de
cos primeiros indícios de femodelo nas relacións laborais.
bleza económica". Eses pontos frouxos son, en palabras
Outros focos de atención están
de Mera, factores que se
nas asociacións de consumidotransmiten rapidamente á
res de .carburantes e de sectomaioria da xente. "<O déficit na
res dependentes dos hidrocarbalanza comercial fpi altísimo,
buros. Tamén se agarda que os
a pesar da debilidade do euro;
funcionários inícien medidas de
os xuros aumentarÓn, coa inpresión para exixir unha suba
fluéncia que iso te~ sobre as
salarial acorde co custo da vida.
hipotecas ; houbo ur¡iha queda
na produción autor:rn\> bilística e
Síntomas d e recesión
os prezos increméntanse a
pasos axigantados animados
Para o presidente da CIG, Mapolo petróleo".•

Os 47 membros da Área
Metropolitana de Vigo
-representando a catorce
concellos- terán amplos
poderes en matéria
urbanística e poderán
· expropriar terreas en
calquer concello da
metrópole. As primeiras
competéncias serán en
· matéria de transporte e xa
se preparan billetes de
transferéncia para poder
cambiar de médio de
transporte sen custe
adicional. Nestes
momentos negóciase a
criazón dun consórcio dos
meios de transporte
público. De todos xeitos
os trámites de
constitución non van moi
rápidos porque é
necesária a aprobación
dunha lei do Parlamento.•

Admitido o contencioso
de Benposta
contra o Elier Ojea
A comisión parlamentária
que investiga o caso
Benposta non vai entrevistar
ao· delegado provincial en
Ourense de Política
Territorial, Elier Ojea, por
decisión do PP. "Se declara
Guiña non ten sentido que o
faga o delegado", explicou· o
portavoz parlamentar dó PP
Xaime Pita. Sen embargo, o
xulgado de Ourense vén de
admitir a proba o
contencioso administrativo
dos responsábeis da
"Cidade dos Muchachos"
contra Ojea por consideralo
o responsábel das
, actuacións de Xestur nos
terrees de Benposta.
Técnicos de Xestur, entidade
da que é presidente en
Ourense Ojea, ocuparon a.
finca de Benposta o 23 de
Decrmbro de 1999 e o 19 de
Xan~iro deste ano para
realizar medicións. A Xunta
quer .construir un estádio
ocupando boa parte dos
terr~?s da Cidade dos
Muc~ achos. •
1
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Xes:us Paulo González Moreiras

'Estoo ·disposto a facer cumprir
a lei de Normalización Lingüística'
*

AFONSO EIRÉ

20 DE XULLO DE 2000

Cales van ser as lifías mestras que van rexir a sua actuación política á fronte da Dirección Xeral?
,
Ainda estamos a traballar no
proxecto ·pero as liñas mestras
son as que xa tiña a Xunta: potenciamento da investigación,
para que o galego recupere o léxico que moitas veces está perdido; a recuperación literária; a
liña de formación tanto nos campos docentes como nos administrativos para que a xente se exprese sen complexo .e, naturalmente, insistir na promoción.

En que senso?

"FALAR CON TODOS, ESCOITAR A TODOS, NON DISCRIMINAR A NIN(IUÉN, COLABORAR NO QUE SE PODA COSQUE ESTÁN A
PROL DA LÍNGUA E FACER CUMPRIR A LEI". ESAS SON AS LIÑAS BÁSICAS DE XESUS PAULO GONZÁLEZ MOREIRAS, O NOVO
DIRECTOR XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. NO DEMAIS, .COMO NON PODIA SER DOUTRO XEITO, ANUNCIA CONTINUIDADE.

Tornar medidas para que o galego sexa asumido como língua
própria e se fale habitualmente.
Estamos para que a xente saiba
moitos idiomas, a poder ser tres
ou catro, como mínimo dous,
pero que a Galiza fale galego.
Consideraremos que se acadará a normalización lingüística
cando a xente se desenvolva en
galega con toda normalidade.

En que se vai diferenciar logo
a sua política da realizada na
anterior etapa?
Non vai haber diferéncias grandes
pois as principais liñas son as do
Govemo. Eu tentarei darlle un novo pulo e, ao mesmo tempo, renovar un pouco as formas de traballar. Estamos artellando como darlle un novo ar que se perceberá na
renovación da formación, procurar
campos novas na promoción ...
Penso talar con moita xente, recoller moitas ideas e, cos recursos
que ternos, facer os novos planos.
A política lingüística oficial do
Governo Fraga segue a falar de
bilingüismo harmónico, pero
hai un feito evidente, diminue o
número de galega talantes, sobre todo entre a xuventude.
Esa é a miña grande preocupación. Está a mudar a situación
froito da transformación social. O
mundo rural, que era monolíngüe
en galega está a ser cada vez
máis pequeno; o ámbito urbano,
que era onde se falaba máis castelán, está aumentando e, neste
cámbio, o mundo rural estase incorporando tamén ao castelán .
Nesta momento hai menos monolíngües tanto en castelán como
en galega, pero hai moitos máis
bilíngues. Está a desaparecer a
diglósia e, pouco a pouco, todos
os galegas dominan as duas línguas. Ternos que conservar o galega, como património cultural,
por iso debemos potencialo.

Descenso dos falantes
Os mesmos estudos da Xunta
afirman qoe descende o número de talantes habituais do galego. Non quer dicer iso que é un
fraéaso a política de normalización lingüistica? A non ser que
ese sexa un dos obxectivos•..
Se alguén pensase que coas ordes da administración se pode garantir un uso da língua está caducado. A língua non se vai poder
conservar desde o Diário Oficial de
Galicia, senón pulando por ela todos. Os cámbios sociais son os
que están a mudar á situación,
desde a desaparición do mundo
rural á incidéncia dos meios de comunicación. Sabemos perfeitamente onde se está a prooucir a
enfermidade. Un dos problemas é
que a língua xa non se está a
transmitir na família como era tradicional. País galego-falantes fálanlle castelán aos seus tillos. Pen-
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so que hai que incidir neste aspecto
chegando ao corazón da xente, utilizar os elementos
afectivos, de cultura, de razón. Hai
razóns importantes para falar galega. Estou disposto
a recoller ideas para chegar á xente,
para concienciala
no uso da nosa
língua.

Cales son para
vostede eses argumentos? :
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0galego
non atenta
contra
o castelán
como pretenden
alguns"

Seria positivo
que na infantil
os rapaces
galega-talantes
tivesen clases
só neste idioma"

Por unha banda a
afectividade, património, herdanza,
cultura... Pola outra nengun povo
sensato que ten o
priviléxio de ter
unha língua própria pode pensar en perdela. Se
ternos a língua viva, ademais_,
non nos custa nada mantela. E
doado, pódese aprender na família e tamén na rua. Os casteláns
falantes, incluso, manteñen a fonética galega. Ademais, é economicamente rendábel. Nun mundo
globalizado, no que é imprescind íbe I saber idiomas, o galego
abre as portas para máis de 200
millóns de talantes. Hai que rachar que o estereotipo de que se
se fata galega se lle come espácio ao castelán: é totalmente falso. Hai quen pensa que se o rapaz estuda galego vai saber menos castelán ou doutras matérias.
Polos inquéritos do ICE sabemos
que os rapaces bilíngues ou que
estudaron galego son os que mellor saben o castelán e os outros
idiomas. A xente non capta isto. É
preciso que cheguemos á família
con estes argumentos. Existen
rapaces galego-falantes que, cando chegan ao ensino pásanse ao
castelán pero, por sorte, segundo
os dados que ternos, ao incorporarse ao mundo laboral recuperan
o galega. Por iso son bastante
optimista.

O galego é rendíbel
Falando da recuperación através do Boletin Oficial. Houbo
idiomas case mortos que se recuperaron cando o poder político que turrou por eles...

Está claro que a
diferéncia entre o
portugués e o galega é que o primeiro foi língua do
Estado e o segundo non o foi. Os
nosos séculas esc u ros aparecen
por este motivo.
Pero hoxe o galega xa está asumido como língua de
Governo. Non é
positivo que o galega teña sementes un campo ceremonial ou litúrxico na política, pero é positivo que
os políticos se expresen en galegoainda que só sexa
para gañar votos.

Hoxe ao que fala
galego- identifícaselle máis como
unha persoa con poder cultural
ou político que con ruralismo ou
atraso. lso leva a que os labregos
non teñan complexo de falar en
galega, en parte porque é a língua que utiliza a Administración.
Unha Administración que tamén
ten que chegar á perfección do
galega como língua própria. Asi
está recollido na lexislación.

Evidentemente non vou dicer
que todo está logrado. Non sei
se aparecen pape is en castelán,
pero a min gostariame que non
aparecesen.

Existe outro aspecto administrativo que é o incumprimento
que se fai do decreto que regula o uso do galego no ensino, vostede como inspector...
O incumprimento é moitísimo
máis pequeno do que trascende á
opinión pública. A miña aspiración
é que sexa cero. Acabo de realizar unha circular na que Hes "prego encarecidamente" (podia empregar o ordeno e mando, pero
penso que asi é máis efectivo)
que se cumpra a legalidade, pois
as normas están para cumprilas.
Todas. Vou esixir o cumprimento
das normas. Ainda asi, como par-

to da idea de que a língua hai que
amala, querela, procurarei non ter
conflitos, por iso esixirei o cumprimento con elementos de razón e
estímulos de carácter positivo.

Por suposto. En Lugo e en Ourense hai poucos.

En Vigo houbo unha reunión
de centros privados contra un
inspector por pedirlles que
cumpran a norma do galego e
por non deixarlles comezar o
curso antes de tempo aos coléxios concertados. Acordaron pedir a sua cabeza.
Non me chegou ainda nada, pero o inspector en cuestión terá
todo o apoio desta dirección xeral. T eño pensado visitar todas
as delegacións para pedirlle aos
inspectores que fagan cumprir
totalmente a norma.

Como ensinante non me gosta a
diferenciación das clases. Hoxe
fanse por línguas diferentes, mañán por raza e pasado por ideoloxia. Non me gostaria que existisen
coléxios sementes en galego ou
en español. Ternos o 70% do profesorado preparado, segundo afirma, para dar as clases en galego.
Xa que o próprio centro é quen realiza o proxecto curricular, plantee
e proxecte medidas de recuperación de língua onde sexa necesári o e de conservación e potenciación noutros lados. Se apresentan nos centros que queren ter aulas infantís onde o ensino sexa en
galego, paréceme perfecto. Asi
dámoslle satisfación a aqueles
país que, maioritariamente, queren unha recuperación rápida do
galego, que queren un ritmo máis
acelerado. O aluno debe de ser
recibido na sua língua; sofre un
trauma cando muda de língua na
aprendizaxe. Hai que dicer que en
todos os centros que se dan
maioritariamente as clases en galega, os alunes tamén aprenden
castelán. Preocupariame que se
tentase facer unha guerra disto.+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

'Seria importante que se dese un acordo.normativo'
Afirmou que van potenciar a investigación. Unha das críticas
que se lle fai a Política Lingüística é que gasta moito diñeiro
en proxectos como o do Centro
Ramón Piñeiro para publicar
edicións fascimilares.
Estas publicacións, se non se poténcian através dun centro de investigación, non serian editadas. É necesário ter unha lexicografía para todos os eidos. As edicións facsímiles
son precisas para recuperar a língua
e, moitas, están carregadas de aspectos efectivos. Recuperamos partes da nosa história. Os grandes investigadores que traballan no Ramón Piñeiro case non cobran e o
resto do traballo fano bolseiros.

As axudas tamén son moi contestadas. Por exemplo, a Mesa
non recebeu nengunha axuda
nestes últimos anos.
A Mesa, desde o meu ponto de

vista, está a realizar unha grande
labor. Penso poñer o ombreiro con
toda a xente que está a traballar a
prol da língua.
Xa chamei aos 11
A Mesa
da Mesa, agardo
que podamos está
traballar xuntos a realizar
no que coincidamos. Non sei se unha
a Mesa partici- grande
pou nas convob
catórias de axu- 1a or e
das ou non.
temos que

traba llar

E as axudas á
prensa? A pre- conxuntaséncia do gale- mente"
go é anecdótica
e vai parar
maioritariamente a aqueles
meios que apenas usan o noso
idioma, marxinando aos demais.
Non sei como están as axudas á
prensa. Tampouco seise son rendíbeis ou non eses convénios que

sobrealimentados e padecen
obesidade. lsto significa que a
metade da povoación mundial
ten un problema de malnutri,
ción, ben sexa por defecto ou
por exceso.+

Tamén nos centros privados?

Ve positivo e factíbel que
aqueles rapaces galego-falantes podan recibir no ensino
primário a totalidade das suas
clases neste idioma. Hai pais
que se queixan de que cando
os rapaces comezan a escola
pásanse ao español.

Pero no seu funcionamento
hai incoeréncias. Ainda se
usa moito o español, mesmo
nos papeis e comunicacións.
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ternos coa prensa. Voume reunir
con eles e tratar de que aumente
o uso do galego nos meios.

Cal é a sua posición a respeito
dun posibel encontro normativo
que unha parte da sociedade
está a reclamar?
Estudei filoloxia e teño unha opinión
condicionada pola faculdade ria que
estudei. Coñezo as dificuldades que
pode ter unha língua minoritária para publicar. Ainda asi, entendo que
a língua normativa é a língua oficial.
O que pediría aos distintos movimentos é que se acheguen á unidade. O que non podemos é dar a
sensación de que somos poucos e
andamos a rifar. Pediría un esforzo
por parte de todos para confluir na
normativa oficial con todas as variábeis que se permite e que, despois,
o· uso, determine cales van permanecer. As diferéncias existentes son
menores e seria importante que se
dese un acordo. •

Incomprensíbel
abandono
da língua

Os ricos e os
pobres, cada vez
máis lonxe
A edición española da revista

THE EcOWGIST faise eco do
último informe do Worldwatch
lnstitute sobre o estado do
mundo. "O balanzo económico
do mundo non é demasiado
alentador. A débeda dos países
en desenvolvimento creceu a
2,17 billóns de dólares en
1997. O 52 por cento débese
aos acredores comerciais; o 31
por cento a outros govemos; e
o 17 aos acredores
multilaterais, como o FMI e o
Banco Mundial. Por outra ban,
da, en 1998 gastáronse 413 .000
millóns de dólares en publici,
dade, máis do 1 por cento do
Produto Mundial Bruto. Desde
mediados de século, os gastos
en publicidade multiplicáronse
por nove. Cada vez é máis evi,
dente o poder das grandes cor,
poracións e a sua influéncia nas
economías nacionais. A:s gran,
des transnacionais son actores
poderosos en moitas economías
e están a presionar a favor da
tendéncia crecente á
integración global. Coa forza
do seu tamaño e alcance mun,
dial, xogan un papel importan,
te na produción mundial e nas
tendéncias do consumo. O seu
poder e influéncia rivalizan ou
superan a moitos govemos. Ao
tempo que medra o número de .
restaurantes de cómida rápida
aumenta a desnutrición. Case
mil millóns de persoas no mun,
do non comen o bastante cada
dia, e outros miles de millóns
non teñen todos os nutrientes
necesários. Ao seu carón, 600
millóns, na sua maioria en
Norteamérica e Europa, están

O diário catalán A VUI ·
entrevista o escritor arxentino
Ernesto Sábato, quen se
pregunta por que razón se deixa
de escribir na língua materna e
se continua facendo Uteratura
noutra. El pon o exemplo práti,
co do galego. "O mecanicismo
e o cientifismo ocupouno todo.
Esta manía de unificar cousas,
cando xa me dirán que ten a
ver un galego, un catalán e un
andaluz. Ou un napolitano e un
milanés. Eu defendin moitísimo
as línguas. A Rosalia de Castro
escribinlle un libro. E teño dis,
cutido con moitos escritores ga,
legos, como no caso de Camilo
Xosé Cela, a quen lle reprochei
que tivese abandonado a sua
língua, tan rica e chea de mati,
ces. Non entendo como se po,
de abandonar unha fala e unha
escrita própriasl Abanconouse
a riqueza do que é local dun
xeito incomprensíbel".•

Outro golpe
definitivo á ETA

O colunista Xoán Soto explica
en EL PROGRESO o seu escep,
ticismo sobre a suposta desarti,
culación do aparato da inten,
déncia da ETA. ''Levo mási de
30 anos oíndo e lendo
sucesivas novas triunfalistas so,
bre sucesivas desarticulacións
de comand¿s etarras e sobre su,
cesivos desmantelamentos de
sucesivas cúpulas da ETA. Des,
de aquel inaugural asasinato de
Melitón Manzanas, deu o noso
país unha nutrida colleita de
ministros de Govemación (lo,
go.Interior) r~levados do seu
posto pese aos seus admirábeis
currículos de asinantes do que
invariabelmente se anunciaba
( ás veces con chifres e tambo,
res) como último parte de gue,
rra. Agora, todos os xomais
destacan a brillante e
EL GAT INVISIBLE.& SEBASTIÁ / EL TEMPS
tranquilizadora desac,
tivación da estrutura
política da ETA. Pero
nen esta exultante sa,
tisfacción institucional ,
e mediática, nen
sequera as garantías
que en orde á eficácia
da operación (fagamos
patriótica salvidade do
episódio do Privilege )
poida oferecer o
onipresente xuíz Gar,
zón, casualmente
sempre baixo os focos,
logran borrar do noso
subconsciente a
leición que nos
deixou troquelada a
leitura do clásico frí,
volo: "os morros que
vos matades/gozan de
boa saúde". Dito máis
directamente: non o
creo".+
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Mi~agros

e Manuel Pérez:, o lume chegou a carón das portas da casa.

Reportaxe Gr6fica: FÁTIMA

•.

-e>- IVÁN GARCIA RIOBÓ

Este verán foi uns dos máis duros do noso país en canto a lumes se retire. Despois dos grandes incéndios, como os rexistrados nas comarcas de Valdeorras, Ferrolterra, Barbanza ou Monterrei, esta semana moitos lugares dos arredores de Ourense víronse afectados por numerosos lumes. En moitos casos, os focos iniciáronse moi perto dos núcleos de povoación, facendo perigar a integridade de moitas persoas.
Na Galiza, o lume empeza a converterse nun mal endémico. Desta forma, a xente vése obrigada en moitos casos a convivir con este perigoso elemento, xa que, como se pode escoitar en moitos lugares "xa estamos acostumados porque isto vén desde os tempos de Franco".
·-

Na cima do múndo, onde o Sil
$e ve coma un regato, a choiva
cae lenemente sobre a terra
queimada e o cheira a cinza
ascende coma a brétema despois do paso inapelábel do lume. Coma se dun imaxinário
cabalo de Atila se tratase, este
elemento deixou o rastro dun
monte orfo, sen líerba e sen vida nas árbores. A paisaxe:
e.entraste entre o verde dos
.fentos que comezan a brotar e
o negro da terra. As árbores,
as poucas, non volverán medrar:

O lugar chámase A Cuqueira e
atópase nos arredores da cidade de Ourense, en plena montaña. Son soamente tres casas e
pertencen as tres a Manuel Pérez e Milagros Pérez desde que
os bisabós de Milagros !lelas
deixaran como herdanza. O enclave, tan fermoso como inacce-

síbel, regala a vista cunha espléndida paisaxe.
Un gran portalón dá a benvida e
pecha un camiño entre árbores

Manuel Pérez:.

que conduce ás casas. Durante
o traxecto pódese observar os
efectos que o lume causou dentro da finca. Agora, a choiva,
que non cesa, non parece imutar os cans que se atopan na
porta da casa principal. Milagros
e Manuel viven habitualmente
en Madrid, pe~o pasan grandes
temp~das na Galiza para teren
conta da casa e porque, ademais,. segundo din, atopanse
moi a gusto .

dos na bodega para que non se
queimasen", canta Milagros sorrindo.

"Estabamos comendo tranquilamente e o neno entrou correndo na casa berrando que
habia lume; cando saimos, xa
estaba dentro da finca. Menos
mal que chamamos ao 085 e
viu unha brigada porque, gracias a eles, o lume non chegou
á pmta", explican. Segundo
. eles, no seu caso os dispositiAcost"mados ac:>s lumes
vos contra incéndios actuaron
bastante rápiqo. "Encheuse toAinda que viven sós, reciben
do de helicópteros; isto parecía
habitualmente a visita dos seus
Barajas".
tillos. Na porta da casa, _resgardados da choiva que non dá treMilagros mira para o seu marigua, ambos os dous lembran , do mentres conta que xa están
como este verán o lume chegou
acostumados aos lumes pora entrar no seu terreo e canseque veñen do.s tempos de
guiron apagalo cando se atopaFranco e que "xa non lles fan
ba moi perto da casa. "O meu
efecto". "Un ano si e outro non
net9 xa tiña todos os g.atos metiternos o baile", afirma. Milagros

lembra un ano en que un incéndio cercounos totalmente,
"veunos o lume todo ao redor e
quedamos aqui como unha
illa", comenta.

Intereses politicos
Ao perguntarlle polas causas
din que non saben nada pero
afirman que está claro que
existen moitos intereses politicos. "Aqui non hai madeira
porque quedan catro piñeiros,'
non hai pastoreo porque non
queda unha soa vaca en toda a
parróquia e non hai agricultura
porque as cepas están aban donadas", explican. Desta farma, tanto para ela como para o
seu marido, os incéndios son
provocados.
Milagros e Manuel pensan que
se está a queimar Galiza enCqntinua na páxina seguinte
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Estabamos·
comendo
tranquilam~nte

e o neno entrou
correndo na
casa berrando
que habia lume.
Cando saimos
xa estaba
-dentro da ·finca"

IE mpenaronse
,. , ,
en queimar
Ourense polos
catro costados e
as brigadas de
extinción están
desbordadas.
Supoñemos que
os poi íticos e os
xuíces deben
saber algo
disto"

1

Non hai
quen limpe os
montes e xa
non é a primeira
vez que estando
sentados na
porta da casa
pasa un coche e
tiran unha
cabicha pola
xanela"

A casi totalidade dos incéndios son intencionados.

tas, no seu caso Joi moito piar
xa que o lume queimol!lles parte da sua finca e arrasoulles
moitas árbores froiteiras. Ademais, arderon piñeiros, carbaUos e moitos castiñeiros. Desta
forma, comentan que ás árbores non lles dá tempo a renoyar xa que se vén un mal ano,
os lumes son contínuos.

limpar

Dolores.

Vén da p áxina anterior

teira e pbñen como exemplo o
que pasou este ano en Ourense. "Empeñáronse en queimar
Ourense polos catro costados
e as brigadas de extinción están desbordadas; supoñemos
que os politicos e os xuíces
deben saber algo disto", comentan.
Ainda que as consecuéncias
dos lumes son sempre nefas-

1

Co1ocan
unhas cousas
que teñen uns
nomes moi
raros e que
estalan coa'
calor. Déixanos
nas beiras das
estradas e
marchan"

~s

montes

Dolores Álvarez vive en Oliveira, unha pequena localidade pertencente á parróquia de
Santacruz de Rabaldo, perto
de Ourerise. Na porta da sua
casa, un cartel indica que nos
atopamos na rua Oliveira, a
única do lugar. Soamente a
sua casa e outra máis, forman esta aldea que se atopa
á beira dunha pequena estrada.
Apoiada no peitoril da porta,
Dolores lembra como unha noite a despertaron para avisala
de que a escasos metros da
sua casa declarárase un incéndio. "Estaba durmindo e levantei me; eu non me puxen moi

nerviosa pero o meu neto empezou a chorar", explica. A rápida actuación das brigadas e o
feito de que o sítio cante cun
fácil acceso fixeron que a causa non pasase a maiores. De
todas as formas, o lume durou
unhas doce horas.
"Non hai quen limpe os montes
e xa non é a primeira vez que
estando sentados na porta da
casa pasa un coche e tiran unha cabicha pala ventá", asegura. Ademais, Dolores, á que as
viciñas chaman Lola, quéixase
de que no estado en que se
atopan os montes os xabarins
campan ás súas . anchas. "Hai
pouoo ainda vin un, tumbado
diante da miña casa; son unha
peste, destrozan os campos e
comen as patacas", explica.
lsto pode ser unha das causas
palas que se producen os lumes. A xente non está disposta
a permitir que os xabarins sigan
arruinando as suas colleitas e
deciden "limpar" o monte eles
mesmgs xa que non hai nengun
tipo de interese por parte da Administración.

1
1
1
1

1
1
l.
1

1
1
Ramona.

1

Artefactos incendiários
Un pouco máis arriba vive Ramona Fernández. O lugar chámase
Outeiro e pertence tamén á pa~
rroquia de Santacruz de Rabaldo.
Protexida da choiva co seu paraug~s. Ramona canta que os lumes son provocados. "Colocan
unhas causas que teñen uns nomes moi raros e que estalan coa
calor; déixanos nas beiras das
estradas e marchan", asegura. ,,..
Ela afirma qúe no povo fálase de
que hai xente que se adica a
queimar o monte. "Fano cunha
espécie de artefactos incendiários; unhas botellas cheas de gasolina", explica mentres deixa cla:.
ro que isto é o que oe por aí. "Eu
non sei nada; é o que din", reitera.
Ramona di descoñecer os motivos polos que se queima o monte. lso si, para ela a maioria dos
lumes son provocados por persoas que saben moi ben o que
fan. "unha vez empezou a arder _
nün sitio moi perto de aqui e dez
minutos despois habia outro lum e diferente un pouco máis
abaixo", canta.+

Danos materiais
nunha aldea de Lugo
.

.

O lume deixou tamén a sua
pegada en varias localidades pertencentes a Návia
de Suarna e Cervantes, na
província de Lugo. Asi, en
Múrias de Camin, unha pequena aldea de Návia de
Suarna, un incéndio forestal destrozou un pa:lleiro
dun viciño do lugar. O seu dono estima o valor da reconstrución nuns catre millóns
de pesetas, cantidade que
terá que desenbulsar el mes-

mo ante a falta dun seguro.
Ademais, o lume queimou o
chamado Monte dos Acebos
na parróquia de Cervantes,
unha zona na que se concentra unha gran cantidade destas plantas que serven de comida para as pitas do monte.
Precisamente este espácio
fara limpado o ano pasado
por viciños dos Olmos e Noucelo para facilitar a supervivéncia destes animais.+
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~*MARCAS
t la e cando me expulsan, por
d gnidade e por solidariedade,
archa do Parlamento. Puido ter
p sado ao grupo misto e seguir a
g ñar médio millón de pesetas
m nsuais, pero a sua consciénci non lle permitiu e con dignidad marchou, dando un grande
ex mplo a todos os políticos desta nación, de España. Vostede
sa~e que un abandona o PP ou
ou,ro partido e marcha ao grupo
mi$to porque non quere deixar a
tallada do soldo, pero a miña tilla
veuse a carón do seu pai. lso é o
que dignifica a figura dun político.

Volvendo ao seus problemas
tanto con Cuiña como con Fraga, ere que poderá volver a ter
unha boa relación con eles?
Con eles persoalmente a relación fracasou totalmente . Non o
sei o dia de mañán , pero a min
quen non. . .me apoia, quen me insulta , poderei perdoalo , pero
non esquecelo.
(

Pon en dúvida a integridade
de Fraga?
Non a paño en dúvida. Se ten algo é que é un político digno, non
o podo acusar de nada. E defendino semp re, e nos momentos
máis difíceis para el ; cando o
apedreban , sempre estiven ao
seu carón. Sen em ~ a r go non
soubo estar ao meu lado .

*

HORÁCIO VIXANDE
.

·~

Mantemos esta entr~vista
cando vén de ser inabilitado
como alcalde, que sinte neste
momento?

alcalde. Esa é a miña grande satisfacción: sair pola porta grande.
Non me botou o povo, botáronme
fdrzas alleas e a iso axudaron
moito militantes do PP, pero non
gardo rancor porque arrieiros somos e no camiño atoparémonos.

Unha absoluta tranquilidade e seO~ todos xeitos houbo acusarenidade porque ainda que unha
cións moi graves de persoas
senténcia me inabilita como alcalcomo Fraga ou como Cuiña.
de, a miña consciéncia dime ,que
non cometin aelito nengun. E un
procesó que se levou por un cauNon me preocupan. O señor Cuiña Crespo ten moito que talar, o
ce que non é o normal, porque tiseñor Fraga moito talará, pero
ña que ir pela via administrativa e
foi pela penal, pero asumo a de- · hoxe tiven a ocasión de ver como
unha forza política como o Blocisión da Xustiza. Non qu~r dicer
con iso. que sexa culpábel nen
que lía frases moi favorábeis á
miña tilla pronunciadas no seu
delicuente. Mesmo estou pendente de facer un expedente de
dia por Fraga e Guiña, persoas
que aes seis meses cambiaron
revisión desta senténcia.
de postura. O que debey facer o
PP era defender as institucións
Pero hai tamén unha cuestión
municipais e a figura dos alcalafectiva, césano despois de
des, cousa que non fixo a sabien32anos.
das de que son expedentes que
Sabia que tarde ou cedo tiña que
se levaron indebidamente, por un
deixar o pesto. O único que me - cauce que non corresponde de
tranquiliza é que queda de alcalacorde coa leí. Pasamos dos elóxios enormes ao ataque furibunde unha das persoas que ian na
nosa candidatura e polo · tanto a
do. Eu nunca.·os ataquei e tiven a
valentia de pedir o voto para o
continuidade queda g*antida.
Para min é un orgullo que coinciPP nas pasadas eleicións xerais.
da que esa candidata sexa a miVai pedilo nas próximas?
ña tilla. Eu, ao ser concetleiro, estarei aqui por se coa miña experiéncia de alcalde pudesé axudaPedino porque entendia que era
la e asesorala o mellor posíbel.
a mellor opción política e a que
coincidía como ideário conmigo.
Pero o que farei en próximas eleiPero non teria sido mellor evitar ·esta saída .e non deixar a cións será absterme totalmente,
alcaldia asi.
non pronunciarme nen a favor
nen en contra de ninguén. Que
veña buscar os votos quen crea
Tiña que demonstrar que. fbrzas
conveniente. Abstereime porque
alleas me desaloxaron da alcalse o Partido Popular segue a, atadia. Por iso me apresento as eleicións e gaño cunha maioria enorcar á figura de Xosé Castr,o Alvame sobre calquer opción política.
rez, como Xosé Castro Alvarez
Fun atacado por toda a oposición
vai pedir o voto para o PP?
e os meios de comunicación, sen
coñecer incluso as razóns da miÉ certo que no pleno de eleiña senténcia, despiadadamente
ción de alcaldesa o atacado
contra min. Mesmo ataques do
foi vosté.
meu próprio partido, ao que defendin moitos anos, dos altos xeNesta sesión, agás o Bloque ,
fes do partido de Gal iza ... E a
que estivo moderado cara min,
pesar de todo consolídome como
toda a obsesión foi Xosé Castro.
.

•

l.

...

J.' l, -. ·'

Moderado esta vez, porque o
Bloque a vostede ...

ñen. S~rvizos para facer agradábel a vil:ia da xente. Dai que moitos vici~os de Vigo veñan empadroarsa a Ponteareas, que compren pi~os aquí porque atopan
unha gr;ande cualidade de vida.

Sempre me atacou, pero naquilo
que ere que debe atacarme, non
é unha afición. Este -chico (Roberto Mera, portavoz local do BNG]
Pero se lle acusa dun urbanisadoptou un critério desde o primo exc~sivo.
meiro dia e manteno, non p.si o
1
:
PP e o PSOE, que non saben en
Todas as ruas que abrin son as
que águas nadan. Porque iso de
anchas, as estreitas son as que
que o PP estexa disposto a aceihabia. Na miña época fixen a
tar a axuda do Bloque é vergogrande praza da música. Podeñento para España, para o sistema democrático, para as figuras
rá non g9star o meu urbanismo,
hai quen' vai a Nova York e non
políticas do PP, para todos os afille gesta o urbanismo dali , hai
liados do PP. Hoxe o Bloque deuquen en Paris criticou moito a
lle unha grande lizón tanto ao PP
como ao PSOE. Os enfrentamen- - torre Eiffel. .. iso vai en gastos,
pero cando a xente ven viver
tos entre o Bloque e eu están aí e
aqui é porque atópao agradábel.
van polos cauces legais.
As vilas non poden estancarse ,
teñen qu€1 ir a máis, é unha exiPero incluso lle chamaron
xéncia que fai o próprio povo .
fascista.
Que pode decir a oposición loSi, si. A min non me importa que
cal? Facer críticas, pero o que
ven de fo'ra queda surprendido
me chamen fascista. Mire vosté,
non sei o significado exacto de
do progre~o de Ponteareas.
fascista, porque hai que interpretalo. Se fascista é aquel que é
Agora ten dous anos por
diante de inabilitación, pero
agresivo e violento, recordo violéncias e agresividades do Bloque
ten opción a apresentarse
despois. ~ensa facelo?
por milleiros. Eu nunca tiven un
aceno de violén'cia. Se me din
Depende, se a actual candidata
que son franquista, son como mio fain ben e quer continuar ... ,
llóns de españois que nacemos
na época franquista. Hoxe haberá
por min non hai inconveniente.
Se pola contra considera que
moito monárquico, mañá pode
haber moito republicano, se chedebo volver para reabilitar a miga unha república. Cada un é esña dignidade e marcharme de
cravo do seu tempo. Eu nacin no
alcalde, far~ino.
meu tempo, governei nun sistema
ditatorial. Non me avergoño de
Non ten esperanza de voltar
ao PP?
nada porque non me levei unha
peseta nen molestei a ninguén.
Para eu voltar ao PP teria que
E de que se enorgullece máis
nacer un PP distinto na Galiza.

como alcalde?
Pero que fallos ten?
De que cando cheguei á alcaldia
Ponteareas era unha vila que
non tíña vida e hoxe xa é unha
pequena cidade. De que Ponteareas foi a vila que máis medrou
en habitantes na Galiza. De que
Ponteareas conta con servizos
que nen as próprias
cidades te.
~ '··J

.

1

1

.

!') . , ~· ):' - ' ' ·~ .,

O primeiro fallo que tivo é que
non tivo en canta a condición do
ser humano. Segundo, non tivo
en conta o princípio da dúvida, ou
cando menos defenderme como
persoa e como político. A miña tilla era parlamentária en Campos-

Que pensa da renovación do
Partido Popular? /
Eu cando a vexa ... Ainda ente
estiven a ver o Congreso dos
Deputados e vin a moita xente
que astá desde que se instituiu
a democrácia en España e na
Galiza non digamos.

Pero vostede tamén estivo
moitos anos.
Non vexo que haxa que renovar
ás persoas, haberá que renovar
os conceitos, as ideas, pero se
un está capacitado ...

Sen embargo Aznar acaba de
chegar, como quen di.
Leva moitos anos na pol ítica.
Foi incluso presidente de Castela-León, pero non entro niso, é
unha persoa nova, moi capaci tada, eu valoreo moito, conmigo
tivo un grande xesto ... Raxoi é
un político novo e outros levan
moitos anos ... Pujol e Fraga gañaron as eleicións.

Por último, un dos acordos
municlpais fol retirar a simbo·
loxia franquista, pero o busto
do anterior xefe de Estado
continua nunha praza pública,
non é o momento de retiralo?
Recorremos eses acordes ao
contencioso administrativo porque é un ben de domínio público
e primeiro hai que desafectalo
para tiralo, cousa que non se fixo. Pero polo mesmo podemos
pedir que se tire a ponte de Rande, que se fixo en época franquista, o aeroporto de Peinador,
as centrais eléctricas ... A história
hai que conservala. Eu fun a enterros presidindo doos, honrando
a figura de ex alcaldes socialistas. Fun co uniforme de falanxe
porque ia ao enterro do ex alcalde, para dignificar a institución e
a figura do alcalde. O único neme de rua franquista que puxen
foi Avenida Fernández de la Mora, porque sendo ministro fc;>i o
que nos fixo a circunvalación.•
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Os cámbios de govemo signicativos son perceptíbeis máis
nas omisións que nas accións ou actuacións concretas. A
tendéncia é o factor clave que nos indica que estamos
diante dun cárnbio de govemo real con priortdades e pro,
xectos distintos aos de govemos anteriores. E ben sabido
que, afortunadamente, unha parte, significativa, das deci,
sións e situacións políticas, económicas e sociais que se
producen nas sociedades democráticas non poden ser va,
riadas polas decisións guvemamentais polo que ha selo nos
matices, nas modificacións case imperceptíbeis, nas men,
saxes subliminais que se transmiten á sociedade onde radi,
can os cárnbios efectivos nas maiorias de govemo.
A obriga de manter.'un perfil centrado <liante do eleitorado
{imita as tendéncias extremas cara a esquerda ou a direita
máis, a veces, aos govemos -ou ás maiorias e corpo social
que o forman- váiselle a man e escapan do centro político
conformándose un ambiente político e social cada vez
máis confütivo e perigoso para a estabilidade e a paz da so,
ciedade civil e para a própria democrácia. No caso de Es,
paña, conviria estar especialmente alerta <liante de tales
movimentos dado que a história política deste Estado ten
unha convivéncia limitada e moi recente coas institucións
democráticas. Unha deriva pequena nalgunhas actuacións
guvemamentais pode afincar aqui, de novo, o clima enra,
reciclo e neoautoritário que ha afectar a aquelas zonas que
máis tefien que gañar coa democrácia e a liberdade. Nóte,
se que en amplas zonas do Estado non houbo un cámbio
real nas institucións e pautas de comportamento democrá,
ticos pervivindo sen conflitos unha situación equiparábel á
do franquismo mesmo no próprio nível simbólico. Basta
unha viaxe polas cidades e vilas pequenas de Castela, Can,
tábria, etc, e os que coñecimos o franquismo en vivo non
observamos grandes cámbios tanto nos grupos dominantes,
nos costumes ou nos símbolos e tradicións.
É por iso que observamos indícios claros de que a maioria
absoluta obtida por J. Mª Amar nas últimas eleicións está
reintegrando formas e comportamentos da época anterior.
Isto ocorre case imperceptibelmente sendo de menor irn,
portáncia discutir sobre o impulso máis ou menos directo
de tales comportarnentos polo próprio Aznar dado que a
sua responsabilidade como Presidente non é delegábel De,
tallaremos alguns asuntos aparentemente menores para
ilustrar este signicativo cámbio:

'Observamos indícios claros
de que a maioria absoluta obtida
por J. Mª Aznar
nas últimas eleicións
está reiptegrando formas e
comportamentos da época
. "
anterior

- O Real Madrid volve ser a equipa españ.ola, por exce,
léncia. Abre e pecha telediários e a sua total inconsistén,
cía económica vese apoiada con recursos públicos dun xei,
to absolutamente escandaloso. Cómpre atribuir un valor
simbólico clave ao Real Madrid como factor coesionante e
cultivador da autoestima españolista e antinacionalista. O
futbol ten un papel esencial en determinados países e Es,
pafia é un deles.
- Aumento nas decisións .centralizadoras acordes cunha
visión preconstitucional e preautonómica, tal como o
cámbio na numeración das matrículas dos automóbeis
- Utilización da língua e da história como arma política
contra os nacionalismos periféricos e como elemento de
centralización e homoxeneización. cultural.
- Reafirmación do papel central das forzas de orde públi,
ca para o control político e social. O autoritarismo é moi
aprezado pola sociedade española -apoiado, ademais, por
un rebrpte do terrorismo- que sempre estivo educada e
sentius~ cómoda no combate cara un inimigo interior.
¡_

A estra~éxia opositora diante <lestes fenómenos políticos
ha ser cpidadosa, sér.ia' e moi responsábel, construtiva e
centrada! só pena de radicalizarse e realimentar a lóxica au,
toritária ~ue hoxe parece abrirse camiño na España. Afor,
tunadam~nte, a sociedade actual e o contexto económico
e polític~ é moi diferente ao da longa noite de pedra. •

Para o SLG cómpre ~nha lnterprofisianal Galega para a que a Xunta non ten voniade pal'ttica.

f'..N .T.

OSLG demanda unha
lnterprofisional láctea ú61 para Galiz
A criación, a nivel estatal,
dunha lnterprofisional \do leite
resucitou o debate eri Galiza
sobre a necesidade de que a
Xunta constitua un foro próprio de discusión e solución
dos problemas dependidos da
~rr produción e comercialización
do leite. Desde o Sindicato Labrego Galego (SLG), o seu coordinador nacional, Xosé Ramón Cendán, demandou que
se abra unha mesa de diálogo
de carácter autonómico como
mellor xeito de procurar remédio ás moitas eivas do sector.
Segundo Cendán, a apertura da
lnterprofisional láctea estatal abre
moitos interrogantes para o sector lácteo galego. "A meirande
traba que ten é que nace coxa.
Non trata os asuntos clave. Nin fixa prezo fixo para o leite, como
pasa en Fráncia nin procura solución para as cotas". O sindicallsta
chamou a atención sobre a falta

de representación galega, e- a
suas caréncias estruturais. "E curioso que Galiza, con riláis do 30
por centb de preséncia no sector,
só conte cunha persoa aí dentro,
Tom.ás Diez, que representa a
Xóvenes Agricultores, é dicir, á
CEOE. Galiza tamén está ausente na estrutura xeográfica, na que
priman as grandes explotacións
de transformación do sul e non·
se atenden, como é debido, os
terreos produtivos das cornixas
cantábrica e atlántica".
Por iso o SLG ere que cómpre
unha lnterprofisional galega.
"Gago non ten vontade política
ou capacidade para facela",
afirmou. Para Cendán, ésa interprofisional debería ter atribucións sobre prezos, para evitar
que se venda leite estándar a
menos de 51,54 pesetas (prezo
médio europeu); sobre cotas,
incluída a decisión de non aplicar a supertaxa aos produtores

cunha cota menor de 150. 00
liros; e sobre liñas estratéxi as
do produto, como o desenvo~·
mento de indústrias transfor adoras que_ consigan rendibili r
mellor o leite através de pro tos de calidade con gran val r
engadido, como postres u
queixos.

Suba de prez:os
En canto á suba de prezos qub
experimentou o leite nas última~
semanas, Cendán saiu ao pascp
das informacións que afirma~
que é consecuéncia da reducióri
de leite negro e atribuiuno a variábeis do mercado. "Nas estacións frías hai un repunte de prezos sempre. Ademais, o prezo
en Galiza estaba moi baixo e é
normal que se achegue á média
do seu contorno. Este ano aumentou a demanda tamén porque Fráncia produciu 300.000 litros de menos na sua cota".+

Mantén os 38 milímetros en contra dos 35 que demandan os profisionais do sector

A Xunta estabelece o tamaño

da amebca segundo critérios po1íticos
-e>- l.G. RIOBÓ

Un informe que a Consellaria de
Pesca solicitou ao Centro de lnvestigacions Mariñas ·de Corán
critica o feito de que a Xunta estableza o tamaño de extracción
da ameixa babosa en función de
critérios políticos. "O estabelecemento de tallas mínimas obedece a unha decisión política e,
por tanto, couxuntµral, que depende das condicións organizativas, de expJotación e comerciais da espécie nun momento
dado", asegúrase no informe.
Ademais disto, o ditame técnico
aconsella reducir o tamaño de extracción da ameixa babosa a 35
milímetros, o que coincide coas
reivindicacións dos.profisionais do

sector. O informe asegura que,
ainda que a talla legal actual é de
38 milímetros, a média de extracción dos últimos anos e de 36,5,
polo que a reducción a 35 suporia
axeitar a lei á realidade das rias.

permitindo a importación de produtos pesque1ros de tallas menores ás permitidas e sen que
pasasen polos mesmos requisitos de control sanitário.

Principal proclutora
O informe aconsella, ademais, a .
introducción dos cultivos intensivos nas zonas exclusivas de cada organización de produtores,
o que suporia unha maior independéncia do sector con respecto ás decisións políticas e
aumentaria a sua capacidade
de autoxestión.
De todas as formas, o pior de
todo non é que se estabelezan
as tallas mínimas seguindo critérios de difícil comprensión, senón o feito de que se estexa

A producción de ameixa babosa
na Galiza representa o 99% do
total do Estado español, acadando en 1999 as 2.659 toneladas, frente a pequenas cantidades capturadas no País Valenciá e Cantábria; Esta espécie é
básica tanto para o marisqueo a
pé como en certos bancos mergullados que se explotan a flote.
A sua producción concéntrase
nas Rias Baixas, senda· tamén
importante o banco sumerxido
das Pias, en Ferrol.•

'
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A UE poderia retirar

as axudas públicas
ás eléctricas
Segundo informacións
provenientes de Bruxelas, a
Comisión Europea estuda
sancionar a política de
axudas públicas ás grandes
empresas eléctricas,
aprobadas polo governo
español, por considerar que
atentan contra a libre
competéncia na Unión
Europea. Estas axudas,
outorgadas baixo a excusa
de que lles seria moi difícil
asumir a liberalización do
sector no Estado español,
están baixo sospeita da
Comisión, quen xa iniciou en
1998 os trámites para
castigar este decreto. As
compañias eléctricas
percibiron 1,3 billóns de
pesetas en 1997. As máis
beneficiadas foron Endesa
(404.000 millóns) e lberdrola
(352.0000).•

O_Comité de Empresa denunciou a enorme precariedade laboral do grupo lnditex.

A.N .T.

Odespediment9 improcedente de catro traballadores mostra averdadeira cara de lnditex

Amoda da represión laboral
*

Presións e fraude de lei

SÁNTI CARBALLIDO

A empresa de servicios Zara-Loxística, encadrada no grupo multinacional lnditex contravén reiteradamente os contratos asinados cos seus traballadores, asi como o convénio do sector do
téxtil. Despois de que en pasadas datas a presidenta do Comité
de Empresa de lnditex, Mercedes López Rodríguez fixese pública a precariedade e eventualidade laboral do 89 por cento das
traballadoras deste grupo, delegados sindi~ais da CUT e da
CIG do centro de traballo Zara-Loxística de Arteixo veñen de
denunciar contínuas práticas de represión laboral exercidas
pola direción da empresa sobre o conxunto dos traballadores.
Un dos motivos de queixa esgritraballo por motivos persoais.
midos desde o Comité de Empresa de lnditex incide no alto índice . As denúncias cóntra Zara-Loxísde baixas rexistrado entre os
tica céntranse igualmente na
seus operários polos efectos do
inexisténcia dun calendário labotraballo que desempeñan. Segunral definido, xa que ¡'se fai de pado expuxo López Rodríguez, o 66
labra, dunha semana ou dun dia
por cento das mulleres en plantipara outro, e non ir supón unha
ña e o 57 por cento dos homes falta de asisténcia, penalizada
padecen algún tipo de alteración
como tal." A empresa non cummucoesquelética, por mor da inpre tampouco o horário laboral
tensidade do ofício ou polos poslegalmente estabelecido, cando
tas de traballo mal deseñados. A
a contratación está en fraude de
presidenta do Comité salientou
lei " tratándose de contratos a
que as malas condicións laborais
tempo parcial" ou cando os traconstatadas nas 18 fábricas e nos
balladores teñen cumprido o
300 obradoiros que traballan pacontrato asinado. Xosé Ramón
ra esta fábrica afectan sobre todo
Varela, membro do Comité de
ás mulleres, que representan ao
Empresa pola CUT sinala ao
84 por cento da plantiña total.
respeito que "a situación laboral
caracterízase polas alteracións
Contodo, un dos dos casos
constantes nos turnos, xornadas
máis flagrantes dos apuntados
de dez horas e polo trato vexatópolos sindicatos retírese ao desrio que recibimos."
ped i mento o pasado mes de
maio de catro traballadores de
Zara-Loxística. A medida, que
foi declarada improcedente por
resolución xudicial do 8- de
agosto tínguese de dúbidas ao
Desde que o presidente do
formar parte dous dos empregrupo lnditex, Amáncio Ortega
gados despedidos das listaxes
decidiu sair do anonimato e fada central nacionalista CUT nas
cer pública a sua imaxe no inpasadas eleicións sindicais, ceforme anual da compañía de
lebradas o pasado mes de mar1998 a posíbel saida a Bolsa
zo, dous meses antes do despeda multinacional galega cobrou
dimento. Desde este sindicato
visos de se facer realidade. Peafírmase que esta decisión suro non foi so aí onde quedou a
pón "un claro síntoma de perseavanzadiña estratéxica do grucución sindical." Segundo o
po, senón que foi recentemenConvénio do Comércio Téxtil os
te, coa venda e redución de
empregados dispoñen de tres
participación de lnditex en didias de permiso ao ano para
versas firmas non textis, cando
ausentarse do seu posto de
o obxectivo de "clarificar" a sua

Ademáis da inadecuación entre
os contratos asinados e as horas de traballo realizadás, os
sindicatos nacionalistas salientan a situación de precariedade
laboral latente en Zara-Loxística. Dun total de 769 traballadores, 517 posúen contrato de caráiter indefinido, en tanto que os
restantes 252 mantéñense en
situación de contrato de eventualidade coa própria empresa
ou a través de Alta Gestión,
empresa de traballo temporal.
Nembargantes, dos acordos
suscritos con caráiter indefinido,
máis do 50 por cento retírense
a contratas feitas a tempo parcial, nas que non se contempla
a existéncia de horas extraordinárias, senón que aparecen tipificadas como complementárias,
pero "sen ser remuneradas como tales", como sinalan desde
a CUT.
Xa que logo, entre as esixéncias
que plantexan CIG e CUT no referente á xornada laboral cómpre
salientar a adecuación á totalida.de dos traballadores a un mesmo
réxime laboral, no que "se estabeleza unha xornada laboral diária de sete horas e cincuenta minutos e todo o que exceda deste

tempo consideráse hora extra, remunerada cun incremento do 75
por cento sobre o valor de hora
orHinária, como está estipulado
por lei." Até agora Zara-Loxística
mantén contratos de distinta duración semanal, "gratificándose"
a hora complementária tan so no
14 por cento. Os empregados dependentes da EIT Alta Gestión
receben o mesmo pagamento
polo cumprimento do horário ordinário como polas horas compleme ntárias. Mesmo, Xosé Lois
Garcia Leis, delegado sindical da
CUT sinala que "nalgunha sección, como a de carga obríganlles
a facer horas os domingos e son
remuneradas como ordinárias, e
non co preceptivo recargo do 90
por cento nestes casos."
Outra das neglixéncias que conforman este presunto cúmulo de
desatinos por parte de Zara-Loxística concerne ao icumprimento de vários pontos do convénio
do téxtil, entre estes o que regula
as vacacións dos empregados,
datas que non se poñen en coñecemento dos empregados "até
o último momento, como case todo". O devandito convénio non
se axusta á nocturnidade, "reiteradamente infrinxida", nin se respeita o descanso intersemanal
mínimo de trintaeséis horas.+

Expansión e entrada en bolsa
imaxe perante os posíbeis investidores fixo máis nídia a
orientación que desexa evidenciar a empresa.
Outra das· novas liñas enfiadas
por lnditex neste novo panorama retírese á remodelación
dos seus órgaos directivos ,
nunha reestructuración perfeitamente estudada , para se
adaptar ás recomendacións do
Código Olivéncia. A manobra
inclue ade.máis unha máis
agresiva política expansiva, co-

mezada. xa en 1995, cun montante global de máis de
180.000 millóns de pesetas
desde hai cinco anos ata o presente exercício. Son xa 31 paises e un milleiro de puntos de
venda cos que contará lnditex
moi posíbelmente a fins deste
mes de Setembro. A pregunta
que se tan moitos dos seus traballadores ante esta marea de
cámbios e operacións subliña
con crueza "a esperanza de
que con todo isto non nos poñan a perna enriba". +

Armadores galegos
buscan acordos privados
con Marrocos
Unha delegación de
armadores de Ribeira
están na cidade
marroquina de Casablanca
para procurar chegar a un
acorde privado co governo
alauíta. A idea dos
armadores galegas é
seguir o modelo de
convénio pesqueiro que xa
estabeleceron empresas
holandesas e irlandesas,
que conseguiron que
Rabat cedese parte dos
seus caladoiros a cámbio
de concesións noutras
matérias. Esta táctica para
resolver os problemas de
paro no caladoiro
sahariano chega logo de
que os armadores xa
comezaran a negociar con
outros estados, como
Brasil, Peru ou México
para poderen faenar nos
seus caladoiros. +

Os sindicatos,
en contra da suba salarial
para os funcionários
Os sindicatos dos
funcionários públicos
reaccionaron en contra do
anúncio governamental de
aumentar só nun 2 por cento
os salários para o próximo
ano, cifra equivalente ao
obxectivo de inflación para o
2001. Na mesa de
negociación convocada o
pasado Martes, 19 de
Setembro, os representantes
do Governo dixeron que a
suba iría acompañada de
"medidas adicionais" se se
chegase a perder poder
adquisitivo. En resposta, as
centrais sindicais propoñen
un aumento dos soldos dun
5 por cento e anunciaron
medidas de presión se non
se chega a un acordo
satisfactório. As posíbeis
mobilizacións que os
funcionários realizarian
neste outono concretaranse
nunha reunión dos seus
.representantes para o
vindeiro 28 de Setembro. +
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Descende acuota dos asalariados sobre ariqueza

OEstado foi o grande beneficiado do ciclo alcista 95/99
medrou mesmo máis que en 1998
(houbo medra récord da emprego,
pese a que parte se imputa ao troce estadístico da EPA). Tamén
contrarrestou o peso relativo dos
salários na renda total o tirón da
inflación, que chegóu ao 2,9% en
Decembro de 1999. A taxa meia
foi do 2,3%, xusto o increm.ento
nominal meio dos salários, segun-··
do revela a enquisa de S¡:ilários.
Por tanto, non habia en 1999
aportación algunha por parte dos
· salários, pasto que se producia só
o mantementó. do poder adquisitivo. Esta situación cambiará radi- ·
calmante no 2000, no que xa se
albisca unha perda neta dos salários en relación á inflación.

-0- RAMÓN MACEIRAS

A remuneración dos asalariad os atinxiu no ano 1999 o
49.,99% do produto interior
bruto (PIB), o que supón un
descenso respecto a 1998,
cando ~e superou por vez primeira a metade da renda española. E non logrou superar o
listón do 50% da riqueza pese
á forte medra ~o emprego
(mais de un 4,2% en taxa meia)
e da renda salarial real, que
subiu un 7,7%, a taxa máis alta
dos 10 últimos anos. O Estado
foi o primeiro beneficiado o ciclo alcista 1995-99. Agora que
o ciclo económico empeza a
cambiar, os dados anteriores
significan malas notícias para
os traballadores e desminten
a monserga do Governo sobre
a presunta baixa de impostos.
A remuneración dos asalariados
superou o 50% da renda española no ano 1998, ainda que de forma moi modesta (50, 12%), se-

ción, asi como da renda real, coa
combinación de subas salariais
modestas, pero aliviadas por unha inflación baixo mínimos.

gundo os dados da Contabilidade
Nacional de Estatística. Superar
tal listón tora posíbel mercé a unha medra moi notábel da ocupa-

P.ero en 1999 os. asalariados .voltaron a levarse a casa menos da
metade da tarta española
(49,99%), pese .a que o emprego

Contratos basura ·e baixos salários
O tipo de contrato que une aos traballado,
res ás suas empresas converteuse en España
no principal determinante do salário, moi
por encima doutros conceitos corno a 'for,
rnación, a idade ou a experiéncia do traba,
llador, segundo un informe realizado polos
profesores Santiago Pérez Camarero e Alva,
ro Fidalgo Vega para a Fundación Argenta,
ria. Os autores de dito informe consideran
que en España as caracterís~icas persoais do
traballador, como son a idade, a titulación
ou a experiéncia prévia, teñen moito menos
pe o na determinación das suas remunera,
cións qu a características da relación labo,

\

ral (antigüidade, ocupación, xomada reali,
dos motivos máis claros de discriminación
_zada e tipo de contrato) ou as da empresa . salarial, superior, mesmo, á discriminación
observada por sexo. Asi, segundo os autores
(tipo de pfopriedade;-:ac~i_vidade económica,
do citado informe con dados obtidos da en,
tamaño, tipo de mercado ou cI~e a~ convé,
quisa de salários, as -mulleres cobran até un nio que regula as relacións laborais). Esta
25% menos que os homes, pero un traballa,
estrutura cria distorsións no mercado labo,
dor temporal pode chegar a cobrar case a
ral e alonxa aos salários dos elementos mais
metade do que cobraría un foco en igualdade
ligados á produtividade, o que introduce
moitas rixideces no sistema. Como os salá,
de condicións. E é que as diferéncias entre
salários segundo o· tipo de contrato se incre,· ·
rios dos contratos temporais nacen xa un
mentan a medida que aumenta a idade.
35% máis baixos que os indefinidos e a pró,
pria temporalidade impide acumular anti,
Chega ao máximo nos 50 e 53 anos, cando
os salários temporais meios chegan a cair por
güidade, a relación contractual actua como
embaixo do 50% dos salários indefinidos. t
freo á medra dos salários e convértese nun
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A parte da tarta española que se ·
levou o excedente empresarial,
sen embargo, tamén tivo un com-·
portamento contractivo nos tres últimos anos; até perder mesmo a
barreira do 40%. En 1999 só o
39,85% do producto interior bruto
foi excedente bruto de ~xplotación
e renda.s mixtas; en 19-96, por
· exemplo, chegaba ao 41,61°/o.
Por tanto, qüeda claro que o primeiro beneficiado nos últimos
anos do . ciclo alcista económico
foi o Estado, xa 'que un_
icamente
a partida de impostas netos ligados á produción e ás !importacións experimentou unha medra
ininterrompida nos últimos cinco
¡:tnos. Asi, se en 1995 Facenda
recebia o 8,68% da renda nacional, en 1999 tal ,proporción
chegou ao 10, 16%. E pronto para coñécer as cifras deste ano,
pero todo aponta a que seguirán
medrando, o que desminte claramente a -monserga guvernamental sobre a baixa de impostas.
Este forte tirón dos impostas explica a boa situación das finanzas públicas, moi próximas ao
equilíbrio orzamentário, con medra na recaudación ligada á produción cercana ao 18%, como é
o caso do IVA.
En números- absolutos, dos
93,068 bilóns de pesetas correntes que suqpuxo o produto interior español bruto en 1999, os
asalariados leváronse a casa
46,53 billóns (40,99%); os empresarios, 37,07 billóns (39,86%), e
os impostas sobre a produción,
9,46 billóns de pesetas (o
·1O,16% da riqueza española).
En todo caso, hai que lembrar
que hai transvase de renda dun
destino a outro simplesmente polos traeos introducidos na contabilidade do estado. Asi, gaña peso
relativo a remuneración de asalariados, en detrimento dos excedentes brutos de explotación, ao
considerar as rendas dos directivos de empresas e dos membros
de cooperativas como salários, e
non parte do excedente, como se
estimaba antes. Producíronse tamén lixeiras modificacións nalgunhas figuras impositivas. Por
exemplo, o imposto sobre bens
imóbeis era antes considerado taxa sobre a renda das fam ílias e
agora como imposto á produción,
o que automáticamente engorda
o capítulo de impostos que· chegan xa ao 10% do PIB. Os impostas sobre a renda se contabilizan
en remuneración de particulares,
como renda bruta.•
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Lugo celebrou
a Festa das Mulleres

As
traballadoras
non limparán
San Caetano
A partires do 9 de Outubro
e, se as negociacións non o
remédian antes, conselleiros
e funcionários terán que tra,
ballar nunhas instalacións da
Xunta menos limpas que de
costume. O colectivo de lim,
padoras que traballa normal,
mente nas dependéncias de
San Caetano respostará
unha convocatória do comi,
té de empresa para unha fol, ·
ga indefinida. Queren cobrar
o me.smo que os traballado,
res da sua mesma categoría
na función pública.

a

O Luns 18 de Setembro po,
la mañán concentrábanse
diante de San Caetano para
pedir a equiparación sala,
rial. Os seus sueldos <lepen,
den de Maconsi, a empresa
concesionária ·de limpeza da .
Xunta e doutros grandes
centros de traballo do país.
M~consi págalles salários por
debaixo dos que percebe o
persoal laboral da Xunta.
''Non estamos pedindo nada
novo. Desde Xuño, que ti,
veron lugar as últimas nego,
ciacións, as respostas non
foron positivas. Esta semana
pedimos unha entrevista co
secretário xeral técnico de
Presidencia e non obtive,
mos resposta", explica Anxo
Noceda, da CIG.
Tampouco houbo resposta
da empresa Maconsi á con,
centración do Luns, polo
que o anúncio de folga fíxose
firme. "Noutros centros de
traballo, corno nos catro
hospitais compostelás, a
equiparación salarial xa é re,
Tamén se equiparou aos
limpadores noutras provín,
cias", sinala Noceda.

al.

Para as traballadoras non
ten sentido que por nunha
contrata teñah que gañar
ménos cartas que · outros
compañeiros que están con,
tratados directamente pala
Administración. A maior
parte dos afectados son mu,
lleres que exercen o se.u tra, .
ballo nas diferentes canse,
llarjas. Corredores e despa,
chas veranse un pouco máis
descoidados a partires do dia
9 cun paro indefinido á es,
pera que Maconsi e Xunta
dean unha resposta ás peti,
cións de equiparación. +

t ' \

Representantes da coordenadora galega entrevistáronse coas parlamentárias, o Martes 19, no Pazo do Hórreo.

A. PANARO

Acoordenadora gatega da Marcha Mundial convoca
odia 1Ode Outubro un paro ediferentes concentracións

Mulleres en folga por duas horas
-O- A. ESTÉVEZ

En moitos países as mulleres non teñen garantido o direito á
saúde, nen á educación, n·e n á vivenda. Só con esta afirmación as organizadoras deixan claras as "2.000 boas razóns
para marchar" que sosteñen a Marcha Mundial das Mulleres.
A coordenadora galega contribue tamén á iniciativa tanto na
táboa de reivindicacións como á hora de organizar actividades. O Martes 19 levaron a M¡ucha ao Parlamento e para o
vindeiro 1O de Outubro está convQcado un paro doméstico.

nero. "O obxecto é acadar un
compromiso por parte dos gove rn os e a a sociedade no
apoio de medidas e cámbios
que conduzan a redistribuir a
riqueza e eliminar a violéncia
contra as mulleres'', din. A mesa do Parlamento, encabezada
por Xosé Maria Garcia Leira,
tamén recebeu o informe das
mulleres no mediodia do Martes.

O paro será protagonizado tanto
do, non supón un salário digno
pelas mulleres que traballan fopara as traballadoras. Reseñan
ra de casa como as que o fan
na cordenadora que segundo · Á marxe das secretarias da
dentro. Os sindicatos que partiun informe do Valedor do Povo
muller dos sindicatos , son trin cipan da coordenadora galega,
de finais de 1998, 597.000 perta as organizacións feministas .
CIG, CCOO,
soas, un 22% da
que están incluídas na plataCUT, SLG,
povoación , viven
forma galega. Unha represen STEG, CNT e
en pobreza relatación acudirá á manifestación
USO, fan unha
tiva , e 136.540
que está convocada para o dia
paro
convocatória de
en pobreza se14 de Outubro en Bruxelas ,
paro de duas ho- : terá lugar
vera. "Tanto a
diante da delegación do Fondo
ras, de doce a :
pobreza como o
Monetário Internacional. "As
duas da tarde. :1 de doce a duas
paro, como a
suas armas , a a nosa pobreza,
Nas principais ci- :
precariedade no
as suas guerras, a nosa misédad es galegas . : e, o Sábado 14
emprego , teñen
ria" é o lema dunha marcha
haberá unha con- l de Outubro,
un claro índice · que quer chamar a atención
centración á unha
de feminización ,
sobre o derroche da indústria
do mediÓdia. "Soque lonxe de reun ha
armamentística. "Un exemplo
mos conscientes
ducirse, aumeno ternos no Departamento de
representación ta ano a ano", Defensa dos EEUU, que condas dificuldades
que moitas fraba·: din.
trola a maior parte do capital
galega
lladoras terán paxerado no país, a máis de
ra sair e despra; Con An~an
30.000 empresas contratistas
manHestarase
zarse, asi que tado Pentágono e unhas
en Nova York
mén se realizarán
en Bruxelas.·
100.000 empresas subcontraconcentracións
Desta marcha
tistas .que tamén traballan para
diante das emdeseñada en
el. Controla iguaimente ao
presas", explica
Beijing, onde se
maior número de persoas adiEstrela Ferreña·,
celebrou hai cincadas ao que se chama l+D,
da coordenadora.
co anos a Conao persoal enxeñeiro e do secferéncia Internator produtivo", din
A especial concional · da Muller
vocatória que se
da ONU, tamén
A outra grande manifestación,
dirixe ás mulletiveron no tí cia
argallada polo comité estadounires que traballan
no Parlamento
dense, terá lugar tres dias máis
na casa ten que ver coa precáen Compostela. O Martes 19
tarde, o 17 de Outubro, en Nova
ria situación de moitas delas.
de Setembro unha representaYork. Milleiros de mulleres conNa coordenadora atenden ao
ción da coordenadora galega
centraranse diante das Nacións
lema "Igual salário para un traera recebida palas parlamentáUnidas, en cuxa sede o secretáballo de igual valor". Reseñan
rias. Entregaron a estas a dorio xeral Koffi Annan receberá
que o trabaUo na .casa ou non
cumentación da marcha contra
ás representantes dos diferenestá pago ou , cando é retribuia pobreza e a ·violéncia de xétes comités nacionais. •

.O

Nun acto organizado polo
colectivo Donas de Nós, no
que tamén tiveron que ver a
coordenadora de Lugo da
Marcha Mundial das
Mulleres e o pro~ecto
"Cümulum'', celebrado na
Porta Miñá da cidá.de da Muralla, escritoras e cantantes
expresaron a sua
solidariedade con todas as
mulleres oprimidas. O alcalde, o socialista Xosé López
Orozco, participou desta
Festa das Mulleres, na que
Uxia, Marica Campo , Pilocha
e Carme Blanco, entre
outras, recitaron e cantaron
poemas. Máis de cen persoas asistiron ao recital, que tiña como obxectivo, non só
apoiar o nomeamento da
muralla como Patrimonio da
Humanidade e o proxecto
"Cumulum", senón que
tamén queria sumarse aos
actos que este ano están
marcando a Marcha Mundial
das Mulleres.

Fotos no

Dia contra a Prostitución
O 23 de Setembro quedou
instaurado como o Dia
contra a Prostitución despois da Conferéncia Mundial contra a Explotación
Sexual que se celebrou en
1999 en Bangladesh. Son
moitos os colectivos de
mulleres que conciben esta
xornada para desenvolver
actividades reclamándolle
aos governos que non persigan ás prostitutas e para
que se criminalice aos proxenetas. O Centro de Estudos sobre a Condición da
Muller "Alecrín", que xestlona centros de día para
prostitutas, inaugura o 21
unha mostra na sala "Os
Peiraos" de Vigo, da que
participan as mulleres
usuárias de Compostela,
Lugo, Ourense e Vigo. A
exposición será itineréinte
e intenta "achegarnos un
pouco a eses bairros que
están tan perto mais que
son tamén tan descoñecidos". +

Seis anos de cá~ere por
seis gramos de heroina
Comezou en Arousa unha
recollida de sinaturas para
pedir o excarceramento de
Xosé Luis Arias Leite, un home de trinta e seis anos condeado a seis anos de prisión
e actualmente cumprindo
condea na Lama. A Plataforma Galéga contra o
Narcotráfico e a Asociación
"Albatros" levan a cabo esta
campaña facendo fincapé en
que este toxicómano reabilitado tivo que deixar un
traballo para ingresar na cadea. A Arias Leite detivérono
hai tres anos con un gramo
de heroina e, dia despois,
con cinco gramos da mesma
substáncia. A campaña percura que poida cumprir esta
condea nun centro de reabilitación. +
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DEPORTES
zou o récord olímpico de 400
metros libres (03:40.59)- e mais
o de 200 (01 :46.56). Os titulares
brillaban en Sydney. Algun apurado e inexperto comentarista
consagrábao como o mellor na_dador de todos os tempos.
Pronto caeu o mito a mans doutro. Coma un actor convidado
que, de socato, se converte na
estrela indiscutíbel apareceu o
holandés Pieter Van der Hoogenband. Tiroulle o récord de
100 libres ao tamén australiano
Michael Klim só tres dias des-'
pois da -glória deste (47.84) e
burlouse de Thorpe tamén ao
proclamarse récord en 200 libres
(01 :45.35). De Der Hoogenband
dise que non ten pés, senón aletas. Aos seus 22 anos ten unha
excelente carreira por diante e,
se se confirma que haberá unha
revolución na natación mundial,
pode ser o primeiro home que
·baixe dos 45 segundos na proba
raíña dos 100 metros libres.
Thorpe resístese a levantar a
bandeira branca da rendición. A
equipa australiana de relevos,
que el lidera, xa conseguiu duas
marcas. En 4x100 libres
(03:13.67)
e
en
4x200
(07:07.05), os australianos puxéronlles cara de poucos amigos
aos favoritos norteamericanos,
apartados bruscamente dos primeiros planos do éxito. Outros
nomes destacados son os de
Tom Dolan de Estados Unidos
ou Domenico Fioravanti, primeiro
récord do mundo para ltália en
toda a sua história da natación.

Pieter Van der Hoogenband é o gran promesa da revolución do nodo.

Aprimeira fase dos Xogos de Sydney
dálle todo oprotagonismo ás boascrnarG?~ da natación
. "

Nó busca do home peixe
*CÉSAR LORENZO GIL

besde a lumieira na que Kathy Freeman se envolveu no dia da
inauguración dos Xogos Olímpicos de Sydney, todo o protagonismo desta cita centrouse no seu elemento máis antagónico: a
água. Se hai algun dado épico que será lembrado no futuro, á
espera do que dea de si o atletismo e os principais deportes por
equipas, ese será o excelente momento de forma dos nadadores do mundo. Até o momento batéronse dez récords na disciplina de natación. Este esplendor non é casual. A organización,
ao deseñar a piscina olímpica, quixo converter o 2000 nun ano
clave na evolución do home deslizándose sumerxido no líquido.
Xa antes de se iniciaren os Xogos , Austrália apresentou con
grandes albízaras a sua piscina.
O vaso olímpico de Sydney supuña toda unha revolución neste
deporte. Os avances tecnolóxicos

permiten que, electronicamente,
se coñeza que nadadores saen
da sua posición denantes do pistoletazo de saída, a estrutura de
deságüe permite reducir a forza
que consegue a água coas on-

das dos carpos en movimento.
Até a temperatura é a ideal para
nadar, no limiar entre os 24 graos
que poñen os músculos irtos e os
26 que crian demasiada calor.
Ás excelentes condicións do espácio hai que sumarlle todo o trabal lo que as grandes transnacionais de roupa deportiva fixeron
para conseguir bañadores de
competición que mellaren o próprio corpo. Contra a vella idea de
que o carpo case que espido, sen
pelo, podia ser suficiente para
rendibilizar ao máximo cada brazada, os novas bañadores completos de materiais de última xeración baixaron definitivamente as

marcas históricas deste deporte.
Mais a destrución dos vellos mitos dos récords non só depende
de circunstáncias alleas ao próprio rendimento humano. A carón das mellaras técnicas, Sydney congregou a unha nova xeración destinada a facer epopeia
cada vez que colocan as gafiñas
para nadar sobre o na~iz.
O certo é que Austrália preparou as condicións materiais con
moito coidado porque sabia que
contaba cun diamante cuberto
con gorro de plástico. O mozo
lan Thorpe converteuse na fachenda oceánica nas primeiras
horas de competición . Pulveri-

lván Raña consegue o primeiro éxito para Galiza
A espera da semana grande para o deporte olímpico galega, que
chegará cando comecen a disputárense as disciplinas de piragüísmo, atletismo e tae kwondo,
o noso país xa conseguiu o seu
primeiro gran triunfo. lván Raña,
de Ordes, acadou un importantísimo quinto lugar na final de triatlón , unha posición que só era
agardada polos máis optimistas,
caso do seleccionador galega
nesta especialidade, Leandro
Bergantiños, quen asi o apontara
logo de que a selección que el
adestra conseguira o campionato
de España neste verán.
O triunfo de Raña chégalle ao
atleta aos 21 anos. lndiscutíbel

na especialidade no Estado español, este diploma olímpico pode ser o início dunha fulgurante
carreira, ben no triatlón, onde
poderia chegar a participar até
en duas olimpiadas máis, ben
no ciclismo, deporte que o tenta
logo da repercusión que tivo a
sua participación en Sydney e
polo que ten grande devoción.
Nas próximas horas poden caer
máis loureiros para Galiza. Os
remeiros Xoán Zunzunegui e
Maurício Monteserin cantan
con algunha posibilidade de dar
a sorpresa na final e traeren algunha mención.
Máis tarde debería ser André

Diaz, o home máis
motivado da expedición do médio fundo
do Estado español,
quen trouxese unha
medalla que rubricase a sua excelente carreira atlética.
Pero onde pode estar o gran filón de
medallas é no piragüísmo. Homes como Xovino González e mulleres como
Tareixa Portela teñen a abriga de dalo todo para decorar
as suas embarcacións con algun metal precioso. •

- En categoria feminina, a protagonista é a ucraniana lana
Klochkova, récord do mundo en
400 metros estilos (4:33.59) e o
olímpico en 200, ·na mesma categoria (2:10.68). Ao seu lado
brillaron tamén a estadounidense Dara Torres e a holandesa
lnge de Bruijn, récord do mundo
en 100 metros bolboreta (53.77).

Máis fortes, máis lonxe •••
Outra das disciplinas nas que se
están conseguindo boas marcas é
na halterofília. Xiaoniin Chen, da
China, ergueu 242 quilogramos e
médio. Galabin Boevski e Georgi
Markov (ambos os dous de Bulgária) conseguiron novas récords. A
chinesa Xia lang bateu o récord
do mundo ao erguer 125 kg.
En tiro, destacan as marcas de
Soo-Niung Kim, de Corea, en tiro con arco (671 pontos), récord
do mundo e de Franck Dumolin,
de Fráncia, que conseguiu o récord olímpico ao conseguir
688,9 pontos en disparo de pistola de aire comprimido desde
1O metros.

Os dominadores clásicos
non perden forza

lván Roña non sorprendeu o quen o coñecio.

-Contado, as sorpresas nos medalleiros son ben poucas. Na cima están os Estados Unidos ,
con máis de 18 .metais, na sua
maioria de ouro: Por detrás, e
nesta orde, están Austrália (moi
motivada por ser sede dos Xogos), China, Fráncia e Xapón.
Moi lonxe queda o Estado español, que, ao feche desta edición,
obtivera duas medallas de ouro
(Joan Llaneras, en ciclismo en
pista e Isabel Fernández,en iudo) e unha de bronce (a rusa
nacionalizada Nina Zh ivanevskaia) . Portugal posue só unha
de bronce, a que Nuno Delgado
gañou en iudo. +
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Comilona celta na muralla romana

21 DE SETEMBRO DE 2000
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O FÍO DA LINGUA

-0- B. LAXE

1

Conrobla. Nen máis nen menos
que de 4.500 bocas postas a
manducar ao rededor da· muralla luguesa. Non fixeron nada
novo. Non oh!. Nen sequer se
estaban §! adestrar para o San
Froilán. E algo que fan a cotio
sobre todo nos fins de semana.
Xa o sabian o Reis Católicos
cando decretaron proibidas as
festas ás que asisisen parentes
máis lonxanos do primeiro grado. A pena era o desterro. Pero
ha Galiza, en Lugo, seguiron na
-preada sempre que se daba o
caso e había que.
Até voltar a estar de moda. Prime i ro veu o Sánchez Carro,
agora na presidéncia da Xunta
ao carón de Fraga para limparlle
os zapatos {non é metafórico) e
popularizou aquelo de E para
comer, Lugo. Eran os tempos
nos que Fraga convirtia todo e
slóganes. España era diferente,
25 Anos de Paz, en Santiago a
chúvia é arte, Chantada corazón
de Galiza, . Ourense terra da
. Chispa, Por min que chova .. .
Wichita, cidade sen leí. Non inventou nada, xa estaban nas
cantigas populares. Unicamente
as duas primeiras ... Mentireiro ...
Pero alguns tomárono moi en
sério: como o Animal. Unha fonda ·na· rua Sampedro de Lugo
que che poñia diante unha gran
fonte de cocido, como manda o
regulamentó. Cando vina c_obrarche se lle pare~ia que co- ,
meras pouco, pidíache qtie non
voltases máis, que desacreqitabas o establecimenfo. E, canto
menos comia_s, máis che cobraba. Só apreciaba a larpáns,
gandoiros, labrachos, lambefoles, embullóns e caxoteiros.

Compostela e o xacobinismo
Non, non irnos falar nesta nota dun férreo centralismo político,ad,
ministrativo (pois iso é ó que ven significando na teoría política o
termo xacobinismo) que lle puideramos atribuír á capital de Gal iza.
Nin tampouco sobre unhas hipotéticas relacións de Compostela
coa Revolución Francesa, da que unha das expresións máis radi,
cais e coñecidas foi o movemento denominado xacobinisrrw.
Non, como o lector avisado xa supuxo, irnos fular da relación entre
as palabras xacobino e xacobeo, vencelladas a través de Xacobe, no,
me hebreo do apóstolo que nós chamamos Santiago ou Sant,fago.
Os comensais ficaron fartos e os hosteleiros cansos.

Esta vez, como era _cousa de
cultura á comilona chamáronlle
Comilonum, que queda moito
máis fino e _romano. Póñanlle
como lle poñan, a murada foi
de campionato en extensión,
intención e desenrolo. Asaron
máis de 1.500 quilos de lacón
e coceron outros tantos quilos
de patacas. Seica 705 quilos
de grelos que ser eran nabizas, 1.200 malladas. Máis de
750 quilos de empanada para
comezar. E 785 unidades de
tarta de améndoa, o que quer
dicer que houbo moitos que estaban cheos cando chegou a
sobremesa, que hai moito que
se puxo a réxime ou gue os comensais non eran -tantos. Porque, chegar, o que é dicer chegar, chegou para todos. Faltaría máis! Dos chourizos non se
falou nada, haber habíaos, secad r a foi para non caer en
equívocos.
E beber tamén se bebeu. Que
é unha lupanda sen viño? Unha

noite de xiada ao sereo, só e
sen abrigo ... Viñeron de Pantón
máis de 2.600 botellas de tinto,
1.400 botellas de auga e 450
de augardente para facer a dixestión.
Dez millóns de pesetas seica se
gastaron na ocasión. Os 16 restaurantes que a puxeron en
marcha vendaron unicamente 8
millóns en convites. Dous millóns de perda. Xa será menos!
A maioria dos comensais pen~
san en repetir para o ano. Aí vai
outra tradición polo camiño da
história! Mágoa que non tivese
un pouco máis de imaxinación
e, agora que tanto inzan as festas medievais, inventasen unha
de romanos. Secadra foi porque
os romanos non comian lacón
con grelos. Invento disque dos
druidas celtas. Que máis ten.
Galeguicemos agora nós aos
romanos. Fagamos o lacón con
grelos património da humanidade ao tempo que a muralla!+

O "Cl'ube dos xacobinos", que existiu entre 1789 e 1799 e tivo
como representante máis coñecido a Robespierre, celebrou a
súa asemblea fundacional nun convento dos frades dominicos,
que entón eran máis coñecidos como xacobinos. De a( que a na,
cente asociación política, máis que pola súa denominación ofi,
cial ("Sociedade de amigos da Constituínte") fora coñecida por
aqueloutra: Clube dos xacobinos.
A denominación de xacobinos para os dominicos víñalles xa de ve,
llo, porque no século XIII ENCOMENDARANLLE A ESTA ORDE UN AL,
BERGUE PARA os PEREGRlNOS Que viñan a Compostela. E o nome
de xacobinos non se lirnitou aos frades parisienses do albergué que
lago foi mosteiro, senón que dende a Id.acle Media denominou a
arde toda. Iso demostra a relevancia do camiño de Santiago.
O mosteiro -derrubado na primeira metade do século XlX-atopába,
se na rue Saint,Jacques, en pleno Bairro Latiilo, pertiño da Sorbo,
na, o centro tradicional do saber en Francia dende o medioevo. E a
rue Saint,Jacques viña senda un tramo do camiño de ao seu paso
por París. Os peregrinos agrupábanse <liante da igrexa de Santiago
(na outra b?Ilda do Sena) da que só se conserva hoxe a Tour Saint,
Jacques, cornada pola figura do Apóstolo coa súa cuncha vieira;
atravesaban a lle de la Cité, pasando por frente da catedral de No,
tre,Dame, e baixaban xa pola rue Saint,Jacques para continuaren a
andaina. Algúns deles pernoctaran no mosteiro xacobino.
Velaí, pois, como unha palabra tan utilizada e que parece non
ter relación ningunha co noso país, está íntimamente vencella,
da á riosa historia.•

Doscamiños
de a11ieiros
ós Pazos da Ulla

Ague11illa anti·
As imaxes de Castetao
franquistade Mario Xosé Enrique Acuña
de Langullo

TetTa de Montes
e Tabeirós

Antonió Téllez

Xosé Manuel Martínez Oca
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Cristina AJberdi, ex ministra de Asuntos Sociais polo PSOE, defendeu a posibilidade de que os homosexuais poidan adoptar crianms. O BNG, na foto Francisco Rodriguez, considera que o Govemo comete unha "discriminación'r inlolerábel.

'Non está probado que non sexa prexudicial', din

O PP pecha a posibilidade de adopción C.s parellas homosexuais
Nu~ debate no que non faltaron ataques ao código moral
que rexe as políticas do PP,
quedou de manifesto que o
Go~erno de Aznar non está
poi' labor de regular as parellas! de feito. O Congreso debat·a o Martes 19 de Setemb ro catro propostas de
PSOE, IU, Iniciativa per Catalunya e CIU. Tres das cales estab~ecian a adopción de nenos en parellas do mesmo sexo. óra do Congreso, colectivos ~e gais e lesbianas pedian
os l"flesmos direitos das suas
parellas cos matrimónios.

Portaban pancartas que dician
"somos tan válidos como calquera pa.ra educar aos nosos fillos".
Para astes colectivos a regularización das parellas de feíto merece µnha leí por parte do Governo ce:tntral que deixe sentados direito~ fiscais, sucesórios e de
adop~ión. Non chega, din, cos
rexistbs que moitos concellos do

Estado poñen en marcha, nen
rado en 1997, e que anuncjan
con levar ao Congreso, ainda
saquera coas leis autonómicas
de Catalunya, Navarra e Aragón.
que non se sabe se nesta lexisAs demandas dos
1atura.
Tanto
gais e lesbianas
PSOE, coa ex
abranguen desde
ministra Alberdi
trasfon.do
a posibilidade de
en defensa da
casar até a de oprelixiosó do PF: proposta, como
tar a ter nenos. A
IU afirman que o
deixouse ver
adopción
por
proxecto de lei
parte das pareadoece de "huna defensa
1las
homosemanidade". É dixuais -ponto no
cer; tanto vale
moralista
que discrepou
para unha pareCI U do resto da
que a deputada lla, para dous
oposición- é inamigos ou para
Estarás fixo
negociábel para
familiares que
o Governo. "Non
compartan
o
da família
lhai razón para
mesmo teito.
crer que non é
"constitucional"
perxudicial para
A proposición de
o neno" , alegou
1U e Iniciativa
a popular Rosa
per Catalunya
Estarás, encaparte de que a
sociedade admite os novas mo~regada de replicar no debate.
delos de família con máis celeO Governo asegura gardar un
ridade que o Governo. Aposta
proxecto de Unión Civil, elabopor que os homosexuais poidan

O

casar se queren, e adoptar nenas. A única condición que estabel-ece para todas as parellas
é que alomenos un dos seus
membros deber ter máis de vintecinco anos, e catorce máis
que o adoptado. Os socialistas
apostan polo rexistro das parellas que o desexen unha vez teñ a n convivido seis meses
-tempo insuficiente para o PPe fixeron fincapé no tratamento
fiscal, ainda que, recoñecen,
causaría un problema económico ao Governo. Os nacionalistas cataláns, coa base da leí
autonómica, rexistrarian a todas as parellas de feíto, hetera
e homosexuais, pero exixen
unha convivéncia mínima de
dous anos.

Relixión de fundo
Para o BNG, que votou a favor
das diferentes proposicións de
lei, "estamos perante unha
cuestión que atinxe á elemental

dignidade humana. Non pode
haber democrácia se por motivos de carácter relixioso ou
pretensamente morais se introducen discriminacións intolerábeis que afectan ás vidas das
persoas, e qué situan tora da legalidade realidades perfeitamente lexítimas", cons.idera
Francisco Rodríguez.
O trasfondo relixioso que ten
este debate para o PP deixouse
ver na defensa moralista que a
deputada Estarás fixo da família
"constitucional", chegando a
afirmar que o texto só protexe
como tal institución ás unións
de home e muller. Deixouse ver
tamén no nervioso seguimento
que fixeron do debate os portavoces da Conferéncia Episcopal
que ven "aceitábel regular os
aspectos fiscais dalgunhas destas parellas", pero un "despropósito" que un nena sexa educado por dous homes ou duas
mulleres.+

Euskadi eCatalunya van ádesobeciéncia civil ena Galiza borran o Econ pintura

Cuestións ideolóxicas levan

ao Governo a impor a matrícula sen distintivos territoriais ·
O Goyerno tomou unha decisión
ideoló~ica dun centralismo inusitado 9i impuxo que as novas matr ícu l é¡ls europeas prescindan
doutrd.s distintivos territoriais que
non s~xan o E. A medida logrou
o rexeitamento unánime de todas a~ forzas políticas da oposición el motivou que se anunciasen adtos de desobediéncia civil.
1

Non h~i nengunha directiva europea Rue· marque data para introducir as novas matrículas e a
que eiiste permite que se ·incluan tistintivos locais, provinciais o autonómicos. De feíto,
catro os nove estados que
adoptaton este tipo de matrículas inc¡luen máis dados que a

s~mples combinación de númerps e letras que acompañan á
l:)anda azul co círculo de estrelas e o indicativo de cada Estadb membro. Mália isto, o Governp negouse a incluir os distintivos autonómicos. Franza, Alertjaña, ltália e Irlanda cantan
con distintivos territoriais dunha
op doutra índole. O español é o
único grande Estado que optou
p9r unha fórmula centralizadora.
O\ Governo, para garantir o cumpt:imento da norma, anunciou
fohes sancións.
,
A resposta á adopción deste
mbdelo de matrículas non se fix~ agardar. En Catalunya a Generalitat decidiu que as matrícu-

las de todos seus veículos ofi ciais deixen de levar o B de Barcelona e pasen a levar o CAT de
Catalunya, seguido dunha numeración própria. Tanto en Catalunya como en Euskadi chamouse á desobediéncia civil e
os automóbeis taparán o E na
banda azul comunitária e incluirán un indicativo próprio ou ben
incluirán o indicativo próprio á direita da matrícula, respeitando o
indicativo estatal. Esta medida
·non terá efeitos perversos na
povoación destas duas comunidades porque contan con competéncias en matéria de tránsito
e non é previsíbel que a Ertzaina
e os Mossos d'Esquadra multen
aos automóbeis que sigan o cha-

mamento á desobediéncia civil.
Na Galiza o BNG defendeu que
"o Governo contemple a inclusión dos distintivos autonómicos
nas nóvas matrículas prévio
acorde dos executivos das diferentes comunidades autónomas". A iniciativa do BNG levouna ao Congreso o deputado pola Coruña Carlos Aymerich.
Na Galiza a guerra das matrículas xa comezara hai tempo, cando o Real Automóbel Clube de
España difundiu o falso rumor
de que en Portugal multaban
aos automóbeis que non levaban un autocolante ovalado
branca ca distintivo estatal de

España. Mália que o Ministério
do Interior portugués desmentiu
isto, o RACE conqueriu que un
grande número de veículos pegase o E. En resposta a isto, vários colectivos están a borrar
con aerosol branca os autoco1antes pegados nas traseiras
dos veículos. Outros colectivos
estarían dispostos a editar un
autocolante azul co círculo de
estrelas e o GZ de Galiza. De
todos xeitos, no caso de que o
Estado recue e aceite incluir os
distintivos autonómicos dase case por seguro que o GZ non seria aceitado porque, mália que é
.opción que máis simpatias esparta, non se corresponde coa
denominación oficial do país. •
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Vulneran a Convención Internacional dos Direitos do Nena

As reformas do PP

atentGn contra direitos fundamentais
-0- B. LAXE

O Governo central pretende
tipificar millor aspectos do
código penal para evitar que
o que fan os fiscais ou o Ministério do Interior o desfagan os xuices. Así explican
desde os círculos progresistas da x.udicatura o anteproxecfo ·de 1·e i p~ra ·endurecer
as medidas contra o entorno
de ETA~ ós cáinbios son; para o ministro Angel Acebes,
"reformas", mentres que diversos colectivos as consi.deran · "medidas excepclonais".
.
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As propostas de reforma legal do
governo español afectan a dereitos fundamentais, como a liberdade de expresión, e vulneran as
convencións internacionais, significativamente a do Dereitos do
Neno. Ao mesmo tempo, consideran estas medidas "excepcio:nais". Asi o afirman Xuices para
a Democnjcia .e a. Unión .Progre.sista de Fiscais. O mesmo PSOE
tamén critica que· se muden os presupostos da Lei do Menor.
A reforma lexislativ~ vai dirixida máis contras as organizacións abert::r:ales que contra ETA.
Unha lei redactada polo PP e
que ainda non entrou saquera en
tes de centros específicos que
vigor, senón que o fará o 3 ,de
cións que intenten atemorizar ao
tos de "terrorismo urbano". No
poderán estar lonxe das suas
Xaneiro do próximo ano.
integrantes dunha povoación ou
actual Código Penal, os sucesos
comunidades de orixe.
de violéncia na rua só son.consiun colectivo social, político ou
A libertade de expresión pode
profisional. Até agora só eran
derados terrorismo no caso de
As críticas
verse tronchada pois na modificonsiderados como tales cando
qué exista risco para a vida ou a
cación que o PP pretende realitiñan por finalidade alterar a orde
integridade física das persoas.
Os problemas dos menores na
constitucional ou a paz pública.
zar do Código Penal, ao criar un
lsto supón, por exemplo, que a
ka/e borroka xa foi debatido dunovo tipo, o de exaltación e xusqueima dun autobus (feito ocurante a tramitación da Lei do
tificación do terrorismo por cal- , rrido por exemplo na .recente fol- · Tamén se considerarán atentaMenor, decidindo que os menoquer médio de expresión pública
dos á autoridade os real~zados
ga do transporte en A Coruña)
res eran menores en calquera
ou difusión, dos delitos de terrosó sexa considerado terrorismo _ contra membros das corporaactividade que estivesen implirismo ou a quen teñan participacións locais. Ademais, dotarase
se hai persoas no seu interior.
á celebración dos plenos munici- cados. A proteción ao menor
do na $Ua execución con penas
de prjsión. O novo tipo penal de
tamén aparece explícita na
pais das mesmas garantías e
Con esta reforma, todos os actos
exaltación do terrorismo 'permitiConstitución e tanto a ONU coprotección que teñen os Consedestinados a causar terror na pomo a UN ESCO tamén estaberá perseguer os actos de desllos de Ministros, de tal xeito que
voación. serán castigados como
prezo ou humillación contra as
lecen que o menor ten que ter
delito de terrorismo. O que no Cóse podan castigar os que invavítimas do térrorismo ou as suas
unha protección especial. Rafadan, impidan ou alteren a celedigo Penal se define como danos,
famílias. b novo tipo .é análogo
el Ruiz de la Cuesta, presiden·e que inclue as agresións ao mobración dos plenos municipais.
ao xa existente de xenocídio.
te
do Tribunal Supérior de Xusbiliário
urbano,
tamén
serán
con'
tiza de Nafarroa, afirma que é
siderados .delitos de terrorismo.
Outros dos aspectos ·máis conNa actualidade existe unha difeun caso único "pois non se fixetrovertidos é o da reforma da Lei
réncia entre as penas de prisión
ron excepcións nen na guerra
do Menor, que regulará un trataA actual lexislación tampouco
polos delitos 'de terro·rismo e os
de Colómbia ou noutros paises
mento especial para esixir a respermite condenar aos que porten
de inabilitación para os exercísudamericaos".
compoñentes dispersos para faponsabilidade dos maiores de
cios de carregos públicos. Trata
bricar _explosivos, armas, etc, se
14 anos e menores de 18 que
o. governo .central con estas reTamén se critica que os menocometan delitos tipificados como
non están montados .ou operé;l.tiformas de evitar que persoas
res sexan xulgados pala Auvos. Coa reforma, chegará con
terrorismo polo Código Penal.
condeadas como terroristas acdiéncia Nacional, un organismo
deducir que estes elementos poEsta tratamento especial suporá
cedan imedia~amente a cargos
que vai contra as normas "de tode ser usados en fabricación de
o enxuizamento dos feitos pola
. públicos . repre·sentativos~ "pados os paises civilizados, nos
artefactos capaces de ser usados
Audiéncia Nacional, o incremensando do cárcere ·ao ·es.cano", . en actos violentos. Tamén serán
que se ten dereito ao xuiz natuto do tempo no réxime de intercomo dixo o ministro · Acabes.
,consideradas terrorismo as acral", afirma Ruiz de la Cuesta.•
namento e a utilización para esPa·ra logralo, en todos o_s delitos
de terrorismo será obrigatório
A. EIRÉ
impar a pena de inabilitación.
Até de agora non sucedia asi,
xa que unicame,nte os delitos
castigados con penas de máis
de dez anos de prisión acarrexaban preceptivamente penas
O ministro Ángel Acebes ( membro da secta cris,
Estas medidas do Governo central parecen máis
d~ inabilitación.
tiana Lexionários de Cristo) afirmo u que non era o
dirixidas a contentar á opinión pública que á efec,
tividade na loita antiterrorista. Céntranse naque,
mesmo queimar un contenedor en Euskadi que en
Ao cárcere
Andalucia. Pero estas reformas excepcionais do
les aspectos que .foron obxecto de intensas campa,
por interromper un plen~
ñas emo~ionais por parte dos meios de comunica,
Código Penal o que están é espallando por ·todo o
cións españois. Unhas medidas que carecen de re,
estado as medidas coercitivas impostas en Euskadi
Ademais, a reforma pretende
e, ao tempo, tamén o chamado problema basco
leváncia política e que en nada lle afectan a unha
que, para os delitos castigados
organización armada coma ETA. Nela, desde que
que, digamos, se internacionaliza. Porque ao estar
·con máis de 'dez anos, se incre-.
naceu, houbo menores de idade nas suas fileiras,
aí estas medidas· excepcionais, amplianse a calquer
menten as penas de ihabilita- ·
homenaxes
aos seus militantes mortos ou encadea,
Sen
distinción.
Así
ocorreu
coas
cidadán
español.
·ción absoluta, xa que ·permite
no
golpe
de
Estado
do
23,f,
como
a
dos.
Sempre
existiron tamén cárregos públicos que
leis
impostas
que o xuiz impoña unha duraLeí de Defensa da Constitución e Lei Antiterroris,
antes estiveron na cadea e, tamén, desde que· exis,
Ción superior ao tempo de cárten concellos, protestas viciñais nos plenos. Só
ta. (A primeira, adicada aos meios de comunica,
cetre, até vinte anos.
Grande Bretaña ditou unhas normas semellantes
ción, só se lle aplico u a un servidor. Non se podía
escribir nación en referéncia a Galiza) .
no Ulster. Pouco despois sentaba a negociar.+
Tamén se amplían con estas reformas excepcionais os concep'

Medidas propagandísticas

Avisita do rei
de Marrocos ·pon
de actualidade Ceuta,
Melilla e. o Sahara
O novo rei de Marrocos,
Mohamed VI cursou unha
visita a Madrid que serviu
para que se puxera sobre a
mesa a resolución de dous
temas coloniais pendentes:
Ceuta e Mellila e o Sahara.
Mentres Mohamed VI
demandaba a devolución
das cidades norte-africanas
de Ceuta e Mefilla,
intelectuais e forzas políticas
exixian a Marrocos a
celebración do referendo de
autodeterminación do
Sahara Ocidental e que se
cumpran os acordos das
Nacións Unidas para a sua
independéncia. Por outra
banda, Marrocos declarou
que considera exaxerada a
importáncia que o Estado
español dá ao problema dos
imigrantes do Magreb. •

Definitivamente
•
- no~ apareceu coca1na
no Privilege
Agora parece que a
cocaina do Privilege está
mergullada nalgun lugar
ao Atlántico. Onde non
está é a bordo. Tras .
dezasete dias de busca a
policia deuse por vencida
e decidiu dar por finalizado
o rexistro do buque. Agora
procederá ao seu
desmantelamento, despois
de que o xuiz Baltasar
Garzón decidise a sua
incautación en base a
unha lei que permite
embargar bens de
narcotraficantes. Despois
do ridículo da policia de
vários países, as
autoridades seguen sen
recoñecer o erro e
aseguran que a tripulación
deitou ao mar a droga, iso
mália que tamén aseguran
que seguiron á
embarcación durante todo
o traxecto.•

O primeiro ministro
do Peñón admite
que o Tireless
se repare en Xibraltar
Cedeu Peter Caruana e o
Tireless será reparado en
Xibraltar. De nada serviron os
argumentos de que os
mesmos regulamentos da
Armada británica non
permiten esta reparación nun
porto como o do Peñón nen
que se demonstrase que
houbo vertidos de líquido ás
augas xibraltareñas. As
presións non só fixeron
dobregarse a Caruana, os
sindicatos tamén
suspenderon as
· o/ianifestacións e anunciaron
ue limitarán as protestas a
ntregar un escrito ·ao
overnador da colónia David
ury. O único que se mantivo
rme na sua postura foi o
Governo español, ainda que
esta era de permisividade
ante a reparación do
submarino nuclear.•
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Oasasino de Letelier
estaba a soldo
da CIA e de Pinochet

Alejandro Toledo, quen renunciara a competir nun marco irregular, lidera a oposición social contra FuiimorÍ-

Aoposición, os militares eaembaixada norteamericana tan ferver oteatro pqlítico de Lima

Peru segue varado entre o desgoverno
de Fuiimori e a esperanza de comicios libres
-0- CÉSAR LORENZO GIL

En menos de 48 horas, ao
xeito dun serpentin de dominó, o entramado co que Fujimori governaba Peru caeu_
Alomenos pareceu caer o pasado Domingo, 17 de Setembro. Logo de se poder probar
que o xefe do Servizo secreto, Vladimiro Montesinos,
comprara un deputado opositor, o presidente non foi quen
de resistir a maré na sua contra que a oposición, o exército
e as chancelerias estranxeiras
preparaban na sua contra.
Desde ese domingo á noite, na resaca dun di9. de sol no inverno
austral, Peru volveuse unha anarqu ia de corral , con soldados e
máis soldados protexendo os espácios públicos e os cuarteis, mentres a maioria da povoación facia
festa nas ruas. "¡El Chino ya cayó;
no renunció, el pueblo lo sacó!".
Un pouco antes, Alberto Fujimori,
presidente eleito hai só dous meses nuns comícios pragados de
irregularidades, comunicaba na
televisión que ia convocar eleicións imediatamente, pretendía
disolver o Sistema de lntelixéncia
Nacional (SIN) de Montesinos e
renunciaba a governar o país a
partir da nova lexislatura. No seu
rostro debuxábase o cansazo e o
nervosismo condicionaba todos
os acenos das suas mans.

A diada ao cazador
O desencadeante desta nova
crise de Peru foi a publicación
dun vídeo no que Montesinos
subornaba un congresista opositor con ·15.000 dólares (ao redor de tres millóns de pesetas)
para que apoiase a Fujimori. O
cazador tora cazado coas suas
'p róprias más artes. O que se
gababa en público de .ter en vídeo confesións ·comprometedoras da elite do país era denunciado finalmente.

Este golpe de efecto era a excusa perfecta para obrigar a Fujimori a derrubar o seu réxime.
Os primeiros que fixeron presión
foron os altos mandos militares,
que apoiaran o presidente no
autogolpe de 1992 pero acabaran cheos das intrigas do xefe
do SIN. Incluso esta parte do
exército aparece como responsábel da difusión da fita. Segundo os máis importantes xornais
de Lima, esta seria a vinganza
perfecta da institución armada
logo das fortes acusacións que
Montesinos vertera sobre a responsabilidade destes no tránsito
de armas xordanas cara á guerrilla colombiana.
Mais no estourido social, metade
eufórico, metade terríbel do desgoverno, Montesinos desapareceu discretamente. Nengun dos
rumores apontados sobre o seu
paradoiro foi confirmado. Primei-

ro díxose que estaba refuxiado
ha selva, ao carón de militares
ascendidos por el mesmo. Se§undo esta información, Montesinos tentaba armar un golpe de
estado co apoio, principalmente,
dos grupos antiterroristas e os
xenerais da lntelixéncia e da Infantería. Máis tarde, várias notas
de prensa colocaban a Montesinos en Las Palmas, a sua sede
de operacións, detido por oficiais
opositores aos seus métodos.
Segundo este ruxe-ruxe, o funcionário rapidamente seria trasladado a Lima cando Fujimori
permitise o seu ingreso en prisión e posterior xuízo.
A figura de Vladimiro Montesinos
pairou no ceo político peruano
como unha ameaza case invisíbel, protexido nas tebras da
chantaxe, o suborno e a represión policial. O xefe do SIN teceu
cómodos colchóns nos que o

presidente do país se deitaba
cando lle viñan mal dadas. A sua
man era quen de calquera prática
arteira. Foi famosa a operación
policial que, en Decembro de
1999, puxo en marcha para que
se comprasen todos os exemplares do xornal La República, que
publicaba un informe sobre o pasado do avogado e militar.
O rotativo limeño daba dados sobre os seus moitos delitos. En
1976 foi condenado a un ano de
cárcere por ter falseado unha autorización oficial para se reunir en
Washington con representantes
da CIA. En 1983, descubriuse
que venciera a militares ecuatorianos información sobre armas
peruanas. Ambos os dous escuras capítulos do seu pasado foron borrados logo de que Alberto
Fujimori o 'converteu en asesor e,
progresivamente, lle foi dando as
rédeas do poder na sombra.•

1

Que vai pasar agora~ ·
"Estamos confusos, motivados
pola esperanza cara a un futuro mellor pero condenados
internamente pola experiéncia
dos nasos múltiples fracasos".
Asi expresaba un colunista peruano a sensación que se vive
no seu ypaís logo dos últimos
acontecimentos políticos. Con
certeza, a situación do país é
difícil de comprender e a sua
evolución .é toda unha incógnita. Por unha banda, parece
"' plausíbel que o réxime de Fujimori pronto terá data. de caducidade, pero non se sabe ben
que vai haber no seu lugar.
O dado que máis lles preocupa
aos ana4stas internacionais é o
siléncio de ferro do exército.
Salvo escasas declaracións públicas individuais, a clase dirixente das Forzas Armadas non
explicaron cal vai ser a sua posición no novo cenário político.

Ainda que a maioria é, claramente, fujimorista, pode que
consideren que o mellor para
os seus int~reses é procurar
unha nova1etapa con diferentes
actores pero co mesmo guión
que tan ben lle$ foi.
Outro ponto de interese está no
Departamento de Asunt9s Exteriores estadounidense. E sabido
qué Madelaine Albright queria a
Alejandro Toledo na sede presidencial da Casa de Pizarra. A
renúncia de Fujimori vese con
bons ollós e na embaixada norteamericana prepáranse várias
xuntanzas para procurar que a
situación comece a asentarse
en breve. O interese de Washington, en pleno Plan Colombia, pasa por estabilizar unha
zona tan próxima, cun pasado
de forte implantación guerrilleira
e cuns niveis de pobreza cada
vez máis ins<?portábeis.

O Cholo Toledo é a mellor
opción. No mítin que convocou o pasado Luns, 18 de
Setembro, en Lima axuntou
vários rnilleiros de persoas e
a maioria dos seus partidários
de Perú Posible encabezan
todas as mobilizacións que
peden a demisión do presidente. Mais Toledo tamén sabe que, coa marcha do Chino
poden diversificarse as opcións no seu relevo. Por iso
se estarza en reclamar unha
candidatura única, con total
respaldo inter~acional.
Xustamente, dous dos países máis influíntes na república inca, Xapón e Brasil,
avogan polo cámbio total de
protagonistas no futuro institucional peruano e reclaman
"democrácia e respecto ao
pavo", nun aviso claro aos
militares.+

Manuel Contreras
compatibilizaba o seu cargo
de chefe da policía secreta
chilena co de axente da CIA
norte-americana cando en '
1976 organizou un atentado
con bomba en Washington
no que morreu o ex
embaixador chileno do
governo de Salvadot
Allende, Orlando Letelier.
Contreras era un informador
que tivo contactos coa CIA
até 1977, como quedo u de
manifesto despois de
facerense públicos uns
documentos da CIA que
pediu o Congreso dos
Estados Unidos: A CIA
intentou desvencellarse do
atentaao a Letelier e dixo
que rematou cortando a
relación con Contreras
porque sospeitaba que
estaba relacionado co
asasinato do ex
embaixador. +

Cbantaxe európeu
nas eleicións iugoslavas
A Unión Europea non se
apresenta ás triples
!!leición's iugoslavas do
Domingo 24 de Setembro
(presidenciais, lexislativas
e municipais), pero ten
candidato próprio: a
oposición. A UE está a
facer campaña a favor da
oposición e promete ao
eleitora~o retirar as
sancións económicas e
políticas que gaña unha
forza oposta ao
denostado Milosevic. Por
se o povo non atende á
chantaxe, a UE xa está a
falar de preparativos dun
pucheirazo por parte do
governo iugoslavo. Desde
outros sectores témese
que o sentido da
contabilidade da UE non
cambiase desde a guerra .
de Cosova, cando dixeron
que houbo centos de
milleiros de
desaparecidos e logo
demonstrouse que só
houbo 2.000 baixas,
incluídos os falecidos por
causas naturais.+

Escalada terrorista
dos unionistas
de Irlanda do Norte
A guerra entre faccións
unionistas prosegue a sua
escalada en Irlanda do
Norte. Os Loitadores pola
. Libersade do Ulster (UFF) e
a Forza de Voluntários do
Ulster (UVF) manteñen un
enfrentamento que xa
causou tres mortos e
mútiples feridos. Os últimos
atentados producíronse o
Luns 18 de Setembro,
cando duas bombas
causaron catro feridos en
duas localidades de 1rlanda
do Norte. As causas -do
enfrentamento hai que
buscalas nos axustes de
cantas entre grupos ri.vais e
na loita por acadar máis
representatividade entre os
sectores unionistas.+
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VIEQUES, UNHA FERIDA NA AZAQUE CAEU
AO MAR E NON PUIDO VOAR ...
FERMIN PAZ LAMIGUEIRO

Desde que o 19 de Abril de 1999 resultase
morto o garda David Sanes como con.se,
cuéncia do impacto de dous proxectis dispa,
rados no curso dunhas manobras militares
realizadas pola Mariña dos Estados Unidos
na Illa Municipio de Vieques (Porto Rico) ,
o tema do militarismo abrolla constante, •
mente no debate público, a distintos níveis.
Como convidado pala Unión de Trabajadores

de la Industria El.ect:rica y Riego de Puerto Rico

I ..:

acudin ao 2º Seminário Internacional de
Sindicatos da Química, Metal, Enerxia, Pe,
tróleo e Afins, do que forman parte as fede,
racións homólogas da CIG -ás que tamén
representei no evento-, tiven a oportunida,
de de presenciar ese debate e a verdadeira
dimensión, alcance e natureza do problema
militarista, asi como a loita que a cidadania
portorriqueña está a man.ter de xeito maiori,
tário co obxectivo compartido de "Paz para
Vieques,fóra a Mariña". A loita remóntase
moito máis atrás no tempo e nela a repre,
sión norteamericana e as tropelias dos mari,
nes poden cualificarse, sen ambigüidades,
como brutais ainda que en plena época da
información aquí e na maioria do Mundo is,
to se silenciase. Hoxe en dia, a chamada de,
sobediéncia civil mantén na cadea a máis de
15 portorriqueños/as, mais a resposta cidadá
na loita por este obxectivo é cada vez maior. Pódese dicer que ao longo <leste século
máis de 200.000 portorriqueños e portorri,
queñas participaron dos conflitos bélicos
dos Estados Unidos, como tamén se pode
engadir que non houbo, no transcurso do
-século XX, acción militar algunha levada a
termo polo Govemo porteamericano que
non comportase para as famílias portorri,
queñas loito e tristura. Nesta cifra non se
contabilizan os portorriqueños residentes
nos EE UU, onde na actualidad e viven
máis de dous millóns e meio.
As instalacións militares norteamericanas
en Porto Rico, e nomeadamente a Illa de
Vieques, xogaron. un papel importante na
preparación das tropas dos Estados Unidos
que participaron das agresións contra outros
países: Honduras (1954), O Líbano (1958),
Cuba (1961), Santo Domingo (1965), Viet,
nam (1963,1969), Granada (1982), Nicará,
gua (1982, 1989), Panamá (1989), Golfo
Pérsico (1993), Xugoslávia (1999). Ao an,
terior súmanse ademais a participación de
centos de portorriqueños en actividades en,
cobertas dos EE UU no hemisfério para o
cal as ditas instalacións foron para os partí,
· cipes o lugar de adestramento e preparación.
Contrariamente ao que se intenta proxec,
tar, a presenza militar nas zonas en que es,
tán instaladas as bases significou o deterio,
ro na calidade de vida da povoación. Os
dados do censo amósannos que os níveis de
analfabetismo, desemprego e pobreza son maiores ali onde se achan as principais ins,
talacións militares no país e tamén vemos
que o nível de ingresos per cápita é menor
no sul e lesty de Porto Rico, que é onde es,
tán localizadas estas bases militares.

('

• CEO DE BOMBAS. A presenza militar en
Porto Rico representou tamén un menoscabo
no meio ambiente. En Vieques, onde hai pou,
co máis de 9.000 habitantes cun refluxo pavo,
acional se comparamos os dados do censo
mesmo a primeiros de século, os 2/3 da Illa
utilízanse como polígono militar pala Mariña
de Guerra dos EE UU nas práticas militares, a
povoación situase na parte central da illa ca
cal os proxectis voan sobre as suas cabezas
cando se pratica dun extremo ao outro. Os ní,
veis de contaminación ocasionados nas áreas
de bombardeo son altísimos, mais a isto hai
que sumar a contaminación das suas augas, a
desttución dos seus arrecifes e o entorpeci,
mento da povoación do seu lexítimo direito a

s
r
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Documentos gráficos pertencentes ao Comité pro Rescate y Desarrollo de Vieques.

'Duas terceiras
. - partes,

ter aceso e ao desfrute
dos recursos naturais
dun dos lugares privile,
1
xiados de Porto Rico.
Mesmo hai poucos dias
Utl
o Comité Pro Rescate e
Desenvolvimento de
Vieques denunciou a
desproporción entre a
incidéncia de cancro
nos demais concellos de
Porto Rico e o existente
en Vieques. Os dados
que revelou o recente
informe da Comisión
Especial de Investiga,
ción son máis elocuen,
tes cando se comparan co resto de Porto Rico,
como se-pode aprezar no cadro.

. , -·
da ' 11 a de porto R-lCO
- '1-'lzanse como

polígono militar po la
Mariña de Guerra ·
dos EE UU
nas práticas militares"

Dado

Ingreso per cápita 1990

se a cabp experimentos
~' can radiacións e ondas
electromagnéticas .
Tense revelado o uso
de proxectis con ponta
de uránio reducido.

A presenza militar dos
Estados Unidos lesiona
ademais e interfere con
exercício do povo por,
torriqueño á libre deter,
minación e á indepen,
déncia ampliándose e
estendéndose neste caso
a interferéncia tamén á
soberania e autodeterminación doutras na,
cións da rexión, e con isto explícase a férrea
oposición norteamericana a calquera proceso
que solucione o problema do status colonial
praticando accións que se situan á marxe dos
valores democráticos e dos direitos humanos
aos que tanto recorren para defender as suas
accións, cando interesa. T amén exerce vn
papel de importáncia no plano da ideolox1~.
Dunha banda, fomenta na xente nova o mih,
tarismo através de múltiplas institucións da

T eqse experimentado tamén con armas de
destrución masiva; durante a guerra do
Vietnam fíxose co chamado "axente laran,
xa':; destruíuse en grande parte o leito mari,
ño e as costas fan de zonas de impacto dos
proxectis de todo tipo e mesmo hoxe non se
ten avaliado o custo da limpeza e recupera,
ción, pero con to.da seguridade alcanzará ci,

•.

fras millonárias. Lévan,

Porto Rico
4.177

$

Vieques
·2.997

$

Níveis pobreza 1990

58,9%

73,3%

Graduados superiores

49,7%

35,4%

Educación universitária

-14,3%

6,7%

T axa bruta natalidad e 1996

16,9/mil

19,5/mil

8,0/mil

10,9/mil

T axa mortalidade 1996
T axa mortalidade infantil 1990

13,4/mil

T axa desemprego

20,4%

Hospitais públicos 1999

17

Hospitais privados

52

24,5/mil
26,3%

o
o

R(scos de cancro 1970,74

En Viequ~s era 33% menor

Riscos de can.ero 1985,89

En Vieques era 26,9% maior

mocidade e escolares; mentres, pala outra, fo,
menta a nível xeral a concepción de que o
país non pode susterse e protexerse por si
mesmo ante supostos inimigos externos sen a
presenza das forzas armadas dos EE UU na
Illa. Para que falar de cultura e língua, no
combate entre o español e o inglés e que
grande ensinanza para estas latitudes onde o
poder muda de mans.
Mais mália isto, esta loita do pavo portorri,
queño para que a Mariña dos Estados Unidos
se vaia de Vieques é, ademais dunha denúfr
cia contra os atropelos norteamericanos, un
desexo de paz e un.ha proxección no futuro da
continuidade na loita por e para superar a
condición colonial na que sempre contarán,
en forma de axuda solidária, cos povo e o
cidadáns do,mundo que se enfrentan a im,
perialismo. E por iso pol que hoxe por hoxe
cando o pavo portorriqueño se prepara para
un.ha nova fase de mobilizacións no vindeiro
mes de Outubro, coincidindo que 12 de e
mes sairán desde Norfolk (Virxfnia) os porta,
avións "US Harry S. Truman" e "J.F. Ke,
nedy" para reiniciaren as suas manobras béli,
casen augas de Vieques e onde van participar
forzas da OTAN que conformarán un contin,
xente de 25.000 militares, debemos dar a co,
ñecer ao mundo este atropelo sistemática, de,
nunciando as barreiras informativas a nível
mundial impostas polos norteamericanos e
sendo cando menos altofalantes dunha loita
xusta e fraterna. A loita prolongarase durante
todo o mes de Outubro e tentaras~ impedir as
novas manobras con pesqueiros, lanchas de
recreo e todo o que navegue interpoñéndose
a chamada "frota nacional" á maior poténcia
militar do mundo na zona de manobras da
Illa de Vieques, ademais de proseguir coa de,
so2_ediéncia civil por parre da cidadania.

,

Estou confiado, despois de ver a capacidade'
de loita do povo borícua, en que o poeta al,
gun dia poderá cantar que a aza que caeu ao
mar xa pode voar, pero para isto cumpre san,
dar esta ferida producida polo imperialismo,
toa terápia de " Paz para Vieques, Fóra a Ma,
riña dos Estados Unidos". Axudémolos. •
Envia a tua solidariedade e infórmate en:
Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques
Apartado 1.424. Vieques - Puerto Rico - 00765
Telefax: 787 - 741 0716
C~rros electrónico: bieke@coqui.net
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Alternative, Zygmut Bauman diPobre alcalde Castro atrapa- ,
do nas gadoupas da globalización de- centro reformista. Apagáronlle as luces, mai~ dalle o riso e préstase coa nocturnidade
dos chioleiros para dar a luz,
máis unha vez. E pariu untia alcaldesa. O povo de lnópia, lnopiadamente, opina que non, que
non pode ser. que non quere a
Castro. Nen a tilla. Escoito o rebúmbio dende o meu exílio inte"'
rior: rúa do Amaiado, bairro da
Apatía, arrabaldos de lnópia.
Así: teñen a razón ... da senrazón: votaron á dereita para botar
a Castro. O Século das Luces
Fundidas chegou á miña vita. Os
do Benegá sonche matacandís,
máis tamén son chaiñas porque
non axudan á dereita a botar á
dereita(¡ !). Deberían talar cos psocialistas, ou directamente vestir
o fato da T.l.N.A.: a garabata escura, a chaqueta máis fusca, o
pantalón máis preto, e máis a
man estirada á par da Administración da Shunta, ben presta a
dirixir a Fundación Carcamal do
condado para lle dar $Ubvención
"a las Mugheres del Rural en su
exaltación del
Traghe Reghional".

Suso Sonmarttn

xi~.

ªº

Cando un amigo me comentou
que a sua rapaza non era admitida para poder asistir a unhas
clases particulares, porque "o
mestre" entendía que poderia ser
perxudicial para o resto das persoas que estaban inscritas, resultoume raro. E cando me espetou que fara por ser a sua tilla
algo especial, por tiña unha pequena minusvalía psíquica, ainda
que en pequeno grado e en nengun caso perxudicial para unhas
relacións sociais máis ou menos
normais, quedei un pouco triste,
pois cria que iso estaba pasado
xa de moda e a xente era un
pouco máis culta e preparada.
Decateime de que por moitas
novas tecnoloxias que haxa e
moita globalización a discriminación cultural seguirá senda cada
vez máis forte e património exclusivo duns poucos cerebros
privilexiados. O mais vergonzoso
é que este ·caso aconteceu en
Ribeira, povo no que vivo, e cos
que me teño que encontrar caseque todos os dias pola rua.

Así e todo, en- Entre toda esta
tre toda esta es- espesa brétema
pesa brétema
pasou desaper- pasou
cibida na vila de desapercibida lnópia o retomo
Para a vosa información quérode Afonso Pe- na vila de lnópia
vos sinalar que Jéan Ziegler, do
xegueiro, Sera- o retomo de
cal falades nunha nota breve do
ogana/ l nó pia.
número anterior, non é francés
Racharon os Afonso
senón que é un filósofo humaespellos. Non Pexegueiro,
nista xenebrinó, profesor e ho- , hai peixes no
me político (senador do parlasangue. A pon- Seraoganai1nópia.
mento confedera! suizo).•
te dó cabalón,
poeta,
está
XEsus GóMEz recalificada para chaleses adosados, en vertical.
Quédome en Apatía (que non l¡¡)atía, amigo) e tomar~i un viño con
denominación de fin, á tua saúde.

A culpa non é só dese "mestre"
senón tamén da sociedade, dos
país, que seguen mandando aes
seus rapaces a esas clases particulares. A rapaza ten que sair
do seu povo para asistir a esas
clases, pois do contrário non pode facer o que en realidade lle
gusta e ten dotes naturais para
iso, contrastadas de abando, pero que é prisioneira dun trato discriminatório no seu próprio povo,
como se fose un claro ataque
xenófobo é cobarde.•

Ziegler

Ponteareas

XOSÉ MANuEL PENA

(RlBElRA)

In lnópia

lnópia está triste. A noutrora coñecida coma Vila do Corpus -Ponteares, ou algo asi- está en festas.
Mais non. Non hai mosaicos de luces penduradas potas ruas ("las
tales que le den un oropel del señorío tradicional de nuestro entorno a estas fiestas tan melancólicas y, sin embargo, alegres", que
diria a Radio Televisión Mancipa!
-en serio, funciona asi)

Relixiosidade
Lamento os matices antirrelixiosos da vosa publicación_ Prégovos que tratedes as cuestións
de fe con meirande respeito.
Coido que dese xeito gañaredes
en seriedade e consideración
por parte dos leitores galeguistas que acreditan no Transcendente.+

A vila de lnópia está gris. Ten o
andaio da T.l.N.A. (There is No

XOSÉ MANOEL LENS

CANTINA
MEXICANA

FERNANDO
CABEZA QUILES

Os nomes
da terra
Topónimos galegos
·A nosa

toponímia .

explicada dunha maneira
doada e amena

VzLakoa
RUA MARTIN CODAX
VIGO

1
·:

Un ~aso
de discriminación
cultural·
A pesares de que a própria
Constitución española sinala
que todos os cidadáns somos
iguais ante a Lei, sen que poida
existir discriminación algunha
por nengun tipo de condición ou
circunstáncia persoal ou social
pois iso atentaría contra a própria dignidade das persoas, imped indo o libre desenrolo
da sua personalidad e
Prisioneira dun
estar considerado como un trato
dereito funda- discriminatório
mental. Nembargantes hai no seu próprio
ocasións en
que a discrimi- povo, como se
nación prolife- fose un claro
ra de maneira
encoberta e ataque xenófobo
non é polas écobarde.
razóns máis
comuns, de
sexo , creenzas ou ideoloxias, senón, o que
é moito máis grave, se cabe e
que consiste en impedir o acceso á cultura e á formación persoal a indivíduos por ter un pequeno grado de deficiéncia psíquica,
cu o que é o mesmo por ser diferente a maioria dos normais.
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Escoito os altofalantes· da festa.
Non hai remedio. Unha xoldra
sen luces. Mais, mnoi de -dereitas, de toda vida. ,Quizais conviña prender uns tachos.•

a

Knm NEVES

Padrón
Non penes Breogán se os teus fil os non espertan do seu sono
eterno. Mais que sono semella un
coma profundo. De non ser así,

~U/1.-~

eza&J/á~

1 ~.A Ao1:/UV'
1
1
1
1
1

1.
1

1
-1 Nos seus comunicados

1 . . de prensa,
:

1
1
1
1

1
1

1

a Xunta
segue a considerar
como méritos os
cargos políticos
detentados durante o
franquismo, por isa
figuran os mesmos nos
currículos dos recén
nomeados, como vén
de pasar ca secretário

1
1 xeral da Presidéncia.

1

1
:
: ·

1
1
1
1

S':~ embargo Fraga é
ma1s cuco e no
currículo ·seu que figura
na páxina electrónica
da Xunta omite que foi
ministro con Franco.

1
1 As olimpiadas xa
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

pouco teñen que ver ca
olimpismo, son simples
trinques políticos e
mediáticos alleos ao
deporte. Pero ás veces
tamén son mostras
elocuéntes de que o
mundo nalgunhas
causas apenas mudou.
Para evitar unha imaxe
negativa, a raiña de
Inglaterra renunciou a
presidir a inauguración
dos Xogos, como chefa
do Estado australiano
que é. Mandou no seu
lugar ao governa9or
xeral da colónia.

••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 A representación

.

. .-+t.
i

1
1
1
1

española durante a

inauguración desfilou
cun uniforme do máis
cañi: cintos vermellos e
1 amarelos, abanicos ... ,
1 isa.si, permitiron que os
1 deportistas atasen ao
pescozo un pano coas
cores da sua bandeira
autonómica. Para que
lago digan que se nega
que España é

multicultural.

Quen non foi destas
aos Xogos foi o

1

príncipe Filipe,
tradicional participante

1 por méritos próprios

1
1
1
1
1
1
1

.._ \

(queremos dicer
deportivos).

Como Filipe non estivo
en Sydney, non .foi o
abandeirado. Aos
Borbóns gústalles
deixar campo aos
demais e que veñan as
seguintes xeneracións,
só que Froilanciño
ainda é moi novo para
portar a bandeira e
subirse a un optimist.

Ainda asi, houbo
momentos
emocionantes que non
agardaban os meios de
comunicación. Cando a
cativa representación
de Timor Leste entrou
1 no desfile inaugural,
1 atronou o estádio
1
1 olímpico, algo que
1 · colleu despistado a
1 máis de un cronista
1 deportivo.

'ffel ffel~@~ffl @~@[ID~~
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como poderiamos explicar as aldraxes e inxustizas que vimos
padecendo dende séculos sen inmutarnos. A docilidade coa que
acatamos as imposicións de governos foráneos, é máis própria
de cáns de palleiro que de povo
aguerrido. (Até os animais se rebelan cando son mnaltratados).
Perante calquera adversidade, os
galegos soemos dobregar o rabo
coma cadeliños mansos desde
tempos seculares. Só os povos
aguerridos loitan para ceibarse
de calquera tipo de asoballamen. to. Pero en Galiza apandamos
con todo que nos boten enriba.
Amorrécenolos prados despovoados, porque os gandeiros non
contaron có apoio da Xutna, (isa
que di ser da Galiza), para botarlle un pulso aos intereses agrários
doutros pontos do Estado. Despoxan as nosas serras e fragas de
vexetación, tornándoas nuas e
borrallentas. Contamos con centos de brigadas para loitar contra
o lume, pero non para prevelo.
Nos rios e rias proliferan os casos
de verquidos incontrolados. Froito
dunha indústria contaminante,
que só benefícia a uns poucos e
·perxudica a moitos. (No noso paraiso acuático medra máis o lixo
que os peixes, mais conformámonos con fungar polo baixo). Afrota máis importante do vello continente. A nosa. Apodrece nos partos. (Vítima duns governos incompetentes que desdrámatizan a
nosa aniquilación como poténcia
pesqueira). Mais con iste panorama desolador. Segundo a prensa
maila TVG, Galiza está que é unha marabilla. Como non. Coa xuventude refuxiándose nas Canárias. As rendas baixando nos derradeiros cinco anos. Diminuindo
e avellando a povoación. Pasen e
vexan. lsta é a Galiza do terceiro
milénio de Fraga.
Noutras térras que non son estas, mandan por nós. O resultado das decisións que tomaron
no noso lugar, fáise un curto resumo: primeiramente govérnanos Zamora e atrácanos Castela. Pasan os séculos e trocamos
de amos. Daquela convertéronos en criados de Madrid e es-.

cravos de España. Mudaron os
tempos. Chegaron as liberdades·
e con elas os traeos de intereses. agora xa dispoñemos da
inutilidade da Xunta e da arrogáncia de España
para
sermos aniquilados por Durmide
Bruselas.

galegos,

Durmide gale- dunnide.
gas, durmide.
Entanto outros Entanto outros
aproveitan pa- aproveitan para
ra esmagarnos inpune- esmagarnos
mente. Cando inpunemente.
rematen con
todo, o facha
titubeante da
nosa linaxe
céltiga esmorecerá sen remédio.
Chegará o ·día que ate nos rouben o territorio e aqueles que idólatramos a pátria e os que permanecen indiferentes á suq, agonía,
veranse na abriga de abandoala.
A emigración será a nosa peniténcia. A diáspora, a nosa redenzón. Coa dispersión dos naturais,
medrarán ná pátria aqueles que
senten vergoña da língua, noxo
da cultura própria, desprezo por
todo canto signifique Galiza. lmporán todo o alleo que soxugue
ao natural ate o esquecemento.
Mudará a tala, os costumes e a
identidade nacional. Daquela os
da diáspora, os que levan a pátria na alma, non acharán o nome
do país no rnapoa, e afogarase o
soño do retorno. Posibelmente
sexa o noso destiño. Non os espertes Breogán, que sigan co seu
pesadelo. estes galegas non son
merecedores das tuas bágoas.
Non son dignos de pena, mais
ben de indiferéncia. Esa mesma
que amasamos pola terra. •

MªC. CAJARAVILLE VECINO
(PADRÓN)

O perigo
da involw;om
Como já era de aguardar por
muita gente, a campanha de cri-

mininalizagom do nacionalismo
por parte dos partidos de ámbito
estatal espanhol e do próprio
Governo central do PP está a
comegar a dar os seus primeiros
frutos. Mentres que uns -os das
gravatas- utilizam os· meios para
chamar a Arzalluz e Egibar terror~stas, dizerem de. Beiras que
é un tolo aoque se lhe cai ababa pala barba ou tildaren a Pujol
de "anti-espanha" por qualificar a
Diada de "festividade nacional"
ou pedir um maior grau de financiagom ·autonómica para o seu
país, outros -os das botaas militares e o punho- americano-- dedicam-se as intimidac;ons, "identificagons" (seica som agentes
frustados do CESIO ou a CIA),
pintadas ou abertas agressons
físicas mesmo de gravidade.
E é que, efectivamente, os distintos grupos da ultra-dereita espanholista mais violentos estám
a aproveitar-se de todo o ambiente social, mediático e político que se está a viver no Estado, já que assi estám certos de
que vam ter a impunidade garantida a todos os efeitos. Mentres que eles só cometem "actos
isolados sem nengum tipo de
relagom", os grupos de Kale Borroka euscalduna estám compostos de "terroristas que há
que julgar na Audiencia nacional
de Madrid, sejam menores ou
nom". Resulta bem visíbel que,
quando menos na Galiza, os actos violentos da extrema-direita
nunca forom tam numerosos ou
estiverom melhor organizados.
Toda a adaptagom do seu discurso político a nova realidade é
perfeitamente comprovável se
visitarmos qualquer das páginas
web -coas que contam estes colectivos: os pontos que antes se
baseavam no mantimento da estrutura social e familiar tradicional, .integrismo e pseudomoralismo de raíz franquista, tornou-se
de um tempo a· esta parte num
genérico lema regastado por determinada organizagom de ultradireita espanholista nas últimas
Eleigons gerais do 12-M, a frase
"España se muere". E, evidentemente, som os nacionalismos os
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culpáveis de que E~panha morra
-argumento comp 'rtilhado, por
certo, polo PP e p r certos dirigentes do PSOE-, obretodo de
aqueles que mais sobem nas
convocatórias eleit rais, caso <;Jo
galego. Se quadr , de aí venhem os ataques a ocais de organizac;ons nacion listas e independentistas em v rios lugares
do nosso País est verao ou é
devido ao increme to de apoio
eleitoral das op<_<on:s soberanistas na Galiza que certos grupos
fascistas entenderom necessária
umha campanha n~ próprio território, com intimida(:fonms, ameac;as, ataques e agressons incluídas ou mesmo q. meio da publicagom via-interni de listados
de "colaboradores pro-etarras"
ou de locais e esta elecimentos
"que colaboram e am cobertura" a estes.
Agora falando
1
em sério, como é possível O=istintos
que nom se g pos da ultra·
faga absolutamente nada de 'ta
contra quem es~nholista
se fai com nom es e dados ma~s violentos
persoais de
'ma
cidadaos anónimos e con- ap veitar-se de
tra quem se t
oambiente
queixa de que
recebe agres- s ial, mediático
mas e lltico que se
s o ns,
deixa cair na
rede que tem está aviver.
a independentistas e nacionalistas
"controlados e
vigilados " desde ~onas próximas as suas casas?
Evidentemente, m*I se vai poder contar coa coláboragom de
um governo que está muito
mais preocupado olos princípios do Pacto de Ljzarra e pola
presenga nas instit igons de EH
ou polos votos qu ~ pode ter o
PNV ou o BNG quel pola a ofensiva etarra propiarhente dita.•
FRANCISCOAIREI GARCIA
( CORUNHA)
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1 Para as televisións
1 españolas, públicas e
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privadas, non hai
Xogos máis que. cando
xoga España e gaña. A
única entrega de
medallas que pudemos
ver era a de ouro
gañada pala xudoka
Isabel Fernández. Debe
ser que os hinos dos
outros países son máis
feos ainda.

Para feos, os
comentários racistas e
xenófobos vertidos
contra un guineano
que, por descalificación
dos contrários, nadaba
en solitário os cen
libres nunha ronda
preliminar. "Debe estar
afeito a nadar diante
dos cocodrilo.s",
dixeron en Telecinco. • -
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O BNG propón a entrada
das asociacións culturais e profisionais
no Consello da CUltura
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O próximo dia 26 de Setembro o
pleno do Parlamento debaterá
unha proposición de lei apresen,
tada polo BNG que propón a
modificación da leí que rixe o
Consello da Cultura Galega. A
iniciativa recolle alguns dos te,
mas que teñen orixinado máis
debate desde a própria tramita,
ción da lei de criación do orga,
ni mo en 1983. O texto que ori,
xinará o debate, recolle, en espe,
cial, dous tipos de modifi.cacións,
unhas de carácter orgánico, en,
cam.iñadas a promover a entra,
da de representantes de aso,
ciacións culturais e agrupacións
profisionais e outras de tipo
funcional nas que, entre outras
cousas, se demanda un maior
control e fiscalización da políti,
ca cultural da Xunta de Galiza.

·óxipode
uito
ncípola

1

Cartos Casares, Presidente do Consello da Cultura.

1EH

putado do PSOE e xa daquela os
nacionalistas acusaran de estar
redactado á medida de Ramón
Piñeiro, o seu primeiro presiden,
te. " A lei está ben. A reforma in,
clue o incremento dos membros
do plenário pero esa é xa faculda,
de que ten o próprio plenário 11
afirma Casare . Engade ainda o
cargo máximo do organismo ou,
tr atranco de procedimento:
"meterse por ese camiño compli,
caria as cou a porque, con que
critério e designan o membros?
o número pode ser infinito e seria
moi complicado decidir que aso,
ciacións ou que fundacións terian
que estar dentro,,. Considera Ca,
sares que as institucións teñen

ero
1fenta. +
tClA

HA)

A deputada do BNG; Pilar Gar,
cia Negro xustifica a proposta
desta reforma do organigrama do
Consello da Cultura xa que "nes,
te momento hai abondosa pre,
séncia institucional pero falta a
representación da cultura de ba,
se. Hai na Galiza asociacións cul,
turais que teñen demonstrado
unha práctica constante a prol
da nosa língua e da nosa cultura".
A iniciativa busca asi, recoller
unha "maior pluralidade e que a
sociedade galega esté mellor re,
flectida que é a vontade que se
recolle na actualización
11

•

Non é da opinión o presidente do
Consello da Cultura Galega, o es,
critor Carlos Casares, que defen,
de a oportunidade da lei aproba,
da en 1983 e non ve a necesidade
de reformala. Cando a tramita,
ción do texto legal, Casares fora
un dos seus defensores como de,

~gueí.

A.N.T

unha representación ªº xeito no
Consello e en canto ao plano
non institucional atopa o proble,
ma en "obxectivar as que terian
que entrar, poderianse· aumentar
algo os 26 membros actuais pero
non seria adecua"do converter o
plenário nunha asamblea11 •

Control da Consellaria
A reforma da lei que agora pro,
pón o BNG recolle tamén aspee,
tos adicados ao seu funcionamen,
to. Requírese do Consello, por
exemplo, que emita informes so,
bre os orzamentos anuais da Con,
sellaría de Cultura, que elabore
un documento ao ano de balance

Unha páxina na rede
para recoller iniciativas culturais
No Consello da Cultura Gale,
ga traballan unhas cen persoas
entre os distintos arquivos e
ponéncias. O Arquivo da
Emigrac:ión, o Arquivo Sono,
ro e o Arquivo de Planifica,
ción Lingüística acumularon
nestes últimos anos importan,
te documentación que estaba
a piques de se perder, en espe,
cial, aquela que foi traída da,
lén mar. Do Consello sairon
proxectos como o das Escalas
Integradas de Música ou a Es,
cola de Arte Dramática pero o
organismo segue ·ª ser pouco

coñecido. Este é ó maior pro,
blema que Carlos Casares ve
no seu funcionamento. O
Consello confia na potenciali,
dade da rede para que a sua
actividade chegue a máis per,
soas. Ademáis de promover o
Museo Castelao virtual, o
Consello xa transmitiu várias
conferéncias por Internet pero
·o salto darase arredor de meia,
dos de Outubro cando a páxi,
na do organismo se apresente
publicamente,
A páx.ina do Consello ten von,

1

,

na sección de
biografías, J;la. librería dún
aeroporto, vexo un libro que chama
a miña atención. Lévame a el a
palabra do título, lighthouses, que é
unha das palabras do inglés que se
me antolla máis cargada de poesía,
coma oufras compostas, anque da
de actividades realizadas e un in,
súa traducción resulte unha palabra
forme sobre .o estado da cultura
tan cotián para nós como faros.
para ser apresentado á ·xunta.
Collo o libro nas mans, leo de que
Funcións do Consello serian asi,
va1 e dígame para min que o que o
mesmo a programación xunto co,
volume promete merecería un
as Consellarias de Educación e
poema ou, cando menos, unha deses
Cultura de actividac;les para o co,
artigos literanos que antes
ñecemento e difusión do patri;
aparecían nos xomais e que agora
mónio en centros escolares e uni,
versidades e a emisión dun dita,
tanto escasean. Dubido se mercalo.
me anual sobre o cumprimento
É a historia da saga dos Stevenson,
da lei de Património Cultural.
a mesma do famoso escritor de A illa
do tesauro, que seica foron os
"O Consello ten que .c umprir un
principais constructores dos faros da
·papel máis activo de carácter
temida costa escocesa, desde o
·
asesor, consultivo e de seguí,
século XVIII ata o século XX. Como
mento a respeito da Consellaria
eu tamén fun. algunha vez ·
de Cultura,, defende Pilar Gar,
perseguidor das luces· das lanternas
cia Negro que reforza asimesmo
dos faros e deixeime guiar pola
o papel de coordenación da cul, ·
simbolismo
dos solitarios fareiros,
tura institucional qu.e poderia
penseí no de Cabo Sílleiro, nos
desenvolv.er poñendo como
faros do norte como o da Punta
exemplo o control sobre a pro,
Candieira, ou no que descubrín este
ducción editorial de cada unha
mesµio verán, chantado no medio
das entidades públicas.
da cidade,·case esquecido na aba
suburbial do monte 'da Guía, unha
T ampouco coincide Carlos Casa,
noite na que a lúa prateaba toda a
res neste ponto coa deputada na;
cionalista. "O Cousello programa . ría, facéndonos entrar nun cadro de
moitas actividades, congresos e
Lugrís. Está nun deses lugares ós que
encontros, alguns deles xa institu,
as parellas van facer o amor nos
cionalizados como son os de nor,
coches.
malización lingüística ou o encon,
tro dos ·resp.onsábeis de cultura dos
concellos. E difícil programar máis
á casa, aquí en Vigo e
desde a capacidade que ternos,,
ese mesmo día recibín o último
afirma o presidente. En ~anto ao
libro de César A. Molina, no que
labor de control déf ·actividade da
aparece un retrato seu, na portada,
Consellaria de Cultura, Casares
xunto á lanterna do faro de Cabo
entende que "emitir informes so,
Vílán. O libro titúlase Vivir sin ser
breo seu funcionamento é respon,
visto. É unha colección de artigos
sabilidade do Parlamento. Nos
literarios ( algúns deles pasaron
non estamos para fiscalizará Con,
polos xomais), pero César consegue
sellaría de Cultura,,. Ao fio esfOr,
fiar un deses libros de viaxe
zase en destacar o carácter "autó,
cultural, de mitomanías,
nomo e indepen.di~nte do organis,
rntroducindo a ficción narrativa e
mo que nunca tivo inxeréncia al,
algo que me atrevo a den9minar
gunha por parte do executivd>.
como honesta nostalxia. E un libro
Asi como non considera necesá,
que está na mellor tradición dos
ria ningunha reforma da lei que
artigos literarios, xa cultivada por
rixe ao Consello, Carlos Casares
outros escritores galegos de
atopa na falta de comunicación
expresión castelá (o Cunqueiro dos
co exterior o maior problema que
artigas, o mesmo Eugenio Montes).
nes_ta altura ten o organismo.•
É un libro de innumerables
pasaxeiros, pero tamén, un libro de
· lembranzas, de acordos
inquebrantables coá vocación
literaria. Para min é do mellor que
ten escrito este c;:oruñés chamado
César A. Molina. inventa un
xénero literario, cousa ·á que están
afeitas os poetas que desconfían da
anécdota do narrativo. Como a
tade de estar aberta a todas as
obra de César A. Molina 'n on se
iniciativas culturais do país.
entende sen as sombras diurnas que .
Fora da información própria do
as maxestades dos faros
organismo, recollerá a activi,
_(principalmente a torre de Hércules
dade desenvolvida por diversas
da súa ciclad.e natal) deitan na súa
entidades e calquer ponto' emi,
obra literaria, eu ben sabía que, para
sor poderá abrir unha ficha na
celebrar a saída do seu libro, a súa
páxina do Consello para incor,
lectura amena e fructificante, qué
porar información cultural,
mellor que falarlle a el desa saga dos
desde empresas privadas até
Stevenson,
e desas casas de luz,
institucións públicas. "Actual,
lighthouses, que tantas veces
mente o Consello recebe miles
quixemos que ac~desen a noite
de visitas pero á revolución es,
romántica dos nosos versos.•
tará na páxina que faremos pú,.
blica a meiados do mes que
ven 11 aponta Carlos Casares.+

Carlos Casares di que non pode ser_unha asemblea

1 pu-

:idos
·ras"

Faros
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•OBNGquer .
que o Instituto

Cervantes
se adapte ao
plurilingüismo ·
A proxección internacional do
Instituto Cervantes ten que
ocuparse tamén das outras
línguas existentes no Estado _
ademais do castelán, segundo
siriala unha proposición non de
lei que ven de apresentar o
BNG no Congreso. O Instituto
debe promover universalmente
o ensino e uso, non só do
español, senón tamén do
galego, basco e catalán. O
nomeamento-do director do
Cervantes, segundo os
nacionalistas debería
producirse tras escoitar aos
conselleiros de Educación e
Cultura das tres nacionalidades
históricas. A solicitude tamén
se fixo no Parlamento ·galego,
através dunha proposición de
Pilar García Negro. •

• Un Cineuropa
especial
en Compostela
Mália que .~a son catorce anos
os que se leva facendo o ciclo
"Cineuropa" en Compostela,
neste 2000 e a causa da
Capitalidade Cultural europea,
vai ter un carácter especial. As
navidades centraranse na
preséncia de artistas
internacionais, na estrea de
fitas que veñen de ser ·
premiadas en Cannes,
Sundance, Venécia e Berlín, e
na colaboración de Canal Plus.
T amén os prémios se verán
alterados, xa que até agora o
prémio do público non tiña
dotación económica. Esta vez
será recoñecido con un millón
de pesetas- O "Cineuropa"
desenvolverase ao longo do
mes de N ovembro e contará
con perto de cen fitas. Máis de
vinte mil espectadores asistiron
as sesións do pasado ano dun
festival que nos últimos anos
estreou fitas como Azul de
Kieslowski, Lady Bird, Lady
Bird, de Ken Loach, e Doutor
Akagi, de Sohei lmamura.•

• Arte en defensa
da natureza
·en Chantada
Xa van unha dúcea de anos
que Xevale fai a convocatória
para o certame e exposición "A
Arte en Defensa da N atureza".
A asociación ecoloxista
chantadina renta vincular o
mundo da arte coa defensa do
entorno e este ano propón o ·
tema "lncéndios, morte da
terra". As modalidades
abranguen a fotografía,
pintura, debuxo, narrativa,
poesía ou calquera outra.
Débese enviar ao apartado 25
de Chantada .até o 30 de ·
Outubro. A segunda parte do
evento, a mostra, estará aberra

........•..........................•........•.......•........•.•....
.
· •A forza do amor, cinema en galega
A contapingas van
chegando ás salas de cinema
os froitos do convénio de ·
colaboración entre Filmax e
a TVG. Ashley Judd
("Dobre traizón") e Natalie
Portínan ("A ameaza
pantasma)' protagonizan A

· forza do amor, un filme que
se estrea en galego o Venres
22 de Setembro nas salas de
Vigo, Santiago, A Coruña,
Lugo e Ferrol. A película
está dirixida por Matt
Willians, criador da série

Rosseane.•
............................................................•.......
.

•Semana
de actos
para o segundo
. ,,. .
an1versano
de Artábria

l

O Centro Social da Funda\:om

Artdbria, de Ferrol, preparou ·
unha semana de actos
comemorativos para celebrar
seu segundo aniversário.
Comezou o Venres 15 coa
apresentación do Grupo de
Gaitas da Funda\:om Artábria,
seguida dun conxunto de actos
que incluiu debates sobre a
língua galega, teatro infantil e
unha exposición fotográfica de
Pantim Marcial López. O
Xoves 21 de Setembro
debatirase ás oito da tarde a
legalización das drogas, o
Venres 22 ten lugar un recital
co cantautor angolano Alberto
Manuel, e o Sábado péchase a
semana coa festa dos anos
setenta, con música, baile e
disfraces.•

o

na Casa da Xuventude desde o
2 até o 17 de Novembro.
Xevale lembra aos participantes
que "non vos daremos prémios
nen honras, mais o voso
traballo cumplirá a función· de
concienciar, educar para que
todos podamos disfrutar da
sombra dos carballos". O
agasallo vai ser un plantón,
unha maceta dun teixo ou dun
acivro da campaña
'cPlantabosques". •

•Üurense
,,.
.
sumase ao
.
,,. .
an1versano
de Castelao
A preséncia de Castelao no
mundo cultural ourensán é
resaltada polo concello á hora
de sumarse ao aniversário da
· marte do rianxeiro cunha
porgramación que culminará
co descubrimento dun
monumento ao político e
escritor na Alameda do
concello. Neste momento está
aberra no Museu Municipal a.
exposición "175 debuxos de
Castelao", pero no mes de
Outubro espéras.e a
·
inauguración de Castelao para
nenos, unha mostra con
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Pepe Carreiro é o autor dos deseños de
"Castelao para nenos".

•As escenas
domésticas de
J.A. Hemández
chegan
aoCGAC

debuxos de Pepe Carreiro, e o
ciclo de conferéncias "Castelao ·
e o seu tempo.. Unha
perspectiva ourénsá" coa
participación de Francisco
Femández del Riego, Henrique
Monteagudo, .Anselmo López ·
Morais e Marcos Valcárcel,
entre outros. O 25 de Outubro
proxectarase a película
Castelao, que Jorge Prelorán
O caraqueño fose Antonio
confeccionou
con material . .de
.
. J¡. '>' , Hemández-Diez traballa co
arquivo .de ,Buenos Aires, e o
meio fotográfico, audioviosual
14 de Novembro apreséntase a
e escultórico, con pezas
Fotobiografia de Castelao, de
relacionadas coas alteracións
Xosé Enrique Acuña. Esta
da memória. Para coñecer o .
homenaxe ourensá rematará co
seu traballo pode visitarse
descubrimento do monumento
desde o 20 de Setembro a
feíto por Manuel Buciños. •
exposición que organiza o
Centro Galego de Arte
Contemporánea. Hernández. Diez escolle a entrada do
centro e o "Dobre Espazo"-para
recriar obxectos
sobredimensionados e escenas
domésticas. O artista pode
asistir a unha videoinstalación
na que unha muller liropa sen
cesar unhas tazas, o que
manifesta "o poder dos
obxectos cotiás, que pasan de
ser meros utis domésticos para
convertirse en referéncias dun
pasado poético". Este artista
deuse a coñecer·no Estado
cunha mostra no Centro de
Arte Reina Sofia de Madrid
que levaba o título "Cocido e
cru". A exposición d~
Compostela está aberta até o
16 de Novembro. •

•Aventura no camiño ~ Santiago,
prémio de banda deseñada
A colección de cademiños de cómic de temática medieval Aventura
no Camiño de Santiago, da que é autor Primitivo Marcos, mereceu o
prémio Ourense de Banda Deseñada, que cada ano conceden a Casa
da Xuventude e a concelleria de Cultura. Desta série de cademós foron publicados tres números, editados pola Deputación de Lugo, e
neles nárranse tramas con diferentes personaxes da Galiza medieval.
Destacan no xúri a liña depurada e detallista de Marcos e "o seu nível de aebuxo e narrativa que son o auténtico descubrimento dun talento que permanecía praticamente agachado para o panorama da
banda deseñada e da cultura galegas". Primitivo Marcos publicou algunhas historietas históricas na revista Lucus e tiras cómicas no periódico escolar "O Provisional". O prémio seralle entregado na inauguración das XII Xornadas de Banda peséñada, o 29 de Setembro.•

I

• Trives acolle
. .
opnmeiro
congreso sobre
Manuel Luís
Acuña
Xoán Carlos Domínguez
Alberte, axente de
dinamización lingüística é o
encarregado de organizar o 1
Congreso "Manuel Luís
Acuña", que se vai celebrar no
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Centro Comarcal de Trives os
días 12, 13 e 14 de Outubro.
Manuel Luís Acuña Sarmiento
foi poeta e mestre, tendo un
único libro publicado Ffrgoas,
no ano 1930. Coetáneo de
Aquilino Iglesia Alvariño,
Bouza Brey ou Cunqueiro, a
sua produción non obtivo
grande repercusión. Foi
apartado do seu traballo tras o
golpe militar do 36 e exerceu
en escalas privadas en
Ourense. Morreu no ano 197 5
e catre anos roáis tarde se lle
rendía homenaxe no Liceo
Ourensán coas intervencións
de Celso Emílio Ferreiro e
Eduardo Blanco Amor, entre
outros. Neste congreso, que
forma parte dun programa que
tivo início co fallo o pasado
Dia das Letras Galegas do
primeiro prémio literário
"Manuel Luís Acuña",
contribuirán con relatórios Luz
Pozo, Carlos Casares, Francisco
Femández del Riego, Ramón
Nicolás Rodríguez e Xosé
·Manuel Cid, entre outros.
Asimesmo apresentarase o
libro Manuel Luís Acuña, que
conta coa colaboración de
Pilar Pallarés, Salvador Qarcia
Bodaño, Ana Romaní, Xosé
Carlos Caneiro, Anxo Tarrío,
etc.+
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conta de libros
cativa de cada un deles separa,
darq.ente considerados.

Unha via
posmoderna
de criazón?

A "indeterminación" que define
ese espazo simbólico (o limbo)
que non é nen céu nen inferno,
equidistante da santidade e do
demoníaco, reflicte, metaforica,
mente, o sentido dos textos que
se encadean nunha organización
laberíntica e circular, nunha
erráncia polos espazos do suxei,
to protagonista e/ou narrador,
mas tamén unha erráncia (deva,
neo bachelariano?) polo tecido
textual que conforma e configu,
ra as narrativas.

Título: Medición Definitiva do Limbro.
Autor: Martínez Pereiro, Xosé luís.
Edita: Espiral Maior, A Coruña 2000.

Se o debate da posmodemidade,
na sua banalización mais ousada
e indecente, dominou durante
uns anos os média, no ámbito da
crítica literária ese debate per,
manece vixente durante os últi,
mo decénios como unha forma
de procurar unha razón que ex,
plique e interprete formas de
criazón que ultrapasan os limites
canónico que até ao pre ente se
tiñan formulado.
Ora ben, se o d bate sobre a
po modernidade marca a crítica
da literatura é tamén porque,
por veces e nen sempre de far,
ma consciente, marca, tamén,
os procesos de cripzón e elabo,
ración literárias. E comunmen,
te aceptado que coa posmoder,
nidade desaparece a unidade (e
a unicidade) e prima o hetera,
xéneo e fragmentário, reflexan,
do especularmente a heteroxe,
neidade e o fragmentarismo
cultural que se erixe en marca
"prestixiada" do naso (de,
cadente) século XX.
Se do ponto de vista ideolóxi,
co a posmodernidade reflicte,
pois, o mau,estar dunha irnpre,
cisa conciéncia de mudanzas e
o rexeitamento dun prometeis,
mo que parecía dominar o pen,
samento e a criazón ocidentais
(de aí que Eco fale en manei,
rismo ou Sarduy nun proceso
neo,barroco, coas tentacións

Xosé Luis Martínez: Pereiro.

da verticalidade a el inerentes}
podemos entender, tamén, que
o texto (literário) posmodemo
releve dun uso e por veces dun
exaxero e abuso, de accións
iconoclastas que poñan en des,
taque ese carácter heteróclito
non só do ponto de vista do
discurso como das suas repre,
sentacións.
Por todo isa creo que o último
libro de X. Luís Martínez Perei,
ro pode resultar emblemático
no noso contexto literário de,
sas novas formas de facer li,
teratura: textos abertos con esa
incompletude significativa que
caracterizaría a modernidade
(ou posmodemidade), con un
fragmentarismo discursivo (so,
bre o que xa tífiamos chamado
a atención nun dos seus ante,
riores libros, As Irmás Bastardas
da Ciencia), ou co corrosivo
humor que se move entre un

surrealismo visionário e un ex,
presionismo sen trégua.
Con efeito, xa o próprio título
desta entrega
narrativa é
significativo:
Medición de, A narrativa
finitiva - do de Pereiro
Limbo. Cada
un dos ele, transita,
mentas que pois, entre
compoñen
un ser e un
ese sintagma
reveste,se non ser,
dun signifi, nunha liña
cado que in, difusa de
dicia os pró; ·
prios signifi, fronteiras de
cados do tex, temas e
to; quer di, estilos.
cer, cada un
deses termos
carrega,se de
significados cuxa suxeréncia
non apaga a denotación signifi,

Con efeito, cada un dos micro,
relatos que compoñen o libro
de XLMP son difícilmente da,
sificábeis do ponto de visto da
preceptiva literária, obedecen,
do a un experimentalismo na,
rrativo certamente novidoso na
literatura galega dos últimos
anos: re latos? con tos? gregue,
rías? haikus narra ti vos? · refle,
xións pseudo,ensaísticas? ... A
narrativa de Pereiro transita,
pois, entre un ser e un non ser,
nunha liña difusa de fronteiras
de temas e estilos que acaban
por ser desacougantes para o
leitor.
Ora ben, se do ponto de vista
da organización da narrativa, os
textos se situan nun "limbo" te,
órico, as formas de verbaliza,
ción, o que vulgarmente coñe,
cernos por "estilo" rompen ta,
mén os esquemas, preconceitos
talvez, do relato galega actual.
Entre a irania mais aceda e un,
ha cerra ternura na apresenta,
ción das personaxes marxinais
ou marxinalizadas (non é espe,
cialmente tema a referéncia ao
daltonismo do fillo maior do
duque de Nemours que nos rela,
ta no último texto do libro?).
(Pasa á páxina seguinte)

Moncho Borrajo e
a poesia
"Se alguén quer coñecer o lado emocionado do humorista, do pintor, do
debuxante satírico debe ler este po,
emário, pois fi,
xen camiños é un
autorretrato nu
de Mancho, unha
radiografia da sua
sensibilidade". Lino Braxe refírese
asi ao primeiro po,
emário do humo,
rista, escritor e pintor, editado por Es,
piral Maior. Neste
"poemário dunha
emigración mtima",
como o define Borrajo, o cómico de
Baños de Molgas rememora a terra, os
amigos mortos, os medos, e diríxese a
Celso Emílio Ferreiro para comunicarLle que "ainda quedan/ ananos no pais./
Ainda temas/longas noites de peclra".
As ilustracións son do autor.+

Adentrarse
na toponímia

.

Femando Cabeza Quiles continua via,
xando milleiros de quilómetros para
investigar a topo,
nímia. Ao seu
traballo Os nomes
de lugar, ao que o
Instituto de Estúdios Bergantiñáns
concedeu ser "o
mellar libro do século", séguelle Os
nomes da terra,
editado en
T oxosoutos. Dous
milleiros de nomes
da xeografia galega, -moitos deles re,
petidos noutros lugares da penínsulaaparecen neste volume coa sua oriJce e
significado.+

Modelos de falantes
En 1996 apareceu en alemán o traballo
Os falantes como lingüistas. Tradi,
ción, innovación
e interferéncias
no galego actual,
de Johannes Kabatek. Agora o au-tor verque este
traballo ao galego
en Xerais. Kabatek,
ao rematar os seus
estudios de Filolo,
xia Románica, realiza en Santiago os
cursos de lingua e
cultura galega para
.
extranxeiros. Tras observar a situación
de conflito da língua construe un tra,
bailo no que da protagonismo aos fa,
lantes, cunha marea de entrevistas, á
hora de discernir que modelo lingüístico adoitan.+

Cadelos, pitas e sereas
Aparecen na editorial Edebé,Rodeira
novos títulos para os leitores máis xó,
venes. Dario Xohan Cabana asina
Inés e a cadela
sabia, con
ilustracións de
Mª Angeles
Maldonado, unha
h istória de cans e
dinosáurios. Catro
pitas está escrito
por Xavier López
Rodríguez, que
canta como desa,
parecen misteriosamente os ovos do
corral, cos debuxos de
Mª Antonia Cortijos.
•'Wm, .:,.,
Ambos recomendados para Le1to> ··· ·
res de seis anos en diante. Para os que
comezan a fiar frases, recomendan Co,
mo naceron as sereas , de Griselda
Castro, no texto, e Gustavo Roldán,
nas ilustracións. +
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(Ven da páxina anterior)
Entre o humor cruel e corrosivo
e unha crítica, ora subtil ora
descarada, de formas de pensa,
mento e de comportamentos do
noso mundo instábel e deseen,
certante, o "limbo" onde se si,
tuan estes textos, provoca no
leitor o desasosego de non saber
onde se encentra: na verdade
ou na mentira, no real ou no
fantástico, no reaccionário ou
no revolucionário, no pracer ou
no despracer, no ódío ou no
amor, no ·ceu ou no inferno ...
un "limbo", en definitivo, onde
agardarrnos unha (imposíbel)
resurrección final e que se fai,
asi, un "limbo permanente".

Un libró, experimento literário,
que se pretende colmatar, defi,
nir ("medir") de forma exausti,
va ("definitiva"); mas onde o
carácter taxativo (declarativo)
dese sintagma inicial é negado
polos finais en aberrto, por ve,
ces epifonemáticos que consti,
tuen nesa abertura non só in,
terpretativa corno tarnén cons,
trutiva, rnais un paradoxo que,
barrocarnente, nos reclama a
escrita de XLMP.
Textos des~cougantes para un
mundo desacougante, textos in,
completos para un mundo que
perdeu os seus referentes éticos,
ideolóxicos, estéticos e outros
que lle daban a seguranza nece,
sária para travesías que condu,
cena un nada convertido en al,
fa e omega da aventura criativa.
o nihilismo que daí se despren,
de e que parece ser reivindica,
do é a proposta do autor que
lle permitirá a salvación pseu,
do,relixiosa dun desencanto fi,
nisecular e raivosarnente con,
temporáneo.

-
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Asi, a "ficción de erudición",
que é un recurso que dá un cuño
orixinal á escrita de Pereiro vai
colocando o leitor perante a sua
própria igniráncia e a mentira
que de a,í se infere pon,no dian,
te das suas próprias mentiras.

É por todo iso que estou a di,
cer, polo que considero que
Medición definitiva. do Limbo, é
un livro posmoderno, no seu

sentido mais porfundo: no da
manifestación do rexeitarnento
da razón totalizante que domi,
nou até os nasos dias o pensa,
mento ocidental.
Posmodemidade dun país e un,
ha literatura que, posibelmente~
non teñan pasado pola modemi,
dade ou · só parcelarrnente por
ela teña andado (e iso é mais un
paradoxo); carniños de volta pa,
ra unha literatura que talvez
non teña feíto os de ida... é o
pracer agachado en cada un des,
tes pequenos textos que corno
arañas laboriosas van tecendo e
"rnedindo" a magnífica tea de
araña na que ficarnos presos.
Leitura, pois recornendábel para
quen pensar que por trás dun so,
rriso ou mesmo dunha gargalla,
da pode ocultar,se o tremendo
drama dunha incomunicación. •
F. SALINAS PORTUGAL

A vida segue·
Titulo: Reminiscenci~ de Bob Dylan.
Autor: Moreno, Xosé Ant6nio.
Edita: Galaxia.

Calquer tempo pasado foi me,
llar, éramos máis novos. Cando
irnos indo para vellos tendemos
a mitificar o mundo de sensa,
cións, e todo o que as rodea, que
albergabarnos nos tempos rno,
zas. Nada volve ser igual. Hoxe
podemos experirnentalas exacta,
mente igual que onte, se cadra
mesmo de forma rnáis rica, pero
sernpre nos parecerán insípidas e
desaborecidas comparadas coa
plenitude de cando as vivimos
por prirneira vez. É o que nos
queda, un agre e doce remanen,
te de desasosego e irnpoténcia.
O mundo da literatura sernpre
sentiu especial atracción polo
paso do tempo, ese rnistério, esa
certeza da que ninguén poda za,
farse. Tan omnipresente é que
non hai periodo da história da
literatura no que non atopernos
algunha obra sublime con esta
temática.

fiCCióN
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ARQUEOLÓXICOS
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R. Seara

ESPELLO
DO SERÁN
Otero Pedraio

BANDIDO
CASANOVA
Hixínio Puentes
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ECONOMICA
DE GALICIA
Xoaquin F. Leiceaga /
Edelmiro L. Iglesias
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Femando Quiles
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Toxosoutos
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Xosé Antonio Moreno
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TA DE MARIO
DE LANGULLO
António T éllez

Galaxia

ANosa Terra

4. REMINISCENCIAS

Calquer, desde o título, pode
xa imaxinar que a leitura que
hoxe nos ocupa ilustra tamén,
de derradeiras o mundo ternáti,
co anunciado. Reminiscencias de
Bob Dylan, é unha novela sobre
o tempo, sobre o ·paso do ·tern,
po, sobre o que nunca volverá.
Típica novela de aprendfaaxe
-haberá algunha novela ' que
non sexa de aprendizaxe?. Pro,.
ba de acceso á madurez, unha
perda ·da inocéncia. Neste caso
· debera ser, para o autor, tarnén
proba de acceso á madurez co,
mo escritor xa que, sendo a pri,
meira novela, non é a sua pri,
rneira obra, na lernbranza tern,
pos Matar a Kerenski (1998),
conxunto de relatos definidos
polo contar e ben e seguido.
Un contar ben e seguido que
tamén atoparemos aquí, pero
non será esta a única rerninis,
céncia. En Matar a Karenski,
botábase 'man con rnoitq fre-

5.

ANosa Terra

Librarias consultadas:
Cartabón (Vigo). CoHcciro (A Conn'ia). Michclc1w (Pontc\'cdra).
Peclreira (Santiago). Srmto (Lugo). Torga (Ourcnsc).

A viaxe cubat;la
de Pancho Amat
Título: De San Antonio a Maisí.
Autc>r: Pancho Amat.
Edita: Resistencia.

Non hai unha música cubana; hai
moitas, semella vir dicer o novo
disco de Pancho Amat. El dalle a
todas e desfai a idea dun mundo

rnáis novas, habituad~s, na sua
rneirande parte, a leituras exce,
sivamente fáciles que lles mar, _
can un horizonte qle expectati,
vas no que a .míniqia complexi,
dade representa u'n fastio. Xa
seria desgrácia que esta lle fose
complexa en demasía, porque
se trata dunha leitura especial,
mente indicada para eles -ta,
rnén haberia que discutir que
non se presente en colección
·· indantil,xuvenil, onde atoparia
perfecto acomodo, imoito máis
indicado que a colección Literaria na que se atopa: o tipo de
protagonistas , o tipo de histó,
ria que se conta e a maneira de
contala asi o indican. Especial,
mente indicad a tarnén para
aquel profesorado canso xa de
repetir os mesmos lugares co,
rnuns á hora de falar de corno
era a vida no franquisrno, sem,
pre co medo de que os alumnos
non entendan a magnitude da
monstruosi,
dade; pois xa
poden des,
cansar, reco, Especialrnen..
mendado es,
te indicada
ta novela Pº'
den estar se, tamén para
guros de que aquel
o alumno en, profesorado
tenderá e po,
sibelrnente cansoxade
espertará o repetir os
seu interese mesmos
por
cocer
rnáis. Córn, lugares
pre advertir, comuns á
lles, antes de hora de falar
nada, que é
de como era
unha edición
a
vida no
moi pouco
coidada xa franquismo
que hai u'hha
grande can;:J/ dade .de erra>
tas (cando non¡sobran letras, é
que faltan) e, de paso, estaría
indicado falar da situación na
que se atopa a literatura ,galega,
tan voluntarista ainda que
mesmo é complicado atopar
texto lirnpos, é xu t qu o
saiban para que sexan xusto
na sua valoración. Porque n n
todo é culpa dun narrador que
se apresenta como pouco exp ,
rirnentado, pouc hábil e lin,
güisticarnente pobre. Arriba
indicamos que se segue o patrón do contar ben e seguido,
esa é a disposición estilística
deste narrador. Un narrador ta,
mén bastante inocente tanta
cursiva empregada en palabras
como pandilla, rollo, nadie, cas,
homoxéneo para quen se achega á
te llano ... vén certificar o que
música da illa caribeña. Amat,
dixernos, e de nada serve que
nacido en 1950, xa pasou por
estean ao seu carón cultismos
agrupacións populares, bandas de
como erescendo, é imposíbel di, __
jazz, grupos de baile e polo cinema e
televisión, meios para os que realizou
simular o óbvio. Ou, e como
bandas sonoras. De San Antonio a
rnoito, poderiamos falar dun
Maisf percorre todos os escenários
hiperrealisnio sen sentido e in,
musicais, desde o cabo de San
xustificábel. Un escritor, antes
Antonio, a poucas millas da
de
nada, ten que dominar ben
península mexicana de Yucatán até a ·
a matéria coa que traballa; es,
Punta Maisí, perto de Haití. Amat
mestura sons de principio de século
tariamos aviados se un labrego
con algunha¡¡ das ~uas recentes
non soubese arar a terra. Con
composicións. O músico habaneiro,
deixadeces como a que aquí es,
que de mozo e para aprender música
tamos comentando, non só se
non acougou na capital senón que
fai unha aldraxe á lingua ( aca,
viaxou por toda a illa, e que
so non ternos unha língua ca,
colaborou con Víctor Jara,
acompáñase do grupo El Cabildo del
paz para calquer rexisto narra,
Son. Ademais conta coas
tivo?) senón tamén a mesqi.a
contribucións de Silvio Rodríguez,
intelixéncia do leitor: que non
que canta un son de Matamoros, e
se
chame escritor quen non sai;Juan Perro, entre outros. Din de
ba contarnos cousas tan sim,
Amat que que é o interprete máis
ples -xa será moito roáis com,
importante a nível mundial do seu
cuéncia do resumo, instrumen,
to empregado precisamente en
virtude do tempo. Unha das
cousas que rnáis chaman a
atención en Reminiscencias de
Bob Dylan é a maneira en que
se van engarzando as diferentes
secuéncias de acción con que
conta a história narrada, dan,
·do, sobre todo cara ao remate,
unha efectiva sensación de ver,
tixe (o rnellor da novela) xa
que os diferentes acontecernefi,
tos vanse sucedendo de forma
tan inínterrornpida que mesmo
o narrador se ve incapaz de
anunciarnos a mudanza, sen
embargo isto non crea confu,
sión no leitor, para nada entor,
pece .a comprensión e, por riba,
o seu uso vén esixido pola na,
tureza do terna que se trata. Di,
xernos que non crea confusión
no leitor e referiárnonos ao
leitor adulto, non podemos
asegurar o mesmo nos leitores

instrumento: o tres.•

(Pasa á páxina seguinte)
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(Ven da páxina anterior)

bitual que xoga constantemente co ponto de vista e co tempo
narrativo até chegar ao estourido dos dous capítulos finais en
que, se ben os fios do todo entramado quedan r~ados, ábrese
mais de unha interrogante ao
leitor. Velaí outra virtude da
autora: saber cando chegou o
momento de pór o ponto e final. Virtude non sernpre practicada por muitos novelistas,
mesmo "consagrados".

plicado explicar por que na literatura galega publican autores cando en calquer outra considerarían-ofensa a sua edición.
É moito máis difícil de explica;
a auséncia de critérios á hora
de seleccionar discursos publicábeis, ou é que aquí se publica
todo?
A novela conta a história dun
grupo de amigos, hachareis, que
están a piques de, sen sabelo,
entrar de súpeto na idade adulta. Unha típica história para
leitores mozos (nen sequer falta
a típica fuxida da casa paterna
ou o conflito entre xeracións),
típica e diríamos tópica se non
fose polo tempo no que se desenvolve: un franquismo a piques de entrar no devalo, que
tarnén podemos identificar como a "época beat". Está contada en primeira persoa por un
dos protagonistas, ou quizais sexa uficiente para explicar que
o narrador saiba canto vai durar
o franquismo porque nos relata
a hístória cando xa Franco morreu, pero isto debera estar moito máis explícito para que nunca houbera posibilidade. de sentirmos a voz do autor sobre a do
autor implícito (como podemos
pensar na páxina 229). História
en liña, cunha estrutura efectiva e personaxes evolutivas, déixase ler doadamente. E máis
nada; xa o dixemos: contar ben
e seguido, ou contar (unha h. tória interesante para leitorys
novos, non tanto para os adultos, ainda que non teñamos
moitos títulos dos que presumir
con esta temática) seguido e
como se pode.

A evolución sempre é necesária:
neste caso, na novela, este é o
lugar de partida. t

xost M. EIRt

Difíciles e
correctos
.
caminos

-

Trtulo: As naos afondando.
Autor: Caveiro, Laura.
Edita: Liceo Rubia Barcia.

"[ ... ] Acho que a gransfe época
de don Xoán pasou. E posfbel
que alguén lle volva dar vida,
como sucede.u máis dunha vez
nestes últimos anos. Mais á sociedade actual quizá lle falten
as condicións para facelo viver
e prosperar como personaxe
natural, vivo" (Vida, aventuras
y muerte de Don Juan, Giovanni Macchia T ecnos, Madrid,
1998, p. 75).
Don Xoan, na sociedade actual
podía ser considerado, benevolamente, como un erotómano.
Desde outros pontos de ·vista,
como un infeliz ou un esquizofrénico. Ou un enfermo mental. Difícil, facer del, como di
Macchia, un personaxe natural, vivo. A este reto enfrónta-

Laura Caveiro.

se Laura Caveiro na sua segunda novela, As naos afondando,
primeiro prérnio- de novela Rubia-Barcia out0rgad,o polo Liceo Rubia Barcia da ciclad.e
"departamental".
Se ben a primeira novela de
Laura Caveiro, Palas inmensas e
alleas fortunas (Xerais, 1995),
era unha novela de xénero, policial, do subxénero chamado
"negro", a verdad e é que se pode considerar máis como unha
paródia deste subxénero, na sua
vertente máis machista e reaccionária (Mike Hammer, por
exemplo). De tal maneira estaba conseguida a paródia, que a
novela podía tomarse nunha ·
primeira leitura ao pé da letra,
sen ver a profunda ironía que
atravesaba o texto da primeira
á última letra.
Neste segunda novela, prodúcese un cambio. A autora considera (ver ANT 29-vr-2000,
nº 941) que As naos afondando
non é unha novela de "xénero", "unha novela de série negra, esta é unha novela abafante e escura, pero non de xénero", e non continuamos coas
clases que dá a autora para a
leitura-interpretación da obra
por aquilo que dicia Rosa Bastos, "un escritor que explica a
sua obra minte duas veces". Escura e abafante. Quedemos con
estes dous adxectivos, que en
verdade lle acaen a novela. Escura porque a obra parece ás
veces unha comédia negra. A
comédia é un xénero cunhas
convencións precisas; personaxes e cenas creánse a partir de
situacións consabidas e "infladas" mais fortemente estilizadas. O procedimento permete
facer unha novela actualizada
. dentro dun esquema xenérico.
A relación home-muller -pri-

meira dificulatade con que se
podia encontrar a novelaarrastra tamén unha manchea
de conven.c ións, de tópic9s ...
en primeira instáncia. Axiña se
deixa vér unha profunda ironía, e a paródia das relacións
entre don Xoan e as mulleres
na tradicións literária, sexa a
italiana, a francesa, a inglesa, a
española -e a galega, véxase
sobre o tema La Leyenda de
Don Juan, de Víctor Said Armesto, (col. Austral, nº 562.
Madrid, 1948).
Como en muitas comédias na
presente par e ce, en
princípio,
que todos os Caveiro sabe
personaxes
introducir
son protagarticulada,
nistas da trama, só, casé- mente doses
q ue ao final de suspenso,
da novela,
nos decata- de
mos que só variedade,
hai un único de sexo e de
protagonista
e o resto son ironía, e ten
comparsas talento para
que de cando rastrear as
en vez chuzonas escuras
pan plano,
da
alma
ou capítulo,
ou voz narra- humana.
tiva, que son
múltiples na
novela. O
que é un acerto da autora. A
narración, que se construe a
partir de fragmentos, comeza
con muitos vacios (quizá debidos á complexa conceición
-tan complexa que parece sinxela- do tempo narrativo que
· ten a autora) e interrogantes e
que ao longo das apenas cen
páxinas do texto van medrando
e ramificándose diante dos nosos ollos cunha prosa pouco ha-

Abafante, se ternos de crer a
George Steiner, a traxédia marre a finais do XVII. Os don Xoan que aparezan a partir desta
data, non poden ser tráxicos, e
o exemplo está, segundo o ci.:.
tado Macchia, non don Xoan
De Mozart-Da Ponte, e os que
continuarán até desembocar
no de Strav.ínsky-Auden pasando polo de Bernard Shaw.
Xa que logo, como facer de
don Xoan un personaxe críbel,
sen caer en esterotipos <loados,
ainda que se usen , como se
usan na novela? Quizais criando unha atmosfera e unha gal e ria de personaxes femíninos.
Lucía, Esther, Karen, Nuria
-definidos con breves e precisos trazos- que se pode afirmar
sen igual na narrativa gaelga, e
masculinos, sobretodo dous:
Henrique Amaros e o p~icana
lista Femando B. que parecen
imaxes de diferentes espellos
-planos, cóncavos e convexos- , ou personaxes e figurantes de diferentes soños que reflicten os diferentes don Xoan
da história literária, e os diferentes personaxes masculinos
dos don Xoan da tradición literária.
En todo casos, Caveiro sabe introducir articuladamente doses
de suspenso,-dé variedade, de
sexo e de ironía, e ten talento
para rastrear as zonas escuras
da alma humana. A novela lese
dun tirón, provoca reflexións
de diferente espécie (literárias,
amorosas, mesmo filosóficas),
arranca máis dun sorriso, mesmo abranxe, como sen querelo,
un ollar irónico, satírico e ás
veces sarcástico ao mundo literário galega actual. E se don
Xoan non século XX xa non é
un heroi, Laura Caveiro, introd ucíndose na tradición faina
saltar dentro por meio da paródia e da ironía.
Laura Caveiro con esta segunda
novela demostra, como minímo,
tres cousas: que é posuidora dun
universo mui particular, que coñece a necesidade de dominar a
estrutura narrativa por mui descontrolada que pareza a história
que se quer explicar e que ten de
abando claro tamén que cousas
son vitais e cales accesórias .no
desenvolvimento dunha trama
argumental.
En fin, para· nós, As naos afondando sitúase por cima por prod u tos de usar e tirar que nos
bombardean. Podíamos augurar ·
un final feliz: os camiños, cando menos, ·parecen correctos,
só cabe esperar novas entregas
que non demoren tanto como a
presente.•
X.G.G.

,
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Regiones &
Municipios de Europa
Boletín de información
del Comité de las Regiones
Nº 28. Xullo-Agosto de 2000, Prezo: de balde.
Dirixe: Lambrini Yalamboukidou.
Edita: Comité das Rexións de Europa.

Este·voceiro europeu dálle espácio ás inforrnacións máis destacadas da actualidade do Comité das Rexións da UE. O pleno da Comisión centra as notícias neste
número. Na
xuntanza tratáronse,
esencialmente, temas relacionados
coa agricultura. Entre
as
resolucións,
acordouse
quesexan
asentidades rexionais da
~nión as
que xestionen a
Política Agrária Comun para procurar solucións a medida dos difer~ntes
territórios. Outros temas vinculados coas
rexións foron os relatórios do italiano
Marcello Panettoni, quen defendeu que
se amplien e mellaren os camiñós de ferro da UE sen caer na tentación da Q.esigualdade entre as rexións. T amén destaca
o nomeamento de VirÍ.cenzo Falcone, da
Calábria, como novo secretário xeral do
Comité das Rexións.+

'

El boletín
deAEGAMA
Nº 40. Ano 2000. Prezo: de balde.
Dirixe: Enrique Conde.
Edita: Asociación de Empresários Galegos en
Madrid.

Entre os temas máis destacados que se
tratan están os encontros formais entre a
AEGAMA e as autoridades autonómicas
madrileñas para
intentar un
achegamento
entre o governo de RuizGallardón e a
comuni:dadeempresarial
galega en
conxunto.
Na sección
de entrevista, Femando
FemándezTápias, empresário galego
do ano, reclama axudas institucionais para a modernización das pequenas e
medianas empresas.+
-

AEGACA informa
N 2 27. Abril- Xuño de 2000. Prezo: de balde.
Edita: Asociación de Empresários Galegos de
Catalunha e Andorra.

Esta publicación corporativa, exclusivamente escrita
en galego, recolle as novas
máis importantes do
sector.
O Foro Bolívar de previsións de investimentos
para Latinoamérica recolle boas
expectativas para os
empresários galegas de
cara ao Brasil. Esther Eiros, directora de
Gente viajera, de Onda Cero, comenta a
história dos viños galegas. A entrevista
protagonízaa Xosé Antón Orza,
conselleiro de Facenda. +
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se no siléneio do tempfo as
obras que non teñen un soporte clásico.
·

Arte
no siléncio
Título: Diálogos co siléncio.
lugar: lgrexia de San Domingos de Bonaval. Santiago.
Datas: Setembro.

D~ixanclo a u~ lado a polé'm ica
de se a igrexa de San· Domingos de · Bonaval debe ser un espácio para a arte ou para ritos
de corte funetário, debate que
se deberia retomar e chegar a
un consenso, o certo é qu~ a .
mostra Diálogos ca siléncio di- ·
ños que este é u_n bon lugar para mostrar arte contemporánea
e, incluso, un lugar magnífico
para aquela que se sae dos soportes que puideramos chamar
clásicos. Agora ben, a pergunta
seria se se poden compaxinar as
duas funcións neste espácio ou
tan só unha e, dest.as', cal. Mais·
· este é un debate que nori. ·co,
rresponde facer agora aqui, pero que debe darse.

A PANARO

Composición de Rosalia Pazo.

ción, ao siléncio que necesita a
beleza, ainda que hoxe a estética ten que ir máis alá desta
categorif. limitativa e tranquilizadora. O resultado é un diálogo e. integración harmoniosa
entre 6 espácio e a obra de vários dos. artistas, neutros a integración . non está tan lograda.

Unha prirfieirn impresión que
tiro é que, neste espácio e nesta mostra, a ¡pintura non dá
atopado o seu sítio, ainda que
aqui cumpre a función de marcadora de itinerários que o espectador debe seguir e divisória
de espácios. Encontran perfec. tamente o seu lugar e intégran-

Grupo es~ultórico, en madeira, de Álvaro de la Vega.

A proposta de Mercedes Rozas,'
a comisária desta· exposición, é
certamente atrevida, pero só .
desde posturas arriscadas se pode chegar a resultados interesantes ou nefastos. Propón o
espáció de San Domingos de
Bonaval a un grupo de artistas
e estes teñen que lograr que as
suas obras dialoguen co siléncio e logren comunicar algo ao
espectador, unha metáfora entre o recolledor siléncio do
templo e o suposto siléncio no
que debe agramar a criación artística, unha metáfora que nos
leva ao siléncio como fome da
que_ pode brotar a comunica~
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Entrando na igrexa ternos unha
escultura de Camilo Otero como referente clásico ou parteluz
que agarda por. nós á porta. Su~
bindo as escaleiras da entrada .
atopámonos coas construcións
de Arturo Reboiras que ascenden como sinxelas casas esbeltas. Xa dentro recébenos unha
avenida flanqueada por unhas
figuras de
granito de
Carlos Rial
con aresta de Un grupo
fria corte. plural que
Lago atopámonos cunha mostra as
séTie de fe- diferentes
bles arquitec- coexisténcias
turas de Anxos Romeo que hai hoxe
cargadas de no noso
lirismo e que panorama
nos falan de
artístico, que
cuestións íncria
fora dos
timas. O vimiancés An- domínios
tón Mouzo dogmáticos.
logra acqplarse comod amente á
capela de
San Xacinto que deseñara Gaspar de Arce; recubre as paredes
con imensos espellos e pendura
no médio un libro, de tamaño
considerábel, no que as pastas
están recubertas de mica, material que tanto lle gusta traballar
ultimamente e que falan da sua
preocupación tanto polo médio
natural como por utilizar outros
materiais; do centro da bóveda
colga un cránio como dicindo
que se esta estrutura soporta unha cabeza, tamén poderia aturar

todo un mundo de referéncias.
Álvaro de la Vega eleva na capela maior un complexo escultural no que as figuras agatuñan
unhas palas outras para ascender e competir en siléncio coa
verticalidade dos ocas da ábsida
polos que entra a luz. Deixa o
artista de Paradela de traballar
as figuras illadas e opta ultimamen te por criar grupos, por
agrupalas. Rosalia Pazo desplega
no chan a raiz dunha árbore rodeada por un espácio sedento de
auga, unha obra de claras referéncias ecolóxicas. Xurxo Oro
Claro coloca no centro da nave
principal unha fria escada de
aceiro e cristal que sube ao encontro do siléncio e da luz.
Marga Cre po coloca nun lateral un mínimal e monocromático zigurat de madeira e contrachapado como coluna que as- ·
cende sen facer ruído. Caxigueiro segue denunciando o siléncio
que impón a barbárie co seu
libros espallados polo chan; demonstra asi que os problemas
actuais que invaden este mundo
tamén poden ser un terreo para
traballar desde as artes visuais.
E Mª Xosé Diaz despídenos
cunha cálida constelación chea
de cor e encanto, como xa nos
ten acostumado e ta artista que
nos invita á tranquilidade.
Citarei aos pintores, todos movéndose no campo da pintura
pura e reclamando un lugar para
a mesma: Guerreiro, coas sua
paisaxes ferroviárias e urbanas;
Cerviño, nos que a lebre estilo
Francisco To ledo foise convertendo en raposo; Xosé Luís de
Dios, coas suas figura de corte
clásico e o seu medo ao vacio; o
monfortino Roberto González,
cos seus temores babélicos, pero
coa seriedade que o caracteriza;
Manolo Moldes, cos eu vieiras
que nos recordan o tempo dos
soños dos negros australianos;
Xoán Pardiñas, chegando case
ao monocromo e dicindo que
hai pintura neste estado; e
Quintana Martelo, xogando co
realismo até facelo ilusión.

~
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Quería chamar a atención sobre
esta mostra porque pen o qu,
aqui están presentes un grupo de
artistas do máis significativo
interesante que traballan hox
na Galiza, un grup plural que
mostra as diferentes coexi téncias que hai hoxe no naso panorama artístico, un grupo ou unha xente que crea fora dos domín ios dogmáticos e, por iso
mesmo, moitas veces chocan co
siléncio de certas institucións.
Moitos deles xa teñen detrás un
traballo interesante e de calidade, feito ao longo de várias décadas. Sen embargo moitos seguen pelexando para sobreviver
artisticamente, para abrirse novas camiños, para atapar novos
lugares expositivos, aqui e fora.
Nengun deles mereceu a máis
mínima atención por parte da
institución que, aqui, teñen
mesmo en fronte: o CGAC. Podemos pois preguntarnos que
fan institucións como o CGAC
ou mesmo a Casa de Galicia en
Madrid para levar e promocionar estes artistas fora. +
MANUEL VILAR
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Homenaxe ao mundo rural e ás
Rias Baixas é esta Lugar Donsión, con cores que ti!an para a
alegria e o estoupido das festas .
de verán. Por que explica ·La- .
mazares deste xeito a sua últi- ·
ma obra? "Porque son de aldea
e é a miña referéncia, marca a
miña maneira de enfrontarme á
pintura. É o meu material. Traballo coa substáncia da infáncia na aldea. A miña era precios3i, pero desde hai vintecin,* CARME VIDAL
co anos xa non ten nada a ver
coa de entón". E asi Lamazares
evoca coa sua pintura "aquelas
CANDO VOLVE A MACEIRA (LALIN) É MANOLO O DE C ANELLE. ÜS VICIÑOS COÑECEN
veigas preciosas, aquelas vacas
A SUA TRAXECTÓRIA DE PINTOR PRESTIXIOSO PERO RECÍBENO COMA A CALQUER OUTRO
que cheiraban tan ben, aquel
EMIGRANTE QUE TEÑA IDO TRABALLAR FORA. ANTÓN LAMJ\ZARES DEFÍNESE COMA
pan que se cocia todf s as semanas". Afirma qu e t~rdou case
PINTOR FRANCISCANO, RURAL E POÉTICO. CON LUGAR DONSIÓN ,- A MOSTRA QUE TEN
trinta anos en chegar a mostra
ABERTA NA GALERIA VGO (VIGO), FAI UNHA HOMENAXE AO MUNDO DA ALDEA AO "
coa que agora comemora G aliza. "N o 77 nunha aldea da ¡EsQUE NON QUERE DEIXAR DE PERTENCER.
trada xa estaba pensando nisto,
pero non é dun dia para outro.
Hai que aprender e eu fíxen o
ach egánd o me aos pin tores ,
vendo museus, viaxando e todos os dias traballando", sinala
para re umir de golpe a sua fo rmación autodidacta e unha traxectória vital de búsqueda con t ínua.

Antón Lamazares

'Cando pinto estou a escreber
poemas cores'

a

Para el a arte fala a partir do
que se coñece, sinte e descobre. E el coñece Maceira, a aldea na que naceu e á que volve
sempre desde a cidade de Madrid á que se trans ladou a viver
nos anos setenta. A n tón Lamazares é da tenas do Deza, corno Colmeiro ou Laxeiro e algun que outro n orne artís t ico
que non quere mentar. A Laxeiro ensinoulle os seus primeiros debuxos e n 197 2, can do
volveu a casa despo i de percorrer Europa coa manta ao lombo para fascinarse cos mellares
pintare . Convidoun o a cear e
a muller do pintor recoñeceu
naquele iniciai cadros o mundo de Pica so, Klee ou Van
Gogh. "De poi en ineillos ao
vello, mirou, deume duas hóstia e dfxome, adícate a outra
causa que para is to non vales.
Eu, cunha f m q ue n in dio ,
tragu i c u pe e dixen : vou e ar". Laxe ir e tivo dou an os
en dirixirll a p la ra de p i
VL i t u
u obr d iro, co mpr ull d u cadr s e co mez u
unh a amizade da que ainda e
ga a. Para Lamazares aquel episódi reflexa a lición do mestre, "bruto c mo era", a dicer:
ue ta é unha vida difícil, aqui
n n h ai lugar para coñas".

Mételle Lamazares especial
carga literária· cando fala da
sua etapa como peón de albanel en Barcelona e Madrid. "É
un traballo precioso, traballabamos con materiais, comíamos todos xuntos e cantabamos burradas. Os que traballan
coa cabeza a maior parte están
atrofiados, por iso foi bonito
vivir naquel mundo. En todos
os of(cios se _p ode facer arte e
toda persoa pode ser ártista coa
condición de que ame o seu
traballo" defende. Asi como se
sentiu cómodo na sua experiéncia de peón de albanel,
confesa a incomodidade que
lle produciu decatarse do pouco que representaba na codiciada Nova lorque dos artistas
do seu tempo. "Habia que ir
porque pasaban causas e os
· americanos mandaban no
mundo . Ali decateime de que
só Hes interesaban eles mesmos
pero _valor_ei o que era a miña
aldea, . as miñas pequenas cou:
sas, valoreinas máis desde ali.
A cultura americana a min
non me interesa".

Para poeta, Paul Klee
Foi tamén naquel iniciático
convento de Herbón onde decidiu ser poeta "porque é o
máis grande que hai, sen a poesía non hai nada, nen arquitectura, nen música, nen pintura, nada". El espera, quere,
que a poesia esté nos seus ' cadros, é a sua maneira de materializala. "Cando pinto paréceme que estou escrebendo poemas con cores. Todo o mundo
pensaba que ia ser .escritor pero na pinturá atopei a miña
expresión real. Con ela pódese
facer poesía. Paul Klee ou Miró non se poden entender sen
o substrato poético" anota Lamazares. E a técnica? "A técnica apréndese, non vale para
nada. Cóllese pintando cadros.
O principal é ter unha emoción
,, e saber o que se quere dicer .
Mergullado no seu mundo lírico, non concorda coas interpretacións que falan da narrati-:
va da sua obra. -"Son pintor nos
domínios da poesia, a cor e a
matéria son autónomas e crian
ernocións. A metade na arte
pona o espectador. Van .Gogh
pintaba para si, pero a min
cambioume a vida" explica o
pintor.

O p te franciscano
E.ero Lamazares non queria ter
ningunha brincadeira coa decisión de adicarse á vida artística.
Nen sabe cando pensou con
convencimento converterse en
pintor pero abofé que o paso
polo convento de Herbón deixoulle aquela marca que o tornou en franciscano, meio pobre
e meio místico, rasgos da arde
relixiosa que verque na sua pintura. Acordaba con música clásica, estudaba latin e grego, lia
a Aristóteles ou Valle Inclán e
quedoulle un aquel de asceta.
"Non. Gústame máis dicer que · c.iscanos, pero é unha maneira
son contemplativo. Que me po- · de estar. Traballo con cartóns,
ño como as vacas a mirar menmadeiras, cravos, cordeis, con
tras remoo. ·Todos os días tiñatitanlux ... cos materiais máis
mos meditación e asi aprendes
asequíbeis e quera asi cantar ás
a escoitar, a .ter paciéncia, a socousas sinxelas, porque n a miña
frir . Na miña obra está todo isaldea, cando rompias un vidro
to, ou é o que quera . Dinme
puñas un cartón e facia as veque son un pesado co dos fran- . ces. Todo iso está na miña

sua mocidade. "Tornar a decisión é fácil, o difícil é tirar para
adiante con ela e non enrugarte: E traballar criativamente
sen vender a tua alma é com~
plicado". Nunca vendeu a · sua
alma? "Como vou vender se
son franciscano!", responde
irónico.

obra, é a maneira pobre de viver. Cando pinto cunha brocha
e caen os pelos, déixoos, é o
que chamo o pote franciscano",
explica Lamazares, a xeito tamén de dar canta da idea que
inspira a sua obra. Á fin , nada é
superábel ao que en Altamira
fixeron nunhas pedras, repite.

Algo hai de festa de verán en
Lugar Donsión _"o anxo que
ten o ar e manda"-. Algo de
debuxo de neno, sintético e
evocador - "continuo na infánPAULA BERGANTIÑOS
·cia, sigo send.o un rapaz pequeno". Un diálogo contínuo coa
arte primitiva - "para facer algo
De casa marchou aos quince
trascendente hai que ir ali poranos, a buscar mundo e aprenque o tempo non pasa. As esder pintura nos grandes museus
trelas continuan arriba e o rio
europeus . Saiu de Vigo con
correndo". E a memória dos
duascentas pesetas que apenas
primeiros anos ·en Maceira, a
chegaron até Redondela . la
aldea que marcou a maneira
con ·idea de recoller fresas para
que Lamazares ten de enfronpagar a viaxe , un dos moitos
traballos que Lamazares tivo na _ tarse á pintura. +
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A voltas co nome do Carballiño

q
A

Ao matinar sobre o nome ·do
Carballiño todo parece claro:
Qué vai significar este nome
máis que o evidente, ou sexa, "hn
carballo pequeno"? Entrando na
lenda da orixe do noso povo, se,
ria aquel carballo novo nascido
ao pé dunha antiga pousada, "O
Mesón do Carballiño", instalada
nun campo onde se celebraria
aquela feira que seria o funda,
mento do que máis tarde viria ser
a nosa Vila. Ainda asi, nós (!.topamos na engranaxe desta teoria
unhas pequenas areas que a fan
renxer tanto que a poden derra,
mar por completo, veJaí:
Primeira area. Os nomes dos lu~
gares na nosa terra veñen de
tempos moi recuados; nós ere,
mos que antes de existir a feira,
o solar dela xa tiña un nome de
seu, un monte da exténsión des,:
te non podia estar setj bautismar~
nun país onde cada poucos me,
tros xa teñen un no~e diferen,
te. Precisaríamos atopar un do- •
cumento onde apare¿ese o no, ~
me do Carballiño antb da data ;
.
do nascimento da feira\.
\

Segunda area. A exist~ncia dun \
vexetal individual en ~recimen, '
to, neste caso dunha áf"vore nova, non nos parece un ftnómeno
de entidade suficiente cp,mo para
xerar un chamadoiro do¡ lugar, ou
sexa un topónimo. A su' variabi,
lidade no tempo, ou interinidade
non se presta á sua utilización
como topónimo.'Üutra cousa se,
ria se o lugar se chamase O Car,
ballo ou A Carballa (árbores xa
feítas) ou un no me abuiidancial
como Carballedo ou Carballeira.

1

Algun leitor coñecedor qa topo,
nímia galega esgrimirá que hai
nomes como: Pereiriña, Figueroa
ou Nogueiroá que inzan polo país
adiante e que amasan nomes
nestes casos referíndose a vexe,
tais novos de Pereiras, Figueiras
o~

Nogueiras respeitiva~ente.

A pesares da aparente evidéncia
do significado distes nomes nós
somos dos que pensamos que na,
da teñen a ver con motivos ve,
xetais pero o razonamento seria
un pouco mazante para traguelo
niste intre e deixámolo para ex-polo noutro lugar.
T erceira area. o~
· ufixo -iño ou ,
iña da língua gal a sempr~ .pen
samos que se refi 1e a un diminu,
tivo, pero pode , ~on ser asi. Por
exemplo cando ~alamos dunha
Ponte Pedriña, 'ou donoso pró,
ximo rio Pedriña, iste nome
non se está referindo a unha pe,
dra pequeniña, senón a unha
ponte feita de pedra ou a un rio
que na sua canle está chea de
pedras, seria dun latino
Petrinea, O\.l sexa que o tal sufixo dá conta dunha cualidade
posuida en abundáncia.
Cando falamos de que algo ou alguén é velliño (a parte do sentido
afectivo que poida ter) non quere,
mos dicer que a tal causa ou r,er,
soa sexan pequenas senón que ¡teñen anos arreo, como nos indic~ a
súa orixe latina de Vetulineo.

1

Do µiesmo xeito cando os portu,
no uso do noso comun
idiqma din sozinho, están falan,
do Me alguén cheo de soedade.
gm~ses

ba procede do veroo latmo Car,
pere no seu significado de raspar,
arrabuñar ou rozar a terra, e asi o
nome da nosa vila procederia dun
antigo Monte Cabral ou Carpah,
neo, ou sexa Monte Rozado.

Isto foi o que nos levou a pensar ·
que poderia ser que no nome do
Carballiño a sua terminaéión , - O sufixo -ineo expresaría a espeÍño non fose realmente un dimí,
cialización a que se dedicaba ao
monte: á carba, ou· sexa á roza.
nutivo senón un sufixo facendo
referéncia á abundancia dunha
Entre Ferrol e Mondoñedo tecualidade que viria expresada
rnos un topónimo ilustrativo: A
pola outra parte da palabra e que
Serrada Carba, que nós explica,
se descomporia así: Carbal, lneo.
mos como senda A Serra da Rapa ou da Roza.
• ÜRIXE ARBÓREA. Nun principio ocórresenos pensar que poUn nome moi parecido témolo
derla ser un relativo á abondancia de carballos, pero a verdade
en Póntevedra no monte de O
é que os sufixos especializados
Rapadiño, onde o sufixo -iño non
nos abondanciais vexetais na
está significando pequenez senosa língua, son tais como : ,al,
nón cualidade e destino, ou sexa
,edo, ,ido, ,oso ou -eira e por
"un monte que se roza".
tanto se fose un lugar cheo de
·carballos esperaríamos máis ben
A "roza" debeu ser unha imporun chamadeiro do feitio de:
tantísima tarefa na base da eco,
Carballal, Carballeda, Carballido,
nomia agrícola galega; de aí saia
Carballosa ou Carballeira.
o estrume para o abonado das
terras, imprescindíbel condición
para asegurar o logro da tan 'n e,
As grandes carballeiras galegas
nunca foron com4nais, eran a
cesáriá colleita para o sustento
fonte de calefacción dos señores
da família labrega.
feudais ou dos conventos; estaban
planificadas, sementadas, apro,
A maioria dos montes comuns
veitadas e vixiadas; nada cliso de,
usábanse para este mester e natu,
beu acontecer aqui, pois non queralmente na toponímia fican as
da memória histórica da existén,
pegadas desta antiga utilización
cia dunha tal masa arbórea.
dos montes; o que acontece é
que a labourá de rozar foi chama,
da de moi diversas formas ao Ion,
Pola contra, as lareiras aldeás
go do território e do tempo e esas
eran aquecidas cun combustíbel
máis modesto que a leña de carpalabras ficaton fosilizadas nos
ballo; ali ardian as carqueixas ,
norr:ies dos montes e dos lugares.
toxos e carrascos, as uces e as
xestas. Este tipo de "mato" seria
Hai un sonado e antigo mercado
rural que ainda leva un nome
o que inzaria aqui, e o que os viparecido ao do Carballiño; es,
ciños de Señorin aproveitarian
toume a referir á feira de Monte,
para os seus fogares.
rroso, cuxo nome ainda que alA nosa idea é que a palabra Carguns estudosos queren retrotrae,

lo a un antigo Monte Roxo, para
nós non hai dúbida de que tal
nome procede de un Monte Ros,
so ou sexa RUSSO ou Rozado.
Se querede's saber como era o
Carballiño na súa orixe visitade
os asentamentos de antigas e ba,
daladas feiras: a de Santos en
Cerdal ao pé de Valenc;a do
Minho, o citado Monterroso, A
Gouxa, O T ellado ou A Golada;
sempre vos atoparedes con lugares planos, rozados, de escaso va,
lor agrícola, estratexicamente si,
tuados, aos que se lle van engadindo unhas casas de comidas
para os feirantes, uns renques
para colocar as mercadorias e
unha pequena capela.
•

APARICIÓN DE CARBALLI-

ÑO. Con todo o dito podemos

facer unha reconstrución do que
aconteceu até a aparición do
Carballiño.
No primeiro, e ben antes de
existir a feira, nós sostemos que
o nome xa existia e referiase ao
uso que se lle daba a un monte
comun da parróquia de Señorin,
semellante a como era até hai
pouco A Uceira, o monte do
Comubal, o de Mesego ou a Pe,
na de Queiras; terra por tanto
de pouco interese agrícola, sen
rego (ainda hoxe ao facer as cimentacións das casas vemos a /
pouca fondura da terra pois lo- :
guiño se chega á base de xabre ·
ou arxila) e producindo unica,
mente toxo, xestas, uces e carqueixas, que serían aproveitadas
para facer estrume como era comun nos usos da agricultura do
noso país. lste uso do monte
deu orixe ao seu nome: lugar de
carpir ou rozar ou sexa Monte
Carpalineo ou Carballiño.

O lugar idóneo para unha feira é
un campo raso ou monte comun
que estexa nun lugar céntrico
sob o ponto de vista mercantil;
O Carballiño seria pois na sua
orixe un campo rozado ou carpa,
lineo, entre o Ribeiro e a Monta,
ña, ou sexa dacabalo entre duas
estruturas económicas diferentes
e complementárias e colocado
na extrema das antigas xurisdi,
cións de Oseira, Beade, Orcellón e Castela.
Todo o que hoxe a inda vemo
por eses antigos mercados acon,
teceu no solar onde se asenta a
nosa vila, todas. esas notas definiron o éxito da antiga feira
fundadora do Carballiño, que ti,
vo lugar nun Monte Rapadiño,
Rozadiño ou o que é o mesmo
Carpalineo ou Carballiño, sendo
que, xa gozaba <leste nome antes
de fundarse a feira e non como
consecuéncia dela como nos
canta a lenda.
Despois de todo o dita, e de es,
guello, podemos dicer que o nome
da árbore Carballo non se debe á
pretendida dureza da madeira, co,
mo dí Dauzat e os seus seguidores
{que tiran a orixe da palabra do
preindoeuropeu carb- pedra,
planta dura, planta nada entre pe,
dras"), senón á utilización que
desde sempre se lle deu aos carba,
llos: árbores que se utilizan para
producir leña, e por tanto pódan,
se e Jápanse, ou sexa fáiselle a carba. E ben ilustrativo ollar aos nasos carballos cheos de nós que
aparecen nos lugares en que so, ·
·frena amputación das palas.
Nada pois a ver con fantasías
preindoeuropeas xa que todo en
definitiva procedería ' do carpere
latino.•
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Elvira Souto denúncia
que alguns libros de texto 'atentan' contra os clásicos
Analisa nun artigo as 'extravagáncias' producidas pala obsesión normativa
A profesora de Didáctica da
Lingua e da Literatura, Elvira
Souto analisa no artigo "Os
clássicos nos livros de texto"
publicado no libro colectivo
Para umha Galiz:a Independente (Abrente' Editora) os "atentados e extravagáncias" que sofren os textos clásicos da nosa
literatura á hora de ser recollidos nos libros de ensino. Elvira
Souto estuda textos de Rosalia de Castro e Pondal e engade uhha série de critérios que
tiñ~n que seguir o tratamento
·e ditorial dos nosos clásicos.
"Nom só se modifica, mui se,
riamente, léxico e morfología,
senom que também se altera
gravemente a métrica, o ritmo
e a rima sem que para isso se
ofere<;a nengum tipo de justifi,
ca¡;om" afirma a profesora Elvi,
ra Souto despois de estudar un
poema de Rosalia inserido nos
libros de texto. "Cantarte hei ,
Galicia" muda en "Cantar hei

Galicia" . "Xa en forma de pom,
bas / xa. en forma de niebras" da
en "xa en forma de pombas, / xa
en forma de herbas". "m 'eu
criei" acaba sendo "eu me criei".
Exemplos que Elvira Souto ma,
nexa para xustificar a sua tese
de que "entre o texto que se di,
rige a especialistas e o que se
publica nos manuais escolares
para ser lido nas aulas dos dife,
rentes ciclos do ensino obriga,

O Outono traerá a Vigo
o's ventas cinematográficos
de América Latina

Na maleta
l.'urxo BfJrraztis

*

ctsAR LORENZO GIL.

e a primeira dición da Mostra
de Cinema Latín americano de
Vigo foi unha interesante toma
de e ntacto c as propostas máis
actua is chegada do outro lado
do Atlántico, esta sua segunda
entrega pretende ser cita madura
e serea cunha arte con tantos
pontos comuns coa cultura gale,
ga. Entre o 28 de Outubro e o 4
de Novembro, desfilarán polo
cine Fraga traballos galardoados
e fitas descoñecidas no país.
A Mostra quere ser espácio am,
plo de difusión do cinema latino.
Na sección oficial competirán
longametraxes e curtos de todos
os países de influéncia latinoa,
mericana. En xogo está a olivei,
ra, en tres modalidades. Para as
mellares fitas segundo o xurado,
para as mellares segundo a pren,
sa internacional acreditada na
Mostra e para as mellares aten,
dendo ac critério do público.
Alén do repaso ao panorama cine,
matográfico latino, Vigo acollerá
várias propostas. adxacentes que
pretenden convertir esta cidade en

cita ineludíbel para o amantes da
arte do celuloide. Ademais dos fil,
mes programados fara de concurso
e mais na sección de O noso cine,
ma, adicada exclusivamente a tra,
ballos curtos galegas; haberá tem,
po para unha retrospectiva ao re,
dor de Mullere cinema, coa presén,
cia da cineasta lcíar Bollaín e a ac,
triz Marisa Paredes. Co fomece,
mento da Alianza Francesa, a
Mostra programa tamén vários fil,
mes españois e franceses baixo o
epígrafe de Europa latina. Entre o
máis destacado desta nova edición
está a emisión de traballos en vf,
deo de realizadores independentes
galegas, moitos deles provenientes
da Escola de imaxe Marcote.
Na sección oficial haberá oportu,
nidade de ver Através da janela, do
Brasil; A la media noche y media,
de Venezuela; Río escondido, da
Arxentina; Del olvido al no me
acuerdo, de México; Ratas, ratones, rateros, de Ecuador; El chaco-tero sentimenta,l, de Chile ou Luminarias, dos USA. Fora de concur,
so, prevese que se estreen traballos
galegas como The last patr<?,l, de
Cora Peña; Amazonas, de Osear
Suárez ou A ira de Deus. +

tório medeia umha distáncia
considerável".

aceitadas polo estándard que se
_ usa no manual. Respeitaranse
asimesmo as formas orixinais
Alerta a profesora que "corrigir,
que non sexan estándard cando
ou "normativizar" como a gora · a sua adaptación á normativa
se di, o qu e Rosalia escreveu - traía "mudanc;,:as que afectam a
nom só pode levar a esvaecer as
qualidade artística do texto",
marcas autorais, empobrecer
ao respeito, mostra a desfeita
esteticamente o texto e até
producida .no poema de Celso
atrai¡;oar o seu sentido, senom
Emílio "historia dun desleigado
que pode também contribuir a
contado por il mesmo"
que
apagar as pegadas que as convul,
a normativización consegue a
sons sociais imprimirom nele e a
total mudanza da medida dos
mostrar as figuras rnais prestigio,
versos.
sas das nóssas letras como um
A pesar da surpresa que pode su,
grupo compacto de praticantes
do estándard que sustenta esse
por ·a adverténcia Elvira Souto
recomenda non alterar a orde
concreto manual". Pescudando
das partes dun texto, pero o con,
nos libros de texto, Elvira Souto
sello ven a conto porque atopou,
atopa "atentados sérios ao nosso
como ·emprega de exemplo, o
património cultural".
poema de Curros Enríqu.ez "O
Como posíbel saida a esta si,
maio" no que se tiña mudado a
orde das estrofas. Do mesmo xei,
tuaeión a profesora de Oidácti,
ca aporta unhas normas básicas
to afirma que non se deben su,
primir partes do texto con crité,
do libro de estilo que, ao seu
ver, debía rexir aos autores e
ríos ideolóxicos ou moralistas e
editoriais responsábeis dos li,
para mostra toma pasaxes literá,
bros de texto. A comezar, Sou,
rios de Cabanillas e Castelao.
to defende que é convinte non
A.lén doutras indicacións; tamén
indica que non se debe dar título
introducir modificacións de
ningun tipo fora daquelas que
a textos que non o teñen nen
resulten "absolutamente indis,
cambiar os que o posuen. Non
pensáveis e estiverem ao ser,
atopou acaido que se titulase o
relato de Panchito de Castelao
vi<;o de propósitos didácticos
mui bem definidos". Para se,
como "O negriño que chegou
guir esa premisa, a profesora
das Américas". Pide Elvira Souindica que non se debe modifi,
to no seu trabalfo "lealdade" co
car o texto no que a.S formas re,
património cultural e "respeito"
collidas polo autor sexan as
para os escolares galegos. +

no
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Donostia 2000,
panorama das tendéncias
cinematográficas do mundo
Duas producións galegas, fora de concurso
*MIGUEL CASTELO I DONOSTIA

O Festival Internacional de Cinema de Donostia abre o 21 de Setembro
as portas da sua 48ª edición para permaneceren francas até o vindeiro
dia 30. A máis recente produción cinematográfica mundial convivirá
perante dez intensas xornadas con diferentes ciclos retrospectivos e diversas actividades complementares. Dous títulos de produción galega fan parte, fora de concurso, da ampla programación deste magno
encontro, do que se irá dando pontual información nestas páxinas.

As imaxes de La Comunidad, última fita de Álex de la Iglesia
son as primeiras que ocupan as
pantallas do auditório maior do
Kursaal. A fita constitue, conxuntamente con El otro barrio,
segunda realización de Salvador
García, a representación española dentro da competición oficial.
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~-:~~:.7!~·=-r~~:;:~·:~;~;.~~:7

;,ftW,;,w:_,..._......... ...... 1-pi1.h ...
•-.~t

..

.. aci:....• ... 1 t>•·

n

p;»:1;Hlltt:t:r~u;

.,..~i..••r•,...

..-.. . .... _

:~~=~~:~~=:::r;;~i·;w

~·g~~~~J.~s:;j~~;~~--~·.

••. ,.....,, ...,..-,oi.oa•f'rlol'"...,...

.. :

"11WI

~•:n•~L"t.J;'c -:r.'.l.:1c-.>,:u~1L"ll:

un

ioot

:.¡:

A Xunta combate o
lume. pero non
remata cos
incendios
Noseomodielo, o ecforzo mziiof't para a
e1tinción ~ nonparaapnvención

QlJmt1c11m!naJdt6enpom

Breves.
Nesta páxina atoparedes unha
manchea de novas en formato reducid

.

~ ~--,.._

-

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

O Puh!G 8barta s moción de

cemu~

do

PP •nPonlowdrn
OCX!'l!!iEIE:i'tl cggo vmmSLG tmt!!UIÓ!'"§
dol!!le

ca.iw.aoeSáJeda na oecn dos
~

As m!!!l$cadorasd• Fffllll non coden

atmnlnr oP§90 M

SefU1ditdf Sodal

Vlclor Cosas.homelldXI! e
MOOOSiO ~ Pql~to e i.iqUi1qos 00 31'1.)

2000
Ramón Nil~z "'O -clentmco debe. saber
que non vNao isolada no 1Ta.1ndo-

O ministro das pescas pon

ctll'il. de

rabada

Quince, das deiaoito que integran
este principal apartado, son as fitas
que optan a se ver enxertados no
cobizado palmarés, no que a Cuncha de Ouro é o máximo galardón.
Franza, con catro producións -Harrison 's flowers, de Elie Chouraqui,
Paria, de Nicolas Klotz, Les rivieres
pourpres, de Matihieu Kassovitz, e
Sous le sable, de Frarn;:ois Ozou- é
o país máis representado; a produción xaponesa Pace, de Junji Sakamoto; as co-producións hispanomexicanas La perdición de los hom'bres, de Arturo Ripstein, e Sin dejar huella, de María Novaro; a hispano-peruana Tinta roja, de Francisco J. Lombardi; a franco-arneric ana The weight of water, de
Kathryn Bigelow; as "óperas primas" Alaska. De, da alemana Esther Gronemborn, Barking dogs never bite, do coreano Bong Joon-ho,
Country, do irlandés Kevin Liddy,
e a sueca Fóre Stannen, de Reza
Parsa, completan o panorama da
competición oficial. lmanol Uribe, con Plenilunio, Karl Francis,
con One of the Hollywood ten, e
John lrving, con Shiner, ocupan
igualmente esta sección, fora de
concurso.
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Lecer.
Nesta opción pódense baixar as páxinas
do Lecer en formato PDF, poderanse
ver ou imprimir no Adobe Acrobat.
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Esta é a páxina de comezo do naso novo
lugar na rede. Nesta, poderá atapar as notícias
máis destacadas do número da semana,
con vínculos ás inform~cións 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 Edici.óns 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.

Portada.
Vínculos coas informaci.óns princi.pais
do número de cada semana.

O outro pilar do certame, Zabal.tegj{Zona Aberta, integra 32 películas, das que a metade optan (conxuntamente coas cinco "primeiras/segundas" obras citadas da
S.0.) ao prémio Novos Directores,
e a outra constitue unha medida
escolma do mellor do apresentado
recentemente noutros festivais,
oferecida babeo a denominación
"As pérolas de outros festivais"
Vários son os xúris encarregados
de avaliar estes numerosos títulos.
No Internacional, que preside o
británico Stephen frears, figuran
tamén as actrices Angela Molina
e Andrea Ferreol, o director de
fotografia Juan Ruíz-Anchía, o
músico Jorge Arriagada, o produtor Stéphane Tchal Gadjeff e o
director Jim McBride.

Michael Caine,
prémio Donostia
Un dos xa tradicionais Prémios
Donostia irá este ano á~ mans do

actor británico Michael Caine.
Este recoñecimento ao conxunto da traxectória profisional, terá asimesmo nesta edición outro
destinatário, que se revelará no
decurso do certame.
A panorámica das actuais tendéncias cinematográficas no mundo,
que o festival achega, verase reflectida tamén, ademáis de na
Sección Oficial e en Zabaltegj, noutros apartados específicamente
programados para esta ocasión como A Xeradón da TV e os ciclos
adicados a Carol Reed e a Bernardo Bertolucci, quen ademais erá
obxecto dunha homenaxe, ou na
habitual Maíle in Spanish
T rinta e sete títulos de fala hispana, das duas bei.ras do Atlántico
-vintetrés longarnetraxes e duas
curtametraxes de produción española e catorce títulos máis de
produción hispanoamericana ou
en co-produción con Españacompoñen a programación desta
sección, principalmente frecuentada polos numerosos informadores extranxeiros. Duas fitas con
participación galega ocupan este
espácio: Sei quen és, de Patrícia
Ferreira, e Era unha vez, de Xoán
Pinzás. Outros títulos presentes
son Goya en Burdeos, de Carlos
Saura, El mar, de Agustf Villaronga, e Asfalto, de Daniel Calparsoro. A arxentina Cien año de
perdón, de José Glusman, a mexicana Rito terminal, de Óscar Urrutia, e a cubano-espafiola Un paraíso bajo las estrellas, de Gerardo
Chijona, completan, entre outras, esta escolma da máis recente
fornada do cinema hispano .
Música en Acción é o nome dun
pequeno e novidoso apartado,
no que se proxectan fitas realizadas, no seu momento, por hoxe
consagradas figuras da canción.
Entre outros, True Swries, de
David Byrne, Human Highway,
de Neil Young, O cinema falado,
de Caetano Veloso, e_Renaldo e
Clara, de Bob Dylan. Este ciclo
verase completado cunha actuación do músico brasileiro e a sua
recadación destinarase á causa
social dos meninos da rua.

Outra das moitas actividades para-cinematográficas programadas
polo Nazioarteko Zinemaldia
Donostia é a exposición fotográfica que baixo o nome de Mil
imaxes condensa a história do
certame donostiarra. Esta mostra,
'q ue leva inaugurada uns días,
debcará, tras un tempo, a capital
basca para facer un itinerário por
diversas cidades, espafiolas. •
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O exemplo de Ramón Femández Mato
Na mesma fregresía . de Cespón,
que comprende o meu T revonzos,
naceu Ramón Fernández Mato.
Sita entre o Rianxo de Castelao e
os Dieste, e a Viana .do Prior de
Valle,Jndán. Penso que ningun,
ha outra·paisaxe nosa causa a sen,
sación de fertilidade dista parro,
quia arousana. V ese medrar a ver,
dura, madurar os limoeiros de ca,
tro estacións. O viño do país. é
_aquí tinto e mesto, cun rexo sabor
a terra que fortalece o espíritu.

E

scanciaría aquel viño o pai de
Femández Mato o Dia de San
Ramón Nonnato, cando co,
menzaba a afición literaria de seu
fillo e reunía, na festa de seu san,
to, ao amigos máis próximos a
súa vocación e a súa morada.
Aínda me lembraba D. Victoria,
no García Marti, no seus últimos
ano , con Leda nostalxia aqueles
convit ·no que nalgunha vega,
da concurrira Don Ramón Mª del
Valle Inclán e empre outro es,
critores e artistas en agraz, coma
Daniel Alfonso e Lustres Rivas. O
pai de Fernández Mato era home
espléndido e simpático, cualida,
des que heredou seu fillo, e os
convidado~ disfrutaban do seu
xantar, logo de tomar o polbo na
romería de San Ramón de Bealo.
Viñera aquil señor do V al de Ou,
ro lugués coma apoderado de seu
tío, o rico contratista que gañou a
subhasta da estrada de Padrón a
Ribeira. E casou en Cespón,
mentras dirixía a obra cunha do,
na de alí, da familia dos Mato,
tan enraizada nisto eidos barban,
zás, que o meu carteiro, hoxe reti,
rado, chámase Ramón Mato Ro,
may, e o perito que mide as miñas
toxeiras Ramón Otero Mato. Os
cales pertenecen xa á xeración
seguinte, a do seu curmán e to,
caio, o que 1 go de estudiar Medi,
cina (con a tela e meu pai),
tran fi rmou e en f: mo xorna,
lista n p lftic d
is.

•

DA

XERACIÓN

DO

RAMóN . Ax
i n d Femán,
dez Mato, asegún a clasificación
r b ca, afnda ería a do Ra,
món que vai de Valle,Inclán a
ter P d yo, pa ando por Ca,
banill
Ramón Mª Aller, ou,
tro ilustres Monchos tamén na,
d n Galicia, c ma M nénd z
Pidal, u menos relevantes; Goy
de ilv , v rbigracia. Comprende,
por tanto, ao prohomes d Nós e
asimesmo quedan dentro dela os
escritores e artista arou áns que
estudiaban as súas carreiras en
Santiago no primeiro decénio do
século que agora acaba.
Castelao e Fernández Mato foron
coetáneos en Fonseca, onde am,
da estaba entón a Facultade de
Medicina. Tiveron os mismos
mestres na Ponte limpa, que si ben
estimularan a vocación da mente
xenial de Nóvoa Santos -outro
coetáneo diles- non poideron
. desviar a Daniel e a Ramón das
súas vocacións rp.áis acendradas,
que eran nise tempo, nun e nou,
tro, a caricatura e a oratoria.
Pintorescamente, a Tuna Escolar
sirveulle a ámbo os dous par·a
manifes.tar en público o seu hu,

mor e a súa elocuencia, o que lles
deparou xa dende moi mozos, a
fama que, con distinto signo, os
acompañará toda a vida. Dista
etapa estudiantil na que coinci,
den Castelao e Mato en Fonseca
e nas Tunas trato de ahondo no
libro V Cademo de Daniel, o no,
so, o meu último segredo, a pun,
to de ver a luz. O de Rianxo tan,
xia a guitarra e dibuxaba con. tiza
caricaturas nun encerado. O de
Cespón fora escollido, pola sua
oratoria e apostura, para presidir ~
a Tuna e lucía tanto a súa elo,
cuencia que en Oviedo, abraiou
a Melquíades Álvarez; o célebre
político ·reformista que era o me,
llor tribuno daquil tempo.
ais a relación artística e li,
terar-ia dos dous xoves mé,
dicos arousáns, a quen o
demo os levaría por outros cami,
ños, continuoú ainda nos anos
seguintes. Así Fernández Mato e
Eduardo Dieste acompaña~, en
marzo de 1911, a Castelao cando
iste fa.la en Vigo Algo acerca de la
caricatura, epígrafe da primeira
das recurrentes conferencias que
pronunclou sobre tal tema. O
seu compañeiro de Cespón apro,
veitou o lecer para tratar dos po,
etas parnasianos franceses; e o ir,
mán maior Rafael Dieste "des,
concertóu aos asistentes coa súa
pública ruptura do arco de fogo
maltusiano " (escribe J.A. Du,
rán, en El Primer Castelao).

M

• A RECUPERACIÓN DE
FERNÁNDEZ MATO. Sería moi
longo de contar toda a existen,
cia bohemia, literaria e xomalís,
rica de Ramón Fernández Mato
no Val de Ouro, Madrid, Bos
Aires e outros lugares, ata que
acouga en Vigo; onde Portela
Valladares lle confia a dirección
de El Pueblo Gallego, ao fundalo
no 1924, facendo dil o xornal
roáis. avanzado do país.
Lembrome ben, porque Mato
n meou corresponsal d il en Pon,
tece ures, ao médico Don Víc,
tor, o seu antigo e devoto com,
pañeiro en Fonseca e na Tuna.

Pero nunha .das temperamentais
arroutadas de D. Manuel Portela
cesa a Fernández Mato, e exerce
persoalmente a dirección dende
Barcelona, ou onde se atopara.
Deixando o xornal en mans dos
redactores xefes que remuda cada dous por tres.

C

iclo que o ex,ministro libe,

ral da Monarquía sigueu di,

ixindo á distancia o seu
xornal, cando foi ti.orneado presi,
dente da Generalitat e goberna,
dor xeral de Cataluña, tras a Re,
volución de o ·utubro (1934) e de
seguida· ministro da Gobe~ación
e axiña presidente do Consello de
Ministros. Entón é cando recupe,
ra a Fernández Mato pra facelo
gobernador civil de Málaga e logo
· Director Xeral de Seguridade.
INTERMEDIO CÉLTICO. Pasa,
ra o tempo Mato naqueles anos
últimos do reinado de Alfonso
XJII e primeiros da República di,
lapidando, coa sua característica
prodigalidade, máis de unha for,
tuna e escribindo, entre outras
causas, La novela del delantero
centro. O motivo clise tema de,
portivo veu, traxicamente, roda,
do. Ocurreu o maior catacliómo
nas costas galegas que se lembra:
sesenta mariñeiros de Bauzas mo,
rreron afogados. Formouse unha
comisión en Vigo para socorrer
ás viuvas e os orfos das vítimas, e
designousé presidente dela a Ra,
móñ. Femández Mato.
•

O elegante xomalista vestiuse
de etiqueta, e coa chistera posta
foise a ver ao Rei, para coñse,
guir axuda do Gobemo. Acle,
mais organizou un sonado parti,
do de fútbol entre as seleccións
da Galicia e Madrid, · aínda que
nunca fora afeizoado a ise depor,
te. Pero tivo tal éxito económi,
co aquel encontro, que nombra,
ron a Mato, .ao pouco tempo,
presidente do Celta. E xa meti,
do nise ambiente, ocurréuselle
nil o !J.Sunto da suúa novela.
O cargo de gobernador civil
veulle a Femáridez Mato coma

un anel ao dedo. Seguramente
foi o máis hábil poncio entre os
innumerables gobernadores ga,
legos nombrados por Casares
Quiroga e Portela Valladares,
durante a República. Pois douse
a circunstancia histórica que
máis da mitade do tempo dela, o
Ministerio da Gobernación es,
tuvo nas mans d,ises famosos po,
líticos galegas. E un curioso te,
ma, o dos gobemadore-s galegas
na República que aínda espera
ao xove investigador que o his,
torie. Moitos deles foron logo
sacrificados por tela servido con
tanta lealtade e acerto.

• A

REGRESIÓN DO P ANEXIRISTA. Non embargantes, Ra,

món Fernández Mato salvouse
das cunetas. Foise ao exilio anti,
llano e experimentou alí trans,
terrado a regresión ideolóxica e
política que foran sufrindo aquí
mo-itos intelectuais gal~gos da
xeración seguinte á dos Alvaros,
e que tamén padece)l na Améri,
ca, o maior distes: Alvaro de las
Casas. Son casos semellantes a
da conversión exterior ao franquismo; do arousán e do ouren,
sán; se cadra, polas súa pomposa
personalidáde que se manif~sta,
ba na común propensión ao lu,
xo e na facilidade oratoria.

fil

rcunstancia de que a súa
transterraxe fose á República
ominicana quizaves axude
a explicar a marcha atrás de Ra~
món Femández Mato. Despóis de
trocarse no panexirista do xene,
ralísimo T ruj illo, -sorprende me,
nos que volvera á Galicia facen,
do loubanzas do Xeneralísimo
Franco. Se ben o seu parente ·lu,
gués, Manuel María, que tanto
ten falado, logo do seu regr~o, co
seu lonxano tío de Cespón, asi,
milando _o mellor dil, sinte por: il
aínda, coma eu, a estima que merecía Femández Mato, cando dirixía El Pueblo Gallego; o xornal
daquela máis ·avanzado da Gali,
cia. Xa que xuzgamos aos idos,
non polo que pensaban I).OS seus
derradeiros anos, senón polo" que
facían no seu mellor momento.+

r

André PÓciña
'Sempre estiven
rodeado de. mtilleres'
Follas de Vagar de Eduardo Mo,
reiras porque estou facendo un
estudio sobre a súa poesía. Logo, ,
como literatura estou lendo o último Premio Nadal, El Alquimista Impaciente· de Lorenzo Silva.
Eu leo· sobretodo causas relacio,
nadas cos fraballos que vou fa,
cendo, e poesía, poesía sempre.
Que recomenda ler?
Recomendo ler todo, o bo e o
malo. A cousa é ler, clásico, mo,
cierno, todo. Hai que deixar que
a xente vaia descubrindo e tro,
pece. Recomendo sobretodo aos
escritores de sempre, hai tantísi,
mos!, poderla estar unha semana
dicindo libros.
No seu libro QUince mulleres,
quince momentos fai retratos ·
de mulleres coñecidas.

Quince· mulleres, quince mÓmen,
tos é unha visión masculina das

~ulleres, pero desde un aspecto
non machista nen patriarcal. É
unha visión da vida, unha faceta
da miña formación. Sempre
pensei que a muller e o home so,
mos iguais. Na miña casa teño.a
unha experta en literatura femi,
nina, que é Aurora, a miña do,
na. Nunca vimos diferéncias hu,
máns entre homes e mulleres.
Ainda non se recoñeceu esa po,
sición de igualdade e por iso hai
que falat dela. Ademais eu sern,
pre estiven rodeado de mulleres.
Por que esas quince mulleres?
Porque son quince mulleres ma,
ravillosas. Son persoas que eu
coñecin, non personalmente pe,
ro si a través da sua obra. Son
persoas importantes na história
da humanidade, que me deron
causas, e eu atrevínme a recoller
m-omentos importantes da sua
· vida e a velos como elas ó farian.
Fagoas falar, contar ese momen,
to imporqmte, é un atrevemento
moi grande pero ...
Por que este libro?
Hai unha causa fundamental.
Estamos rematando xa o ano
2000, e hai toda unha história
de séculos e séculos nos que a
muller parece que non plllta na,
da. Un dos fenómenos máis im,
portantes do século XX é o femi,
nismo, a reivindic,ación da igual,
dade da muller. E un tema que
me preocupa e co que me gusta
traballar.+ ·
Escritor e ensaista. Lugo, 1947.
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Só aconteceu catro veces en
1999. Estréase nos cinemas o
Venres 22 a fita A farza do
amor, e as suas protagonistas
Natalie Portman-a raiña
Amidala de A ameaza

pantasma-, e Ashley Judd
-a delincuente desequilibrada
de Vida narmal-falarán
exclusivamente en galega.
Repetimos,
'un feito excepcional.•
• PÁXINAS COORDENADAS POR Mº X. GÓMEZ •

N
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O Barc.o de V., A Coruña
• EXPOSICIÓNS

...,

EXPOCASTRO 2000
Mostra que poderemos
ollar no Pazo do Castro até
o 24 de Setembro.
MOSTRA COLECTIVA
De pintura e escultura na
Sala de Exposicións de
Caixanova onde permanecerá até odia 23.

.-

Boimorto
• EXPOSICIÓNS
HISTÓRIA DE ÜALIZA
Poderemos contemplar ista
mostra até o 30 disfe mes.

•

Bueu
• EXPOSICIÓNS
FELISA MARTÍNEZ
Esta pintora buenense
mostra a sua obra na· Sala
Amalia Domfnguez Bua até
o primeiro de Outubro.

•MÚSICA
BATEFOLHA
Teremos bossa-nova con
iste grupo, o Xoves 21 ás
22 horas, na Taberna de
Pancho (A Graña, 93).

Caldas de R.
1

' '

• EXPOSICIÓÑS'
MÚSICA PARA VER
No Auditório Municipal
onde poderemos contemplala até o 1 de Outubro.

•CINEMA
CGAI
Esta semana ternos, no ciclo
adicado ás Novas Xeradóns do
Cinema Francés, a proxección, o Xoves 21, de Le
Comptoir /O Expositor, de
Sophfo Tatischeff (1998), na
que uns bretóns bébedos que-.
dan surprendidos ao ver pasar
sobre un camión o expositor
<liante do que bebian cada
noite. Deciden seguilo até a
. casa das suas novas proprietárias. O Venres 22, L'appartement / O apartamento, de
Gilles Mimouni (1996), nela
Max, a piques de casar, vese
atrapado polas suas lembranzas. Crendo recoñecer a voz
de Lisa, da que esti~o namorado anos atrás, sa_e na sua
busca. O Luns 25 proxectarase (no ciclo Sesión Especial)
Midnight / Meia Noite, de
Walter Salles e Daniela Thomas (Brasil-Franza, 1998),
que relata cómo un mozo que
se resiste a pasar a fin de século no cárcere ten que matar
ao seu mellor amigo par obter
a liberdade. Unha muller
abandonada polo home que
ama quérese suicidar. Os dous
coinciden a medianoite sobre
o tellado dun edifício que domina a praia de Copacabana.
O Martes 26 e o Mércores 27
poderemos ollar L'ennui /
Tédio, de Cédric Kahn
(1998), na que un profesor de
filosofia que pon sabe facer
coa sua vida coñece unha
moza que pode estar relacionada coa morte súpeta dun
pintor. Todas as proxeccións
serán ás 20: 15 h no CGAI

• EXPOSICIÓNS

Cangas
• EXPOSICIÓNS
RONSEL GRÁFICO
PARA CASTELAO
Que poderemos conteroplar ai:é o 30 de Setembro.
~

.,,.

O CINEMA:
A VENTURA TÉCNICA
Mostra que poderemos contemplar no Farum Metropolitano (Parque de Europa) e
que permanecerá aberta até
o 19 de Novembro.

]l.J.AN ARMÉNTIA

DE VAN GOYEN
A CONSTABLE ...

Colga · as suas fotografias
baixo o título Armadura e
bolbo'reta, na Casa da Cultura até o 23 de Setembro.

... Aspectos da tradición do
pintoresco na colección Carmen Thyssen Bomemisza é o
título da mostra que perma-

Narón. O Venres 22 ás 22
horas, o cantautor angolano
Alberto Manuel, ofereceranos un recital de música. Finalmente o Sábado 23, ás
22 horas, teremos Festa dos
arws setenta, con música,
baile e disfraces da década
dos setenta. Durante toda a
· semana celebrarase tamén o
II Campionato de Matraquilho Terra de Trasancos,
con prémios para as tres parellas mellar clasificadas.

necerá no Museu de Belas Artes até o 19 de Novembro.
Estruturada en ,dous apartados: Paixases e vistas urbanas:
con p~tura holandes do XVII
.:....Jan Van Gayen, Aert-Van
der Neer e Salomon Van
Ruysdael, John Constable e
panorámicas italianas do s.
XVlll de Canaletto, Francesco
Guardi, Laude-Joseph VBernet e Giuseppe Zocchi-; e
Xogos, ficcións e cenas da vida
cotiá: pintura holandesa do s.
XVII -Hooch, Jan Havicksz,
Jacobus yrel e Emanuel de
W itte. Epoca rococó, con
Giovarmi Antonio Guardi e
Pierre-Antaine Quillard. Visión do novo mundo, temas
antillanos de Augustin Brunias. E Xogos goyescos, con
obras de Lucas Velázquez.e
Mariano Fortuny.

• EXPOSICIÓNS
HOMENAXE
A ANGOLA
N a galeria Sargadelos, até fi nais de mes. Con motivo do
XXV aniversário da sua independéncia nacional, o profesor lucense Xosé Lois García,
na actualidade en Barcelona
onde é profesor de história e
ademais autor de vários volumes adicados á poesia galega,
portuguesa, mozambicana,
angolana e guineana, e de diversor ensaios sobre literatura africana de expresión portuguesa, monta unha mostra
de fotografiase libroo·que reflicte ao país africano no proceso d15 recuperación da sua
identidade nacional.

PASO A PASO
Mostra interactiva sobre a
película de debuxos animados O bosque animado que
poderemos visitar. na Estación Marítima.
CARMEN NóVOA
Mostra a sua obra, dentro
do ciclo Os nosos artistas, na

Biblioteca González Garcás
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.
ASPECTOS ÜRIXINAIS

Artes decorativas do século XX.
A través ·de rnáis de 200 obxectos explora as influenzas
criativas e estilísticas que
configuraron o deseño do século que termina. Céntrase
en aspectos que foron rexeitados polo deseño moderno, o
non racional, o non funcional e o inesperado; calidades
presentes en catro seccións
temáticas: Unguaxe Corporal)

Inversión e transformación, ¿E
o ama:mento un crime? e Voos
de fantasía. Entre as pezas da
exposición figuran obras importantes de moitos deseñadores e inclue mobles e lámpadas de Frank O. Gehry,
Ron Arad, Edgar Brandt. .. ,
obxectos de cerámica de Pablo Picasso, Roseline Delisle ...; obxectos de vidro e cristaleria de Fulvio Bianconi,

Dale Chihuly... ; xoias e obxectos de metal de Salvador
Dalí, Bruno Mart:iruwi... ; ou
teas de Adele Lutz, Junichi
Arai, Jack Lenor larsen entre outros. Até o 30 de Setembro na Fundación Barrié.

•MÚSICA

VAN MORRISON,
LINDA GAIL LEWIS
E The Red Hot Pokers actuarán no Coliseu o Sábado
7 de Outubro, as 22 horas.
Venda de entradas na Coruña: CC Cuatro Caminos;
Vigo: CC Camélias; Santiago: Disco Láser. Información e reservas no tfno.
902 434 443. http://taquilla.caixagalicia.es

A Estrada
• EXPOSICIÓNS .
BEATRIZ GARCIA
Mostra as suas pinturas e

J.F.

López Noya, as suas
esculturas, até Outubro no

A exposición
Sen
ob.xecto,
sobre a
vangarda
rusa,
encóntrase
na Sala de
Exposicións

de
Caixanova
de VIGO.
Á esquerda,
Arqujfecfó.
nica
pictórica
(1916), de
Uubov

Sergueievna
Popova.

Lahn

Pazo da Nugalla-Curantes.
• EXPOSICIÓNS
•TEATRO
PRODUCIÓNS
LIBRESCENA
Representará a obra Cyrarw
de Bergerac, no Auditório
?vfunicipal, o Domingo 24.

DE PICASSO .
A BARCELÓ
Mostra que permanecerá
aberta no Museu Municipal Ramón M!! Aller, até o
15 de Outubre.

Ferrol

Lugo

•ACTOS

•CINEMA

FUNDA(:OM ARTÁBRIA
Desde o dia 15 vén realizando unha semana de actos
comemorativos con motivo
de cumprirse o segundo ano
desde a inauguración do seu
Centro Social Durante ista
semana pocleremos asistir, o
Xoves 21 ás 20 h, á charla A
legali:tafóm das drogas a
debate, á que están convidados a Ass~om Legaliza
e Assoc~om Anti-droga de

SEMANA
INTERNACJONAL DE
CINEMA DE AUTOR
Organizado polo Grupo
Fonmiñá nas salas do Audit.6rio, cines Yelmo e Aula de
Cultura de Caixa Galicia,
continua este Xoves 21 con
Rudolph (D. Animados), e
Cuando vuelvas a mi Jado
(España); The Warzone
(Reino Unido); Freedway
(USA); O discreto encanto

Álvara de la

Vega,
do que
ollamos a
sua obra
Home,
participa na
exposición
colectiva de
escultura da
galería
Clérigo• de
WGO.
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•flNEMA

DESEXOS HUMANOS
Ciclo organizado polo Departamento del Cultura do
Concello no Teatro Principal, que empezou o Luru 18
e chega ao Domingo 24.
Este Xoves proxectan Eyes
wide shut (18 h.), de Stanley Kubrick; seXv por compasión (20:45), de Laura
Mañá; e Romance X (23),
de Catherine Breillat. O
Vemes voltan con Romance
X (18 h.) e Sexo por compasión (23), ademais de A es·
cola da carne (20:30), de
Benoit Jacquot. O Sábado
repiten A escala da carne
( 18 h.) e E yes wide shut
(23 ), ademais de Sue, per-

dida en Manhattan
(20:30), de Amos Kollek.
E para rematar o Domingo
coa reposición de Eyes wide
shut (18 h..), Romance X
(20:45) e Sue, perdida en
Manhattan (23). Entradas a
400 pta. a partir das 17 h.

dista anisa na Casa da Parra durante Setembro e
Outubrl
DIÁLOGOS
C<D SILÉNClO
Título da mostra na que
participaron dezaoito artistas galegas que dialogaron c1a sobriedade do interior dunha igrexa e que
coas imaxes das suas obras
fraguaron un universo
temporal. Na Igrexa de San
Domingos de Bonaval.
Os RoSTRos
DA TERRA
Sobre a realidade xeográfica en diferentes zonas e
países amasados a través
de representacións históricas e actuais a meio de
novas tecno loxias. En
Salgueiriños.
MUSEU VIRTUAL:
SANTIAGO E
O CAMIÑO
Mosrra que permanecerá tm
ano en Santiago. Estrutúrase
en sete partes, desde as que
se poderá acceder aos pontos
máis rechamantes da cidade
e experimentar sensacións
de imersión grazas á combinación de efectos visuais e
auditivos ou visitar tm museu virtual con extractos te-

• EXPOSICIÓNS

1
1

I

As FACES DE DEUS
Traca sobre as diferentes relixións e os súnbolos da divinidade no seu seo. Procura un achegamento ás dil>ti ncas crenzas e masera a
evolución das representacións utilizadas a traves do
tempo e as influéncias dunhas nas oucras. Está estrutu·
rada cronolóxica e tematicamente para dar canta das
ligazóns enrre os diferentes
culros: Espazos Sagrados,
Símbolos sagrados, Os ~

••t\ÚSICA

máticos da Fundaci6n Granell e do Museu do Pavo Ga-

lega. Tecnoloxia, interfaces
virtuais, multimedia ... En
San Martiño Pinário.
MEMÓRIAS
DO IMPÉRIO ÁRABE
Mostra que podermos
ollar na sala "Isaac Diaz
Pardo" do Auditório de
Galiza, até o 27 de Secembro, dentro do Compostela
Millenium Festival.
AUTORETRATO
DE SANTIAGO
Até finais de Setembro na
lgrexa da Universidade. Exposición elaborada desde
un ponto de vista diferente
e que require unha ollada
tamén diferente, onde os
sentidos-, a procura da fidade e o re-encontro con ela
prodúcense a travf> do máis
diversos elementos: rsoas,

Poderemos coñecer a obra

Sorolla
paisoxista
titúlase a
mostra que
se encontra
nala de
Cultura de
Caixanova
de
OURENSE.

Á direita,
Poixoxe de

Donas tia.

COLECTIVA
DE ESCULTURA
Na sala Clérigos, co portugués Patinha, o ga!ego afincado en Paradeta Álvaro de
la Vega, o lucense Bernardo
Tejada, o catalán Antoni
Más, o ribadense Caxigueiro
e os coruñeses Pepe Galán e
Urza . Todos os dias, non
sendo os Domingos, de 12 a
14 e de 19 a 21:30 horas, até
o 24 de Outubro.
CASTELAO.
VIDAEÜBRA
Mostra de máis de 200 pezas

que buscan oferecer unha visión total da sua obra, con
trinta obras inéditas. Orgarúzase en duas partes: desde as
primeiras auto-caricaturas de
1903, até 1920 momento da
publicación de N6s, e a partir clisa data até a sua marte.
T amén se poden contemplar
05 debuxos a Lápis cos que se
declarou á ua muller. Estará
até o 20 de Outubro na Sala
de Exposicións da Fundación
Caixa Galiza.
XosÉEsPONA
Expón os seus vidrais na sala Capela de Santa Maria do
Cenero de Artesanía e Dese·
ño até o 15 de Outubro.
RuT MARTiNEz
Expón quince gravados no
ce ntro Augatinta cos que
trata de facer suxeréncias,
tanto de formas coma de
imaxes. Para Rut, que tamén pinta e fai instalacións, o gravado é un exercício de liberdade artística.

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

Ninguén eborou. por nós
Obra dramática de Miguel Sande,
a cargo da compañia Teatro Bruto. Gañadora do VHI prémio Rafael Dieste da Deputación da Coruña, está dirix ida por Paulo Rodríguez e interpretada por Gena Bamonde, Mónica Camaño e Glória
Rico. Tratase dunha sucesión de
imaxes sen apenas texto dialogado. A lguén se atopa ante unha situación límite, o motivo é o de

• EXPOSICIÓNS

XIII MosTRA
DECARTACES
Do Concurso de Deseño das
Festas Patronais 2000. Poderémolos ollar, até o 26 diste
mes, na Casa de Cultura.

Mos
•MÚSICA

Los ENEMIGOS
Dan un concerto, o Sábado
23 ás 22:30 horas no Pavillón Polideportivo, con entrada de balde.

Muxia_
•MÚSICA

DuE ouo
Música clásica, inserida
nos Circuitos Culturais do
Programa Galicia nos Se1lti·
dos, o 24 de Setembro.

Noia
• EXPOSICIÓNS

As IMAXES
DECASTELAO
Encóntrase na Sala de Exposición do T eatro-Coliseu
Noela onde permanecerá
até o 9 de Outubro.

Ordes
• EXPOSICIÓNS

A FACTORIA TEATRO
Poderemos asistir á sua representación no Teatro
Principal, o Mércores 27 e
o Xoves 28, ás 22 30 h.•

menos, o que importa é a recriación disa situación extrema, o
trahce, mesmo a loucura, un berro
desesperado, de reivindicación, de
denúncia, de afogo ... A representación realizarase o Sábado 23 en
ARTEIXO, o Mércores 27 en
CARBALLO e o Xoves 28 N as
PONTES DE GARCIA Ro ..
DRIGUEZ e o Venres 29 en
ÜRTIGUEIRA. +

{MAGO ANTIQUA
E o título da mosrra arqueolóxica que poderemos contemplar na Sala Porta Miñá.
•MÚSICA

CLAVICÉMBALO
O clube de arte e música
oferécenos, o Xoves 21, a actuación de Los Gansos, grupo histórico en Lugo, anter iormente coñec ido por
Chámalle x, con música indie
entre grunge-power rockpunk; o Yenres 22, teremos
máxia con Xasha, que chega
desde os Balcáns co espectáculo Máxia e algo máis ... ; o
Sábado 23, teremos o rock
de FHA (O fabuloso home
de Atapuerca); o Luns 25
actuarán Wendigo, música
rock, e No me drogues, que
fan música con influéncia de
hardcore, metal 2000, hip-

hop, fu.nky ... ); o Martes 6 estarán Holywater, os vencedores do concurso Galiza cidade única; e o Mércores 27,
dia dedicado a Amistia Internacional, teremos folc
rradicional con A Volta do
Agro. Todas as actuación
serán ás 11 da noite.

Mondoñedo
•MÚSICA

TUBATA
Música Clásica incluida no
T empo de Lecer o Sábado 23.

Monforte
•MÚSICA

CORAL CASABLANCA
Do Círculo Mercantil de
Vigo, á que poderemos es-

O .~
Zo

•••••••••••••••••••••••••
coitar na igrexa do Col.éxio
dos Padres Escolápios con
motivo do X aniversário
da fundación do Conservatório Adágio; o Sábado
23, ás 20 h.

ENTORNO E FUTURO
Até o vindeiro 1O de Outubro no Centro Cívico Municipal.

Ourense

-
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•TEATRO

BEA REI

• EXPOSICIÓNS

THE SMASHING
PuMPKINGS
O grupo de Chicago actuará no pavillón Multiusos o
dia 7 de Outubro. A formación musical que dirixe
o cantante Billy Corgan
despídese con ista xira da
sua traxectoria musical que
comezou hai dez aos e que
conseguiu dous discos de
platino. As entradas xa están á venda anticipada no
Corte Inglés, ao prezo de
2.500 pta.; o dia da actuación será de 3.000 pta.
SERGIO SALABARRIA
Co Cuarteto Ocasión,
música cubana no pub
Ponte Sequelo, o Venres ·
22; o Martes 26, teremos
jazz e bossa-nova con Quique Azambuya; e o Mércores 2 7 haberá música
afro-cubana co Trio Sabor
Caribe. Todos ás 23 horas.

nas relixi6ns do pasado, Epoca de confluéncia e As relixi6ns do presente (xudaismo,
cristianismo, islam e relixi6ns
de Oriente). Ademais canta
cunha sala introdutória con
paneis fixos e panrallas inte·
ractivas e unha sala de debate na que se realizan congresos e conferéncias. En
San Martíño Pinário, até o
30 diste mes.

da burguesía (Franza); e A
vida prometida (España,
Franza, Rúsia e Bulgária). O
Venres 22 proxéctanse O
Príncipe de Exipw (D. Animados); Sé quién eres (España-Arxentina); Cuando
vuelvas a mi lado (España);
Ro etta (Franza-Bélxica);
Freedway (U A); O fantasma da liberdade (Franza) .
Xao ábad 23, poderemos
llar O xigante de ferro (
Animad s); Sé quién eres
(España-Ancentina); e Rosetta (Franza-Bélxica)

LIED E CANCIÓN DE
.CÁMARA
Ciclo, no que colabora a
Asociación Galega da Lírica Teresa Berganza, composto por seis concertos
que centran a sua atención
no lied, dos países que
comparten a capitalidade
europea da cultura. O Martes 26 poderemos asistir ao
terceiro concerto adicado á
canción popular en Europa e
escoitar á soprano Maria
Espada, acompañada do
pianista Kennedy Moretti,
o violinista Lucas Alemán
e o violoncelista Plamen
Velev. Interpretarán obras
de Beethoven, Schumann,
Stravinsky, Bério e Bartok. No Teatro Principal, ás
21 horas.

,
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de Teatros e Auditórios .
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MusEU DO CASTRO
DE VlLADONGA
Onde poderemos coñecer a
mostra titulada O mundo
rural gal.ego hai 2000 anos
que está aberta durante Setem bro ademais de poder
asitir ao Ciclo de conferén·
cías sobre museus de síti.o

Poio
• EXPOSICIÓNS

EsTAMPAS
MARIÑElRAS ANTIGAS
Que poderemos contemplar
no Centro ComerciaL A Barca até o 30 de Setembro.

Pontevedra.
•ACTOS

VORAMAR
Grupo de habaneras , promovido por Caramés Produccións, o Xoves 21 , ás
20:30 horas, no Audit6rio do
Teatro Principal. (500 pta.)
DESFILE BENÉFICO
Da Asociación Rexurdir
Provincial promovido pola
própria asociación. O Venres 22, ás 20:30 horas, no
Auditório do Teatro Principal (500 pta.).
•CINEMA

RICARDO IIl
De Laurence Olivier (Grande Bretaña), que se proxectará dentro do ciclo História
do Cinema que organiza o Cine-dube Pontevedra, o Mércores 27, en sesións de 19:15
he 22:15 h, en Caja Madrid.

..L

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

175 DEBUXOS
DECASTELAO
Mostra que poderemos
contemplar no Museu Municipal (Lepanto 6), até o
29 diste mes.
SOROLLA PAISAXISTA
Encónttase desde o Xoves
14 na Aula de Cultura Caixanova e poderemos visitala até o 29 de Outubro.

-.

A MEDALLA
COMEMORATIVA
Nas coleccións do Museu,
que poderemos contemplar
no Museu Arqueolóxico
Provincial durante iste mes.
VELÁZQUEZ
Poderemos coñecer ista
mostra titulada El arte de
mirar no Museu Arqueol6xico Provincial, onde permenecerá até Novembro.
NARCISO CORRAL
Mostra os seus acrílicos en
Studio 34.
ANTÓNIO FERREIRA
DOS SANTOS
Colga os seus debuxos na
Casa sa Xuventude.
CHEMA DAPENA
Dentro do ciclo "Os nosos
artistas" da Xunta, mostra
a sua obra, até o 26 deste
mes, no Ateneu.
•TEATRO

SURIPANTA
O grupo cenificará a obra
titulada Volpone o Xoves
21, no Teatro Principal;
actuación inserida na programación da Rede Galega

MARCELA SANTORUN
Mostra a sua pintura na galería Sargadelos, de 9 a 13:30 h.
de Luns a Vemes; e de 9:30 a
13:30 e de 14 a 20 h. os Sábados. Até o 4 de Outubro.
NATÁLIA DIAZ MELLA
Poderemos coñecer a sua
pintura na mostra titulada
España Profunda, inserido
no ciclo Os nosos artistas,
que forma parte do novo
circuito de mostras itinerantes promovido pola Conselleria para promocionar a
obra de artistas galegas novas. A sua obra adscríbese ás
últimas tendéncias pictóricas, traballos que reflicten
coñecimento da pintura ao
tempo que unha arraigada
madurez. Até o 27 de Setembro, na Sala Teucro.
XúLIA QUINTELA
Mostra a sua pintura na Sala de Arte Caixanova até o
28 diste mes.

Marcela
Santorun
mostra a
sua pintura
na galeria
Sorgodelos

de
PONTEVEDRA.
(
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CARLOS
A NÁUTICA
E A NAVEGACIÓN

z~

Conv·oca.t,órias

Mostra que poderemos
ollar con motivo da comemoración do centenário de
Carlos V no Edificio Sarmiento do Museu de Pontevedra desde o Mércores 27
até o 17 de Decembro.

V)

w

o

Erxo ATLÁNTICO

27600 Sárria, antes do 30 de Setembro
PRÉMIO MANuE:.i BEIRAS
do 2000. O prémio está dotado con
Convocado polo Concello de Santiago
500.000 pta. A obra premiada será
e a Cámara de Comércio desta cidade,
propiedade do seu autor ou autora·,
cunha periodicidade anual, co fin de
agás a primeira edición que será publioutogar un recoñecimento público ao
cada pola editorial Espiral Maior.
esforzo de normalización do uso do galego no sector empresarial. Convócanse
I TORNEO INTERNACIONAL
duas categorias destinadas a cadanseu
DEXADREZ
tipo de emp·resas: as industriais e as coCelebrarase, o 30 de Setembro, no
merciais e de servizos. Tamén poderá
Centro Comercial A Barca, organizado
outorgarse unha distinción especial a
unha persoa ou entidade que se destaca- . polo Clube de Xadrez Karpov coa colara pola sua achega á normalización da
boración do Concello de Poio e a Deputación. As partidas desenvolveranse
língua no mundo empresarial, promode 10:30 a 13:30 e de 15:30 a 19:30 hocion do idioma, difusión ou por algun
ras divididas nas categorías Benxamin
outro apóio significativo a este proceso.
(Sub 10), Alevin (Sub 12), Infantil
Poden concorrer as empresas radicadas
(Sub 14), e Cadete (Sub 16); polo sisteno Concello de Santiago de Compostema suizo a 7 rondas; sendo os sistemas
la (aquelas que teñen a sua sede social
de desempate l. Progresivo, 2. Bucholz
no município ou que realizan unha imtoral, 3. Bucholz mediano, 4. Maior n 2
portante actividade nel). Calquer emde vitórias, 5. Resultado particular, e 6.
presa ou asociación empresarial, asi coSorteo; en partidas de 25 min. por xomo os membros do xúri e as· entidades
gador; e sendo as decisións do árbitro
convocantes poderán propoñer candiprincipal inapelábeis. Haberá prémios
daturas, que deberán ser avahadas polo
por cada categoría do 12 ao 82 clasificaxúri. As empresas que presenten· a sua
dos; por clube, do 12 ao 3 2 ; primeiro xocandidatura ou aquelas que, sen tela
gador extranxeiro e primeiro provincial;
presentado, desexen mantera condiprimeiro xogador local e primeira xogación de candidatas deberán facilitar indora clasificada, os prémios non serán
formación ao xúri sobre os usos lingüísacumalativos. As inscrición, abena, poticos. O prémio será entregado nun acto
público ao que se lle dará difusión polos . de realizarse no Clube de Xadrez
Karpov, Alameda 16, entrechán de
médios que as entidades con,vocantes
Pontevedra; por telf.: 986 840 052 e
acorden e as empresas ou entid~des pre986 864 405; por internet:
miadas poderán mencionar na sua cohttp://www.lanzadera.com/ajedrezponmunicación a posesión desta distinción,
tevedra; ou por correo electrónico: ajedademais de poder incluir o logotipo que
rezpontevedra@ozu.es; sendo o n 2 1ímise deseñe para o ºprémio na sua plublicite de participantes de 120, a data de
dade ou papelaria.
inscrición até o 27 deste mes, e o prezo
de 500 pta. con direito a un vale de coPRÉMIO DE POESIA
mida. O Concello de Poio tamén anúnFIZ VERGARA VILARlÑO
cia a realización de un Curso de AniConvocado polo Concello de Sárria e
mación ao Balonmán, que se rcelebrará
a Agrupación Cultural Ergueitos con
o 29 e 30 de Setembro e o 1,6, 7 e 8 de
carácter anual. As obras presentadas
Outubro, organizado pola Federación
deben estar escritas en língua gal.ega.
Galega, gratuito, e para o que se pode
· A extensión mínima será de 400 verinscreber no Concello.
sos e os orixinais deberán ser inéditos
e non premiados en nengun outro cerI PRÉMIO DE PINTURA,ENVIVO
tame. Os traballos presentaranse por
Sobre o mundo das telecomunicacións,
quintuplicado, mecanografados a dous
convocado baixo o lema Arte é comuniespácios e baixo plica. Enviaran.se por
car, por Aycom Pymes. Está dirixido a
correo certificado ao seguinte endereartistas noveis e celebrarase o Sábado
zo: Concello de Sárria, rua Maior 14,

-

Os finalistas do IV prémio
de pintura Eixo Atlántico
ocupan, até o 22 deste mes,
o teatro Prindpal coas suas
obras.

JoAo BIEITES
Colga a sua pintura na Tap eria~cervexar ia Masón
(Rua· Alta 4), até o 7 de .
Outubro. A sua pintura explora o lado poético da arte
mostrándonos imaxes próximas do expresionismo
abstracto suxerindo visións
de mundos descoñecidos.

Festas
__

..

FEIRA DE CANS DE CAZA
Que se celebrará, na sua XV edición, os
Domingos 24 e 1 de Outubro en Arrua
(A Coruña).

FESTA DA SIDRA

Á que poderemos asistir o Domingo 24
en Bembrive (Vigo).+

ANATUREZAE
A PINTURA NAIF

É o título da m-o stra que
/

poderemos contemplar, até
o 1 de Outubro, no Espácio
para a Arte de Caja Madrid.

P AISAXES, RETRATOS
E BODEGÓNS
É o título da mostra colectiva de fotografia que poderemos ollar no Centro
Branco e Negro.

XXVI BIEN& DE ARTE

30 de Setembro, ao ar libre, de xeito
que as e os artistas, previamente inscritos, poderán realizar as suas obras na
Praza de Compostela, desde as 12 da
mañá até as 4 da madrugada. O tamaño
das obras e a técnica que se empregue é
libre. O prazo para inscribirse remata o
vindeiro 22 de Setembro e a inscrición
deberá realizarse en Aycom Pymes (rua
Colón 2 de Vigo) antes desta data. As
pérsoas que participen deberán entregar un sobre cun seudónimo no exterior e os dados persoais no interior. As
obras de todos os autores e autoras que
se presenten formacrán parte dunha exposición na lonxa do Concello de Vigo
do 2 ao 7 de Outubre, dia en que se coñecerá a decisión do xúri. As persoas
interesadas en participar poden recoller
as bases e o folleto de inscrición en Aycom Pymes, Colón 2, 36021 Vigo. Tfno.:986 446 364. Fax.: 986 447 294 email.:aycom@tsai.es

PRÉMIO DE POESIA
LETRAS DA CAL
Destinado a poetas noveis, isto é, todos
os que non teñan libro individual publicado ( independentemente da sua
idade). Os poemários, que deberán ter
entre 200 e 500 versos, terán que se
presentar por quintuplicado, preservándose a identidade do autor baixo
plica. Enviaranse ao apartado de correos da Asociación Cultural Amaia-Letras de Cal, n 2 142, de Santiago de
Compostela, antes do 31 de Outubro.
O xúri estará composto por tres persoas
do consello editorial de LetTas de Cal e
máis por duas persoas convidadas para
o efecto e a decisión tomarase na primeira semana do mes de Decembro. O
prémio consistirá na publicación do libro dentro da colección de poesía Letras de Cal. Poderá haber un ou máis
accésits, que signiÉicarán tamén a publicación do poemário ou poemários
nun prazo non superior a un ano.

25 ANos DE MÉrno AMBIENTE
E EC'OLOXISMO NA G&IZA
Xornadas divulgativas que se realizarán
o Ven.res 22 e Sábado 23 na Aula de
Cultura de Caixa Galiza, Carreira do

Até o 1 de Outubro no Pazo da Cultura e na Faculdade de Ciéncias Sociais.

0

•TEATRO

José Antonio
Hemández·
Díaznun
intre da
rodaxe da
vídeoinstalación
Lo Vitrina,
unha das
suas obras
que
podemos
ollar no
CGACde
SANTIAGO.

VII MOSTRA
DE AMADORES

o Museu do Povo galego.

Que comeza o Martes 26 e
remata o Venres 29 e que
~stá promovido pola Conce llaria de Cultura, cun
prezo de 200 pta. Poderemos asistir a representación,
o Martes 26, de O enigma
do cabaleiro negro, a cargo
do grupo A Mimosa; e o
Mércores 2 7, o Grupo Expresión cenificará Hamlet.
As _obras interpretaranse ás
20:30 horas, no Auditório do

JULIA V AI-DÉS
Mostra desta artista cubana
xunto coa da pintora galega Sílvia Neira que permanecerá aberta na Fundación
Araguaney, até o 23 de Setembro.

ÜROCK
A TRAVÉS DA PINTURA
Título da mostra de óleos
de Concepción Bruñuelas
que poderemos ollar na
Casa da Xuventude, até o
25 diste mes.

Teatro Principal.

Ribad.á via
• EXPOSICIÓN$
LEGADO SEFARDITA

'

CAMIÑO PORTIJGUÉS

A Santiago de Compostela, é
o título da mostra de esmaltes e xoiaria que acolle

A celebración europea de
portas abertas ao património sefardita, no que participan dezaseis países e as
dez cidades españolas da
Rede de Xuderias, fai que a
capital do ribeiro acolla un.ha mostrá, principalmente
pezas arquitectónicas, de
. Mondoñedo, Betanzos,
Allariz, A Coruña, Monforte, Celanova, Ourénse e
Tui, ademais do património
pertericente a Ribadávia.

. T AUROMÁQUIA E
PROVÉRÍ3IOS
De Goya, na Igrexa da Madalena, até o 8 de Outubro.

Sada
• EXPOSICIÓN$
CASTELAO
No Museu Carlos Maside

EsTAMPA
poderemos ollar durante
Setembro a exposición monográfica As ima:xes de Cas-

telao. Fotobiografia.

Santiago
• ~POSICIÓNS
J .A. HERNANDEZ
Este artista de Caracas trahalla co médio fotográfico, audiovisual e escultórico. As
suas pezas gardan 'sempre unha relación coa memória e
cómo se ve alterada cando
modificamos a percepción
havitual dos obxectos. EliXiu
o

vestíbulo

e o

Dobre espácio

para recriar un ·mundo de obxectos sobredimenisonados e
cenas domésticas. Un vídeo
no que unha ama de casa ordena sen cesar unhas cuneas
e que comparte espácio cun. ha série de culleres xigantes,
que alteran as dimensións espácio-temporais: A mostra
complétase coa instalacion

de catro fotografias da sua última série. Cáda unha compón o nome dun filérofo coas iniciais de maréas comerciais de diferentes zapatillas
de deportes. No CGAC até
o 16 de Novembro

CASA DA CONGA

Está aberta a mostra de prO-:
xectos arquitectónicos para a
sua reforma. Planoo, fotografías e recriacións en 3 D das
propostas presentadas ao
concurso. Os traballos corresponden a arquitectos galegos
e poderémola ver no Colé:xio

Oficial de Arquitectos de Galiza, Quintana, 3 (Casa da
Conga), até o 30 diste mes.

MARCAI-DAS
A fotógrafa mostra as suas
imaxes, baixo o título Momentáneas, sobre a vida cotiá das persoas, todas anónimas pero próximas á artista:
Momentos de descanso, estudo, viaxe ... son matizados

por imaxes das estelas que o
paso dos avións deixa no
ceo. Poderémola contemplar na Galeria SCQ.

TRANSFER
Mostra colectiva, artellada
polos govemos de Renánia
do Norte-Westfalia e da Galiza coa colaboración dos de
Astúrias e Euskádi, no
CGAC desde este Ven.res
22 até 12 de Novembro. Nela poderemos ollar obras de
Xoán Anleo, Ricardo An-'
tón T royas, Alberto Barreiro, Vicente Blanco, Alexander Braun Mark Formanek,
Mirko von Gizycki, lñaki
Gracenea, Jürgen Grolle,
Stefan Hoderlein, Jochen
Lempert, Pablo de Lillo,
Adolfo Manzano, Katharina
Mayer, Alice Musiol, Markus Oehlen, I tziar Okariz,
Martin Pena, Sérxio Prego,
M!! Xesus Rodríguez, Oveis
Saheb, Carlos Tejo, Sandra Voets e Claudia Wissmann.

CONTEMPORÁNEA
Obras de cof'iecidos artistas
que permacerán expostas
até o 30 de Setembro na

Galería de Arte Eme-C.
PEPA SESTAYO
Mostra as suas pinturas ao
óleo, de estilo expresionista, no Café Rua Nova, até o
30 diste mes.

SERES DAS FRAGAS
Os seres encontrados por
Kiko Palabras, no pub A

Ve-las Vir.

AL VEROLA
O fotógrafo madrileño
mostra a sua obra, baixo o
título Ecléptica, no pub

Conde n 2 18, Santiago de'eompostela.
Comezarán o Ven.res 22, ás 16 horas
coa inauguración; ás 17 horas intervirán, para fular sobre o rema Pensamento
ambiental, educaciQn e divulgación, Xosé
Fraga e Manuel António Domínguez; e
ás 19 horas serán Francisco Diaz Fierros
e Plácido Lizancos os que tratarán o tema Médio físico, territ6rio e paisa:xe. O
Sábado 23, ás 10 h, comezará con Contaminación industrial e resfduos e estarán
Ramón V arela Diaz e Pedro Costa Mora ta; ás 12:30, ''Conservación da natureza: hábitats, flora e fauna" e intervirán
Carlos Vales Dias e Xosé Manuel Penas
Patiño; ás 17 h, o tema será Administración, Asociacións ecoloxistas e médio ambiente, a cargo de Xosé Veiras
Garcia e Daniel López Vispo; ás 19:30
h, Xavier Simón tratará o tema Médio
ambiente e solidariedade entTe os pooos do
planeta; ás 20:30 clausuraranse as xornadas e ás 22 haberá unha cea. A cota xeral de inscrición é de 3.000 pta. e de
1.500 para sócios e sócias de Adega. A
cea do sábado é opcional e custa l. 700
pta. Máis información en Adega, rua de
Touro, 21-1 2 • 15704 Santiago de Compostela. Tfno./Fax.: 981 570 099. Correo electrónico: adega@ctv.es Páxina
electrónica: www.ctv.es/USERS/adega

EsPÁCIO ABERTO
O Centro de formación de teatro e dan-

za de Santiago comeza os cursos. A formación regular niste centro inclue matérias de duración anual: Interpretación, Técnica vocal, Preparación Física
dos Actores, Improvisación ... , pero tamén hai cursos intensivos en cada matéria poden.do entrar en contacto con
profesionais e coñecer e participar das
diferentes tendéncias que se están a desenvolver noutras partes do Estado.
Neste ano estarán José Luis Sáiz (Curso
de Comédia Contemporánea), Merce
Saumell (Curso de Teoria Escénica
Contemporánea), Olga Mesa (Taller de
Danza "Territórios Subliminais"), e
Ana Buitrago (Taller de Danza Contact
e Improvisación), entre ourros. Máis información sobre os curso.5 e actividades
no tfno, 981 588 290 e no correo electrónico: espacioabeno@inves.es+

Sala de Exposici6ns da Fundación Caixa Galiza até o
vindeiro 28 de Outubro.

MANUEL EIRIS
Mostra a sua Collage automatista no pub Modus Vivendi, até o 23 de Setembro.

ÜAIJ-ÜAIA-LACROlX

O priviléxio da intimidade
é o tftulo da mostra que a

Fundación Eugénio Granel!
acolle, con fotografias feitas por Marc Lacroix de
momentos privados de Dalí e Gala na sua residéncia
de Cadaqués e de Gala no
castelo de Pubol. As fotos
van acompaf'iadas de comentários nos que se plasman as lembranzas do fotógrafo, os seus diálogos co
pintor e a criación artística
conxunta entre os dous.
Poderémola coñecer no

Museu Granell.
ÜMBREITA CORSINI E
BENITORIAIPresentarán os seus obxectos e instalacións, baixo o
título Aberto por obras. As
suas obras están situadas
entre o real e o semellante,
constituíndose como obxectos despoxados da sua
orixinal funcionalidade, xa
resemantizada en obxectos
artísticos e presentados
cunha ironia obscena. Estarán na Galería TTinta até
o 30 de Setembro.

Pepa a Loba.

CRISTINA
ÜARCIA RODERO

150ANóS DE
FOTOGRAFIA ESPAÑOLA

Mostra as suas fotografias
baixo o título "Grabarka, O
Monte das 6.000 cruces. Un-

Título dist.a mostra na que
poderemos ollar algunhas
das fotografías do Estado
desde a sua aparición. Na

ha peregrinaic6n Ortodoxa en
Polonia". Poderemos olla las

n¿ Mus~u das Peregrinacións

até o 24 de Setembro.
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• Búscase persoa para compartir
piso no centro de Santiago, calefacción, teléfono, etc. As persoas interesadas poden chamar ao 981 563 832.
• Nen@s da Revolta, buscamos tecl ista-g aite l ro que compartan os
plantexamentos do grupo. Razón no
telf. 606 722 492 Sérxio.
·

En VIGO,
Antón
Lamaxares
mostra a
sua obra na

•Taller Contemporáneo de Artes
Plásticas, un xeito diferente de
abordar a criación a través de distintas manifestacións artísticas, debuxo, fotografía, escultura, pintura, etc.
Atención aos nenas de 7 a 12 . Tfno.
981 589 258 e 609 825 898.

galeria
VGO.
Á direita,

unha das
obras
presentes na
exposición
titulada

• Rías Baixas de Galiza en Asados,
Rianxo , vendo chalé 2 plantas máis
garaxe, tamén 2.520 metros de terreo e unha casa vella . Tfno . 923
267 657.

Calvario de

Oro:za.

Soutomaior
• EXPOSICIÓN§
ÁLEX V AZQUEZ
O pintor vigués presenta
médio cento de obras dos
dous últimos anos nas que
rompe coa sua etapa anterior. Xa non hai referéncias
concretas, hai identificacións, evocacións da paisaxe, equilíbrio encre a paisaxe
marifia e a interior, ainda
que segue senda figurativo,
pinta paisaxes reais, pero esquemático, porque o que interesa é o movimento e a
luz. No castelo de Soutomaior.

(Solas, de Benito Zambrano), Ángel Solá (Tango, de
Saura), Ingrid Rúbio, Mercedes Sampietto, Vicki Peña e
Héctor Altério. Paloma, psiquiatra, coñece a un paciente, nun hospital remoto, ·que padece unha esttafia alteración da memória. As entradas están á venda os dias das
funcións, desde as 18 hora
na billeteira a 300 pta.

• Véndese quentador eléctrico de
175 litros e posición vertical. A estrea r. Tfno. 986 530 853 .
• Busco CD non oficiais {piratas)
de Led Zeppelin e mais de Pearl
Jam (eu teño algúns). Pedro : 986
412 834
• Atoparás poemas de Irene Cacabel os , Beltza, Maria Golpe ... no
novo número de PolpA, que xa está
na rua xunto coa segunda entrega de
A[9 ntia . Podes pedírnolos facendo
chegar dous selos de 35 ao Humifladoiro. Apdo. 81615080. A Coruña. Estamos agardando os vosos traballos
para facer pos íbeis novas números.

MEMÓRlA E DESEXO
De Niki Caro, 1997. Proxección programada polo
Cine clube Lumiere para o
Luns 25, ás 20:30 horas no

• Vendo conxelador de 3 caixóns
e dous anos de uso en perfecto estado po r 20 .000 pta. Tamén cociña
de gas de 3 lumes de un ano por
10.000 . Perguntar por Patrícia no
telf. 986 276 846.

Auditário do Cancel/o.
• EXPOSICIÓN§

A Rede

ANTÓN L AMAZARES
O pintor lalinense ocupa
coa sua pintura a galeria
VGO durante este mes e o
de Ourubro.

• Véndese piso en Via Norte
(Vigo). As persoas interesadas poden chamar, palas tardes, ao telf. 986
279 108.
• A Asociación Cultural Maximo Gorki
de Vigo inicia para Outubro os cursos
de ruso a todos o níveis; de xadrez
para .cria~s e adultos, tanto de iniciac ión como máis avanzado; ademais requiren novas voces para a
sua coral. Máis información no novo
enderezo en República da Arxentina
17, 2Qesqu. ou no telf. 986 224 457
de 17 a 19:30 h. de Luns a Venres.

C ECILIO CHA VES
Mostra a sua pintur a n o

Centro Cultural de. Beade .
Ü LGA Ü ONZÁLEZ
Podermos ollar a sua pintura na libraria Caixa de Pan,
C IG-ENSINO
www.cig~ino .org

Vén de aparecer a páxina electrónica da
sección de ensino da Confederación lntersindical Galega. A publicación oferece resolver consu!tas e dá información
do pr prio órgano sindical, de aspectos
relacionados coa formación, as instítucións as publ.icacións da CJG-Ensino.
Tamén indue novidades. t

Verin
• EXPOSICIÓNS

) OSÉ RI BADA
Mostta a sua obra n a Casa

do Escudo.

Vigo
•CINEMA

EsTREAS DO 2000
Ciclo que remata esta semana e no que estamos vendo
fitas estreadas durante este
ano. Todas serán proxectados en VOSE e a función terá lugar ás 20:30 horas no

Audit6rio Cultural Caixanoo:z.
O Venres 22 proxectarase

dora.
PALAVRAS
PARA UN PAÍS
Mostra con moüvo do cincuenta aniversário da Editorial Galaxia (1950-2000),
que podemos contemplar
na Casa das Arres.
CONCHA FRADA
Ficcións titula esta fotógrafa a
mostra que podemos ollar na
galeria Ad Hoc (Garcia Barbón 71, 12 ) , até o 17 de Outubro. Div(dese en ttes séries:
Explosións, cinco fotos a cor;
Leite derramado, doce fotos a
cor ; e Brillos (Plástico de cocifia), de 5 de fotografias. Todas elas cunha tirada de 3
exemplares cada unha. Preci,
sión, achegamento ao obxecto, captación do movimento
nun intre, utilización de acdóns e obxectos cotidiáns oon
as premisas coas que se move
Frada e que leva até o final.
ANTONIO DOÑATE
Mostta as suas fotografias na
espácio para a arte contemporánea Artefacto (praza do
Paseo de Alfonso XII 3 Abaixo), até o 4 de Outubro.

Bure &ruta (O polwrin),
de Goran Paskaljevic, na
que oferece unha cruel visión do final da guerra de
Bósnia. Durante esa longa
noite, pequenas histórias se
unen nunha vertixinosa cadea de coincidéncias que
confluen nun traxico ambiente de tolémia. O eslógan
da fita sintetiza a idea central
"nunha noite poden pasar
moitas causas, e case todas
están fora de control" . O
Luns 25 finaliza coa proxección de Sé quién eres, ópera
prima da viguesa Patricia Ferrer, con actores ben coñecidos como Ana Fernández

V ANGARDA

R U SA
Baixo o epígrafe de "Sen obxecto" a Sala de Exposicións

do Centro Cultural Caixanom,
acolle, até o 29 de Outubro, a
mostta de ólea;, maiormente,
procedentes do Museu Esta·
tal de San Petersburgo, que
supoñen a aportación máis
relevante da arte non figurativa A exposición , ademais,
adquire un interés adicional
ao seren unha das primeiras
realizadas no Estado sobre a
pintura abstracta rusa deste
periodo. Vassily Kandinsky,
Kazimir Malevich e Mikhail
Larionov, que determinaron
a variante rusa do "sen obxecto" e abriron o carreiro
dos Alexander Rodchenko,
Ivan Kliun, Vladimir Lebedev, Mikhail Matiushin ,
lvan Puni, Pavel Filonov,
Boris Ender, Natán Afanan,
Alexander Bogomasov e Nikolay Evgrafov ademais das
máis emblemáticas criadoras
Luvov Popova, Olga Rozanova, Alexandra Exter e Maria Vladiminovna Ender,

• Se tes un grupo de musica de
calquer estilo e queres dalo a coñecer en Vigo, mándanos a tua maqueta a Onda Nada 91 .5 FM, apdo.
2137, 36208-Vigo
• Solicita gratuitamente o corrector
ortográfico para o padrom galego da
língua galego portuguesa, para empregar no programa Word (qualquer
versom) ao enderezo electrónico: corrector-agal@starmedia.com
• Xa está á vosa disposición o n11 2
da revista lcária. Podedes pedila a :
X. Eduardo Martínez; r/ Rafael Alberti nº 21 4ª B. 15008 - A Coruña. Enviade un selo de 35 ptá.
• Subscrébete de balde ao Boletín
dixital de Onda Nada ou colabora
connosco . Máis información en http://
members. tripod. com/ondanada ou
no correo electrónico Ondanada@wanadoo.es
• Vendo Ford-Fiesta 1.6 Diesel.
Bon estado xeral. Control técnico pasado. 290 .000 ptas . Tfno : 666 945
629. Deixar mensaxe no contestador:
• Véndese piso novo de 100 m2 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 dossier de prensa de 36 páxinas do 30
Festival lntercéltigo de Lorient do
xornal Le Telegramme. Encomendas
ao apartado 2167 da Coruña, achegando 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, frigorífico expositor, balanza dixital, éonxelador e cafeteira con muíño. Xunto
ou por separado. Tfno: 986 326 449.
• Vendo parcelas en Uriz (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-Time Life (sen estrear). Vendo, asimesmo, outros títulos en perfecto estado. Envío listado. Carlos Soaxe
Piñeiro. Vilela, 8-Tirán. 36959 Moaña.
• Véndese parcela de 2.208 m. Si-

compoñen esta mostra de
trinta obras que abranxen o
periodo que cranscurre entre
1910e1930.

URB-MANO
Mostra fotográfica con obras
de Ana Fontoira, Puri Diaz,
e Roberto Hernández, con
obra gráfica dixitaL Presentan, baixo {in ponto de vista
moi persoal, a relación que
se esqtbelece ~tre o humano e a paixase urbana: personaxes, visi6ns, soños... No
centro múltiple de arte Visual Labora (López de Neira,
5), até este Xoves.

no núcleo rural ao pé do
Pico Sacro, Concello de Boqueixón . Prezo interesante. Tfno .: 606
250 288.

• Búscase profesor de matemáticas comerciais e contabilidade
para clases particulares no mes de
Agosto en Mondariz-Balneário. Interesados chamar ao 606 507 853 .
• Mestra (oposición de 1978) definitiva en Madrid -centro en formación
específica de persoas adultas, especialista e habilitada en Língua Española e Inglés (1 º e 2º de ESO) e ciclos inicial e médio; permutaria por
praza semellante ou de primária ou
1 11 ciclo da ESO na Galiza. Razón
nos telf. 91 409 75 60 ou 659 194
520, perguntar por Soledad.
• Estamos a artellar a formazón dun
grupo de siareiros e siareiras do
Racing de Ferrol. De interesarte
chama ao 626 259 967.
• Gostaria de corresponder-me
com ~essoas que falam galego.
Sou brasileiro , formado en língua
portuguesa , inglesa e estudo atualmente espanhol , mais interesso-me
bastante pela origem e afinidades
entre as línguas portuguesa e galega. Meu enderec:;:o é: Vítor Marques
Costa, Rua Olavo Bilac, 2059-Centro -Zis . 64001-280 Teresina- PiavíBrasil .
• A Peña deportlvista Pardo de Cela ten á venda camisolas, puchas...
coa simboloxia da equipa, na sua sede social, Bar San Pedro, Correlos19, Mor (Alfoz) .
• En Bueu alugo vivenda en Setembro, tres cuartos. Tfno. 655 51 o 161.
• Véndese Mercedes, 190 2.6 E.
Tfno . 986 296 034. +

da e baseada no libro do
mesmo título de Manuel
Rivas. A representación será o Venres 22 ás 22:30 e o
Sábado 23 ás 20:30 no Centro Cultural Caixanova.

no Centro da Cultura "Anti-gua Instituto' (Jovellanos
21), até o 29 de Outubro.

Vilagarci·a

• EXPOSICIÓNS

LEOPOLOO NóVOA
Poderemos contemplar a
sua obra na Sala de Exposicións da Casa da Cultura, até
o 15 de Outubro. Nas suas
pinturas, a noción de realidade social, do momento estético, a calidade técnica
con relación á linguaxe abstracta son superadas polas
vicisitudes matéricas, pictóricas, gráficas e cromáticas,
coma pala harmonia musical das formas.

MARATÓN
FOTOORÁFICA
Organizada polo Concello
e que se pode visitar na
Casa das Artes, 1ª andar.

•TEATRO

Lubián

SARABELA TEATRO
Cenificará a obra titulada O
lápis do carpinteiro, dirixida por Ánxeles Cuña Bóve-

•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS

la de Exposicións da Funda-

VIRXÍLIO VIÉITEZ
O fo tógrafo da T erra de
Montes mostra a sua obra

ción Caixa Galiza até o 22
de Outubro.
~.&
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Braga
SANTIAGO, -

Xixón

)
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• Mestre de Primária con experiéncia busca traballo relacionado co
ensino ou calquer outro (Non están
os tempos para escoller). Manuel 616
354911.

• EXPOSICIÓN§

CARA ACARA
É o título da mostra na
que Henri Cartier-Bresson é protagonista por
partida dobre xa que, por
unha banda se presenta o
seu traballo como fotógrafo do grande escultor Alberto Giacometti e pola
o utr a, móstrase como
protagonista d as fotografias nun traballo realizado
pola sua muller, Martine
Franck, fotógrafa da axéncia Magnum. Estará na Sa-

' L

N

• Os CDs e cintas coa recompilación musical dos Morenos de Lavadores, editados pala Asociación
Viciñal de Lavadores para homenaxealos 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 .

MERLIN E BELAOONA
Este Concello da província
de Zamora acolle ao grupo
galega de pop-rock Merlin
na madrugada do Sábado
23, despois da verbena da
Festa da Tuíza. Na romaria
do mesmo nome estará o
grupo folc Beladona o Domingo 24 a partir das 18:30.

\ ._
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UN TEMPLO, UN LUGAR
Organ.izada pala conselleria
de Cultura galega, pódese
contemplar até fu _ais mes.

Melga~o
• EXPOSICIÓNS
PEDROALVES
Óleos e acuarelas, até fin de
mes, no Solar do Aivarinho.
Carmen Rial Guijarro fai o
própío coa sua pintura e ceram ica na Sala de Exposiiroes da Casa de Cultura.

Lisboa
•CINEMA

IV FESTIVAL
ÜAY E LÉSBICO
Chega até finais de mes no
Fórum FNAC, Fórum Lisboa, Cinemateca e Cinema
King, con ciclos adicados a
Derek }arman, Straight
Night e Hard Nights.

SALAODE
lLUSTRA~Ao E BD
Os dez anos de "L'Association", até fina is de mes, de
Martes a Sábado de 1O a
19 horas, n o Palácio do
Contador Mor•
• 1

Bela dono,
á esquerda.,
e o de
pop-rock

Merlín

estarán
en WBIÁN

esta fin de
semana.

• EXPOSICIÓNS

,_,

O grupo folc

•
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As OHmpiadas de Sydney serven para denunciar apersecución dese pavo

Frei R~sendo Salvado,
•
oam1go galego dos aborixes ~ustrali~nos
-0- H . .V_I XANDE

Os aborixes de Austrália están a aproveitar as Olimpiadas de Sydney para reivindicar que remate a discriminación e ·persecución que padecen e que se lles restituan
terras e direitos. Até agora,
moi poucos prestaran atenci ón aos indíxenas da illa
máis grande do mundo; pero
entre ós seus valedores está
o misioneiro galega Frei Rosendo Salvado, que chegou
a ser bispo en Porto Vitória.

O caso é que cando chega, Rosendo Salvado vai polo camiño
contrário dos británicos e prefire
antes a conciliación e a procura
do benestar dos nativos e só
posteriormente o apostolado.
"Antes de nada convén satisfacer
no australiano as necesidades da
existéncia (... ) e despois abrirlle
o entendimento", afirma o frade.
Ese é o modelo para criar e desenvolver unha misión que o próprio Frei Rosendo dirixe en Nova
Nórsia. É precisamente esta misión a que lle dá prestíxio en toda
Austrália. Por iso, primeiro nomeado bispo de Porto Vitória e
posteriormente abrigado conselleiro do governo da colónia británica nos temas referentes aos
seus amigos os aborixes.

e

MANuEL CIDRAS

A

ofensiva dos Demó;
cratas contra os Vio;
lentos avanza sen re;
sistencia por vieiras nada
democráticos. Non é só que
co pretexto da loita contra a
violencia se ataque frontal;
mente o nacionalismo. Iso é
obv io, e cert amente grave ,
pero n o n é o m á is gra ve .
Máis alá de torcidas estrate;
xias qu e prete n de n matar
dous paxaros dun tiro, o que
resulta esencialmente censu;
rab le é que se proclam de;
fende; la democracia p r me;
dios incompatibles coa m ;
ma.

A expen as da súa concre;
ción definitiva, a medidas
apuntadas polo gob~mo, en;
tre a fruición mediática, de;
berían provoca;lo pa mo do
que non teñan a razón mobi;
lizada en combate. Avánza e,
xa digo que en resi tencia
apreciable, na tipificación de
delictos de opinión, tales ca;
mo xustificar ou exaltar ao
inimigo, no entendemento
(seguramente común entre o
contendentes) de que o fin
xustifica os medio .

Nado en Tui en 1814, Frei Rosando Salvado toma os hábitos
en San Martiño Pinário o Dia da ·
Pátria de 1830. Ben cedo amasa o seu interese palas misións '
e o Vaticano envíao a Austrália.
Despois dunha viaxe cargada
de peripécias, o frade chega .ao
porto de Fremantle en Xaneiro
de 1846. Ali, haberá de porse ao
mande de John Brady, nomeado
bispo da recén criada diócese
de Perth, no Suloeste da illa.
Na sua chegada de contado ponse de parte dos indíxenas, que
sofren unha. política de extermínio que nese momento fai que só
queden entre cen mil e un millón
de persoas. Ao contemplar espantado a situación ·non só toma
partido, senón que verte duras
críticas contra os británicos, autores da desfeita. Como monstra
valen as suas palabras: "Os [auténtic_
os] australianos foron ·tratados, cando menos nas colónias
de Nova Gales do· Sul e da Aus·trália feliz [estado de Vitória], do
modo máis vituperábel e vergo·ñento. As enfermidades que lles
pegaron, o arsénico e as armas
de fago foron outras tantas causas primordiais do considerábel
decrecimento da povoación indíxena". Das palabras de Salvado
ternos constáncia graz~s ao contributo dun mestre de Tui, Santiago Rodríguez, que en 1944 escrebiu o libro "Un galego civilizador en Austrália", unha biografia
sobre o frade que dá conta da
sua simpatia polos aborixes, ainda que esta estivese tingu¡da de
paternalismo católico.

Disidencia

O seu labor de defensa da povoacion indíxena desenvolveuse durante máis de cuarenta
anos, ainda que chocou coas
intrigas da lgr-exa, que o abriga-

falece en Roma o 29 de Decembro do ano 1900 á idade de
oitenta e sete anos. Os seus
restos foron trasladados a Nova
Nórsia, onde repousan. •

ron a regresar a Europa en várias oc~sións para negociar con
Roma o futuro da misión que
dirixia. En 1899 emprende a
derradeira viaxe de retorno e

Vários séculos de exterminio
A colonización de Austrália por
parte dos británicos significou a
extermínio e é;l privación de direitos dos aborixes da illa. Durante
vários séculas padeceron unha
persecución e un confinamento
qu·e estivo a piques de facelos
desaparecer. Só a partir dos
anos noventa do século xx, re-

coñecéronselles alguns direitos
e territórios, pero de facto a política seguida con este povo seguia a conducir ao seu extermínio porque non puña as bases
do seu desenvolvimento e limitábase a a subsidiar unha vida'
sen esperanza nengunha. O alcolismo é habitual entre os nati-

vos e isto e a falta de formación
dificuldan a sua integración.
Desde os anos noventa os
aborixes conqueriran un recoñecimento de direitos que impedía discriminacións por razóns de étnia, pero na prática
dificuldábaselles a convivéncia
coa povoación ocidental con
normas de etiqueta e comportamento para aceder aos locais
públicos. Mesmo o alcolismo
inducido por unha política de
subsídios é un argumento para
xustificar a inexisténcia da-convivéncia entre as .duas comunidades que habitan a illa.
Os aborixes dixeron basta e están a denunciar ao mundo a sua
situación e a reclamar a restitución de maiores porcións de território. Parellamente á celebración da inauguración oficial dos
Xogos Olímpicos, os aborixes
celebraron outra Olimpiada para
monstrar ao 'resto do mundo
que hai ·outra Austrália, a verda.. deira, indíxena e orgullosa que
se resiste a desaparecer. +

A prudencia e a oportunida;
de política aconsellan non
exterioriza;la di conformida;
de, porque rixe o axioma de
que o que non está comigo
e tá contra min, e non é p i;
ble a equidistancia. Pero non
é un problema de equidi tan;
cia , serrón e aca de di ;
tanciamento. Distanciamen;
to da irracionalidade, da pai;
xón irracional, que non deixa
de selo porque e adxective
como democrática.
Pode er unha imprud ncia,
dende lago a un xa 11 a urre
falar tanto do mesm . Pero
no medio dun discur o unita;
ria que non admite fisuras (é
dicir, totalitari ) e te qu
suscribe e que non é ninguén
máis que ese que le, di int .
Non porque tema polo na;
cionalismo, serrón porque te;
me pala democrac ia. •

V oLVER Ao REGO

E

nrique Múgica aparece
n a pre n sa: "por a í din
que é un imbécil" . R e;
fírese ao Corn~elleiro de Inte;
rior ba sca , Balz a, d o qu e
aprove ita para pedir que de;
mita. O político socialista, en
clara deriva á dereita monta;
raz, é o encarregado de que os
c idadán s sexan respe itad os
palas institucións. A orixina;
lidade das suas fo rmu lacións
desque fo i ele x ido ·apontan
máis á democrácia de tax i e
taberna que á alta institución
que preside. •

