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A Gorda Civil, que feriu ao alcalde de Noia,
andaba á percura dun concelleiro do BNG
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O espello no serán
Ramón Otero Pedrayo
Unha fermosa homenaxe
. á cidade pola. que Otero
Pedrayo se sentiu gozosa e
inevitablemente cativado desde
o instante mesmo de visitala
por vez primeira:
Santiago de Compostela.
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Terrorismo,
un problema para o O, 7%
Segundo o Barómetro de Outono de La Voz de Galicia, os galegas situan
ao terrorismo no 14 lugar entre os principais problemas sociais, preocupándolle unicamente ao 0,7%. Nos primeiros lugares están o desemprego, as drogas, a agricultura e pesca, os prezos, a corrupción, o médio-ambiente, a xustiza, as infraestruturas, a delincuéncia, a sanidade,
as pensións, a educación ou os impostas. En España, pola contra, situan ao terrorismo como o principal problema o 38,6% da povoación,
aumentando 20 pontos desde os inquéritos do verán e as campañas
mediáticas posteriores: O PP extrapola a sua política a Galiza e, na sua
campaña de arremetida contra os nacionalismos, situa o núcleo do debate no terrorismo tamén aqui. Non se dá canta dun princípio publicitário que ditamina que o poder de convencimento é limitado e unha
grande campaña de marketing é incapaz de vender un produto masivamente se esté non se corresponde coas expectativas do consumidor.
Será por eso que as suas mentes roáis lucidas lle están a pedir q~e cesen
na arremetida contra o BNG por ese camiño, pois os inquéritos tamén
mostran que os galegas para nada identifican .BNG con terrorismo?
Temen que o agañotamento insistente se volte contra o PP? +
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Placa que corresponde á reivindicación de máximos para as matriculas e placa pactada, inicialmente, polo Govemo central que incluia distintivos autonómicos.

Catalunya, Euskadi, Gal,iza evárias comunidades autónomas
prepáranse para ainsubmisión

Aguerra das matrículas esténdese
por todo o Estado
-0- HORACIO VIXANDE

A decisión unilateral do Governo de impar unhas placas de matrícula que ignoran a natureza plural do Estado está a provocar unha resposta de insubmisión civil que se cen tra na edición de autocola_ntes que colocar ben dentro da placa ou ben ao seu carón .
Contra o que parez, o conflito naceu hai moito tempo, cando inicialmente o Governo se
negou a adaptar as matrículas á denominación normativa de topónimos como Ourense.
No naso país, o BNG defendeu i.ncluir distintivos autonómicos prévio acordo coas autoridades autonómicas. O PSdeG-PSOE tamén se manifesta a pral de recoller a pluralidade do
Estado. Q PP, entroques, considera a decisión do Governo central "tecnicamente axeitada".

J

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

conseller de Interior Xabier Pumés foi moi claro sobre esta ·
cuestión e dixo que un autocolante non representa un perigo
para a seguridade vial, que é o
obxectivo primordial dos Mossos
d'Esquadra", dixo Susana Quintana, chefa de prensa da consellaria de Interior da Generalitat
de Catalunya. As palavras de
Pumés constituen toda unha
_chamada á insubmisión civil para respostar á edición unilateraldo Governo central de impor unhas placas de matrícula que non
reflicten a realidade plurinacional do Estado.
Pero mália que a policía autonómica catalana será permisiva cos
veículos que alteren a placa e en
lugar do E de España poñan · o
CAT de Catalunya dentro da .
ducir o acordo inicial co Governo
banda azul da _esquerda da placentral de incorporar unha banda
ca, d_ebaixo do círculo de estreazul cunha inscripción branca e
las, non significa que o Governo
vertical coas siglas CAT, situánde Jordi Pujol vaia adoptar a
doa á direita da placa e convivinmesma fórmula. A sua será máis
do coa banda azul co E e o círmoderada e irá na liña de repro-

culo de estrelas. A novidade respeito ao acoro inicial co Governo
central é que o CA T irá tora da
matrícula, pero pegado a ela para non incorrer na manipulación
da placa, que é sancionábel.

A organización catalana Omnium Cultural editou un autocolante azul co círculo de estrelas
e o CA T, pero recomenda colocalo tora da placa. Esquerra Republicana de Catalunya editou
outro igual pero recomendou _ __
colocalo para substituir o E, é dice r, dentro da matrícula. Ao
tempo abriu unha canta con
aportacións dos cargos do partido para facer frente aos gastos
. xudiciais producidos polas sancións por manipular a placa. Mália que en Xirona e en Lleida os
Mossos d'Esquadra teñen competéncias exclusivas en matéria
de tráfego, agárdase que en
Barcelona e en Tarragona a
Garda Civil impoña sancións.
"Porén dependerá da cantidade
de xente que substitua o E polo
CA T, se son moitos como cando
se substituiu o GE de Gerona
polo GI de Girona, entón as multas quedarán sen tramitar", indicou Jofre Montoto, chefe de
prensa de Esquerra RepublicaPasa á páxina seguinte
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Vén da páxina ant.erior

na de Catalunya. En todo caso,
o conflito coa Garda Civil en Catalu nya só se producirá até o
mes de Decembro-, cando os
Mossos asuman as competéncias de Tráfego tamén en Barcelona e Tarragona.
No conxunto do Estado, socialistas, nacionalistas e rexionalistas foron unánimes na demanda
de inclusión dos
distintivos territor i ai s nas novas
placas. Pero só
nalgunhas comunidades autónomas os seus respeitivos governos
decidiron realizar
algun tipo protesta e mesmo dar o
paso de incorporar os seus distintivos aos veículos oficiais.
Trátase de Cata1unya e as llles
Balears. Os primeiros pegarán o
Mesa
CAT e os segundos o 18 nos
seus coches oficiais.

rá o autocolante que editemos",
indica Concha Costas, a presidenta da Mesa. A decisión da Mesa conta'rá co'a opinión doutros
colectivos, máis que nada para
evitar duplicidade de i!liciativas.
No caso de que as organizacións políticas e sociais galegas
non decidan unha actuación
conxunta, no mercado haberá
todo tipo de autocolantes segundo o gasto de
cada quen, desde
engádegas azuis
cunha referéncia
á Galiza para a
direita da matrícula até propostas de máximos
como autocolantes azuis coas
estrelas europeas
e as siglas de
Galiza. Mesmo
respeito ás siglas, naberá G ou
GZ segundo o
gosto de cada
quen. Contodo,
non houbo unanimidad e na denú ncia dunha
matrícula que ignora as peculiaridades galegas,
case todas as forzas políticas demandan un distintivo galego, pero o PP galego
considera a decisión do Governo
central "tecnicamente axeitada e
conforme á normativa europea".
Un portavoz desta forza asegurou que o partido non ve maior
releváncia na cuestión.

Para os Mossos
non é prioritário
perseguir feit.os
que non teñen
que ver coa
seguridade vial

A

tratará
de coordenar
a sua campaña
con outras
organ izacións.

Ainda están por
decidir que tipo
de campañas se
desenvolverán
neutras comunidades autónomas, pero algunhas están perfiladas. A máis insólita é a do Bloc Nacionalista do
País Valenciá, que editou un
autocolante co escudo de Valéncia, para situalo á direita da
placa da matrícula pero no seu
exterior.
Os bascas, porén, non aprobaron
nengun tipo de medidas destas
características, ao igual que os
aragoneses, onde governan rexionalistas do PAR e socialistas.
De todos xeitos, colectivos sociais
e políticos bascas, andaluces, valenciáns e aragoneses editarán
autocolantes que se colocarán a
carón das placas para significar a
realidade plural do Estado.

Galiza na vangarda
Nesta cuestión, a Mesa pola Normalización Lingüística de Galiza
está a server de refe.réncia pola
sua experiénca na campaña para
mudar o OR polo OU en Ourense
e conquerir que a matrícula reflectise o nome oficial da cidade e
da província e non a antiga denominación deturpada. "Nós mesmos estamos a estudar como se-

En todo' caso, a estratéxia para
loitar para que as placas de matrículas incluan os distintivos autonomicos e reflictan a pluralidade do Estado terá en Catalunya
e Euskadi cenários distintos.
Tanto os Mossos d'Esquadra como a Ertzaina permitirán circular
con distintivos agregados á placa orixinal. Neutras partes do
Estado, os cidadáns terán que lidiar coa Garda Civil. Neste último caso, quen opten polas fórmulas maximalistas de substitur
o E por ou~ro indicador, ou de incluir algunha sigla dentro da placa, o conflito co Estado será de
natureza xurídica. Se o número
de persoas que optan por unha
fórmula de insubmisión ao modelo centralizador, a maquinária
sancionatória da Dirección Xeral
de Tráfego quedará saturada e a
realidade pluricultural do Estado
quedará reflectida nas matrículas pola via dos feítos.•
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Tráfego non é neutral e só sanciona
as placas con distintivo autonómico
O Regulamento Xeral de Veículos, no capítulo v11, artigo
49, declara que "queda proibi. do que nas placas de matrícula se coloquen, inscreban ou
pinten adornos, signos ou outros caracteres ( ... ) incluida a
publicidade no interior das
mesmas" e sanciona a conduta con 15.000 pesetas de multa. Este é o precepto que empregará a Dirección Xeral de
Tráfego para perseguir a
aqu'e les veículos que agreguen á matrícula europea un
distintivo de carácter autonómico ou as que substituan o E
polo distintivo do seu país ou
comunidade autónoma.
A Dirección Xeral de Tráfego
non ten sido neutral na cuestión das placas das matrículas. Até agora non se rexistaron sancións contra aqueles
veículos que á tradicional matrícula co indicativo provincial
engadíanlle o distintivo europeu co E de España. Mália
que no gabinete de prensa da
Dirección Xeral de Tráfago
afirman que non se dan dados
sobre sancións destas características, o feito de que unha
porcentaxe de veículos sega a
levar matrícula provincial con
distintivo europeu indica que
non recebiron sancións e polo
tanto decidiron non retirar a
bandiña azul co círculo de estrelas e o E.
A guerra das matrículas remóntase a bastante tempo
atrás. No caso galega comezou cando a Mesa pala Normalización Lingüística e várias
asociacións civis iniciaron unha campaña para que a matrícula provincial en Ourense correspondese co única denominación oficial da cidade. Naqueles tempos, moitos veículos substituiron o tradicional
OR polo OU. A resposta da
Dirección Xeral de Tráfego foi
reprimir este comportamento·
mediante sancións. Proba da
falta de neutralidade da Dirección Xeral de Tráfago foi que
aquelas matrículas co OU
conviviron con outras que- levaban o distintivo europeu,
pero só as primeiras foron
sancionadas.
A campaña pola normalización

Houbo várias opcións que os cidadáns seguiron. As matriculas máis centralistascontaron coa condescendéncia da policia. A campaña do GZ tiña un carácter alternativo
e conqueriu un grande éxito.

N on

pendente de redas placas de
solución.
Ourense obtivo
SS
grande resposta
cidadá e motivou
A batalla pola
unha forte desonormalización da
bed i én ci a civil.
matrícula ourensá gañouse máAs multas daquela puxéronse
lia a belixeráncia
da Administra-.
por alteración
das matrículas e
ción do PP. O
ascenderon a
OU tivo que re20.000 pesetas
coñecerse como
o único legal pecada unha. Algunhas pagároro as sancións
nas os partícula.:
non foron anulares, outras a Medas. Eis todo un
exemplo de como resposta o
sa pala Normalización e unha
Estado a unha campaña de dedelas foi recorrida diante dos
xulgados. Este recurso está
sobediéncia civil.•

sancionaron
as matrículas
provinciais
coa banda azul
e o E.

Todos os veículos con matrícula de Madrid
Os madrileños son os únicos que non protestan polas
novas matrículas porque a imposición do Governo de
José María Aznar é como pór a todos os veíc1,1los a
matrícula de Madrid, algo que na Galiza non é
aceptábel.
Os galegas ternos unha identidade e ternos que
recoñecernos como galegas e que como tais nos
recoñezan os outros e para iso precisamos duns
símbolos entre os que están as matrículas. A cuestion
da simboloxia é relevante para todos, mesmo tamén
para España ou para os outros Estados europeus estes últimos recoñecen a pluralidade do seu interior.
Por esa razón é que a directiva europea que incluiu a
banda azul co círculo de estrelas non impón unha
matrícula comun sen diferéncias entre os Estados: A que
armaría Aznar se en Bruxelas decidiran como deben ser
as placas e se as numeracións fosen continentais!
Queda patente asi a necesidade de todos de contar
cunha sirríboloxia própria. Oeste xeito é imperioso que

as matrículas reflictan esa identidade diferenciada, por
iso é benvida calquer acción individual que conduza a
significar que somos galegos e que os nasos veículos
son propriedade de galegos. Contado, e para unha
maior eficácia na loita que teremos que enfrentar para
acadar o naso recoñecimento, seria preferíbel unha
coordenación entre todas organizacións sociais e
políticas para unificar a simboloxia a incorporar ás
nasas placas de matrícula.
·

carro oficial cunha autoridade a bordo e ignorar de
onde é esa autoridade, cando o conceito de autoridade
leva implícito o recoñecimento social do seu poder.
Pero a necesidade de diferenciación tamén afecta ao
particular que vai mercar un veículo de segunda man.
O comprador necesita saber se o carro procede dun
lugar costeiro -e está afectado polo salitre, por
exemplo-, se vén de sofrer unha grande cidade como
Madrid, etc. Cando o Governo argumenta que hai que
!acilitar a venda de segunda man, estase a pór ao
servizo duns poucos, non da maioria.

Outro apoio deberia vir do conflito institucional. Que os
concellos progresistas se impliquen pode resultar
beneficioso porque é unha forma de amplificar o
alcance do problema. Adoptar, por parte dun concello,
Neste proceso hai que ter en conta que o cámbio de
medidas de insubmisión civil nas matrículas dos seus , postura do Governo central deuse a últim·a hora, cando
- previamente había un acordo para incluir os distintivos
parques de veículos, agudiza o enfrentamento do
Estado e pon de manifesto as diferéncias.
territoriais. E tanta celeridade ao tomar unha decisión
xa se sabe que finalmente priva de lexitimacióri e
A significación da procedéncia dun veículo, ademais
provoca situacións non previstas polo executivo. •
de simbólica, é relevante para o cidadán por vários
ANOSA TERRA
motivos. Non deixa de ser un paradoxo ver circular un
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OPP non pode incluir no Parlamento Galega ocomunicado que redactou ca PSOE en Estrasburgo

OBNG logra parar a campaña
que pretende apresentalo como cómplice do terrorismo
hai que agardar para que o Governo Aznar deixe de manipular
dun xeito partidista e sectário este problema? Canto tempo ternos que tolerar o comportamento sectário e xenófobo do Executi vo que profire mensaxes nas
antípodas de calquer talante democrático e fai explotación eleitoral das víctimas? Canto tempo
os cidadáns do Estado terán que
aturar esta situación de inseguridade xurídica e persoal?".

*A. EIRÉ

"Non puido ser". Con este símil
fútbolístico comezaban as perguntas a Pita Varela despois de
que non puidese incluir o comunicado redactado por deputados 'd o PP e PSOE como declaracións do Parlamento galego. O conselleiro e voceiro do
· PP, contrariado, non gostaba
das perguntas, e até ameazou
ao xornalista de A Nosa Terra
cun ''tomo nota" do seu nome.
O PP intentou poñer ao BNG
contra das cordas no Parlamento Galego facéndolle asinar o comunicado que Camilo
Nogueira se negara a rubricar
en Estrasburgo ou ser denunciado, máis unha vez, por (•negarse a condenar o terrorismo". Pero non o logrou. Esta
vez o BNG gañoulle pala man
e, minutos antes de comezar a
sesión, apresentou un texto de
resolución contra o terrorismo
ante a Mesa do Parlamento·
para ser tomado como "acordo
institucional".
O PP decidira apresentar a mesma declaración redactada por
seis deputados populares e socialistas en Estrasburgo e pasada a
asinar aos restantes membros da
cámara europea, pero atopouse
con que a proposta do BNG non
podia ser rexeitada, nen emendada, pois era, nen máis nen menos, que a aprobada por unanimidade no Congreso dos Deputados despois do asasinato do concelleiro catalán Ruíz Casado.
O voceiro popular e conselleiro
da presidéncia, Xaime Pita, tentou ainda engadirlle a esta declaración do Congreso o texto
redactado por populares e socialistas na cámara europea, por
considerar que "estamos implicados nese foro". Os socialistas
e IU negáronse a apoiar esta iniciativa ao considerar que se ollaria claramente que era unha manobra directa contra o BNG.
O procedtmento seguido polo
BNG de convocar á Mesa do Parlamento non gostou a Pita nen a
Pérez Touriño, pois consideraron
que, "coma outras veces, non facia falta". Na reunión da Mesa, Pita Varela confundiu a declaración
de Estrasburgo cunha declaración
institucional, tendo que ser rectificado polos seus compañeiros, e,
Xosé Manuel Beiras, con bastante retranca, facialle ver que a declaración de Estrasburgo "non
aportaba máis que o outro comunicad o" e que as Cortes tiñan
"moita máis solvéncia que o parlamento europeu, pois son a Cámara soberana do Estado español". Pita saiu contrariado e enfurruñado, ainda mostrándose con- ·
forme, "como non faltaria máis",
en non engadirlle a declaración
que levaba preparada.
Touriño, pola sua parte, seguiu
co seu intento confusionista e ·ce-

Os nacionalistas adiantáronse, desta volta, ao PPque Hes tiña preparada unha choada.

lebrou a "rectificación do BNG a
respeito da situación de isolamento na que se colocou en Estrasburgo", ante a negativa de
Nogueira de asinar o documento
redactado polos seus ·compañeiros de partido e do PP. Xosé Manuel Pazos (IU) considera que é
necesário evitar "pequenas discrepáncias en matéria de terrorismo". Beiras non quixo contestar a
Pérez Touriño ao considerar as
suas declaracións "irrelevantes".
Un Pérez Touriño que, dias antes, na concentración habida no
Obradoiro lamentaba ante os xornalistas a auséncia de dirixentes
do BNG, mália estar Camilo Nogueira, Encarna Otero a catro
concelleiros de Compostela.

A. PANARO

- Coa declaración aprobada polo
Parlamento Galega por unanimidade parou a campaña que o PP
e o PSOE lanzaron contra o BNG,
esta vez aproveitando que Camilo
Nogueira se negou a asinar o seu
comunicado en Estrasburgo.

de "cínica" a actitude do PP. Ovoceiro nacionalista no Congreso
afirmou que o BNG está, en espírito pacífico e democrático, "a anos
luz do carácter do PP". Rodríguez
apoiou a postura de Camilo Nogueira afirmando que a condena
contundente a ETA non leva a que
se "exclua o diálogo, sempre que
se deixe de matar''.

Ante as acusacións do PP e as
máis mainas do PSOE, o BNG
saiu ao paso, pedíndolles cun
"abonda xa", que parasen co "carroñeirismo político". Francisco Rodríguez afirmou que non están dispostos a que en nome da unidade
de todos os demócratas "se anule
o pluralismo político", calificando

Xosé Manuel Beiras, tamén saiu
ao paso, perguntándose "cantas
veces vai ter que reiterar o BNG
a condena dos actos violentos
de ETA? Canto tempo ternos
que agardar para que o Governo
faga algo máis que condenar e
actue políticamente para solucionar o problema? Canto tempo

Campaña
contra o nacionalismo

Camilo Nogueira, pala sua banda, afirmou a A Nasa Terra que a
decisión de non votar o documento pasado a asinar por deputados do PP e PSOE en Estrasburgo foi adoptada polo grupo da
Alianza Libre Europea no que está encadrado o BNG ao considerar que "non podemos negar o
diálogo, pois é a única saída política para Euskadi". Acusou ao PP
de meter, envolta nas condeas
contra o terrorismo, a sua estratéxi a política de acoso ao nacionalismo, porque "tamén negan
o diálogo entre os demócratas".
Nogueira aclarou que o comunicado convértese en declaración
do parlamento se é asumido por
máis do 51 % dos deputados, sen
que se poida emendar nen debatir, e que el, o mesmo día, fixo unha condea explícita e rotunda na
sua intervención no Parlamento,
condea que non foi recollida por
nengun médio e que esqueceron
a mantenta PP e PSOE. Nogueira perguntouse "porqué teño que
firmar un documento do PP co
que non estou de acordo se tamé n podo apresentar o meu?
Non estou disposto a asinar ao
ditado de ninguén".+

A. EIRÉ

·Esa broma dos nacionalismos
José Maria Aznar está convencido de que os
nacionalismos históricos se converteron nun
problema de Estado e por iso o seu obxectivo
primeiro é desaloxalos de Gasteiz e Barcelo~
na e impedir a chegada a Compostela. Se fal~
ta fai apoiaranse no PSOE. A teima de Aznar
ven dada polo seu convencimento de que "os
nacionalismos, fóra do governo, durarán o
mesmo do que un xelado fóra da neveira", en
palabras de Mayor Oreja.
Para acabar con "esa broma dos nacionalismos" (Aznar, dixit), emprégase a manipula~
ción roáis malintencionada e elaborada nas alquímias políticas, capaz ainda de desvirtuar as
palabras e mudarlle o seu verdadeiro significa~
do. Desprovistas das suas cualidades primixénias, apróprianse delas ou as utilizan como ar~
mas alanzadizas contra os enemigos políticos:

democrácia, diálogo, fascismo, totalitários, pacifistas ... , sofren transformismo na manipulación.
As xomadas de protesta, as manifestacións e os
comunicados, están perfeitamente estruturados
non só para condear a ETA senón a todos os
nacionalistas. A manipulación, á que xogan a
case totalidade dos médios e xomalistas esta~

tais, converte aos que rexeitan o "pensamento
único", imposto pola forza do ruido mediático
e o abouxamento constante, en téped.os, com-

pañeiros de viaxe, sospeitosos, inductores,
beis ... ETA colabora axeitadamente.

culpá~

A "unidade dos demócratas", non é máis que
un xeito de arremeter contra os nacionalistas. A manifestación de Basta ya! foi deseña~
da e executada, coa belixeráncia dos meios
de comunicación facendo campaña, para que
os nacionalistas non estivesen presentes.
Chegaríalles con usar outro lema para sumar
vontades, para impedir divisións, se estas di~
visións non fosen intencionadas, buscadas,
preparadas, deseñadas. Que pasaría se o Go~
verno Basco convocase unha manifestación
co lema Autodeterminación e Paz? Sabían que
PNV e roáis EA non podían claudicar dos
seus princípios nacionalistas manifestándose
baixo o lema de Constitución, Estatuto e Paz.
Era unha "trampa saducea", ~orno a denomi~
naria un ex ministro de Franco.
O mesmo fixeron odia 22 nun debate no Par~
lamento de Estrasburgo cunha moción na que
rexeitaban o diálogo como método, e como

tentaron facer o 26 no Parlamento galega. Lo~
xicamente, os nacionalistas votaron en contra.
Podían facer outra cousa? Podian apoiar unha
proposta negadora de calquera solución para
Euskadi? Podian esquecer a razón e, por medo
á campaña, plegarse ao pensamento único?
A trampa levou a que, unha vez máis, na Gali~
za, arremetesen contra o BNG, case acusando
a Camilo Nogueira de ser un dos responsabeis
de que ETA siga matando. Non lles abonda
coa condea do terrorismo, é preciso condear a
propria ideoloxia nacionalista. Autocondearse.
Están negando a capacidade de discusión, de
confrontación de ideas, de facer política. Es~
tán a impoñer o pensamento único. A derei~
ta está a xogar o mesmo que en 1936 con
Largo Caballero. O grave é que agora, o
PSOE, como en 1980, con Mugica de muñi~
dor, está ao lado da irracionalidade. Os socia~
listas non só están a perder a visión política,
senón a esquecer a história. Pero xa hai al~
guns que se están a dar conta que trasladar a
Galiza o debate que se está a dar en Euskadi
pon en perigo á sociedade, ainda que PP e
PSOE podan rentabilizalo en votos.•
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Agarda civil asaltou sen indícios asua casa esembrou adúvida-sobre ela

Interior condenado a indenizar
á muller confundida cos secuestradores
de Anabel Segura
A Sala do Contencioso Administrativo da Audiéncia Nacional condenou ao Ministério do Interior a indenizar con
once millóns de pesetas á viciña de Vigo Erea del Rio, cuxa casa asaltara un grupo de
garda civis na busca da secuestrada Anabel Segura, que
non se atopaba ali. Mália que
o asalto da vivenda _produciuse sen apenas dados, a garda
civil sementou dúvidas no entorno de Erea do Rio. O fallo
senta xurisprudéncia e condena tanto polas secuelas físicas como polos danos morais.
nen se confirmou se a garda civil
trataba de resolver o secuestro
antes de que o fixese a policía, no
marco duns supostos ciumes entre os dous carpos. En tocio caso
a Audiéncia considera que mália
que os asaltantes da sua vivenda
puderon comprobar que non tiña
relación co secuestro, sementaron dúvidas inecesárias no seu
entorno, "xerando inxustamente
contra ela un xuízo negativo".

A.N.T.

ción do tempo que estivo incapacitada Erea del Ria nen polos gastos médicos para reparar o dano
nen os gastos materiais producidos na sua vivencia, o tribunal tamén considera que deben indenizarse os danos morais proclucidos
por sementar a dúvida sobre a vítima. Por este conceito a Audiéncia
estipu-ia unha indenización de oito
millóns de pesetas, unha cantidade moi elevada se se compara
con outras indenizacións que se
acostuman fixar. En total, sumados todos os conceitos Erea del
Rio recebirá do Ministério do Interior case once millóns de pesetas.

Ademais, a Audiéncia considera
que as actuacións da garda civil
"exceden o que seria normal para
o cumprimento das suas funcións"
e que "superou os límites do razoA resolución xudicial, que data de
ábel e do que a própria operación
Abril deste ano, senta xurisprupolicial exixia", por isa o tribunal
déncia e non admite recurso do
considera que o Ministério do Interior ten que indenizar a Erea del
Ministério, polo que é totalmente
Ria polos 177 dias que estivo infirme. A este fallo antecedía unha
capacitada palas actuacións poli- • actuación contra o Estado pala vía
penal que non fara adiante. Adeciais, actuacións que non estaría
mais habia unha resolución prévia
abrigada a soportar polo desproporcionado das mesmas.
do Ministério do Interior que outorgaba unha indenización moi exígua, que o tribunal ampliou en noPero a indenización non só a estipula a Audiéncia Nacional en funve millóns de pesetas máis. +

Orexidor noiés culpa aGuiña
de non admitir críticas pola alta sinistralidade·da comarcal 543

AGarda Civil fire .
ao alcalde de Noia nunha sentada dos viciños
-0- S. CARBALLIDO

O alcalde de Noia, Rafael García
Guerrero, considera que a brutal
carga de que foron obxecto por
parte da Garda Civil uns douscentos viciños dos concellos de
Noia e Lousame, e na que o próprio rexidor resultou ferido de
certa consideración, ten como finalidade "provocar aos viciños e
amedrentar á poboación, ainda
que a maioria sexan vellos ou
nenas." Asemade , García Guerrero considera que é o conselleiro de Política Territorial, Xosé
Guiña "quen se· nega unha e outra vez a estabelecer un diálogo

Os votos do PP serviron para rexeitar na comisión de Ciéncia e Tecnoloxia do Congreso a proposición non de lei do
BNG, que demandaba que as antenas de telefonía mobil non
se instalasen perta dos núcleos de povoación. Guillérme
Vázquez, deputado nacionalista, sinalou que "non é razoábel
que a auséncia dunha normativa básica estatal permita ás
empresas actuaren como lles pete, e seguindo como único
critério o da rendabilidade económica, sen ter en canta nen
os riscos para a saude nen os impactos estéticos". Ana Mato, do PP, fixo referéncia a estúdios que sosteñen que non é
posibel instalar antenas lonxe dos núcleos urbanos. O BNG
aposta porque os operadores compartan unha rede básica.+

O PSOE quer
un Consello de Contas 'enxuizador'

O PP adianta a Vázquez Sandes
como valedor
Erea del Rio vivía no décimo andar deste edificio.

Erea del Ria nada tiña que ver
cos secuestradores de Anabel
Segura. É mais, a secuestrada
non era galega nen habia constáncia de que estivese na Galiza.
Anabel Segura vivía en Madrid e
o seu carpo apareceu sen vida en
Toledo a finais de Setembro de
1995. Na autópsia sóubose que
fara asasinada o mesmo dia do
secuestro. Oeste xeito, cando a
garda civil asaltou a vivenda de
Erea del Ria, Anabel Segura habia tempo que fara asasinada. No
sumário recolleuse que os indícios cos que se tomou a decisión
de asaltar a vivencia de Erea del
Ria eran ben escasos. De todos
xeitos non quedou clara a razón
dunha actuación tan precipitada,

5

Que o concello de Ribeira, cuxo alcalde é Xosé Luís
Torres Colomer, presidente da Deputación da Coruña,
non teñan entregado a documentación precisa ao Consello de Contas é sintomático do pouco poder que ten este
organismo. Esa é a opinión do grup9 parlamentárjo socialista, cuxa deputada Maria Antónia Alvarez demandaba o
Venres 23 de Setembro que se modifique a lei de criación
do Consello de Cantas. Xunto a Miguel Cortizo explicou
que o PSOE quer que se o organismo teña a función de .
enxuizamento, xa que Xunta até este momento non fixo
caso nen das suas recomendacións nen do seu informe.
Como exemplo, os socialistas subliñaron o informe do
Valedor sobre o desequílibrio económico da TVG. +

-0- H. VIXANDE

Os feitos tiveron lugar o oito de
Xullo de 1995, cando Erea del Ria
estaba a durmir na sua casa e un
grupo de trinta persoas sen identificar pero integrantes da garda civil voou a entrada da vivencia e
penetrou no seu interior, onde
apontaron con armas a Erea e con
violéncia exixíronlle dicer onde tiña
agachada a Ana.bel Segura.

móbil se afasten da povoación

necesário para arranxar o asunto
da estrada comarcal 543" entre
Santiago e Noia e máis concretamente do cruce noiés de Sampaio con Baña.

proxecto." O alcalde de Noia
asegura ter escoitado o dia da
carga policial a arde de percurar
a captura do concelleiro do BNG
de Lousame Xosé Bernaldo
Castro, "de feíto, a min déronme
na cabeza cando xa me identificara como alcalde de Noia."

Rafael García ere que a consigna de cargar contra os viciños o
serán do pasado dia 23 de SeO alcalde noiés desvela interetembro veu dada desde "altas
instáncias da consellaria" xa · ses políticos vencellados ao PP
como unha das causas da marque, en relación á viabilidade
xinación que vén sufrindo a coda estrada comarcal entre Noia
marca, na que, "agás A Serra,
e Santiago considera que "se
que está governa!fa por eles,
agachan movementos especulaNoia, Lousame, O Son e Muros
tivos dalgunhas constructoras,
son concellos socialistas e Carno treito entre Santiago e Urdilnota está rexido polo BNG."+
de, ainda sen ter saido sequer o

Nen ao BNG nen ao PSOE lles sentou ben saber que
o PP xa ten un candidato para substituir a Xosé Cara.
Os populares queren que ocupe o cargo de Valedor
do Pavo o ex presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Xosé Vázquez Sandes. O escollido ten
que contar co respaldo das tres quintas partes da Cámara para substituir a Cara, que se vai a finais de ano.+

-Reclaman que a documentación historica
se deposite na Galiza
Francisco Rodriguez, deputado do BNG, empregou ao Governo central a que elabore un informe para coñecer
todos os documentos históricos galegas depositados na
actualidade nos arquivos estatais. O BNG quer saber a
importáncia dos documentos depositados no Arquivo da
Guerra Civil de Salamanca e se houbo expólio de
documentación nos mosteiros de Montero e Montefaro.
Lembra o deputado que as novas tecnoloxias fan posibel
a reproduci9n de documentos e o seu depósito en vários
arquivos. "E moi importante para o estudo da História e
Língua galega que estes documentos estean na Gal iza",
di Francisco Rodríguez.+
·

A Mesa demanda a Gonzalez Moreiras
a 'reactivación' de Polí6ca Lingüís6ca
Os responsábeis da Mesa pola Normalización Lingüística saudan o bon talante de Xesús Paulo González Moreiras, o novo director de Política Lingüística, pero consideran que tras os últimos tres anos " de pasividade" é
urxe,nte reactivar este departamento. Asi llo fixeron constar na entrevista mantida o 26 de Setembro e solicitada
polo novo titular de Política Lingüística. Os representantes da Mesa fixeron fincapé na necesidade de facer cumprir a lexislación no ensino agora que comeza o curso.+

Estoupa un artefacto caseiro nunha mde Vigo
Ao redor das tres da madrugada do 27 de Setembro estoupou un artefacto colocado na Empresa de Traballo TempoFÁTIMA ral Ader,
-~......,....,.~
causándolle danos materiais ao
local. Esta
acción foi reivindicada polos
Grapo, segundo
co.nfirmou o delegado do
Governo
Arsénio Fernández de Mesa, na
data na que
cumprian 25 anos das circo últimos fusilamentos de Franco. Na mesma madrugada, outros dous artefactos estouparon nunha ETI de Valéncia e noutra de Sevilla.•
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OPtNIÓN

UNHA LIDEIRA DAS QUE CHAMAN TRANSVERSAIS:
CUANTIFICACIÓN LINGÜÍSTICA, INDUCIÓN MATEMÁTICA,
IMBECILIDADE INDUTIVA E LIBERALISMO
MIGUEL ANxo MURADO GARCIA

Con frecuencia crecente, a fala dos media
espét~os expresións do tipo de "eu refórzo,
me c~da día" (enténdese que tódolos días
igual: inxerindo un determinado produto
bacteriano), "cada ún puxémonos de acorde
co res¡to", ou "cada ún sabemos cousas que
prefer~mos calar". Enunciados os dous últi,
mos que, debidos a: un político e unha fa,
mosa tespectivamente, delatan na sua pecu,
liar sihtaxe, con verbos en plural para un
suxeitcb singular, as estruturas que os falan,
tes tiñlan in mente: "todos etc.". En resumo:
a conflusión entre CADA ·e TOOOS, ou máis
exacta,mente o uso erróneo de CADA por
TOOOS~ gaña terreo no exercicio lingüístico
dos últjimos tempos. Hai quen teñen a moda
por catalanismo, e certo é que os faladores
mediá~icos catal~ promoven activamente
a alloaaa (como Onega e Mariñas ao reyita,
lizar o dijera castelán, que eles usan propria,
mente, pero que os seus imitadores non ga,
legos poñen onde lles cadra). Mais tal hipó,
tese nor explica por qué o vicio prende tan
ben fótja do catalán, nen por qué hai cata,
láns qu~ non o practican, e nen tan sequer
por qué deberían practicalo, xa que nada
hai nes~ lingua que impida disterar os usos
estritamente lóxicos daqueles termos.
Índomds ao conto, dbservaremos de primei,
ras que10 galego, coma tantos outros idio,
mas -taJvez todos; dende logo castelán e ca,
talán-, dispón do que adoitan chamarse
cuantifitadores universais (TOOO,S, TODA,S,
AMBOS, S, ÁMBOLOS OOUS, ÁMBALAS DÚAS)
e distri utivos (CADA, CADACAL, CADA,
QUÉN, GADANSEU,S, CADANSÚAS). En ter,
mos foqnais, que proban compridamente
numero~os ditos populares, os primeiros son
-abrangu~dores e xeralizan unha propriedade
aos membros dun conxunto, mentres os se,
gundos son especificadores e estabelecen
unha carrespond~ncia membro a membro
entre do~s corucuntos. Así ternos exemplos
nidios de universais: COMER E BEBER TOOOS
O SABEN \FA€ERf NA TERRA OOS LOBOS OUBE,
AR COMcD TODOS; SE COMEDES PORCO ESTA,
RES Torxlis DE ACOROO; de distributivos: CA,
DA Moudtto AO SEU SOUTO; A CADA PORCO
CHÉGALLf O SEU SAN MAR!lÑO¡ CADA COE,
LLO NO \SEU TOBO ARRANXASE AO SEU
MODO, e ftta da combinación dos dous tipos:
NA FEIRAI TOOO SE VENDE, CADA COUSA AO
SEU PREZ<b; CADAQUÉN VIVE COMO QUERE E
MORRE CcPMO TOOOS.
Afinando\ un chisco máis, reparamos en que
os unive~ais enuncian propriedades necesariamente compartidas, que se fan así propriedades do conxunto. Por iso dicimos TO,
oos S~EN TROPEL, e non *CADA ÚN SAÍA
EN TROPE , ou TODOS EMPURRABAN A UNHA,
e non *c A ÚN EMPURRABA A UNHA, ou
TOOOS
IVERON DE ACOROO, e non *CADA
ÚN ESTNtj DE ACOROO_. Os distributivos, en
troques,~n especialmente úteis xustamente
para atrib ir propiedades que varían de maneira m' · "ou menos regracia nos elementos
do conxufito. Por iso se queremos sinalar
que a fermbsura da amada ~orno acaso diría
un matemático- crece monotonamente
consoante ·escoa 9 conxunto dos días, pode,
mos afirmE simplemente CADA DÍA ESTÁS
MÁIS GUptPA, pero non *TóDOLOS D"ÍAS
ESTÁS MÁts GUAPA. Notemos de camiño
que, no ga~ego, estes cuantificadores exercen
efeitos be*1 definidos na sintaxe: dicimos
TÓDOLOS DlAS ME VÉS COA MESMA LERIA, an,
tepoñendo¡o pronome clítico ae verbo; pero
CADA DÍA 'fÉSME CUNHA NOVA LERIA, 'co dí,
tico na posición postverbal que o galega pri,
vilexia. T a'mén aquí os media fan entradas
de leóR e saídas de .sendeiro.

·.-,
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CADANSÚA NAI, enunciado que elimina
polas boas a noción de irmán. Estes casos,
xunto con aqueles nos que aparentemente
valen as dúas opcións, son, naturalmente,
os que deixan ao recacho os resortes pro,
fundos de quen fala.
Os tradutores ao romance do PANEM NOS(O NOSO PAN DE CADA
DÍA) ben poideron escoller O NOSO PAN
COT1ÁN, ou mesmo O NOSO PAN DE TÓDO,
LOS DÍAS. Se non o fixeron foi porque o
distributivo suliña aquí axeitadamente un,
ha Nisión do mundo na que o tempo non
escoa ao ritmo indiferenciado e maquinal
do segundeiro, senón que se constrúe co
pulso de instantes heteroxéneos. Un tem,
pode intres, periodos e interludios nos que
vibran as resoancias de faceres humanos
específicos e que non cabe, pois, submeter
á linealidade do meramente aditivo. Un
tempo, asomade, que depara múltiples e
diversificados vieiras para, glorificando ao
Facedor distintamente en cada ún deles,
merecer cada día o pan cotián por un mo,
tivo diferente.
TRUM QUOTlDlANUM

ANAPIUADO

Hai casos, certamente, que adní.iten ver,
sión distributiva e xeralizante. Non habe,
ría moito problema,
por exemplo, en dicir
TODO MOUCHO AO SEU
SOUTO, e amiúde enfa,
tizamos unha xeraliza,
ción coa redundancia
TODOS E CADA ÚN.
Mais de se non enun,
ciar unha cor~espon,
dencía clara entre
dous conxuntos explí,
citos, ou unha pro,
priedade variábel, a
forma correcta é a xe,
ralizante, por unha ra,
zón moi simple: as xe,
ralizacións, carido po,
den facerse, aportan
máis información (son
máis elegantes) do que
calquera outra alter,
nativa. Un noso pro,
fesor daquel bachare,
lato no que aínda non
se sustituíra a filosofía
pola educación vial,
utilizaba, para nos
ilustrar o poder da indución completa ou
matemática (a única fiábel), o seguinte

exemplo: se, para unha rea infinita de sol,
dados, demostramos que á dereita de cada
soldado loiro hai un
soldado loiro, a afir,
mación de que tódo,
los soldados son loiros
require só verificar
que o é o primeiro da
esquerda, e só un sine
baculo inductione -isto
é un imbécil induti,
vo- enceta a infinita
conta.

'A cada paso as

fórmas máis badocas

de individualismo,
relativismo
mentireiro, paifoca
reivindicación do azar
e incapacidade real
para a xeralización
,, .
pasan con ma1s
prestancia por
democrática finura
conceptual"

Nos exemplos que vi,
mos de ver, a propria
lingua renxe queixo,
samente de intercam,
biárense os cuantificadores. Mais aínda se
os laios do idioma
non chegan ao ouvi,
do, a lóxica das co,
rrespondentes proposicións, que é sempre
a mesma, pode recibir
barudos golpes, coma
cando pasamos de al,
go basicamente razoá,
b~l, digamos CADA ÚN TEN CADANSEU co,
RANZONCIÑO, a algo como *CADA ÚN TEN

Acaso a explicación do actual culto ao 'ca,
da' estea en causas formalmente semellan,
tes, ben que de contidos roáis magoadores e
godalleiros. Se reparamos no tratamento
que hoxe ven dándose aos asuntos que ca,
hería chamar de etoloxía humana, notamos
que machos -e femias- dominantes couce,
ande novo con aquela falacia do ben social
como resultado automático da loita polo
proveito individual, e a competividade co,
mo ahcerce ético do progreso. Que os de,
fensores orgánicos da manada -máis subtfs
e requintados: pensemos en Femández de
la Mora ou Fukuyama- esgrimen lemas co,
ma o do solpor das ideoloxfas, teoremas co,
ma o da equivalencia das opcións, e corolarios coma o da fin da historia. E que os inmaturos mamporreiros bolboretean polo
arredor tafoneando con metáforas ludopáticas coma a do xogo democrático ou as xogadas electorais, a trampa das listas pechas,
o barallar das candidaturas, a combinatoria
parlamentar, as bazas dos negociadores ou a
aposta do goberno. Afacéndonos a aceptar
que os plans racionalmente dirixidos foron
só verdores das idades, e que hoxe, na fin
da historia, todo é xa cousa de xestión --de
opcións equivalentes. No fundo coma na
xerencia dun garito.
Tamén este zoo liberal, naturalmente, oferece múltiples oportunidades ao diverso.
Cada día pode sobresaltarnos cunha nova
e xeladora aparición da pantasma de
Adam Smith, ou a presencia carnal dalgún
Blair que lle roubou a véla para nos alumar
· terceiras vías. Cada búsqueda específica
dalgún proveito individual pode asestar
unha navallada persoalizada a algún ben
compartido. E a cada paso as formas máis
badocas de individualismo, relativismo
mentireiro, paifoca reivindicación do azar
e incapacidade real para a xeralización pa,
san con máis ·prestancia por democrática
finura conceptual.
Así, acaso "*cada ún puxémonos de acorde
co resto" sexa hoxe a forma politicamente
correcta de dicir simplvmente "puxémonos
todos de acorde", formulación se cadra con
exceso de enxisgo comunal e mesmo resoancias· totalitarias demáis para o mixiriquei,
ro ouvido de quen habitan alén da historia.
Mais aquén dela, tal corrección política
lembra inevitabelmente a do imbécil ( indu,
tivo) que con ta infinitos soldados loiros. +
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PARLAMENTO

Algunhas das incoeréncias de Castor Gago provocaron que os deputados do BNG risen a gargalladas.

Reportoxe Gráfico: ANDRÉS PANARO ,

As explotacións gandeiras reducíronse ámetade en seis anos

Só quedarian 4.000 explotacións lácteas
se se aplicasen os planos da Xunta
-0- A. EIRÉ

afirmou que "ese panfleto minte"

e acusou ao BNG de realizar
En 1994 existian 67.938 explotacións lácteas. No ano 2000, a
metade menos, 32.093. Pero, de
aplicarse os planos da Xunta,
que unicamente considera rendíbeis aquelas que producen
máis de 100.000 litros ano, as
explotacións en funcionamento
non superarían as 4.000. Galiza
ten ~pacidade para producir e
para {tender máis leite, pero
non pode, polo sistema de cuotas. Tamén ten os prezos máis
baixos de toda Europa e uns
gandeiros que aumentan a
sua renda cando se xubilan.
Paradoxas que, sen querer,
puxo de manifesto o conselleiro de Agricultura na sua
comparecéncia no parlamento.
Os conselleiros andan moi atarefados co dos orzamentos e seica
non teñen tempo, segundo dixeron os do PP a semana pasada,
de comparecer no Parlamento.
Por que compareceu logo o conselleiro de Agricultura Castor Gago o 26 de Setembro? Existe
máis dunha mente malévolamente lúcida que considera que Fraga o mandou de pin-pan-pun da
oposición, para que se vaia entretend o. Ademáis, agardaron
polo mesmo dia en que se apresentaba en Compostela a Interprofesional Láctea española.
Abofé que o conselleiro non se
arredrou. Na vez de Governo semellaba un membro da oposición
disposto. a sacudirlle con epítetos
carregados de carraxe aos nacionalistas, que seica o incomodan moito. Calé o motivo? Polo
que se viu na sua intervención, o
documento de medidas aprobada
polo BNG, e asinado durante o
verán pola case totalidade das
organizacións agrárias. Gago

"presións mediáticas" para dalo
a coñercer, ao tempo que negaba ser certo que fose asinado polas organizacións. O BNG tivera
o tino de que a asinatura se realizase cos xornalistas da Axéncia
EFE como testigos.
Ao tempo que arremetia contra o
BNG, Gago tentaba parrafear co
PSOE. Con toda a boria que posue díxolle a Francisco Sineiro
que os dous tiñan moito en comun, que a sua política era cuspidiña e que, asi as causas, debian
de entenderse. O ex conselleiro
de Agricultura tentaba fuxir dos
seus arrumacos poñendo diferéncias polo médio. "Só estamos de
acordo en que hai que topar solucións en base a critérios econó:.
micos". Pero, claro, as diferéncias eran diferéncias no pasado,
cando o PP, co PSOE a governar

en Madrid, se opuña as cuotas,
participaba nas manifestacións e
até estaba disposto a pagarlle
aos gandeiros a supertaxa. E Gago até lle recoñecia as críticas
que lle facia agora Sineiro.

cando leu a cifra das explotacións que cumplían este requisito, non se deu conta de que, con
estas condicións, hoxe pervivirian
menos de 4.000 explotacións,
das máis de 32.000 existentes.

Namentras, para Gago, as propostas do BNG só eran "monsergas", ''falácias", ''falta de sensatez", "fata de rigor", "descoñecimento", ''tremendismo, "dantescas ... ". lso si, Castor .Gago tivo
que recoñecer que non tiña un
Plano Lácteo. "O Plano son os
feitos", afirmou. Pero, e xa van
unha dúcea de veces, comprometeuse a apresentalo. Mentres tanto, foi debullando, cada vez máis
enfurruñado, a sua teoria política.

Secadra é o que procura, pois re1atou fachendoso como desde
1993 'descenderon á mitade das
explotacións, acusando ao BNG
de "confundir o desenvolvimento
do sector co número de explotacións". Afirmou, para arranxalo,
que "o máis importante son as
persoas". E que facer coas que
sobran? Pois que se diversifiquen,
que "se poñan a cultivar froles".

"As explotacións teñen que ser,
polo menos, de 20 vacas e de
100. 000 litros ao ano de produción rexentadas por gandeiros
xóvenes", expuxo. Máis adiante,

Castor Gago defendeu o sistema de cuotas, pero recoñeceu
que Galiza ten capacidade e aptitude "para producir máis leite
do que produce neste momento
e ao que ten de cuota". A sua
proposta é "axustar a capacidade de produción á capacidade
de instrustrialización e comercialización do leite e dos seus
derivados a prezos rendíbeis".

Leite branco e leite negro
E das 500.000 toneladas que se
producen ao ano máis das que se
declaran? Qesas non quixo ouvir
falar para nada. Sineiro tamén se
mostrou disposto a gardar siléncio para arranxar o problema. Pero o voceiro do BNG, Emílio López, non estaba polo mesma labor. "Hai que dar a coñecer a situación", acusaba, tratando de
conterse, sen conseguilo, pero
moito máís moderado que noutras ocasións. Para que?, Gago
'era o que estaba alporizado.

francisco Sineiro ofereceu "siléncio cómplice" para arranxar os problemas.

López Pérez críticou, sobre todo,
as declaracións de Fraga chamandolle "avar_e.níos" aos agricultores por querer producir

máis. "Que lles poñan aos conselleiros o salário mínimo e xa
verá como tamen piden máis soldo". Recordou \Emílio López como na Comisió:n de Agricultura a
própria Xunta r:ecoñeceu que na
maioria das o:Casións a renda
dos agricultores aumenta cando
se xubilan, "o que é unha paradoxa". Tamén puxo de manifesto
como moitos agricultores están a
entregar o leite :e non cobran.
1

. Contradeciu, sObre todo, ao conselleiro na sua! ·liña mestra que
pasa por afirm~r que o cese das
explotacións se \debe a unha selección naturali O deputado do
BNG quíxolle d~mostrar, poñendo un nome concreto, o do Celso
de Portomarin, ' como a maioria
das explotación$ que pechan son
as máis modernas, as que se
meteron en for(es investimentos
e, agora, non poden pagar os xuros _polo baixo :prezo do leite e
porque non pod~n producir máis.
López Pérez ap'ortou como solución que se recoñeza a produción real de Galiza, como ocorreu en . 1990 grácias ás mobilizacións, e que, "ainda sabendo
que partirnos dunha situación de
forte inferioridade, nos deixen
desenvolver a nosa agricultura
para poder competir". Pediulle
ao Governo galego, López Pérez, que defendesen en Bruxelas, como o fixeron outros antes,
que o leite é unha "produción estratéxica para Galiza", acusándoo de plegarse aos intereses
de Madrid e doutros sectores
agrícolas ao negarlle a defensa.
Gago recoñeceu¡que lle gostaria
que se pudese ;producir máis,
. que Galiza o necesita, que ten
-capacidade, perp, afirmou , "tamén teño que cµmplir a legali- ,
dade das cuotas'[·•
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STREET }OURNAL chamaba

Usar a lei
como mal
parche
A Xunta quer eliminar a diferéncia entre solo rústico comun e urbanizábel, o que afecta amáis da metade do solo rústico galega. A.N.T.

Ismael Rego ere 't~merário' convertir ametade de solo rústico en urbanizábel

Licéncia para construir
Pacto polo T erritório que remate
cos _desas!res urbanísticos:

9* A. ESTÉVEZ

Convertir a metade do solo
rústico galego en urbanízabel
é a consecuéncia da modificación da Lei do Solo que pretende levar a cabo a Xunta. O
decreto de medidas urxentes
de Liberalización do Sector lnmobiliário aprobado polo Governo central implica modificación da lei galega, mália ter
a Xunta as competéncias. A
Fegamp pide tempo xa que os
concellos perden terreo frente
á promoción privada e o Coléxio de Arquitectos non ve como os cámbios van repercutir
no abaratamento da vivenda.

Povoación vella,
máis vivenda?

: No Coléxio de Arquitecto¿ non
ven claro como as reformas na
Lei do Solo van abaratar as vivendas. Tamr:>ouco Francisco
Trigo, deputado do BNG. "Xa
van duas veces que o Governo
central intenta abaratar o prezo.
Vai habaer máis solo dispoñíbel
pero non máis barato", sinala Trigo. A demanda de solo urbanizábel dase maiormente nos espazos urbanos, mentres que o decreto pode traducirse na práctica
en que, máis solo rústico urbani: "A planificación urbanística quezábel e maior promoción privada
da en mans dos empresarios e
derivarán na aparición de novas
non dos concellos". Esta é unha
núcleos de povoación. Remátase
das conclusións ás que chega a
coa dispersión ou aparecerán
comisión de urbanismo do Colenovas necesidades de servizos?
. xio de Arquitectos. O novo decre- . Para Ismael Rego non hai dúbi· to aprobado polo Mipistério de
da, agravarase a dispersión.
: Fomento, e aoque Cuiña prome: teu adesión, non só facilita a proO colectivo Rua de Recupera. moción particular, senón que
ción Urbana e Meioambiental -o
anula o papel exclusivo de informesmo que denunciou na Coru; mante público dos concellos. A
ña o cámbio de empedrado nos
: partir de agora, este trámite pode
cantóns- e cuxo presidente é Xa: partir da iniciativa privada.
quin Saurin pon de manifesto a

a

, A Xunta quer eliminar a diferén: cia entre solo rústico comun e ur: banizábel. É dicer deixa de existir a primeira categoria, o que
. afecta a máis da metade do solo
·rústico galego. A outra metade é
:•prote)\ida ou de asentamento .rural" cun uso racional dos seus re·cursos. Pero o decreto do Governo non só altera a Lei galega do
·Solo senón que tamén afecta ao
:anteproxecto de Lei de Protec:ción, Conservación e Promoción
;do Património Arquitectónico Ru:ral, que ia ser apresentado este
~mo, xa que tamén contemplaba
as diferéncias entre solo rústico
protexido e comun.
~smael Rego, portavoz do
PSOE, califica de "auténtica temeridade" o anúncio de cuma.
"Non só vai a Madrid a entregar
unhas competéncias exclusivas
galegas senón que bota por terra o que viña dicindo. O decreto non ten que ver coa realidade
galega", sinala. Os socialistas
~postan por unha nova Lei do
Solo -"xa que esta é obsoleta e
non se desenyolveu"- e por un-

A Xunta sinala que o decreto do Governo central vai fomentar a promoción de vivendas de protección oficial,
implicando aos construtores,
aumentando os prezos de
P. Oficial
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
X uño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Total

111
201
88
261
110
286
833
151
184
182
128
723
3.258

contradición entre un país envellecido e un Govemo que vai eliminado trabas e arde racional á
construción. "En Galiza, o inversor inr;nobiliário recebe un benefí·cio do 200% sobre o investido,
pero o Estado pode construir viviendas, de promoción pública e
vendelas a prezo de custe, ou inferior, e.o que o comprador paga
a metade por unha vivencia de
igual calidade", din. O custe medio dunha vivencia deste tipo ronda os seis millóns de pesetas na
Galiza. "Para regular o mercado
de vivendas, a Xunta ten na sua
man promover as públicas , por
que non o fai?", perguntase
Francisco Trigo.
Xosé Guiña anunciou que se ia
reunir con todos os grupos parlamentares para consensuar as
reformas que se van introducir
na Lei do Solo. O conselleiro
amosou moi satisfeito das directrices tomadas polo Ministério
de Fomento, mália que defendera en ocasións as características próprias da fisonomia galega. O conselleiro de Política Territorial incidiu na repercusión
que estas medidas van ter no
prezo da vivenda. +

O profesor de Ciéncia Política
Xosé Luís Barreiro, examina en
LA Voz DE GALICIA a refor,
ma lexislativa que o govemo
español introduciu na leido
menor. ''Non se pode cometer
maior erro que particularizar un
instrumento de natureza
universal, como é a lei, para
controlar eses bárbaros que pre,
tenden construír o futuro sobre
as cinzas do presente. O que
agora concibe como água, des,
tinada a apagar o incéndio bas,
co, pode converterse en pura
gasolina cando se lle aplique a
un rapaz de Múrcia que tomou
duas copas de máis e arremeteu
contra as farolas. E o que ten
unha lóxica aplastante cando
se estabelece a ecuación xeral
entre ETA, HB e a kale
borroka, resiilta-unha estupidez
flagrante cando leva un mozo
ao cárcere por queimar unha
papeleira, e deix.a outro na rua
porque é menor de idade e só
matou o seu pai. ( ... ) É un erro
lexislar coa mente posta nas
minorías, como se os bons non
pasasen xamais polos xulgados.
( ... ) Cando Aznar borro u a su,
til fronteira que separa o terro,
rista do coxo Manteca, estaba a
pisar un terreo que non se atre,
veu a tripar nen o mesmísimo
Franco. E por iso eu lle aconse,
llaria frear o carro, ollar a Espa,
ña enteira, e abandonar esta
pomada sistemática que ten en
preparación."•

venda e, consecuentemente ,
os benefícios. Velai os dados das vivendas de protección oficial rematadas en
1999 frente ás vivencias libres.

V. 1998

Libres

-3,5%
-36,1%
-52,7%
-36,9%
-39,4%
-38%
-9,4%
-13,5%
-15,1%
-22,5%
-21,5%
-10,6%

1.371
1.318
967
1.725
1.459
1.516
1.642
1.295
1.405
1.601
2.432 2.080

v. 1998
+ 79,9%
+63,9%
+33,7%
+48,4%
+44,6%
+34, 7%
+36,2% . +26, 1 %
+27,5%
+30 ,9%
+35,2%
+36,4%

18.811

V. 1998: Variación sobre o mesmo periodo no ano 98.
Fonte: MOPT. Dirección Xeral para a Vivencia e Arquitectura

Romano Prodi, Presidente da Comi·
sión Europea.

A Comisión
europea
por fin manda
O xomal económico
estadounidense THE W ALL

a atención sobre as dificulda,
des que poden sufrir as gran,
des transnacionais na UE. "A
Comisión Europea deu
inicialmente a impresión de
que abenzoaba. a fusión
AOL,Time Wamer. Pero
deuse a coñecer un borrador
no que se recomenda a proi,
bidón da fusión. A opinión
máis difundida é que estepa,
so, ainda que non careza de
precedentes, é un intento de
atemorizar as compañías para
que modifiquen a sua propos,
ta de fusión. ( ... )A tese da
Comisión é que a alianza en,
tre Time Wamer e EMI
reducirá de cinco a carro o
número de grandes discográ,
ficas no negócio musical glo,
bal. Este nível de concentra,
ción fai mái probábel a co,
lusión e, polo tanto é, á pri,
meira vista, unha ameaia á
competéncia na indústria.
( ... )Todo isto introduce un,
ha disxuntiva preocupante,
( ... ) realmente intenta a Co,
misión protexer os consumí,
dores europeus ( ... ) ou
simplemente está intentando
mostrarlles ás corporacións
quen manda? Isto último pa,
récenos que explica mellar a
sua última manobra e nos fai
perguntamos por que se au,
todenomina unha autoridade
en matéria de
competéncia". •

Lemas trampa
Javier Ortiz cuestiónase en EL
MUNDO a pertinéncia dos le,
mas de apresentación da mani,
festación que se celebrou en
Donóstia contra a ETA e en
defensa da Constitución espa,
ñola: "Os convocantes da ma,
nifestación de Donóstia
afirman estaren movidos polo
desexo de unir 'a todos os
demócratas'. Do que deduzo
que teñen claro que os
membros do PNV e EA n n
son demócratas. Porque puxe,
ron com lema da
manifestación a defen a da
Constitución e do Estatuto e
eles saben ben que o PNV aca,
ta a Constitución, pero non a
defende. Non o fixo nunca.
Nen sequer cando lle empres,
tou os seus vot s ao PP para
que govemase Aznar. Pretendí,
ase convocar unha manifesta,
ción que congregase a cantos
donostiarras están contra a
ETA? Pois tiñan sinxelísima a
eleición do lema: Contra a
ETA. Apélase á Constitución e
ao Estatuto como se fosen os
parámetros mínimos da convi,
véncia. E non o son. Moitos
-incluso moitos non naciona,
listas, como é o meu caso- ne,
gámonos a votar a
Constitución de 1978, e seguí,
mos fieis ás nasas reservas. E
non porque non sexamos
demócratas, senón por todo o
contrário. (... )Resulta chocan~
te ver que entusiasmo poñen
agora n a defensa do Estatuto
Basco dous partidos, como son
o PSOE e o PP, que as inxenia,
ron para que, máis de duas dé~
cadas despois de ter sido
promulgado, sega sen cumprirse
na sua integridade. Cousas da
política, supoño". •

GALIZA
·Como cualificaria o estado actual do agro· galego?
A día de hoxe, está atravesando
unha crise xeralizada. Esto vese
perfectamente no número de explotacións que levan desaparecido nos últimos tempos. O pior
disto é que, para os produtores
que seguiron en activo, a diminución non significou un aumento
das rendas, senón todo o contrário. Hoxendia, as principais características da actividade agrária son a precariedade e a falta
de perspectivas para o futuro.
Esto está moi unido ao despovoamento do médio rural. Moitas
.zonas adicadas á agricultura desaparecen para sempre. Esto supón un desaproveitamento total
dos recursos próprios do país.
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Xosé Ramón Cendán, coordenador nacional do SLG

'Na Galiza está penalizado
ser labrego1
*

CÉSAR LORENZO GIL

O SINDICATO LABREGO GALEGO (SLG) CONVOCOU PARA O VINDEIRO 28 DE OUTUBRO UNHA MANIFESTACIÓN NACIONAL NA DEFENSA DO SECTOR LÁCTEO. ESTE É UN DOS MOITOS PROBLEMAS DO SECTOR PRIMÁRIO NA GALIZA. XOSÉ RAMÓN CENDÁN, COORDENADOR DESTA CENTRAL, DEMANDOU
ATENCIÓN POLÍTICA PARA EVITAR A DESAPARICIÓN DUN DOS PEARES ESTRATÉXICOS DA NOSA ECONOMIA

Cal é o papel que están xogando as diferentes administracións nesta situación?

A interprofisional criada polo Governo central non é boa para os
labregos galegas porque non os
ten en canta, ainda que representemos máis da metade dos produtores e o 35 por cento do leite que
se recolle. Este foro quedou nas
mans das grandes indústrias de
comercialización, como Nestlé,
Puleva ou Pascual, que a pretenden utilizar .para fixar prezos e
cuotas á sua comenéncia. Ademais, o sindicato con maior forza
- é a ASAJA, á que pertence Xóvenes Agricultores, compañeiros de
viaxe do capital na CEOE. E incluso na disposición xeográfica, Galiza queda apartada porque se quere fortalecer o cultivo de cereais
qa meseta e o sul en detrimento
da forraxe da cornixa cantábrica.

Vostede ten dito que cómpre
criar unha interprofisional láctea a nivel galego. Que traeria
de bon para os gandeiros?

É a política agrária comun unha lousa insoportábel para os
produtores lácteos de Galiza?

Se se fai con critérios de interese
social , seria moi positivo. Estamos a falar dunha mesa de encontro entre todos os actores da
produción láctea, desde os que
muxen as vacas até os que a
venden no supermercado, coa intervención da Administración autonómica, representante dos cidadáns. Esta interprofisional poderia
fixar o prezo do leite tendo en
canta os parámetros do seu contorno máis imediato (igual que pasa na Franza) para evitar que as
indústrias compren leite de igual
calidade a diferentes prezos ou
· que bloqueen as vendas de determinadas explotacións. Tamén interviria na definición das cuotas e
dos pagamentos da supertaxa.

Cando o Estado español entrou
na CEE en 1986 e se estabeleceu o sistema de cuotas para a
produción láctea e outras restricións, prexudicaron fondamente
a nosa economía. Galiza foi considerada periféria e por ese motivo só recibiu o 50 por cento das
axudas que perciben os países
de Centroeuropa. En contraste,
os fundos europeus que chegan
á Galiza empréganse especialmente en infraestruturas, pero
non para vertebrar o território senón para facer investimentos tora do país. E cando os fundos
son agrários , utilízanse para
destruír o que hai na actualidade, non para incentivar o aumento de cultivos e forestación.

En que medida os próximos
cinco anos poden ser fundamentais para o leite na Galiza?
Foron clave os últimos dez e van
selo os cinco seguintes. Até
1996, na Galiza houbo unha certa compensación dos desatinos

Por outra banda, dentro do millón longo de hectáreas para o
agro que haberia na Galiza cómp re diversificar os cultivos segundo as características do território, de xeito que a produción
sexa rend íbel e adaptada ao
médio. E en cada área produtiva
específica, a Administración ten
que concertar mesas de diálogo
entre todos os seus compoñentes, o que se chaman interprofisionais, que fagan de árbitros e
fixen prezos e outros motores de
funcionamento para o sector.

Xustamente, a resposta do
SLG ao nacimento da lnterprofisional láctea do Estado foi: a
idea está ben, pero as sua$
características, non: Porqué?

As administracións públicas responden a intereses comerciais do
grande capital, non ás inquedanzas da cidadania. A Xunta non
quere nen sabe xestionar o agro.
Prefire que este desapareza ou
quede como algo marxinal. Para
o governo galego é mellar que
non dea problemas porque non
existe. Castor Gago estalle dando
as costas ao sector e, simplemente, non fai nengunha política, non
sei se porque non sabe ou porque
non hai vontade política para facelo. Talvez desde Madrid estean
obrigándoo a que prexudique os
intereses galegas en benefício
doutros produtos españois. Non é
normal, por exemplo, que se negue a incluír ao SLG na Mesa do
Leite até que nos preguemos á
sua política. O Estado español a
penas interfire nas decisións europeas, se non é para enfocalas
na contra de Galiza. Desde Bruxelas, realmente empurraron ao
abismo aos xeitos tradicionais de
explotación agrária.

O meirande interese dos dirixentes políticos é criar un território
subsidiário que sirva de mercado dos excedentes pe produción
dos países ricos. E ilóxico que
un território como a Galiza, con
tan boa predisposición para facer riqueza co se.u monte e o .
seu agro, estean a matalo. Actualmente non hai nengun programa para facer rendíbel o sector primário, está penalizado ser
gandeiro ou labrego.

das debe fomentarse dunha maneira lóxica, primando a urbanización dos arrabaldos das cidades e
reedificar no rural na procura de
consolidación dos núcleos de povoación para que non se espallen
de máis as casas e sexa antieconómico dotar cada unha dos servizos públicos básicos.

O próximo 28 de outubro, o
Sindicato Labrego Galega convocou unha manifestación na
defensa do agro. Cales son os
obxectivos desa mobilización?

A. PANARO

da integración europea mercé á
loita entre o governo socialista de
Madrid e o popular de Compostela. Mais ao chegar José María
Aznar á presidéncia, o governo
amigo ·decretou o cumprimento
estrito da supertaxa, retiráronse
os incentivos á produción e ó ritmo de desaparición das explotacións apurouse terribelmente. Se
non hai un cámbio de rumo, a situación ai~da vai empiorar até situarse nun ponto de non retorno
que pode prexudicar definitiva-

mente a unha parte importantísima da nosa riqueza.

Fortalecer a riqueza do país
Haberá alternativa para os
gandeiros e labregos?
A alternativa que propón o SLG é
mudar esta traxectória negativa
para evitar a debacle. Se defendemos a capacidade produtiva da
Galiza, hai futuro. O naso programa consta de vários pontos que

serven para modernizar e dignificar o sector primário. En canto á
ordenación territorial, hai que diferenciar racionalmente terra para
urbanizar,•campo de cultivo e superfície forestal. Neste momento
preténdese ampliar o permiso de
urbanización para que toda a terra
sexa un solar, co conseguinte prexuízo para os que a cultivan. Nós
pensamos que hai que dar marcha atrás, aumentar o solo agrário
e forestal en 450.000 hectáreas
cada un. A construción de viven-

É unha chamada de atención sobre a gravísima situación do sector lácteo. Reclamamos que se elimine a supertaxa para aquelas
explotacións nas que a cuota asignada non dá para cubrir os custos
de mantemento e pagar os salários. Tamén reivindicamos unha
lnterprofisional própria que serva
realmente aos intereses da Galiza
e introduza o diálogo, á fin, na planificación económica do leite. Precisamos que haxa democrácia
nos ámbitos de decisión para evitar que unha parte fundamental do
sector estea excluída da tendéncia xeral da produción.+

GALIZA
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C*MARCAS

OBNG exixe da
Non -se pode apostar pala formación profisional sen ofertar prazas, di aCIG Oalcalde de Bt!Cerreá
noxulgado
consellaria oconservatório
O Xoves 21 de Setembro o aleaescala de idiomas
calde de Becerreá, o popular

Estudar música
en Compostela
custa 114.800
pesetas ao ano

Máis de 6.000 alunos de FP non poden
cursar o ciclo que queren

Auséneia de planificación e
atitude propagandística. Asi
definen na CIG a política da
consellaria de Educación en
relación á Formación Profisional. "É inadmisíbel e · preocupante que 6.243 persoas de
toda Galiza non .podan cursar
este ano o cicló formativo que
desexaban", din na central
nacionalista. O seu responsábel de ensino, Anxo Louzao,
sinala que "o grande número
de alunos que queda sen praza nos ciclos formativos non
evidéncia na -sua total amplitude o potencial de alunos
q·u e solicitarian eses ciclos de
poder transladarse a cursalos".

A matrícula nun curso de grao
medio dun conservatório público custa 20.000 pesetas ao
ano; na escola de música da
Sociedade Económica de Amigos del País, a única opción
existente en Compostela,
114.800 pesetas. Con estes
dados argumenta o gn,.1po municipal do BNG de Santiago a
·necesidade que ten a cidade
dun conservatório público e, ta- Son alguns ciclos os que reflecmén, dunha escola de idiomas. . ten a pobre sintonía entre oferta
Os nacionalistas levan solicita- e demanda. 873 alunas non ted o a sua criación desde hai -ñen praza en sistemas informátianos; agora, como parte do cos, onde se ofertaban 420 pragrupo de governo, exixen á zas; 555 non se poden matricular
consellaria de Educación a cria- en aplicacións informaticas, da
ción destes centros.
que se ofertaron 140 prazas; 353
estudantes quedan tora dos sis"A dia de hoxe Santiago é a temas de telecomunicacións e
única das sete grandes cidades informáticos, nos que se dispuña
de Galiza q!Je nor:i ·conta, den- de 150 prazas; no caso de coidatro da sua oferta educativa, con dos auxiliares de enfermeria, son
nengun centro de réxime espe- 327 as solicitudes rexeitadas pacial", sinala Xosé Manuel Igle- ra ·un total de 295 prazas, e 231
sias, concelleiro de Educación. solicitudes quedan ao marxe de
A Coruña, Vigo, Ferrol, Ourenadministración e finanzas, onde
se Lugo e Viveiro teñen cadan- se ofertan 340 prazas.· Outros cisua escola de idiomas e con- clos que destacan pola morea de
servatório; no caso de Pontevesolicitudes denegadas son equidra, existe unha Escola de Idio- pas electrónicas de consumo,
mas, unha Escola Superior de educación infantil, imaxe, interConservación e Restauración
pretación de signos, química amde Bens Culturais e un Conserbiental, realización de audiovivatório de Música Profesional. suais e laboratório de im¡;¡xe.
"Santiago, pola sua condición
de capital de Galiza, por ser cabeceira dunha ampla comarca
e pola situación xeográfica debera albergar un centro de cada unha destas disciplinas, sen
menoscabo que no resto de cidades e cabeceiras de comarca
puideran existir centros d~stas
características en función da
sua demanda e idoneidade",
din no BNG compostelán.

Ogovemo non retirará
a peaxe

de Barcala.,A Coruña

A CIG acusa ao Conselleiro Celso Currás de facer propaganda coa FP para despois non
ofertar un número suficiente de prazas.
A. PANARO

"Estamos ante unha política
educativa asentada na desigualdade de oportunidades, non só
por concentrar a cativa oferta
dos ciclos, senón tamén porque
somentes os que teñan maiores
recursos económicos se poden
matricular nun centro privado", di
Anxo Louzao. Só se ofertan 120
prazas na família profesional de
lndústrias Alimentares e na Téxtil, e 180 na de Artes Gráficas e
na Comunicación e Son.
A CIG, que vai solicitar dos gru-

pos parlamentares e das Asociacións de Pais e Nais de Alunas, que exixan do conselleiro
Celso Currás un cámbio nesta
política, sinala que "a consellaria
impide que nos centros onde se
imparten ciclos formativos , se
poidan. dar máis dun grupo por
ciclo. E dicer, nese centro non
poder) estudar máis de trinta alunas. E tal o descaro da intención
de desvío de alunas á privada
que non hai nengunha localidade na que se imparta o mesmo
ciclo en máis de un centro". •

A. PANARO

Folaa de fame no hospital compostelán de Conxo.

"Nos contados casos nos
que se eximiu da peaxe aos
usuários das autoestradas
(A-7 ao seu paso polas cidades de Tarragona, Barcelona
e girona) foi en tramos que
constituen verdadeiras
circunvalacións de cidades" .
Esta é a resposta do Governo
ao deputado nacionalista
Carlos Aymerich na que perguntaba polo mantemento da
peaxe no tramo Barcala-A
Coruña. Para o BNG, a
resposta "deixa claro que,
contra o afirmado polo concelleiro Xosé Cuiña durante a
campaña eleitoral, non existe
nengun compromiso entre o
Executivo central e a Xunta
para a liberación da peaxe
neste tramo de autoestrada" .
O Governo replica que xa
son libres de peaxe as " verdadeiras circunvalacións urbanas importantes: Santiago
Norte·Santiago Sur, Pontevedra Norte·Pontevedra Sur e
Vigo-Teis-Puxeiros" . •

Os pais de alunos do
Salnés contra os recortes
na educación especial

Estudiar idiomas en Santiago
significa ter que acudir á grande oferta que supoñen os centros privados ou intentar acadar
unha praza no Instituto de Idiomas da Universidade. Neste
centro estudar durante o curso
e por tres horas semanais un
idioma custa 40.000 pesetas. A
matrícula nas escalas oficiais
dependentes da consellaria de
Educación custa dez mil pesetas e implica cinco horas semanais de clase.
A tarifa da matrícula por curso
no grao elemental nun conservatório custa 1_2.000 pesetas;
en grao medio, 20.000. A alternativa de Compostela, o centro
autorizado de grao superior
R.S. Económica de Amigos del
País, estabelece un prezo por
curso elemental de 65.4000 e
no grao meio, de 114.800~ Para
o concelleiro Xosé Manuel Iglesias os dados son elocuentes e
amosan a discriminación dos
composteláns respeito ás outras cidades galegas.•

Antonio Fernandez Pombo
compareceu no xulgado do
Penal baixo a acusación de
obstruir a actividade da oposición. Máis de tres horas duraron as declaracións do rexidor
e do seu denunciante, o socialista Manuel Martínez, que reseñou a negativa do alcalde a
celebrar plenos
extraordinários, a proporcionar
un local para a oposicón e a
debatir máis de 150 mocións.
Manuel Martínez tamén aludiu
na comparecéncia ás posíbes
irregularidades do alcalde ao
levantar un vial de Becerreá
encarregando primeiro un
informe,¡que despois retirou facendo a obra con méios do
concello.•

Son máis de cen os traballadores
afecfados en Santiago pala novos critérios de cese impostas polo Sergas. O problema deste colectivo arrástrase desde que o hospital de Conxo dependía da Deputación da Coruña. O fraude de lei nos contratos levou
á inspección de Traballo a multar ao Sergas no ano 1993. Nos anos posteriores distintos tribunais, até chegar ao Tribunal Superior de Xustiza de Galiza polos recursos da Xunta, viñeron dando a razón a este colectivo considerándoo persoal laboral indefinido, condición que agora lles nega o Sergas. O Venres 15 de Setembro, decidiu a primeira persoa, un celador, poñerse en folga de fame. Ten 53 anos e leva máis de dez
anos traballando no hospital. Días despos fóronse unindo un técnico de raios e tres auxiliares administrativos
e, ademais, comezaron a convocar paros de quince minutos diários para todo o persoal do hospital. Os traballadores sinalan que sobre eles pende a ameaza de despido, e que a sua media de idade sobrepasa os
cincuenta anos. Reseñan que teñen as senténcías xudiciais do seu lado e que a sua reivindicación non
afecta a ninguén que teña aprobado as oposicións "nen nesta nen outro tipo de situación contr~ctual".•

O colexio de Educación Especial de Vilagarcia é o unico
centro público para alunas discapacitados da província de
Pontevedra. Para este curso, o
delegado de Educación propón
a redución de catro profesor~s,
con respeito ao curso anterior
(ainda que se mantén o mesmo número de alunas) e a supresión do comedor escolar.
Segundo a Federación Comarcal de Asociados de País de
Alunas do Salnés o comedor é
"algo que os pais consideran
máis que necesário". A federación comarcal de país oponse
a esta redución, como puxo de
manifesto nunha rolda de prensa o 25 de Setembro, á que
acudiron responsábeis municipais dos concellos da comarca.
Subliñan que no coléxio hai
altmos de concellos tan distántes como A llla, Rianxo, Campolameiro ou Catoria. •

'·

Matrículas
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MANuELCAO

O modelo de matrícula únka é, en si mesmo, un asunto
menor. Nen sequer haberla que trocar o sistern:¡i. de nume,
ración polo feíto de que Madrid chegue á ZZ. Abondaria
unha letra máis, ABC, poñer Ml, M2, etc, ou matricular
en Leganés ou por distritos.
Esta decisión administrativa ten consecuéncias económi,
cas e políticas senda estas últimas as máis debatidas. O
problema das matrículas é a demostración de que, en rea,
lidade, a conciéncia como pavos diferentes só afecta ás
CCAA chamadas históricas, e iso en graus diferentes.
Apenas houbo iniciativas das institucións públicas ou
privadas da sociedade civil de Castela, Extremadura, La
Rioja, Cantabria ou Madrid reivindicando os seus sinais
autonómicos. Iso só significa que está encantados e feli,
ces como consumidores e cidadáns coa matrícula única.
Agora ben, bastaría que· o govemo de Catalunya promo,
vera unha iniciativa para incluir un distintivo próprio
nesas matrículas, e esta fose aceitada polo Govemo cen,
tral para esa CCAA, para q__ue todas as demais apoiadas
pola traquinada mediática estatal emprenderan unha
campaña sobre o agrávio comparativo e reclamando un
trato igual para todos. Asi levamos anos e anos en Espa,
ña, uns intentando diferenciarse e os outros saindo con
medidas reunificadoras. Poidera ter unha certa lóxica isto
en matérias políticas ou económicas de importáncia, mais
o que revela é unha cerra estupidez estrutural e unha ton,
teria prepolítica é o querer que todo sexa igual en todas
as partes do Estado. Ven ser un modelo como o do fran,
quismo no que un paiaso disfrazado de lingüísta decidía
que había que dicir Sanjenjo, Arteijo, ou Ginzo atentan,
do contra as regras máis elementais do sentido comun e
da gramática. Por certo, na Galiza o debate sobre asma,
trículas non está a producir especiais reaccións pois o go,
vemo da Xunta é tan galeguista que prefire que non apa,
reza a G. Ademais, o país galega non ten un nome claro,
de xeito, que os que reivindican o GZ difícilmente se
aliarían cos que se conformarían cun G, e viceversa.

'Desde o ponto de vista
.
econom1co,
o govemo do PP adoptou
.,,
.
. . ,,,
como proprias as pos1c1ons
dun vendedor de coches
de segunda man
o que non deixa de ser curioso e
moi significativo"
/

Desde o ponto de vista económico, o governo do PP
adoptou como próprias as posicións dun vendedor de co,
ches de segunda man o que non deixa de ser curioso e moi
significativo. Nada ternos contra os profisionais do ramo
máis non é fácil de entender por qué se van asumir as suas
posicións e non as dos fabricantes, condutores, consumí,
dores, concesionários. Ademais, esta decisión non favore,
ce por igual aos vendedores de coches usados de todas as
zonas do Estado. Para os condutores, a matrícula anterior
proporcionaba unha información valiosa pois, en xeral, é
moi distinto o comportamento dun chófer estresado e in,
quedo modelo madrileño ao doutro de León. Para os con,
sumidores, a matrícula anterior é un primeiro sinal dos lu,
gares que frecuentou o veículo, sexa terreo húmido ou se,
co, grande cidade ou zona semirural, interior ou costa, etc,
senda un indicador a ter en canta á hora de valorar as ca,
racterísticas reais do coche que nos intenta colocar o
axente. Incomprensibelmente, as asociacións de consumí,
dores non protestaron polo cámbio nas matrículas nen po,
la posibilidade de rematricular pois en países nos que a
responsabilidade dos vendedores non é excesiva esta pre, ·
caución devén necesária. Un non se explica que ten de
positivo para España que un vendedor de coches usados
poida embaucar máis facilmente a un paisano colocándo,
lle un coche con moitos kilómetros e contratempos proce,
dente de Madrid, Barcelona ou dunha zona costeira con,
flítiva como se Circulara por Soria ou Ourense. Se o lexis,
lador ten a mesma mentalidade que eses vendedores de
automóbiles, tan pouco transparente, haberia que andarse ·
con olla e, a partir de agora, comprar produtos políticos e
automóbeis só á xente de moita confianza.+

Os mariñeiros do banco ca~sahariano continuan a se mobilimr. Na imaxe, a manifestación celebrado na Guarda o pasado Venres 22.

Duas mil persoas_acuden á manifestación
que contou co apoio de comerciantes ehostaleiros

Os mariñeiros da_Guarda saen á rua
para exixir un novo acordo pesqueiro
1

*

IVÁN GARCIA RIOBÓ

Os mariñeiros galegos que faenaban no banco canário-sahariano continuan coas mobilizacións. Esta vez tocoulle a vez aos
traballadores do mar da Guarda nunha manifestación que foi
secundada por contrarias, armadores e os sindicatos éCOO,
UGT e CIG. A convocatória reuniu unhas 2.000 persoas e contou co apoio da maioria dos comerciantes e hostaleiros da vila,
que secundaron masivamente o peche promovido pola Mesa en
Defensa do Sector Pesqueiro Galego, a pesar da discontormidade da xunta directiva da Asociación de Empresários (Ac1Gu).
A protesta comezou ás sete da
tarde cun peche comercial convocado pola Mesa en Defensa
do Sector Pesqueiro Galega
que foi secundado maioritariamente por comerciantes e hostaleiros a pesar do "mar de fundo" que habia, como expresaron
os representantes sindicais que
interviron ao remate da mobilización, en clara alusión á directiva da ACIGU.

A continuación podíanse-ver outras faixas de diversas organizacións sindicais e políticas, asi
como numerosos membros das
corporacións municipais de Redondela, Ribeira, Marin, O Rosal,
Oia, Tomiño e A Guarda. Tamén
acudiron parlamentários autonómicos e deputados, asi como representan tes de várias asociacións culturais e sindicatos.

Graves consecuéncias
A continuación, sobre as .oito,
comezou unha manifestación
que partiu da Alameda da Guarda e na que participaron ao redor de 2.000 ·persoas, na sua
maioria da vila guardesa, ainda
que tamén houbo representación de Ribeira e do Morrazo.
Despois de percorrer várias
ruas da vila,· rematou perto das
nove no largo da lonxa..
A marcha estaba encabezada
por unha faixa na que se podia
ler "En defensa do sector pesque i ro. Por un novo acorde
Unión Europea-Marrocos". Detrás dela, o alcalde da Guarda,
Xosé Lois Alonso Riego, o patrón maior · da Contraria de
Pesc'adores Santa Tegra, Bertin Rodríguez Rodríguez, representantes sindicais de
CCOO, UGT e CIG, asi como
armadores da Guarda, Ribeira
e do Morraio.

Unha vez na explanada da lonxa
portuária, interviron o arrmador
guardés Xesus González Alvarez
e o representante dos armadores
de palangre de Ribeira, Xosé
Arestin. En canto á representación sindical, interviron Ramiro
Otero, de CCOO, Lois Diaz, da
CIG, e Cándido Rodríguez, da
UGT. Todos eles agradeceron a
solidariedade· do povo da Guarda
e a preséncia dos mariñeiros de
Ribeira, despois das dificuldades
que tiveron para desprazarse debido á folga de autobuses.
Xesus González resaltou as graves consecuéncia que está a sofrer o porto da Guarda despois de
dez meses de' p¡:tro. "Se a finais
de Decembro nos tiran as axudas, a ver que tacemos", recalcou. Falou tamén da necesidade
de seguir manifestándose para
9efender os seus postas de traba-

llo. "No porto da Guarda hai doce
barcos con dez mariñeiros cada
un. lsto dá un total de 120 tripulantes. Se cada barco produce ao
redor duns 60 ou 70 millóns de
pesetas ao ano, ternos un total de
1.000 millóns", explicou.
Pola sua parte, Xosé Arestin sinalou que a frota de Ribeira está formada por 55 barcos, cunha
média de 15 tripulantes cada
barco. Arestin agradeceu, en
nome do seu povo, o esforzo
que están a facer os habitantes
da Guarda para atapar unha solución a este problema.

Seguir loitando
Ramiro Otero, de Comisións
Mariñeiras, expresou que "A
Guarda, como outras vitas da
Galiza, non pode deixar de lado
o sector pesqueiro". Ademais,
agradeceu, en nome da Mesa
en Defensa do Sector Pesqueiro
Galega, numerosa preséncia.

a

Lois Diaz, da CIG, ademais de
agradecer o apoio dos compañeiros de Ribeira e dos comerciantes da Guarda, afirmou que
"non chega que os concellos
apoien mocións. Ternos que tirar para adiante e conseguir que
nos deixen volver traballar". Tamén asegurou que o naso país
vive da pesca e que non se pode permitir que desarbolen as
frotas. "Hai que seguir loitando,
compañeiros", rematou.
O representante da UGT, Cándido Rodríguez Graña, afirmou que
"non se pode consentir que o Governo, nen a Unión Europea, nos
estrangule os recursos dos que·
vivimos porque isto non é xogar
ao pádel, como fai o señor Aznar.
lsto P. o f11t11rn rll'c: nncnc filln"" •
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Ocúmio da OPEP en Venezuela teima en manter unha banda de 22-28 dólares

Os prezos do petróleo
deberian baixar entre cinco ou seis dólares po~ barril
Na declaración final da reunión
de Alxéria incluíanse críticas ao
sistema monetário internacional,
programábase a produción para
defender os prezos do petróleo e
decid~ase usar o petróleo como
instrumento de política exterior.

-0- RAMON MACEIRAS

A liberación dunha parte das
reservas estratéxicas dos Estados Unidos poderia facer
baixar os prezos internacionais do petróleo entre cinco ou seis dólares por barril,
segundo estimacións da OPEP.

Vintecinco anos despois o anfitrión é Hugo Chávez, presidente
de Venezuela, e tras bastidores
move os fios Alí Rodríguez, ministro de petróleo dese país, coñecedor da OPEP e sabedor da
importáncia desa organización
como instrumento de política exterior. Venezuela proponse, baixo a dirección de Rodríguez,
restabelecer o diálogo cos membros da OPEP, defender os prez os e recuperar o liderazgo do
cártel no mercado internacional.

Os Estados Unidos anunciaron a
semana pasada que sacarían ao
mercado 30 millóns de barriles
de cru das suas reservas estratéxicas de 571 millóns, por un período de 30' dias. Segundo a
OPEP esta medida incidirá só na
parte especulativa da formación
dos prezos do cru, que segundo
os cálculos da OPEP engade entre sete ou oito dólares ao barril.
Só o anúncio da liberación de _reservas fixo baixar os prezos.
A OPEP considera que esta atitude estadounidense obedece a
unha situación conxuntural, ainda que a Unión Europea poderia
tamén sumarse a fin de estabilizar os prezos.
Na reunión que celebraron en Caracas os mandatários dos países
OPEP advertiuse, non obstante,
que se os prezos caen por baixo
dos 22 dólares a OPEP recurtará
a produción. A OPEP acordou unha banda de frotación dos prezos
entre 22 e 28 dólares por barril, e
decideu recuperar a iniciativa perdida no mercado mundial.

Reservas polémicas
O uso da reserva estratéxica por
parte dos Estados Unidos xera
ainda moita polémica nese país.
A revista Time desvelaba esta
semana que Clinton se entrevistara, un mes antes de tomar esta decisión, co príncipe saudita
Abdullah, en New York, a fin de
contar co seu apoio. Ademais, a
decisión de liberar parte das reservas tomouse 24 horas despois de que Al Gore propuxera
publicamente esta medida. Estes. feítos fan que as acusacións
de eleitoralismo aumentaran nos
últimos días contra Clinton.
Desde a OPEP tamén se analisa que Clinton pretende anotarse un gol marcado por outros,
xa que ·Os prezos tiñan que baixar como produto da decisión
dá OPEP de sumar 800 mil barriles diários máis ao mercado.
Na véspera das eleicións, Clinton bota man dunha medida
efectista para manipular á opinión pública e dar unha imaxe
de forza contra a OPEP.
O que está claro é que lago de
negarse a baixar a fiscalidade
dos carburantes, os países ricos só podian usar este expedente da reserva estratéxica, xa
que a OPEP non está polo labor de incrementar substancialmente a produción de cru xa
que considera que hai un equilíbrio entre a oferta e a demanda
no mercado mundial.

11 Cúmio da OPEP
A reunión qi.Je se. produciu esta
semana en Caracas· non é unha

reunión máis da OPEP. É a segunda vez na história de corenta anos da OPEP ·que se reunen os mandatários dos países
membros para fixar políticas de
longo prazo.

A primeira vez foi en Alxéria,
en 1975, convocada polo presiden te dese país, Houari
Boumedien. Daquela, o obxectivo foi redefinir o papel da
OPEP no marco global das re-

lacións Norte-Sul a fin de acadar unha nova orde económica internacional. O lema daquela reunión foi moi explícito:
"A OPEP é o escudo do terceiro mundo".

Na mente de Rodríguez está o
fortalecemento da OPEP coa incorporación de Rúsia e dos produtores do Mar Cáspio, ademais
de coordenar estratéxias con
outros países non OPEP. •

Mi¡t.H§M9ih!$

A xeop6lítica do petróleo
Os políticos, ás veces, fan anúncios que non
poden cumprir. Esta prática inclue até alguns
chefes de Estado. Se cadra aquel "Proxecto
Independéncia" anunciado, hai mais de un
cuarto de século, polo entón presidente estadounidense Richard Nixon, é o mais patético de todos en matéria de petróleo. Tratándose da superpoténcia por exceléncia, o
maior país consumidor, o primeiro país importafior de petróleo do mundo e en vista da
suposta vulnerabilidade da seguranza de subministro na era bipolar, lograr a autosuficiéncia petroleira seria teoricamente, un obxectivo estratéxico de primeiro orde.
Hoxe, a dependéncia dos Estados Unidos do
petróleo importado é maior que nunca, o que
abre duas posibilidades: 1) que no fondo,
Washington manipulou a opinión pública
estadounidense nos ~eus sentimentos patrióticos e intereses vitais para criar e fomentar
hostilidade cara os donos do petróleo que Estados Unidos importa; 2) que a preocupación
do Executivo e Lexislativo nos Estados Unidos era, e segue sendo, auténtica.
Na primeira posibilidade, este recurso de manipulación continua a ser un expediente que
se volve a abrir para fins da política interna
cada vez que sexa necesário, como efectivamente ocorreu en Febreiro-Marzo <leste ano.
O incremento do prezo da gasolina cría desgosto entre o público e como queira que as
eleicións estaban achegándose, Clinton fixo
o posíbel para que as xestións do seu Secretário de Enerxia fosen de tan alto perfil que publicamente se celebraron en Washington como a vit9ria dunha política intervencionista
cara vários países da OPEP. Agora, na véspe~
ra das eleicións nos Estados ·unidos, Clinton
bota man das reservas estratéxicas para criar
un golpe de efecto que favoreza as aspiracións de Gore, horas antes do início en Caracas do II Cúmio de Mandatários da OPEP.
Está claro que Estados Unidos fracasou na
consecución dun obxectivo estratéxico. Non
obstante, esto non preocupa a Washington,
porque sabe que sempre pode recorrer' á intervención e asi interferir nas decisións dun con-

xunto de Estados soberanos para que estas sexan favorábeis aos intereses estadounidenses.
Pero tamén hai que comprender o límite do
éxito que ten a intervención estadounidense.
Pronto se cumprirán 10 anos desde que Washington estabeleceu as
suas bases militares terre5tres, aéreas e navais
no Golfo. Impuxo pactos defensivos ás Petromonarquias árabes. Sen
embargo, todas as presións de Washington
para que Arabia Saudita abra as suas portas ao
investimento estranxeiro na fase de exploración-produción petroleira, atoparon un rotundo rexeitamento.

este país do Cáspio cunha produción actual
de 600 mil b/d, en palavras do seu presidente
Nursultan Nazarbayev, anúncia que para o
ano 2015, estaría a producir 8 millóns debarriles diários, é dicer, un nível semellante ao
de Arabia Saudita.

'Non deberiamos
.
.
1max1namos que a
vontade estadounidense
é tan infinitamente
poderosa como para
minimizar as opcións da

'

Quince anos é obviamente un período
ahondo longo . A tecnoloxia avanza considerabe Lmen te. Pode
haber surpresas case
milagrosas. Pero o incremento da produción
sempre garda relazón
co comportamento da
demanda e esta ten unha medra estimada en
2,0-2,5% anualmente.

OPEP"

Tampouco non deberíamos imaxinamos que
a vontade estadounidense é tan infinitamente poderosa como para minimizar as opcións da OPEP. Ademais
dos reveses embarazosos que so&eron as leis
D'Amato e Helms-Burton no caso de Irán e
Líbia, a primeira, e Cuba a segunda, Irak é
hoxe o quinto supridor de petróleo aos Estados Unidos, despois de Arabia Saudita, Venezuela, Canadá e México. Na costa Oeste dos
Estados Unidos, está desprazando a mermada
produción de Alaska.
Se cadra o mais traumático para Washington é
o resultado da enquisa realizada recentemente
por "Robertson 's Intemat:ional N ew Ventures
Survey" entre compañías petroleiras que operan no mundo inteiro en actividades de exploración e produción fora de Norteamérica. Responderon 76 compañías que representan o
70% do total de investimentos nestas actividades a escala mundial neste ano. O país que encabeza a lista é Líbia, seguido por Irán, no
quinto lugar está Alxéria e no sexto está Iraq.
Na lista dos primeiros 10 países seleccionados, non aparece Kazakhstán. Sen embargo,

Houbo efectivamente
un caso nos sesenta
que distorsionou a estrutura de prezos a nível case mundial. Líbia producía en 1961
apenas 18 mil b/d. Ali se descobriron vastas
reservas de crus leviáns; a demanda estaba a
medrar a un ritmo do 7% anualmente; a distáncia cara o mercado europeu era mínima.
En 1970, as empresas que operaban en Líbia
atinxiron un récord de 3,3 millóns de b/d.

Se o milagre esperado en Kazakhstán chegase
a converterse en realidade, seria miragroso
que Nursultan Nazarbayev ou os seus sucesores ficasen imunes ao intervencionismo estadounidense.
Nunha zona hisi:oricameRte considerada por
Moscova como a sua área de influéncia, seria
interesante observar e analisar o comportamento do Kremlin. Interesante seria coñecer
as intencións do novo presidente ruso, Putin,
con respecto ao futuro do seu país tanto como importante exportador de petróleo, asi
como un país de longa tradizón en tanto poténcia mundial que, con relazón ao Cáspio,
ao menos no pasado, non permetia inxeréncia de actores extrarexionais. +
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Apoian afolga estatal do vindeiro -1Ode O~tubro

Con~nua

a folga
do transporte na Coruña

Máis de 70 asociacións rompen coa Federación·de
C~mércio por non recurrir o decreto de liberalización

A folga de transportes Jlª
província da Coruña leva camiño de converterse nunha
das máis longas e duras dos
últimos anos. Desde o pasado 18 de Setembro, cinco
milleiros de traballadores
respostaron á convocatória
na que se demanda a reducción da xornada laboral que,
nalgunha sempresas, chega
ás quince horas diarias, e un
aumento salarial. UGT,
CCOO e CIG apoian esta
folga na que non hai achegamento de posturas. O comité
de folga reseña que o sector
está vivindo unha loita de
compra e venda de
empresas. Por outra parte, a
patronal ameazou con
suspender os servizo
mínimos despois de que vários autobuses foran apedreados na Coruña.+

1

\'

"Non: estamos a inventar nada.
Os governos de Andalucia,
Euskadi e Cataluña recurren o
decreto de ampliación de horários. Mesmo o presidente da comunidade de Madrid, Ruiz Ga. llardón, está talando xa de moratórias. O que buscamos é que
a Xunta faga uso das suas competéncias e non deixe morrer
aos máis de cuarenta mil pequenos comércios do país". Asi
explica Xosé Bangueses, presidente da Federación de Comerciantes lndustriais do Morrazo, as causas polas que
máis de setenta asociacións se
reuniron o Domingo 24 en Compostela e se desmarcan da Federación Galega de Comércio.

__:_ccoo demanda

O malestar entre grande parte
dos comerciantes polo decreto
de liberalización fíxose patente
nesta reunión. A convocatória tivo unha resposta masiva e organizacións como Centrotiendas e
Acotex tamén apostan por recurrir este decreto. Derivará a
asemblea do Domingo 24 nunha
federación paralela á que preside
Xosé Luis Fernández Núñez?.
"Probabelmente si xa que entendemos que non defende os intereses dos comerciantes. Non é a
adscrición política o que diferencia a nasa posición, senón que
nós apostamos por recurrir o decreto e a Federación non. Irnos
loitar con manifestos, campañas
informativas e a denúncia das
institucións como a Xunta que
fan deixadez das suas funcións",
sinala Bangueses, que actua como portavoz desta xestora.

gueses- talar de politización; é un
sete cidades e boa parte das
problema dun sector e a boa res·comarcas do país, tamén se puxo de manifesto que os 2.000 - posta da convocatória non a teria
acadado nengun partido político".
millóns prometidos polo conselleiro de lndústria e Comércio
Xoán Rodríguez Yuste para moRuptura coa Federación
dernizar o comércio non van soDias despois do anúncio do delucionar o problema.
creto polo Governo central, a finais de Xuño, o conselleiro Xoán
Asimesmo os comerciantes partiRodríguez Yuste reuníase coa
dários de recurrir o decreto esgriFederación Galega de Comercio
men dados que reforzan a sua
para anunciar créditos brandos e
posición. Só o 2% dos consumiaxudas ao comércio. Naquel modores son partidários de mercar
mento o posíbel recurso ao deen Domingo e, segundo un estucreto quedaba aparcado. A Fedo recente, mercar nas tendas de
deración Galega do Comércio
bairro é un 3,3% máis barato que
ten un orzamento de 357 millóns
1)1ercar nas grandes superfícies.
de pesetas: 88 procedentes do
A reunión do domingo estaban
Forcem, a través dos cursos de
convidadas as organizacións políformación, 9 da consellaria de
ticas, das que recebaron o apoio,
Família, 8 de Caixa Ga/icia, 249
exceptuando o caso do PP. Os
da consellaria de lndústria e Cocomerciantes reunidos respostan
mércio e 1.600.000 pesetas poa un espectro ideolóxico moi amplo "polo que é ridículo -di Ban- , las cuotas dos asociados.•

tras cadrados, terán licéncia para
funcionar o mesmo número de
horas semanais e para abrir de
nove a doce Domingos ao ano,
autorizados pala Xunta, e dous
polos concellos. Na opinión das
asociacións que se desmarcan da
Federación, na prática, será a sua
ruí na e a carta branca para as
grandes superfícies francesas
con centros en Galiza. Sinalan
que non teñen capacidade económica para abrir ese número de
horas e, ao mesmo tempo, non
abrir significa unha grave perda
de terreo frente ás grandes superfí cies. Case a metade dos 97.000
empregados do comércio galega
son os proprietários do mesmo.
Por esta razón, apoian a convocatória estatal de folga no comércio para o vindeiro 1O de Outubro.

Coa entrada en vigor do novo decreto, aplicábel entre o 2001 e o
2004, os comércios pequenos poderán abrir noventa horas semanais e todos os Domingos e festivos de ano. As grandes superfícies, de máis de trescentos me-

Na asemblea do Domingo, na
que estaban represe-ntantas das
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as medidas acordadas
na contratación
de mulleres
CCOO de Galiza ven de
respostar ao anúncio do
Instituto da Muller de
incentivar a contratación
de mulleres
- desempregadas por maternidade facéndose cargo o
G.overno das cotizacións á
Seguridade Social durante
dous anos. No sindicato
consideran que nos acordes de 1997 xa se incluian
medidas de apoio á contratación indefinida de mulle_
res, e que este anuncio só
se retire ás que deixaran o
traballo por mor da maternidade, "co que se excluen
outros supostos de traballadores que tiveron que
frear a sua carreira profesional para atenderen necesidades familiares diversas". En CCOO sinalan
.que o Governo ten que
adoitar as medidas
acordadas e non anunciar
iniciativas unilaterais+

Rasina un convénio
co concello de Ferrol
A compañia de cabo e
comunicacións R comezará
nos vindeiros meses as
obras de cableado de 27 .268
metros liñais en Ferrol en vir\1,Jde do convénio que asina- ·
rá co concello. O protocolo ;
pa~;mrá polo pleno do Xoves
28 tte Setembro e nel se in-· ·
clu~ a condición de que se
·instálará un 20% máis de tubo para que no futuro podan
facer uso del outras campa- ñias que desexan instalarse
na cida<!:ie. O investimento
destas obras será de 145 millóns de pesetas. O governo
que encabeza o nacionalista
Xaime Bello pretende que a
rede de fibra óptica poda
chegar no futuro, con outro
convénio específico, ao casco vello da cidade. O protocolo con R foi aprobado palas comisións de Urbanismo
e Facenda, que engadiron
unha claúsula de control de
calidade das obras.•
1
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Seminário sobre
a produción e o dano
ao meio ambiente

_D espedido
por pintar
o coche
do fillo
Máis de cen delegados do me,
tal concentráronse no medio,
dia do Venres 22 dé Setem,
bro na empresa Eje Edántico,
concesionário da Mercedes
Benz, en Vigo, para protestar
polo despido dun traballador.
Durante unha hora, os clien,
tes non puideron entrar no
concesionário pola preséncia
dos sindicalistas que atende,
ron á chamada da CIG.
Placido Salgueiro foi despe,
dido baixo a xustificación de
"competéncia desleal". An,
tes de comezar o seu periodo
de vacacións, notificou á
empresa que ia pintarlle o
automóbil ao seu fillo. Du, .
rante a5 vacacións a empresa
mandou vixialo e, á volta, ·
Placido Salgueiro atopouse
co despido. Salgueiro levaba
vários anos traballando nesta
empresa, que anteriormente
chamábase Automóbiles Gran
Via e noll estaba ubisada nos
aledaños da cidade. E un dós
tres delegados que a CIG ten
neste centro de traballo, que
supera os trinta empregados.
O despido de Salgueiro xa ten
o calificativo de "improce,
dente", pero o que percuraba
o bloqueo do concesionário a
nulidade do mesmo coa sua
conseguinte readmisión. "Está
claro que se trata dun despido
por represión sindical", din na
central nacionalista.
I

O certo é que parte ~fa empre,
sa Eje Atlántico está trasladán,
dose ao polígono industrial do
Porriñó, decisión que non foi
notificada aos delegados e po,
la cal Plácido Salgueiro pro,
testou. Esa é unhas das razóns
de fundo que ven na CIG ·p~
ra xustificar o despido.
Queren dar a coñecer á opi,
nión pública este despido
ademais de ter recurrido o
mesmo no xulgado do social.
T arnpouco se descarta a con,
vocatória dunha folga, xa
que mália o importante nú,
mero dos eventuais _na plan,
.tilla, cóntase co apoio dos
traballadores fixos. • ·

COMPROBE
a eficácia
de anunciarse en

ANOSA TERRA
Chame ao 986 433 830
e solicite
as nosas
tarifas publicitárias

Tanto Xosé Manuel Évia como Manuel López presentaron clenúncia polás agresións sufridas.

A.N.T.

Denúncian labazadas, abuso de autoridade emaos tratos na comisaria

Agresión policial a dous cidadáns
na estación de autobuses da Coruña
*

SÁNTI CARBALLIDO

Dous viciños de Ferrol denunciaron a detención inxustificada, o trato vexatório e as agre. sións sofridas por números da
policia estatal ó pasado 15 de
Setembro na estación de autobuses da Coruña. Manuel López Rodríguez de 41 anos e
Xosé Manuel Evia de 20 foron
os dous cidadáns presuntamente agredidos e aldraxados
por axentes da policía, após
de seren detidos na estación
de autobuses da Coruña e retidos sen mediar motivo aparente, entre as sete da tarde do 15
de Setembro e as duas e média da noite do dia seguinte.

ó detonante dos feitos foron os
graves insultos dos que foi obxecto na mesma porta da estación a
moza de Xosé Manuel Evia, por
parte do empregado Santiago
Santos, recoñecido cun cicatriz
na cara. Segundo relata Evia "este home díxolle a ·miña moza' en
voz alta se queria ir á cama canda el. Eu pregunteille se esas
eran formas de dirixirse a unha
rapaza e el, no canto de desculparse, levoume a man ao pescozo como un poseso." Logo disto,
e ante a mirada atónita dunha
morea de persoas que circulaban
pola estación o Venres pola tarde
achegous~ un axente de policia e,
dirixíndose exclusivamente cara
Evia requeriulle a sua documentación, ante o cal o xove ferrolán
respostoulle que non a levaba enriba e que lle facilitaba de palabra
tanto o seu nome comp o seu número de identidade. Ao mesmo
tempo Xosé Manuel solicitoulle ao
policia a sua identificación. A resposta deste foi unha labazada.
Xosé Manuel Evia foi inmediatamente retido e coas mans
apreixadas e reducidas tanto polo próprio axente como por outro
policia de paisano foi levado cara
as dependéncias policiais da própria estación. Ante a mirada de
d(Jcias de testemuñas Evia saiu
ao cabo de média hora do departamento policial onde asegura
que "agarráronme da cara, insultáronme e pegáronme o·nariz á
placa do axente que me dera a
labazada." Entre a xente que
agardaba no exterior estaba Ma-

nuel López, que presenciara os
feitos que motivaron o altercado
e quen animou a Evia a presentar a denúncia pola agresión policial. O temor a voltar a ser agredido fixo que o rapaz se fixera
acompañar desta volta por Manuel López, a quen non coñecia.

Espíronnos e
·negáronnos os

mo "o único que se interesou por
nós", asegurándolles nun princípio que non se preocupasen, pero que logo tivo que marchar co
troco de quenda "dicindo que
aquilo era unha merda, que non
se facia nada como é debido e
que os da mafia fariano mellor"
lembra Xosé Manuel Evia.

1

d~reitos 1

Unha vez que Xosé Manuel Evia
se presentou novamente na estáncia policial, acompañado por
Manuel López, para presentaren a
pertinente denúncia, o resultado
foi a ·inmediata detención de ambos os dous. Os motivos? ''Vostedes xa os coñecen'' díxolles o
axente. Neses intres entrou tamén
no local o empregado Santiago
Santos, a quen Evia identificou
sen resultado algun como aquel
que lle tivera agredido. Manuel
Rodríguez sinala ao respeito que
"o colmo da farsa foi cando o policía que lle pegara a Xosé Manuel
me levantou a man a min por lle
recriminar o seu comportamento."
Manuel López prosegue co relato
dos feitos, "dali leváronnos á comisaria e encerráronnos nun calabozo coas paredes cheas de
sangue. Unha vez ali, mandáronnos baixar os pantalóns e ao
mesmo tempo _baleirar os petos.
Ao ver que levaba trinta mil pesetas perguntáronme en que traballaba, ao que contestei que para
o Estado coma eles, daquela dixéronme que me subira os pantalóns. Xosé Manuel non correu a
mesma sorte." Este mestre ferrolán non esquece ademáis que
"no tempo que estivemos na comisaria chamáronnos de todo,
denegáronme o direito a chamar
á miña filia por teléfono asi como
a un avogado e déronme dous
portazos nas pernas. Pior ainda
foi cando me impedíron tomar un
medicamento, que preciso sen
falta por mor dunha enfermidade
crónica." O policia comentou que
"se eu tiña unha doenza el tiña
outra pior nos collóns."
O certo foi que o avogado citouse
na comisaria pasada a medianoite, case cinco horas despois de
producírense as detencións. Denantes diso un axente de policia,
ao que Xosé Manuel se retire co-

Sempre hai
garavanzos negros1

1

Tanto Manuel como Xosé Manuel
non esquecerán xamais a fasquia
que tiña o calabozo da comisaria
onde tiveron que pasar seis longas horas. "Aquelas paredes estaban cheas de sangue e pintadas por todas partes e podo imax i nar de que era ese sangue.
Desde logo que non semellaba
dun ionqui ou produto de autolesións inflixidas." No interior destas dependéncias da policia en
Elviña observaron como os policias presentaban denúncia e a
eles non lles deixaban facer valer
os seus direitos. A Manuel dixéronlle que nin sequera era necesário ese trámite, que se _querían
podíano facer ao dia seguinte. O
avogado dirialles máis tarde que
se non chega a ser pola trascendéncia mediática que cobrou o
asunto seria un de tantos casos
de abuso e impunidade policial.
Ao dia seguinte de seren publicada a notícia nun xornal coruñés,
por própria iniciativa de Manuel
López, este mesmo recibiu na
sua casa a chamada telefónica do
secret(lrio do novo xefe superior
de policia no noso pais Xosé Garcia Losada, con quen falou posteriormente. O responsábel do corpo policial en. Galiza, logo de desculparse polo acontecido, aseguroulle a Manuel que non lle tremeria a man para depurar responsabilidades e que xa estaban a facer un seguimento interno. Outro
dos pontos que máis salientou
Losada perante Manuel López foi
a petición "de .que fose benevolente coa policía ao dirixirme aos
médios de comunicación, xa que
en todos os colectivos sempre hai
algun garavanzo negro." O certo
é que uns dias despois, como
apuntan os dous ferroláns "o
axente que protagonizou esta
barbaridade seguia de servizo na
própria esta~ión de autobuses."•
1)

A ONG Amarante organiza para os dias 29 e 30 de Setembro
o seminário "Respeito ao meio
ambi~nte na produción", un has
xorn~das que contan coa participadión de ecoloxistas, biólogos, fécnicos agrícolas e
prortjotores de empresas respeituosas coa Aatureza. Precisamánte mostrar a viabilidade
de iniciativas como o comércio
xustd é un dos obxectivos do
seminário, que se vai desenvolver nos salóns de Caja Madrid
e do f>azo d~ Cultura de Pontevedra. Mesas redondas,
ponéf,cias e obradoiros conforman p programa do seminário
de q~ince ahoras, que aborda
temas de actualidade como os
alim~ntos tranxénicos. •
1

'Non hai uva foránea',
insiste o consello
regul~dor Rias Baixas
!

O Consello Regulador da Denominación "Rias Baixas"
deféndese dos rumores que
aporitan a que a escasez da
colleita deste ano val repercutir;na calidade da mesma.
A co!leita, segundo o consello, vai ser inferior á da anterior campaña pero "de excelente calidade contribufndo a
prestixiar os nosos viños".
Sinalan no consello que "os
controis de vendima para
evitar, tan sequera, a
tentación de introducir uva
foránea foron reforzados
frente a outras campañas
contando con máis de
sesenta inspectores que
controlan e vixian non só as
adegas, senón tamén as fincas e a vendima nestas". Para os responsábeis do consello é importante "manter
as expectativas xeradas e
continuar servindo aos prln
cfpios de rigor, seriedade,
modernidade, expansión e,
sobre todo, calldade". •

OChe xa non anunciará
vodka
O fotógrafo cubano Alberto
Korda nunca reclamou os direitos sobre unha das imaxes
máis coñecidas a nível mundial
na última metade do século
XX: o retrato tomado ao Che
Guevara o 5 de Marzo de
1960. Agora os tribunais británicos veñen de darlle a razón
na demanda que interpuxo
contra a empresa publicitária
Lowe Tintas e a firma Rex Features, que utilizaban esta foto
nunha campaña de anúncios
de vodka. Se ben a Korda non
lle molestaba que a foto tivera
sido utilizada en camisetas e
cartaces, si consideraba que a
promoción de bebidas alcoólicas era denigrante para a reputación do Che. As.empresas
demandadas terán que pagar
·unha importante cantidade de
cartos a Korda, que sinalou que
a partir deste momento pode
cbntrolar o uso de unha das fotografias máis famosas do século xx.+
º), '"r
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DEPORTES

Aampla e~pediciórí de piragüístas ten opción de medalla en Sydney

A épica deportiva para Galiza atópase no Lago Penrith
-O- CÉSAR LORENZO GIL

Seis galegas procuran a primeira medalla para Galiza nas
águas do Lago Penrith, cenário
das probas de piragüísmo. Todos os deportistas citados en
Austrália conseguiron pasar a
primeira peneirada. O ponto
forte da expedición galaica
pasará nos próximos dias o
seu definitivo exame. A experiéncia de gran parte dos seleccionados e a calidade que
atesouran os máis novos son
as armas que deberán utilizar
para colocárense no pódio.
Logo do exitoso pase á final dos
remeiros Maurício Monteserin e
Xoán Zunzunegui , as olladas do
deporte galega en Sydney titaron para as águas nas que discorren as probas de piragüísmo.
A superiodidade de deportistas
do naso país no colectivo do Estado español e os seus pasados
éxitos puxéronlles nas costas
toda a responsabilidade de alcanzar unha vitória.
A parella composta polos ogrobenses Xosé Alfredo Bea e David Mascato obtiveron a clasificación directa para a final en categoría C-2 de 1.000 metros o
pasado Martes , 26 de Setembro. A canoa dos dous galegas
acabou segunda na primeira série, a tan só médio segundo da
parella rusa Kostoglod-Kobalev,
que dominou sen fisuras de
princípio a fin .
Outra galega, a pontevedresa
Ana Penas, tamén estará na final. Ela e as demais compoñentes da equipa de K-4 (lzaskun
Aranburu, Beatriz Manchón e Belén Sánchez) foron terceiras na
sua série, por detrás de Hungría
e Bielorrúsia. Para dilucidar se a
equipa de Penas entrara terceira
case fai falla o photofinish, ao entrar só 156 milésimas despois a
embarcación de Ucránia.
Un día despois, o 27 de Setembro, os galegas conseguiron a
sua clasificación sen problemas
para semifinais, ao non entraren
nos postas que dan acceso directo á final todos eles agás Xovino
González. O vigués foi terceiro na
sua série de K-1 en 500 metros e
estará o Sábado, 30 na final . A
marca do galega toma maior importáncia se se ten en canta que ·
o campión mundial desta modalidade, o alemán Lutz Liwowski,
entrou após del na liña d~ meta.
Os demais galegas terán que xogarse a .sua preséncia na loita
palas medallas o Venres, 29, nas
semifinais. A piragüísta canguesa Maria Tareixa Portela, que
canta só con 18 anos, foi sétima
na sua série de K-1 de 500 metros, evitando asi a sua elimina.ción. A série da morracense foi
unha das máis complicadas. A
campiona foi a italiana Guerrini,
subcampiona .do mundo, seguida
da medalla de aura en Atlanta!96, a húngara Rita Koban.
O marinense Xosé Manuel
· ·Crespo resarcí use da sua eliminación nas semifinais de C-1 de
1\000 metros co pase á segun- ·

O coruñés André Dicu: chegou á final· de 1.500 a pesares de arrastrar unha gripe.

da rolda de C-1 de 500 metros.
Crespo foi quinto na sua série,
tamén moi disputada ao estar
comandada polo campión do
mundo Maxim Opalev. O palista
acusou o esforzo do_día anterior, cando estivo a gran nivel
nos 250 metros primeiros pero
ao final foi perdendo fol até ficar
na sétima posición.
A parella Bea-Mascato non puido
coarse entre os tres primeiros na
sua série de C-2 de 500 metros.

Os de Ogrobe foron quintos, moi
lonxe· dos vixentes campións
mundiais, os polacos Pawell Baraszkiewicz e Daniel Jedraszko.

André Dia:z:, tocado
O atleta coruñés André Diaz tamén estará mrnha final. Con
máis apuros dos esperados entrou na final dos 1.500 metros,
grácias á sua marca persoal, xa
excluído por postas da sua série. O coruñés, que só fara ter-

ceiro na primeira rolda, segue
moi afectado por un catarro que
lle impede respirar con total normalidade e administrar os seus
esforzos nun tipo de carreira
que exixe un exquisito equilíbrio
entre a resisténcia e a táctica.
O próprio Diaz, capitán nestes
xogos da equipa española de
rnédio fundo, admitiu que non estaba nas mellares condicións para optar nen sequera a diploma
olímpico. Mália todo, .o campión

do mundo en Maebashi confía en
que para a final recupere parte
da sua capacidade de competición e conseguir dar a sorpresa.
Nos demais deportes, falla por
saber como se comportarán, na
derradeira fin de semana de
competición, os competidores
·nas probas de tae kwondo e o
regatista Xurxo Maciel. Os galegas pretenden que a boa recta
final do Estado español tamén
- os contáxie a eles.+

As grandes estrelas b~llan con diferente luz
Cando se abriu a pista central
das probas atléticas en Sydney,
realmente puxeron en marcha a
verdadeira Olimpiada. Lago da
loucura da natación, era de-esperar que as grandes estrelas
do deporte rei dos xogos non
quedasen atrás e construísen a
história da cita oceánica con
tinta de plusmarcas. Mais a elite do atletismo preferiu dominar
sen asoballar, máis preocupada
por conseguir glória através do
peso das medallas que mediante a impronta dos récords na.
mente dos afeizoados.
O desafio da norteamericana
Marion Janes comezou con
nota para ela. En 100 metros
lisos conseguiu a primeira das
cinco medallas que ten prometidas case sen despeitearse. A
única que lle podia facer sombra, a australiana Kathy Freeman, estivo máis pendente da
final' de 400 metros. Esta aborixe converteu o seu triunfo
nesta especialidade nunha homenaxe ao seu povo, tantas
veces maltratado -incluso na
organización destes xogos-

palas autoridadés de Austrália.
Freeman adornou a sua vitória
coa bandeira tricolor (vermella
pola terra, atnarela polo sol e
negra pola cor da sua pel), levantando poeira entre o poder
britanista, quen reclamou
maior respecto para a Union
Jack governando o ceu estrelado da bandeira estatal.
En categoría masculina, o fav,orito Maurice Greene non tivo
problemas para se desfacer
dos seus rivais. O- máis poderoso deles, Ato Boldon, de Trinidade e Tobago, tamén estaba pensando máis nos 200
metros. En 400 metros, Michael Johnson demostrou que seg ue a ser o único, mália as
sospeitas que espertou logo
de non estar demasiado fino
nas semifin,ais.

Orgullo mexicano tripado
Na proba de 20 quilómetros
marcha produciuse o feíto máis
lamentábel da organización
destes Xogos Olímpicos. O mexicano Bernardo Seguro foi o

primeiro en entrar na meta pero
denantes de lle colocar o aura
no pescozo, a organización decidiu descualificalo por ter corrido de xeito irr~gular.
Esta decisión causou indignación en México, onde se segue a dubidar_da inocéncia
deste acto, que privou ao país
centroamericano dun posta de
honra. Nos médios de comunicación e nas conversas de rua
séguese a perguntar a xente
como foi posíbel fal chafallada
por parte dos xuíces.

ídolos sen for:z:as
Na galeria das decepcións figura a prata para o cubano Javier Sotomayor, quen non puido impoñer a sua veteranía na
competición do salto de altura,
ainda que lle deu unha leición
de honradez ao mundo do
atletismo, que o condenara de
xeito estraño a un ano de inabilitación por suposto consumo
de cocaína. O caribeño f_
oi superado pala revelación rusa,
Sergei Kliugin. O ucraniano
Sergei Bubka nen saquera se
meteu na final de salto de pértiga, ao igual que o asturiano
Yago Lamela, promesa nacida
nos Mundiais de Sevilla do ano
pasado que veu morrer pronto
en Austrália.
·

A xinasta romena Andrea Rad ucan tamén foi desposuída
da medalla de ouro no individual desta modalidade ao dar
positivo nun control antidopaxe. Raducan foi vítima da neglixéncia do seu médico, quen
Fora do atletismo, as deceplle receitou un xarope que incións viñeron da mar.i . do futcluia unha substáncia proibida
bol, onde o Brasil caeu diante
para os xogos, non así para o
de Camerun (finalista ante a
resto das competi.cións xinássel·ección española) e en waticas, unha desas incoerén- · terpolo, onde a equipa españocias da loita contra o· fraude
la, campiona en Atlanta, pasou
de.portivo que ninguén é quen
con excesivos apuros aos
de explicar.
cuartos de final.•
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Bon para a cidade
Un dos colectivos máis beneficiados por esta iniciatica son os
taxistas. Para Xosé Rodríguez
Janeiro, taxista na cidade do Lérez, a medida é unha maravilla.
"Deberian funcionar só os taxis
e os autobuses porque asi non
hai quen che pite detrás. lsto é
moi bon para a cidade", afirma.
Ademáis, Xosé considera que
non é tan difícil preparar a cidade para esto; "palas boas todo
se consegue", remata.
Ainda asi; o "dia sen coches" non
deixou contento a todo o mundo.
Proba deso, a colección de impropérios que esc9itaron os gardas de tránsito que se atopaban
·antes das valas que cortaban as
ruas. Moitos dos condutores que
tiñan que desviarse ao chegar a
estes pontos protestaban airados
a decisión do Concello.
Maria Pilar Aguete estaba visibelmente enfadada. Aparcou o
seu coche e comezou a berrar
''teño que dar vinte voltas para ir
a Pontevedra. lsto non é normal.
A horas ponta non é normal",
protesta. O que máis lle molesta
de todo é que a abriguen a acollerse á medida; "Pódenme pedir
o que queiran pero non me poden abrigar", asegura.

FÁTIMA

1

Boa aceitación dos pe.óns eenfado dos condutores
.

Unha cidade sen coches
-0- IVÁN GARCIA RIOBÓ

O pasado 22 de Setembro a Unión Europea decidiu celebrar o Dia
Europeu das Cidades sen Coches. Ainda que moitas das galegas
o levaron a cabo, o seu éxito foi desigual. Asi, en Pontevedra, A
Coruña e Lugo o tránsito reduciuse considerabelmente e apresentaron unha imaxe moi diferente á de cotio, xa que os peóns
puideron camiñar por ruas palas que normalmente circulan veículos. Noutras, como Ferrol ou Santiago, este dia tivo moi pouca
repercusión e tan só contribuiu a elevar o número de atascos.
Vai un dia soleado en Pontevedra e a xente que decidiu sair á
rua para dar un paseo polo centro da vila atópase con algo inusual: desde as 12 até as 14 horas o centro da cidade estará
restrinxido para os veículos motorizados excepto os táxis, os
servizos eos autobuses. A iniciativa canta co beneplácito dos peóns mentres que, en moitos condutores, o enfado é monumental.

dunha é:idade", expresan Rosa
Fariña e o seu marido ao tempo
que reiteran que a iniciativa que
está a realizar o Concello de Pontevedra parécelles moi ben. Redu- ·
cir o número de coches que circulan polo centro da cidade e, desta
forma, permitir que os peóns poidan camiñar por máis lugares dos
que teñen normalmente para facelo. Esto é precisamente o que se
persegue con este dia.

"Esto parece ur:iha aldea en lugar

Menos tránsito: menos ruído e

Jean Pierre tampouco está moi
contento con esta situación . Vive nunha das zonas que foron
peonalizadas e agora terá que
deixar a sua moto moi lonxe da
casa. "Paréceme moi ben que
non metan coches, pero se vives aí ao lado que fas~. Ademais quéixase de que non lles
dean nengunha alternativa para
poder chegar ás suas casas.
Todo un éxito

consideración pola xerite que
menos contaminación. Vitória
vai a pé".
González pasea tranquilamente
por unha das ruas cortadas.
Ademais, para ela é moi bon que
"Esta iniciativa paréceme moi
peonalicen o maior número de
ben. A ver se podemos respirar
ainda que sexa unha vez", di. . ruas pero sempre facendo un estudo prévio de viabilidade . "Hai
De todas as formas, para Vitória
moita xente maior ou minusválida
esta medida é moi escasa. "Dee hai que deixar un tempo para
berí ano facer máis veces porque se adapten. Deberian realizar
que hai moita xente que utiliza o
un estudo m,áis preciso antes de
coche até para ir ao servizo. Co
peonalizar. E necesário mellorar
bonito que é andar!", remata.
antes as infraestruturas", conta.
Mellorar as infraestruturas
Para Femando, todas as medidas
Ainda que a aceitación deste
que se adopten para reducir o
"día sen coches" foi case masitránsito son poucas. "Está moi
ben. Non fai dano a ninguén", afirva por parte dos peóns, moita
xente considera que antes de. ma. Ainda asi, para el non é tan
tomar medidas deste tipo hai
doado xa que "Pontevedra está
que ter en conta moitas caumoi mal para non levar o coche.
sas. Asi, Sabela Sabuceda ere
Para o comércio isto é bastante
que todos estas iniciativas esnegativo porque non existen ruas
tán moi ben pero "sempre e
preparadas para facer unha circunvalación ou algo así", explica.
cando se teña un pouco de

Segundo o concelleiro de Tráfico do concello, César Mosquera, a xornada foi todo un éxito
xa que "segundo os técnicos e a
Policia Local a redución do tránsito de turismos particulares ,
que eran aos que ia dirixida esta
campaña, foi dun 30 ou dun
35%. Esto con respecto a un
Venres normal", explica.
Para Mosquera, este dia non
ten significado por el mesmo. O
dia ten sentido exclusivamente
como un paso máis na concienciación da cidadania de que o
veículo individual é cada vez
máis difícil de usar no centro urbano. Desta forma, pensa que
"é necesário ir reducindo a preséncia de coches en aras de lograr máis espácios para pasear,
mercar ... ademais de para diminuir os ruídos e a contaminación
atmosférica", expón.+

11 111"'"'''1M!iFtili'IJti
Falabamos ese día de peregrinos xacobeos
e lembrabamos a imaxe de Santiago coa
súa cuncha vieira. Hoxe dicimos simple,
mente vieira pero, na orixe, a palabra era
un adxectivo que se unía ao substantivo
cuncha nunha c.onstrucción moi galega (fª'

riña milla, fonte ferreira, ponte carreira, cam,
po lameiro, etc.) Non convén por iso con,
fundírmonos : vieira non procede do latín
viaria, da vía, do camiño (o de Santiago,
naturalmente) senon de venaria, de Venus,
pois a deusa naceu do m?I e moitas veces
podemos vela enriba <lesa cuncha. Por
exemplo, no famoso cadro de Boticelli.
Tan popular se fixo na ldade Media este
símbolo dos peregrinos, que en francés pasou a denominarse coquille Saint-Jacques:
cuncha de Santiago. Con ese nome atopá,
mola nas receitas e nos restaurantes.

O FÍO DA LINGUA

Vieirentos e fazais
T amén en Francia, no século XV, houbo
un sonado proceso contra unha banda de
ladróns e falsificadores de moeda coñeci- ,
dos como les coquillards, o que ven sendo
os vieirentos. Es tes, tan ben organizados
que contaban mesmo cun argot ou xiria
propia para falaren sen que os entenderan,
parece que recibiron ese nome porque, en,
tre as súas múltiples actividades delictivas,
practicaban unha que consistía en lle me,
ter un calote á xente crédula vendéndolle
vieiras que dicían proceder da peregrinaxe

a Compostela (e claque la santificadas en
certa medida e protectoras) cando non era
certo en absoluto.
Esta actividade -un tanto inxenua, lem,
brar..álle a todo lugués a figura do f azai.
Os habitantes da parroquia de Fazai, pró,
xima a Lugo, tiñan sona de lles meter
calores a algúns paisanos que viñan con.
carros á vila. Co conto de xogar ás cartas, había quen non facía feira. Contá,
banse dos fazais anécdotas moi paveras,

como que dunha vez vendéranlle a Mu,
ralla a alguén que pensaba facer bo ne,
gocio con tanta pedra.
Volvendo aos coquillards, sinalamos que
deron orixe a unha expresión francesa ho,
xe xa desaparecida: A qui vends,tu tes co,
quilles? ("¿A quen lle estás a vender as túas
cunchas ?", é dicir: "¿A quen pretendes enganar?").
E <leste significado de "enganar" pasou ao
de "enganarse, cometer un mesmo un
erro". Por iso, actualmente -e xa dende o
século xvm- o erro tipográfico, a gralla, a
substitución dunha letra por outra, chá,
mase tamén en francés une coquille .
¡Moito ten viaxado esa vieira polo camiño
da lingual+

•
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Omanifesto Zaramaga, asinado por 768 persoas,
reclama unha nova elonga trégua aETA

Horizonte eleitoral despois de Donostia,
o Alderdi Eguna e as mocións de censura
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eC> XAN CARBALLA

A mobilización de Donostia o
27 de Setembro foi o cimo
dunha campaña enorme de
mobilización lanzada desde todas os meios de comunicación
estatais, e tamén a guinda
que precedia á apresentación
de mocións de censura contra lbarretxe por PP e PSOE.
O alarde mobilizador do PNV
no Alderdi Eguna do dia 24
paralisou os efectos perseguidos polas forzas estatais.
Durante várias semanas prensa,
rádio e televisión lanzaron a
idea de que o manifesto Basta
Ya! e a mobilización que eles
convocaban en Donostia, era a
primeira resposta masiva da cidadania fronte á ETA Facianse
de lado as repetidas convocatórias unitárias que se veñen celebrando, con afluéncias moito
máis masivas, singularmente
desde a marte do concelleiro do
PP Miguel Angel Blanco, e desde o fin da trégua de ETA, pésie
ás desavinzas entre as distintas
forzas. O Manifesto tiña como
un dos seus vértices a sinatura
de numerosos intelectuais, de
Saramago a Vargas Llosa, pero
especialmente como ideólogos
principais a Femando Savater e
Jon Juaristi. Este último, ex
membro de ETA, PCE e PSOE,
e actual director da Biblioteca
Nacional co PP, foi claro cos obxectivos da marcha "manifestámonos contra todo nacionalismo". De nada valeron os matices que o mesmo Saramago
queria introducir desde Tenerife,
ou os apoios de nacionalistas
como Emilio Guevara, que manifestaron a sua intención de
acudir a Don.ostia. A mobilización tivo finalmente o sesgo que
Juaristi anunciaba, e xa a pancarta de cabeza procuraba unha
divisória que evitase a adesión
nacionalista "Pota vida e a liberdade. Defendamos o que nos
une: Estatuto e Constituciórl'.
A Plataforma Basta Ya , gañou
as preferéncias estatais fronte
a Gesto por la Paz que se manifesta desde 1985 ante todos
os atentados, e que no seu decálogo propugna o diálogo
"como único médio realmente
humano para abordar a resolución de calquer conflito e como
un valor fundamental nunha
cultura de paz". Ainda que entende que deben darse condición s como "a relativización
das proprias posicións, a apertura ás posición.s do outro, a
conciéncia da correlación de
forzas existente ... ". Estas ideas, ou o feito de que incluan no
seu manilesto a reivindicación
do acercamento de presos, fixo
sair-de primeiro plano mediático a esta asociación e darlle
protagonismo a colectivos moito máis ideoloxizados como o
encabezado por Savater.
Outro resultado da mobilización
do dia 23 foi a presión de médios afins ao governo para incluir na axenda do debate políti-

A VANGARDA RUSA NA COLECCIÓN DO MUSEO ESTATAL
DE SAN PETERSBURGO

SETEMBRO, 7 - OUTUBRO, 29

. VIGO
Centro Cultural Caixanova
NOVEMBRO, 9 - XANEIRO, 7

A CORUÑA

Palacio Municipal de Exposicións
Kiosco Alfo'nso

A Declaración de Zaromaga apresentouse o 26 de Setembro. Abaixo, lñalci Ruiz de Pi·
nedo, un dos políticos de HB asinantes do mesmo.

ción de partida que de simples
comparsa do PP, asegurando
que "moito teñen que cambiar
PP ou PNV para que podamos
chegar a acordos". En contra
desa vontade de equidistáncia,
o PSOE, por non ter que un!r o
seu voto con EH, votou en Alava contra unha proposta de
PNV e EA na Deputación Alavesa para que se declare nulo un
acordo de 12 de Novembro de
1936, que fixo a Franco "Pai da
Província". O argumento dado
polo seu portavoz é que estando dacordo "porque as espadas
seguen estando en alto neutros
cenários, noutro tipo de formulacións políticas"

co a demisión de Odón Elorza,
alcalde socialista de Donostia,
que non acudiu á convocatória
pero que esa mesma mañá participou na homenaxe ao asesinado por ETA, Juan Maria Jáuregui. Elorza xa demitiu tempo
atrás da executiva basca do
PSOE por desacorde coa liña
que esta segue de rachar toda
ponte co PNV. Felipe González,
ese mesmo dia 23, falou en Barcelona de que "é un erro histórico moi sério a satanización á
que está sendo submetido o
PNV. Non se lle pode culpar do
terrorismo de ETA".

Alderdi Eguna
e mocións de censura

O 24 de Setembro a descomunal mobilización do PNV nas
Campas de Salburua, no Diado
Partido, anulou en grande parte
o efecto de condea que se pretendia do executivo de lbarretxe
na víspera Donostiarra. O lendakari e Arzalluz cargaron as tintas contra a alternativa bifronte
de PSOE e PP, que estes mesmos dias deixaron no rexisto
senllas mocións de censura,
planteadas case como preámbulo eleitoral, toda vez que non
teñen forza abando, nen sumando votos, para sacalas adiante.
lbarretxe advertiu á actual dirección do PSOE basca que a ruptura, de darse, levaría a unha
quebra de relqcións que duraría
moitos anos. As 48 horas, desde Lisboa, Zapatero parecía
querer situar~e en mellar posi-

As mocións e unha iniciativa de
pacificación anunciada por lbarretxe no debate anual do parlamento basca serán discutidas
nas próximas semanas, no que
será case con seguridade, o sinal de saida para unha campaña eleitoral decisiva, da que EH
non quer descolgarse como fixo cos comícios ao parlamento
do Estado.

Aula de Cultura
NOVEMBRO, 8 - DECEMBRO, 10

PONTEVIDRA

Sala de Arte Gagos de Mendoza
DECEMBRO, 13-XANEIRO, 14

LUGO

Museo Provincial

SETEMBRO, 28 - OUTUBRO, 29

LUGO
Museo Provincial
NOVEMBR0,2 - DECEMBR0,3

OURENSE
Aula de Cultura
DECEMBRO, 14- XANEIRO, 14

PONTEVEDRA
Sala de Arte Gagos de Mendoza

Novo manifesto

Tomando como nome o do bairro gasteiztarra onde se asinou,
Zaramaga, ven de ser apresentado un novo manifesto no que
pede a ETA unha trégua "de
grande alcande e duradoira" como maneira de "contribuir ao
diálogo e á resolución do conflito". O manifesto pédelle aos
partidos asinantes do Acordo de
Lizarra-Garazi "que retomen
aqueles fías do verán do 98 que
supuxeron a meirande fonte de
esperanza dos últimos tempos".
O documento titúlase "Pola Paz,
o diálogo e a distensión", e conseguiu a adesión de 768 persoas singularmente da sociedade
civil ainda que tamén hai preséncias políticas de releváncia.
O conselleiro do poder xudicial,
EmiliQ Olabarria; o ex-presidente do Parlamento Basca, membro de EA, Juan José Pujana;
membros de HB como Patxi Zabaleta, Julen Madariaga ou lñaki Ruiz de Pineda, estarían entre
os primeiros, e na lista están
persoas coñecidas como Bernardo Atxaga, Javier Sádaba,
Ramón Zallo , Mikel Laboa _ou
Francisco Letamendia.+

OUTUBRO, 11 - NOVEMBRO, 5

PONTEVEDRA
Pazo da Cultura
NOVEMBRO, 8 - DECEMBRO, 1O

LUGO
Museo Provincial

DECEMBRO, 12-XANEIRO, 14

OUR&NSI
Aula de Cultura
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·os activistas contra amundialización exixen afin da débeda externa na Asemblea do FMI

Clamor en Praga
contra o governo mundial do grande·capital
se bloquea o Centro de Congresos, manifestantes en retagarda
conseguen fechar con barricadas
a Praza da Ópera.

-0- CÉSAR LORENZO GIL

Cada vez que o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial (BM) ou calquera
outra organización económica
internacional pretenden reunirse, os seus dirixentes saben
que todos os grupos, de diferentes ideoloxias, contrários
aos rumos da mundialización,
van estar ali para reclamar11es
unha mudanza total na sua política. Desta vez foi en P'raga,
co gallo da Asemblea anual
do FMI e do BM, ~nde máis de
dez mil activistas exixiron a
condonación da débeda externa para os países pobres.

Á noitiña do Martes, 26 de Setembro, xa estaban detidos máis
de 500 activistas e outros 150
estaban feridos de diferente
consideración. A manifestación
sufriu un forte pau cando, logo
de se abrir unha fenda na ponte
Nuselski, moi perto do centro, a
policía cargou ferozmente para
salvar as portas da asamblea.
Máis de 30 policías tiveron que
ser hospitalizados.

Como se. se tratase dunha batalla
napoleónica, na que ambos os
bandos saben do cenário das
hostilidades, da data e incluso
das forzas do contrário, a policía e
o exército checos e mais os grupos anti-mundialización prepararon durante vários meses a sua
estratéxia. O governo do socialdemócrata Vaclav Havel permitiu
que o FBI estadounidense preparase a máis de 20.000 policías e
5.000 soldados en técnicas de
defensa urbana, seguindo o programa de emerxéncia que Clinton
puxo en marcha logo da "batalla
de Seattle". Na outra beira, os
manifestantes, grácias. á internet
e ao labor de difusión constante
Praga pede a condonación da
que os seus membros máis actidébeda externa.
vos realizan, procuráronse xeitos ·
de organización ben complexos
Dous mundos divididos
para evitaren o tracáSo.
pola barricada
/

O móbil desta guerra obrigada
en cada cita do poder económico do mundo rico está máis que
xustificado, segundo os activistas. Baixo o paráguas 'do lema
da anti-mundialización únense
organizacións non governamentais,, partidos de esquerda, colectivos sectoriais e sindicais de
todo o planeta e incluso organismos relixiosos ou filantrópicos.
Nesta ocasión, permanecen vivas as brasas de Seattle na demanda da abolición do Banco
Mundial e do FMI, aos que acusan de aumentar a división entre países desenvolvidos e Terceiro Mundo. Mais o berro unánime que se escoita nas ruas de

Cando todos os convidados á
asemblea estiveron no Centro
de Congresos de Praga, a policía comezou o seu plano de defensa. Sabedores de que a intención dos manifestantes. era
sitiar o edifício e evitar que saísen de ali até que aprobasen a
fin da débeda, as forzas armadas optaron por alzar barreiras
humanas a vários quilómetros
do centro e protexer o metro,
como vía útil de escap.e para os
delegados en caso de apuro.
Os <;ictivistas comezaron pronto a
sua resposta. Divididos en catre
grupos (amarelo, azul, rosa e
branca), compaxinaron a activida-

Dentro da asamblea, o dia ante-.
rior, o cantante do grupo irlandés
U2, Sonny Bono, en calidade de
portavoz do grupo Xubileo 2000
en contra da débeda externa, daba crus dados sobre a sua incidéncia nos países pobres. "Ainda
que ninguén queira oílo, 19.000
nenas morren ao día no mundo e
que, por cada dólar de axuda exterior que reciben, os países pobres teñen que devolver oito en
concepto de pagamento".

de divulgativa co avance cara á
antiga sede das xuntanzas do
Partido Comunista Checo. Entrementres cada organización convocaba mesas de diálogo e discursos públicos para dar a coñecer
as suas propostas, o grupo branco iniciaba a ofensiva, armado con
cascos de obra, cócteles molotov
e máscaras antigás. No seu
apoio, os grupos azul, amarelo e
rosa entretiñan á policia en pontos
clave e provocaban o colapso dos
tanques do Exército.
Can9o se conseguiu rachar o círculo policial, alguns pequenos
grupiños, principalmente italianos,
decidiron achegarse rapidamente
á sede da asamblea. Ao redor de
douscentas persoas chegaron ás
portas. Detrás deles, o grupo rosa
debía retirarse do seu obxectivo e
apo1ar o azul, moi danado pola
actuación policial: Ao tempo que

O presidente do BM, James
Wolfensohn, defendeu en cámbio a pertinéncia do modelo desenvolvido deste a sua organización. "Só abrindo mercados,
só facendo crecer a economía
se poden reducir as diferéncias
entre ricos e pobres". O director
do FMI, Horst Kohler, afirmou
que se o ente que el lidera non
existise "haberia que inventalo
porque é fundamental para resolver os problemas do mundo,
especialmente o da pobreza".
Fara, por riba do balbordo da
manifestación, brillaban as múltiples frases que serven de comando para a reacción . "A xente, non o benefício"; "abaixo a
débeda"; "Un mundo sen banco
mundial"; "Solidariedade global,
non economía global".
Ao tempo que as protestas
asolagaban Praga, desenvolvéronse outros actos de repulsa contra a mundialización en
cidades tan distantes como
Madrid, Sáo Paulo ou Buenos
Aires, entre outras. •

MANUEL ALONSO

Só lles vale morto
O que sucede en lugoslávia é o. acto final dunha guerra comezada
hai dez anos por Occidente. O resultado foi a destrución total da
Federación e xa só falta por cobrar a derradeira peza, Slobodan
Milosevic. O presidente sérbio foi elexido nas urnas en diferentes
ocasións, por unha povoación enormemente politizada e infor,
macla. Apesar da enxurrada de recursos da oposición durante
anos, conseguiu manterse no poder apesar de que mesmo se lan,
zou contra Sérbia unha guerra feroz -os primeiros bombardeos
sobre povoación civil en Europa desde 1945 cairon en Belgrado
durante dous meses. Agora convocou eleicións outravolta e ain,
da que perdeu (48% fronte a 40% de votos) fala a Comisión Elei,
toral de que hai que ir a unha segunda volta. O berro na íua é
"suicídate!". Solana e Albright bradan que xa pode Milosevic di,
cer misa cantada que ou se vai ou lle mandan outra vez os bom,
bardeiros. Todo un clima democrático.•

ACIA refúxia
a Montesinos en Panamá

Sc:

A crise que xurdiu no Peru
por mor da revelación dos
sobornos do xefe da
intelixéncia, Vladimiro
. Montesinos, a deputados
da oposición, resolveuse
en falso. Logo do anúncio
de eleicións anticipadas
por parte do presidente
Alberto Fujimori e a
reacción social que isto
provocou, finalmente a
intervención do Exército
evitou un cámbio político
no país. O apoio das
Forzas Armadas a Fujimori
viuse refrendado por un
plano da CIA para impedir
un proceso xudicial a
Montesinos. O servizo
secreto norteamericano
decidiu abrigar ao governo
de Panamá a concederlle
asilo político por medo a
que o lugartenente de
Fujimori desvelase nun
xuízo a sua relación con
esta organización. •
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Portugal escolle
eresidente da Reeública
a erincí~ios de 2001
O presidente da República
de Portugal, o socialista
Jorge Sampaio, convocou
eleicións presidenciais
para o próximo 14 de
Xaneiro, primeira data
válida para a sua
realización. Se fixer falla
unha segunda volta, esta
celebraríase, como moi
tarde, o 4 de Febreiro.
Ainda que as
candidaturas non se
coñecerán oficialmente
até o próximo 15 de
Dezembro, todos os
partidos apresentaron xa
os seus pre-candidatos.
Estes serán António
Abreu, polo Partido
Comunista; Fernando
Rosas, polo Bloco de
Esquerda; Ferreira do
Amaral, polo centrista
PSD; Basíllo Horta, polo
grupo de direitas PP e o
próprio Jorge Sampaio,
quen repite polo PS. •

Os suizos rexeitan
limitar a eovoación
estranxeira
Mália que todos os
inquéritos daban como tese
vencedora no referendo do .
pasado 24 de Setembro en
Suíza a proposta de limitar
a povoación estranxeira ao
18 por cento, finalmente
esta idea fracasou. Na cita
coas urnas votou o 45,6 por
cento do censo eleitoral. O
non recibiu o 63,7 por
cento do escrutínio.
Contado, a xenofóbia e o
rexeitamento cara aos
imigrantes aumentou
socioloxicamente nos
últimos anos, tal e como se
demostrou cando un dos
cantóns de fala alemana si ·
votou a prol da redución do
cupo de non helvéticos. En
Suíza hai ao redor de
55.000 galegos, na sua
maioria emigrantes a ese
país entre os anos 60 e a
década dos 80. •
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Saudade e literatura
No meu exílio madrileño, forzado
por imponderábeis económicos
da famosa España va bien aznariana, sinto un súpeto amago de
saudade. Ansiosa por profundizar
no tema, corro ás librarías e comprobo a decepcionante situación
do libro galego na capital castelá.
A solución ven do omnipresente
internet. A única libraría galega
da rede -andelvirtual.com- oteréceme cinco títulos, tres deles portugueses, sobre unha temática
esencial de duas nacións xemelg as apenas separadas polos
avatares históricos. Resulta
abraiante, cando non patético,
que un povo como o galega, que
ainda hoxe mantén a tres quintas
partes da sua povoación no exílio
emigratório, non acadase a parir
senón este ridículo catálogo
-duas obriñas de duvidosa calidade- sobre ese sentimento saudoso que tantos millóns de galegas extendidos polo mundo chegaron a converter na maior seña
de identidade dun povo. •

Suso Sanmartin
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Mais: 5) "é economicamente
rendábel. Nun mundo globalizado, noqueé
imprescindíbel
saber idiomas,
o ga1ego abre
as portas para Ésabido que o
máis de 200 comum~os
millóns de fagalegoscom
lantes".
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Débolle a Paco Rodesca moitas
causas. Por el aprendin a coñecer e sentir as
voces dos poetas, território
universal do Como poeta
que el tamén
formaba parte. exerceria
Porque a consempreen
dición de poeta de Paco Ro- calquer lugar
d esca atopáonde se
base inserida
no seu ser co- atopase. Nas
mo un atributo
inseparábel da ruas, nos bares,
sua mesma nas casas dos
natureza humana. E como amigos...
poeta exerceria sempre en
calquer lugar
onde se atopase. Nas ruas, nos
bares, nas casas dos amigos ...
Tal como fixeron alguns pintores
malditos antes de que fosen fagocitados palas normas universais do mercado, Rodesca deixaba farrapos de el mesmo nas
servilletas dos bares, nos caderniños cativos e gastados que levaba consigo, no espazo aberto

7-AA~

O alcalde de Ourense,
Manuel Cabezas (PP)
foi a Cuba a irmanar a
sua cidade coa
localidade de Plaza de
la Revolución é, nun
súbito arranque de
empatia, entonou en
plena rua a canción
"Comandante Che
Guevara". Todo urí
revolucionário en
excedéncia.

algum tipo de

ROSA PEDROUW

Lembranza
de Paco Rodesca

em primeiro lugar, duas: 1) "a
afectividade, património, herdanza, cultura" e 2) que, tendo
urna língua viva, "non nos custa
nada mantela", náo devemos
pensar em perde-la. Prossegue
com mais argumentos: 3) "é doado", 4) "os casteláns falantes
(... ) manteñen a fonética galega"
(parcialmente; e os galego-falantes também introduzem
tragos castelhanos, diga-se).

.za M-ÚirM-~

dos primeiros Festivais Poéticos
do Condado aos que sempre ia
cando moitos dos que acudían a
aquel cónclave reducido de voces silenciadas para o poema
escrito deixaban a sua voz e o \ Na entrevista como novo Director Geral de Política Linguística
seu sentir no prelo invisíbel dun
(ANT de 21 de Setembro), o alto
horizonte humano agarimoso e
cargo político afirma: "Hai ravivo. A sua voz gastada e récia,
zóns importantes para talar gapenetrante e fonda, deixábase
,
lego. Estou disposto a recoller
ouvir nas ruas e nas tabernas,
ideas para chegar á xente, para
nos centros de ensino ou nas
concienciala
no uso da língua".
imprevistas conversas que tivesen lugar non importa onde.
erg untado pelas razóes aduz,
Por el, na miña primeira adolescéncia, souben de León Felipe e
de Cernuda, de Ferrin e Celso
Emíio, de Salinas e Nicolás Guillén, de José Ángel Valente, Joan Salvat Papasseit ou Carlos
Drummond de Andrade.

200 milhoes
de falantes

f

Por iso agora que ven de producirse o seu pasamento cando
ainda non tiña cumpridos os sesenta anos quera lembrar, desde estas mesmas páxinas nas
que tamén deixara testemuña
poética, non só ao Paco Rodesca poeta, senón tamén ao Paco
Rodesca home, a ese do que
tamén aprendin, como el, a nunca deixar de ser nena.•
CELSO

X. LóPEZ--PAZOS

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA)
Horario de verán:
De Martes a Domingo de 19 a 1 horas.
Teléfono 986 672 439
.

'

Na maleta
Xurxu B&rral.lis

Por último, 6)
"hai que rachar rela~
co estereotipo intemacionais
de que se se
fala galega se naousamo
lle come espá- galego. Porque
cio ao castelán", talvez fos- nemestáo
se mais apro- mentalizados
priado dizer se
se fata mais ou neril manejam
se
avan9a. um galego ápto
Mas é que este
derradeiro ar- para esse fim.
gumento
é
orientado por
González Moreiras no sentido de espa<;o cognitivo: "os rapaces bilíngües ou que estudaron
galega son os que mellar saben o
castelán e os outros idiomas"
(com efeito, na Galiza, há os rapazes que só falam castelhano e os
''bilíngues") ·afém do espa<JJ cognitivo, ·será sustentável que um hipotético avango do uso do galega

S.en embargo, o filósofo
Fernando Sabater dixo ·
que preferia manifestarse-coa cabra da lexión que
cos cabróns dos amigos
de Otegi. Poucos son os
que gostan duns ou dos
outros, pero xa se sabe
que a cabra tira ao
monte.

O PP e a sua segunda
marca eleitoral, o
PSOE, queren ampliar
o delito de apoloxia do
terrorismo contra os
da corda de Otegi. O
mau é que se pode

1
1
1
1
1
1

volver contra o PP e
que haxa unha
enxu rrada de
denúncias contra

alcaldes populares
por manteros
monumentos dedicados
a Franco por apoloxia

do franquismo.

A Garda Civil deu unha
malleira ao alcalde de
Noia, Rafael Garcia
(PSOE) por participar
nun corte d~ tránsito para
exixir a mellara da
seguridade nunha
estrada. O rexedor non
entendeu que habia que
defender o direito á libre
1 circulación das persoas.
Non hai dúvida de que a
política da Delegación do
Governo neste tema é
moi filantrópica.

Outro que demonstrou
o seu amor polos
galegas foi o ministro
Pio Cabanillas, que,
ainda que nado en .
·Madrid, síntese moi
galego e quer apoiar o
desenvolvimento de
Galiza. Cómpre andar
con tino porque parez
que hai un andazo de

altruísmo.

Un que armou o
1 escándalo en
Compostela foi o fillo

de Xúlio lglésias. A
actuación de Enrique
lglésias contou coa
presenza de sete mil
persoas e conqueriu
grande re.leváncia nos
meios de
comunicación. Os
mesmos espectadores
ou máis van cada dous
Domingos a San
Lázaro a ver ao
Compostela e ninguén
se estraña por iso. •
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na sociedade nao comeria espa90
de uso social ao castelhano?
Nos destaques tipográficos de A
Nosa Terra, brilha pela sua
ausencia a alusao do Director Geral a dimensáo demográfica do
galega. a pesar disso, é (boa) notícia. Constitui, aliás, omissáo estranha a linha linguístico-ideológica do jornal, outras func:;óes, para
anular a utiñidade da nossa Iíngua como instrumento de comunicagáo nacional e internacional.

É sabido que o comum dos galegos (a comec;ar por quase todos
os políticos, que sao os mais visíveis) com algum tipo de relac;óes
internacionais, incluindo aí os países lusófonos, náo usam o galego
(que podem usar, as vezes, na
Ga:liza), mas o castelhano. Porque
nem estao mentalizados nem manejam um galega apto para esse
fim. O que prova que esse galega
náo abre as portas "para máis de
200 millóns de talantes". Só que a
opiniao geral ou consciencializagao ou mentalidade, assim comoa optimizac;ao da língua, é promovida por grupos com poder político-académico e com incidencia
. : sacial (governo, escala, meios de
comunicagáo, etc.), que no nosso
caso, generalizando, nao querem
o galego nem para andar por fora
nem para andar por casa. E náo
querem para nada o galego por
espanholismo, porque sendo espanhóis e talando espanhol, temno como supérfluo e por si mesmo
prescindível.
Entretanto, alguns nacionalistas
galegas aspiram a um acorde dentro da normativa dita oficial.. , sendo bem notório o escasso empenho de alguns, para náo dizer desinterese, em particular, por exemplo, nos acordes ortográficos lusótonos ou na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Mas ainda bem que vamos animar
o muito galaico Instituto Cervantes
para dar "dimensao internacional"
ao "galega'', nao váo imaginar em
Portugal urna Galiza espanholizada, nao é?+
MIGUEL CUPEIRO FRADE

Unión contra
Alcabre
A parróquia de Alcabre leva anos
traballando a prol dun paseo marítimo respeituoso co entorno, que
sirva de instrumento rexenerador
do litoral e co que retornen ao povo os terreas usurpados con anterioridade para o lecer público e
gratuito. lsto vaise conquerindo
paseniñamente, empero esas ou-

tras reivindicacións teñen detraetores poñendo a cambadela en
canto poden e nunca estivemos
tan perta da consecución de tal fin
coma o estamos agora mesmo.
Froito dun pacto político, este anceio viciñal é unha vez máis retrasado co apoio do PP aos/ás
compoñentes do grupo municipal
do PSOE no pleno do 31 de
Agosto, impediron que o concello
poida apresentar este ao concurso dos fondos da UE para Planos
de desenvolvimento local, xunto
cc:m outros proxectos que mellorarán sustancialmente o noso entorno natural e social: paseo da
Guia e a humanización do Calvário, por exemplo. Entroques,
apreséntase un novo proxecto, "a
casa das palavras" que non conta
cun apoio social importante, mais
a sua ubicación no estacionamento público e gratuito de Sa~
mil, vai contar coa oposición viciñal xa que ·non humaniza a zona
senón q1:1e máis ben a deshumaniza sobre todo na época estival,
cando estean aparcados os veículos nas ruas e camiños máis
próximos a Samil nas parróquias
de Návia e Alcabre (problema de
actualidade). Non por iso, esta
asociación se está a manifestar
en contra deste proxecto. Nembargantes, se manifesta contundentemente en contra da sua ubicación e ao atranco a un investimento de grande importáncia para a parróquia de Alcabre.
O promotor deste misterioso proxecto ("a casa das palavras"), o
sr. Carlos G. Príncipe, argumenta
que vai ser un complemento importante do Museu do Mar de
Galiza, argumento de pouca consisténcia por estas outras razóns.
Primeiro, un complemento importante é o desenrolo do paseo entre Bouzas e Alcabre: humanización da zona, criación dunha área
museísitica, paisaxística e médio
ambiental no litoral de primeira
orde na cidade, rexeneración das
praias de Bouzas até Punta do
Muiño, dinamización do resto da
parróquia e o seu entorno, etc,
etc. Segundo: un concelleiro de
Cultura porqué non se preocupa
pola aparición de restos arqueolóxicos de grande importáncia e
pola sua conservacións en colaboración coa concelleira de património histórico, cando é coñecedor de que no entorno do museu
existen outros xacementos que
lle darán un pulo cualitativo á nosa cultura ademais de ser un
ponto <;je reteréncia no futuro do
turismo da cidade e da futura
Área Metropolitana.
Sementes as construcións museísticas (obras), sexan cales sexan,

son xeradoras de cultura e bases
do turismo? O noso património
histórico non o é? Por que non se
fala cos viciños de Alcabre e se
lles explica cal é a idea ou proxecto? Por que non se atende a esta
A VV cando demanda respostas
ás suas lexítimas perguntas?

É preocupante a ·ledícia coa que
se fai política na cidade de Vigo,
priorízanse obras e proxectos de
nova construción, búscaselle financiación, en detrimento doutros proxectos de hai anos, que como resulta óbvio serán outravolta retrasados, xeito de non facer nen os
uns nen os outros. Por iso é importante a indignación que existe non
só en Alcabre senón en tocia a cidade a respeito da política.+
MIGUEL

A.

RUAS COMESAÑA
(ALCABRE~ VIGO)

Emigración
en Catalunya
A emigración é, con seguridade, o
drama máis duro que tivo que pasar (e ainda pasa, só que doutros
xeitos mais encobertos) a nosa nación galega durante os derradeiros
séculos. Milleiros e milleiros de
persoas tiveron
que marchar
para se facer
un futuro lonxe
Os emigrantes
da sua terra,
que non llelo galegosde
puido dar porque era doma- Catalunya edo
da e castrada resto do Estado
. sistematicamente por uns nonteñen
govemos alleos recoñecida pola
á nasa realidade nacional: Leida
Centos de mi- Galeguidade a
lleiros de galegos que consti- sua condición, e
tuiron un verda- isonon lles
deiro grupo diferenciado en pennite exercer
todas aquelas o seu direito ao
comunidades
que os acolle- voto nas
ron , tanto en eleizóns ao
América, Europa ou as zonas Parlamento
máis prósperas Galego.
e industriais do
Estado español, dando proba dun grande carácter asociativo
e emprendedor.
Un paradigma do antedito é a
emigración galega en Catalunya,
que constitue un grupo dunhas
cen mil persoas de primeira xera- ·
ción, aproximadamente, e que ten
demostrado ese espírito do que
talábamos anteriormente, sendo a

maioria deles autónomos ou pequenos e medianos empresários,
tendo unha cantidade imposíbel
de contar de centros e entidades
galegas de tipo cultural e folclórico, publicacións de imprensa,
programas de rádio en galega e,
finalmente, contando na Universitat de Barcelona cunha sección
de filoloxia ·galega que imparte
esa carreira en Catalunya.
Pero a emigración galega tamén
conta con graves problemas aos
que ninguén quixo escoitar endexamais: os emigrantes galegos de
Catalunya e do resto do Estado
español non teñen recoñecida pala Lei da Galeguidade a sua condición, e iso non lles permite exercer
o seu direito ao voto nas eleizóns
ao Parlamento Galega; ademais, o
ensino dos filies é realizado en língua castelá ou catalana, cousa
que lles nega o seu direito a
aprenderen e procurar a sua formación na língua dos seus pais,
polo que está a criar unha progresiva pérdida da identidade cultural
nas xeracións segunda e terceira
de emigrantes galegos. Esta situación ten dous claros culpables: a
Xunta de Galiza, polo seu abandono aos emigrantes agás para facer
demagóxia folcklórica con eles e
conseguir o seu voto cando convén; e as institucións catalanas ,
por non ter en conta a diferente situación nacional e cultural dos
emigrantes gal~gos , que viven
nunha nación e cultura que lles
son alleas, e contradicindo desta
maneira as sú as teses oficiais.
En definitiva, a emigración galega
en Catalunya necesita de alguén
que conecte coa sua base social e
axude, dentro do BNG, a defender
os seus direitos colectivos dende a
vía política, e non só dende a cultural, loitando diante das institucións
galegas e catalanas e presionando
para acadar un marco de convivénda que permita o desenvolvemento dunha comunidade galega en
Catalunya coa seg!,Jridade de que
esta será protexida e fomentada
dende os organismos oficiais. A
verdade é que a situación global do
em igrante galega en Catalunya,
unida aos chamamento s feitos
dende diversas publicacións durante este ano (Vieiras, A Nosa Terra)
axúdannos a pensar que estamos
no certo. Nós, o Partido Nacionalista Galega-Partido Galeguista e a
sua rama xuvenil , as Mocidades
Nacionalistas, eremos que somos
a forza que pode tace- la laboura
de conectar coa base social da
emigración galega en Catalunya. •
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Reaparece Doa e haberá novos traballos
de Rodrigo Romani, Mercedes Peón, Os Cempés, Seivane e Pato
*

\

\

1

I·

cións- como profesor do con,
servatório da cidade.

CARME VIDAL

A música galega soa a ritmo de

folc. Se alguén dubidaba da sua

Novernbro daranos ademais a voz
dunha nova cántautora. Carmen,
dolores apresentará entón Oceá~
nica (Clave Records), un disco
melódico que se promocionará
coma "cheo de tenrura e deli,
cadeza". Nos andeis atoparase co
último de Herdeiros da crus que,
rnáis unha vez, promete caña.

forza no noso panorama musi.cal, ahonda botar un olio arredor
das novidades destes meses pro ..
pícios para as apresentacións
discográficas para confirmar o
seu domínio. Recibiremos en
breve as novas gravacións de
Rodrigo Romani, Mercedes Pe.ón, Os Cempés, Susana Seivane,
Cristina Pato, Enrique Otero,
Fía na roca ou Pancho Álvarez.
Unha das surpresas da tempada
será a aparición de Arboretum
que asina Doa, a agrupación,
pioneira na música folc que leva
por volta de quince anos sen dar
novidades ao mercado musical.
Volverá Doo cunha formación se,
mellante á daqueles inícios nos
que inauguraban un novo tempo
para a música instrumental, po,
ñendo a andar tamén co seu pri,
meiro traballo o selo Ruada. Des,
de Perfiles, gravado en 1986, non
volveran dar outra novidade musi,
cal e espérase que en breve nos
sorprendan con Arboretum, un
traballo que está en proceso de
postprodución e no que continua,
rán a sua liña, cun repertório no
que se evocarán os sons rnedievais.
Se neste caso é unha agrupación
xa histórica a que volve, especial
atención está a levantar a próxi,
ma saida do primeiro disco de Ro,
drig Romani en olitário, despois
de abandonar o grupo MiUad.oiro
do que era membro desde a sua
fundación. O 23 de Ou tono Al,
beida (B a) apre entara e no
C ntro Galego d Arte Contem,
poránea, comezando unha xira
que até fin de ano o levará por
Galiza, Madrid, Barcelona, Euska,
di Au túrias. O músico descrebe
graficamente Albeida como unha
espiral, que muda sempre pero
continua no mesmo eixo, ao igual
que identifica o seu actual mo,
mento. Romani canta poemas de
Ana Romani, Ramiro Fonte,
Cunqueiro ou Lino Braxe e no
disco a{)reciaranse sons tradicio,
nais pero tamén evocacións de
jazz, pop ou música clásica. Unha
das pezas que inclue o novo traba,
llo é unha obra sinfónica campos,
ta por el e grabada coa Prague
Symphonic Orchestra dirixida
por Zumalave e, ademáis, colaba,
ran con Rornani en Albeida ató,
panse Susana Seivane, Anxo Pin,
tos, Laura Quintillán, Alaín Pé,
rez, Orquestra Camerata Viguesa,
Coro Fiadeiro e Treixadura.
Tarnén neste mes de Outono es,
tará a venda o terceiro traballo
do grupo ferrolán Os Cempés
que os protagonistas apresentan
coma unha "nova forma de en,
tender a música tradicional" e o
comezo dunha nova etapa para

Antes de fins de ano a Orques,
tra de Cámara Galega apresen,
tará un volurne con interpreta,
cións de distintos temas, entre
os que se atopan pezas de Roxé,
lío Graba e do seu fillo ou temas
de Petrovich ou Edwar Elgar.

Rodrigo Romani.

A.N.T.

esta composición musical que
incorpora novos instrumentos
despois dos cámbios na forma,
ción. O disco titularase Circo
Montecoruw (Boa) e promete di,
rectos para "bailar e divertirse".

cións dos grupos Dhais .'en ho,
menaxe a Luis, o seu cornpo,
ñente falecido hai uns mesese recupera ternas de Faiscas do
Xiabre, de quen se recolle o
máster ainda non editado.

Rock, ska e blues mesturados con
música tradicional galega serán a
marca do primeiro traballo disco,
gráfico dos composteláns Ruxe,
Ruxe, que verá a lus co título Non
ternos medo (Clave Records). Os
Ruxe~ruxe comezarán unha xira
para apresentar a sua fusión que
vai das gaitas ás guitarras eléctri,
cas e prometen letras cornprome,
ciclas coa realidade do país.

. Múltiples son tamén os nomes
que asinan Lenda folc, un disco
que sae co selo Clave Records e
que quere ser resumo do panora,
ma musical galega dos últimos
anos e explicar "a situación de
priviléxio da que goza a nasa
música dentro do panorama glo,
balizado que nos invade". Con
este obxectivo, xunto nomes
consolidados como Fuxan os
Ventas, Uxia, Na Lua ou Chou~
teira incorporan tamén as novas
caras do folc galega.

Toda Mercedes Peón
Disco personal é o que nesta
mesma semana publicará Merce,
des Peón (Resistencia). Isué é
un traballo que leva toda a mar,
ca da autora cun repertório far,
mado por temas tradicionais de
recollida -vários deles na Costa
da Marte- e outros cornpostos
por ela mesma. "Mareas vivas'~,
a banda sonora da popular série
televisiva, está entre as novas
gravacións.
Se Isué é a proposta personal de
Peón, a sua man tarnén se fará
sentir en Parulereteiras (Fonofolc),
disco que ela produce e no que se
agrupan interpretacións das roáis
representativas pandereteiras 'do
país, entre elas as de Baio e Xira,
dela. O traballo quer gardar o re,
gusto da música popular tamén
nos aspectos roáis técnicos.
Disco colectivo é tamén o Na,
ciones celtas N. Legado Universal
que, nesta entrega recolle grava,

Os segundos das gaiteiras
O éxito dos primeiros discos en
Cristina Pato.

solitário das gaiteiras Susana
Seivane e Cristina Pato aventu,
raban que non habían de tardar
en ver a lus novas traballos. Se
Susana Seivane está na prepara,
ción dun novo título, Cristina
Pato está xa a ponto de poñer
nos andeis Xilento, un álbum
que toma o nome do barallete e
para o que contou coa colabora,
ción do guitarrista de blues Ja,
vier Vargas e do músico de Ma, ·
dredeus, José Peixoto.

Gaiteiro de Fragoso é o prirneiro
traballo industrial de Enrique
Otero, un músico de case seten,
ta anos nado no bairro vigués
de Lavadores. Otero mostrará
coa sua gaita un feixe de temas
da sua autoría que dan canta da
sua longa traxectória de músi,
co, tanto como intérprete -far,
mou parte da banda municipal
de Vigo entre outras agrupa,
A.N.T.

Diante destas navidades que en
semanas terernos ao naso dispar,
distintas agrupacións e músicos
están a traballar no que serán os
s~us próximos discos. Pancho
Alvarez ultima o seu segundo tra,
ballo, Fia na roca ten xa gravado
un novo disco e Michel Canadá
-antigo violinista de MiUad.oiro-está á espera dun selo editorial co
que producir o seu repertório.
A voz e a zanfoña de Santalices
non tardará en chegar a nós en
novas soportes se vai adiante o
proxecto que o grupo Milladoiro
está a barallar. Mercede á técni,
ca, os Milladoiro esperan poder
acompañar a Santalices na nova
gravación. Ademáis de editar en
Estados Unidos, onde Auga de
Maio tivo un gr.ande éxito na
lista Wordl Music, a histórica
banda traballa xa no álbum no
que se apresentará a nova far,
mación despois do abandono de
Rodrigo Romani e que se espera
para a próxima primavera.

Moita música ... e un libro
T amén antes de que o ano rema,
te, os dous críticos musicais Xoán
Manuel Estévez e Osear Losadá.,
esperan que saia do prelo o seu Ü,
bro Folc galega (TriHran) que
vai facer un reconto das últimas
. décad~ da nasa música desde a
aparición do Movimento Popular
da Canción Galega. Estévez va,
lora o bo momento que está a pa,
sar a nasa música pero entende
que a indústria discográfica pró,
pria ten ainda un amplo carniño
por <liante: "Reaparece Do~IJ=.V---+-
desaparece Muxicas. A realidade
é que continuarnos supeditados
ás multinacionais. Luar na Lubre
entra con máis forza no país por,
que está apoiado por unha gran,
de empresa. No entanto, hoxe
todo o mundo sabe quen é Cristi,
na Pato ou Susana Seivane, e an,
tes falar de música folc era só
causa duns poucos. Compre ter
unha indústria própria porque a
música pode dar moitos benefí,
cios, tarnén económicos".•
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• Entrega do prémio 'León Felipe'
ao Seminário Galega de Educación para a Paz

"

O vindeiro 5 de Decembro en,
tréganse os prémios "León Feli,
pe", da fundación do mesmo no,
me, que preside Alexandre
Finisterre. No acto, que terá lu,
gar no Ateneo de Madrid, rece,
bera o "León Felipe 2000 pola
paz" o Seminário Galega de
Educación para a Paz, que presi,

de Manuel Dios, por apostar
"pola educación como
'
instrumento decisivo de
transformación dunha cultura de
guerra por unha cultura de paz".
Outro prémio para Galita é o da
convivéncia criadora, que recaiu .
en Alternativa dos Viciños, o gru,
po que governa Oleiros, por

.

·:

convertir a vila "no município
máis destacado da rexión pola
calidade de equipamento, serví,
zos públicos e unha -administra,
ción urbanística modélica". Qu,
tros premiados pola Fundación
son o guionista Rafael Azcona, ·

Ecoloxi.stas en acción, Paiasos sen
fronteiras e Rigoberta Menchu. +

...

.....•....•...•.....•..•....•...•.••.....•.•..•............•....••.............•......................••
nos que se divide a exposición
que conta con cadros de Jan van
Gayen, Saloman Ruystael, Cana,
letto, Francesco Guiardi, Agustin
Brunias e Mariano Fortuny, entre
outros. Parte da colección da ba,
ronesa Thyssen xa estivera expos,
ta o pasado ano no Centro Gale,
go de Arte Contemporánea, en
Compostela, acadando cifras de
visitantes nunca rexistradas até
entón neste espazó. +

• Valdearte,
Ricardo Carvalho Calero.

•O século de
Carvalho Calero
Durantes tres dias; 23, 24 e 25 de
Novembro, desenvólvese o sim,
pósio "Ricardo Carvalho Calero.
Memória do Século", organizado
pola Universidade da Coruña e a
AS,PG, coa coordenación de
Teresa López e Francisco Salinas.
Entre A Coruña e Ferrol terá lu,
gar un simpósio que conta coas
· intervencións de José Luís Rodrí,
guez Fernández, Manuel Forcade,
la, Elias Torres, Ramón Mariño ·
Paz, Arturo Casas, Carlos Paulo
Martínez Pereiro, Kathleen
March, Pilar Pallarés, Xosé Mª
Álvarez Cácc~o, Joam Guisam,
Araceli Herrero e Xose Ramón
Barreiro entre outros. A narrati,
va, a poesía, a sua obra linguísti,
ca, o teatro e o compromiso cul,
tural son alguns dos aspectos aos
que se fará repaso nestas xorna,
das. O encarregado de clausura,
las será o 'reitor compostelán Da,
rio Villanueva, cunha conferén,
cia sobre "Carvalho Calero
novelista". Máis información no
teléfono 981278259. +

• A colección de
Carmen Cervera
na Coruña
T tinta e cinco cadros que forman
parte da colección de Carmen
Cervera, baronesa Thyssen, están
expostos desde o Xoves 21 de Se,
tembro no Museo de Belas Artes
da Corufia. De Van Gayen a

Canstable. Aspecws da tradición do
pintoresco na colección de
Carmen Thyssen, Bornemisza é o
título dunha mostra que abrangue
obras desde finais do século XVII
até finais do XIX e cuxo comisário
é Tomás Llorens. Paisaxes e vistas
urbanas e Xogos, ficción e escenas
da vida cotiá son os dous apartados

a festa da pintura
e da escultura
no Barco
Desde o 12 de Setembro a vella
Casa Grande de Viloira do Barco
acolle a IX Mostra V aldearte, na
·que participan máis de cuarenta
pintores e escultores. Esta convo,
catória anual serve de circuito pa,
ra os novos valores dá arte, para os
que é dificil expoñer a sua obra.
Neste ano 2000, esta mostra de ar,
te contemporánea ten ao directivo
de Unión Penosa recentemente fa,
lecido, Julián Trincado, na memó,
ria, xa que formou parte dos xuris
do Valdearte e "compartia a nosa
arela de que O Barco poda contar
nun futuro próximo cun Centro
de Arte que dea cabida á
importante colección que posue,
atenda ás inquedanzas de
formación e expresión artística
dos xóvenes criadores e ofereza aos
visitantes a posibilidade de coñe,
cer as diferentes expresións da arte
actual". A mostra está aberta até o
8 de Outubro. +
.

,,,

• Ultimas días
,,, .
para o premio
xuvenil
'RuaNova'
Remata o 16 de Outubro o prazo
de admisión de traballos para o
prémio de narracións xuvenis
''Rua Nova", que convoca a
Biblioteca Nova 33 de Caixa G~
licia, e que se fallará un mes des,
pois. A convocatória está aberta
a narracións xuvenis en galega e
castelán -estabelécense dous pri,
meiros prémios de 250.000 pese,
tas cada un-, escritas por autores
que., non teñan cumpridos os 18
anos odia 16 de Novembro. A
extensión mínima é de 25 folios e
. a máxima de 125. Os traballos
entregaranse na Biblioteca Nova
33 da Rua Nova de Santiago ou
en calquer das oficinas de Obras
Sociais de Caixa Gaiicia. +

• Madrid lembra
-o 'burato' que
deixa Valente
Continuan as homenaxes a Xo,
sé Ánxel Valente; despois do
Museu de Belas Artes de Méxi,
co, foi o Centro Cultural do
Círculo de Leitores·de Madrid o
que acolleu unha reunión ao re,
dor do autor falecido o pasado ,
mes de Xullo. Para superar o bu,
rato que deixa na poesia, un
grupo de profesores e poetas
participou no acto do Luns 26
de Setembro; entre eles,
Carmen Blanco, Claudia Rodrí,
guez Fer, Andres Sanchez
Robayna, Eduyardo Milán e
Blanca Varela. A finais de ano
publicarase o libro póstumo

• Reunión ao redor
d~Celestino Femández de la Vega
O colectivo ''Rogas da Torre" preparou para o Sábado 23 de Setembro,
a mesma data na que nacera en 1924 Celestino Femández de la Vega,
unha homenaxe en Friol ao redor do autor de O segredo do humor. Este
ensaio publicado en 1963, e posteriormente traducido ao castelán para
editar en Buenos Aires, é un dos máis relevantes e citados sobre o t ma
do humor. Cunha visita á Torre de Friol e un recital poético, o colecti,
vo ''Rogas da Torre", coa coordenación de Concha Blanco, resalta non
só esta obra, senón a sua produción ensaística, os seus traballos sobre o
funcionamento da Administración e o coñecemento e divulgacion da
cultura e filosofía alemanas. Para os participantes neste encontro,ho,
menaxe a Celestino Fernández de la Vega, que morreu hai catorce
anos, ten sobrados méritos para protagonizar o Dia das Letras Galegas.+

Fragmentos de un libro futuro.+

• Orixinais
de Kiko da Silva,
palavras
de Neira Cruz
A sala de exposicións do espazo
"Visual Labora" de Vigo acolle
desde o 22 de Setembro amos,
tra de orixinais do libro A me,
mória das árbores, de Kiko da
Silva, con texto do escritor Xo,
sé António Neira Cruz e músi,
ca do compositor do século XIX,
Marcial del Adalid. Kiko da
Silva, un dos ilustradores que
máis traballa no país, estará na
"Visual Labora" o dia 29 de Se,
tembro ás sete da tarde asinan,
do os orixinais. +

• Apreséntase o
disco Ball Cans
en versión café-teatro
O colectivo multi,artístico Pro,
jecto Ninguem apresentou o dis,
co Ball,Cans na sala A Terraza
da Coruña o Mércores 27 de Se,
tembro. O CD xa está a venda e
conta coas colaboracións de
máis de trinta músicos. O traba,
llo de Projecto Ninguén "está car,
gado de información malversa,
da, tamén o está de ousadia,
sentido crítico e incluso de cep,
ticismo sobre a violéncia, a gue,
rra, o poder e a política". Na
versión cafe,teatro apresentada
na Coruña tamén tomaron parte
alguns dos músicos colaborado,
res neste proxecto. •

• Transfer, intercámbio artístico
entre Galiza e Renánia
Son vintecatro artistas procedentes de Galiza, Euskadi, Astúrias e
Renánia, Westfalia os que expoñen no CGAC desde o 22 de Setem,
bro nunha mostra que leva como título Transfer. As propostas des,
tes artistas pasan pola experimentación, usan o video e a instalación
como meio de comunicación artística. A mostra, ademais de polo
CGAC, pasará pola sala Rekalde, de Bilbo, e o Centro Cultural de
Cajastur de Xixón, e outros tres centros en Alemaña. Os galegas
Xoán Anleo, Alberto Barreiro, Mª Xesus Rodríguez, Vicente Blan,
co e Martín Pena participan en Transfer xunto a Alexander Braun
Mark Formanek, Pablo de Lillo, Iñaki Gracenena e Claudia Wiss,
mann, entre outros. Transfer pódese visitar até o 12 de Novembro. +

• Fin de semana de festa
entre Galiza e Portugal
Goián foi o escenário 'os días 23 e 24 de Sete~bro do I Festival de ·
Amizade Galiza,Portugal, q{ie organizaba Galiza Nova e que arrancou
cunha charla colóquio na que tomaron parte Manud Mera, presiden,
te da CIG, Elias Torres, profesor da Universidade de Compostela, o
historiador· Anselmo López Carreira, e o escritor portugués Viale
Moutinho. O Sábado a festa rematou en concerto cos grupo Ruxe~Ru,
xe, Tino Baz, Sensacha, Acceso Denegado, Tambores da Festa e Deméntia.·+
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A descoñecida
história
de Amparo
Alvajar
Titulo: Notas sobre Amparo Alvajar, exiliada gallega.
Autora: Ana Maria Alvajar.
Edición: Charo Portela.
Edita: Ediciós do Castro.

En Maio de 1998 morria en
Mon\:ªº Amparo Alvajar, unha
das mulleres máis relevantes do
noso teatro do exílio. Os últimos
anos da sua vida pasounos pecha,
da nunha grande casa da vila por,
tuguesa desde a que se ven terras
galegas. Silenciosa e illada do
mundo, era a única testemuña da
sua própria decadéncia. Amparo
Alvajar decidira non comunicarse
co exterior e procuraba non rece,
ber ás poucas visitas que se ache,
gaban ao portalón da sua casona
Foron estas as últimas notícias
que tivemos de Amparo Alvajar,
pouco antes da sua mÓrte. lnque,
daba de cerro que aquela activa
muller de teatro e fun ionária in,
temacional non quixese, nen no
fin, rematar o seu exílio, que bus,
case unha residéncia tan próxima
pero que a mantenta d~idise non
cruzar nunca a fronteira do país
do que un dia tivo que fuxir toda
a sua familia. lnquedaba, pero na,
da permitía coñecer as razóns que
levaro_n a Amparo Alvajar a se
pechar de vez e até o fult. Asi nolo
fucia saber a sua irmá Ana Maria
desde Madrid. T eimab ela en sa,
car a Amparo do seu retiro pero o
labor tomábase xa a tal altura un
obxectivo imposíbel. f}na Maria
dicianos que Amparo r)on sopor,
taba ver nen falar con ninguén,

za.do de Amparo. Nadas na Coru,
ña e fillas do xomalista e político
republicano César Alvajar e de
Amparo López Jean, unha promo,
tora do ambiente asociativo repJ,
blicano coruñés, as duas irmás sq,
friron nas suas biografi,as o golpe
militar que as separou por long9
tempo. Desde aquela data só se
atoparian no ano 1965 en París,
no enterro de seu pai. "Algo dofa·
lle moito e
moi adentw.
Algo que, tal
vez, dóenos a Pero se o
todos aqueles
relato de
que vivemos o ·
Ana
Maria
horror da gue,
rra e a repre, carga de
sión, que vi, emotividade :
mos asasinar e
torturar a tan, o volume, os :
tos amigos e as documentos
nosas famílias que aporta
destruidas, ca,
deseobren
luniados nosos
seres queridos, unha vida,
cortadas nosas cando
ilusións de
pouco,
igualdade, li,
berdade, fra, inusual na
ternidade e nasa história .
que
hoxe das mullere$. ,
constatamos,
con pena, que
.
non se fixo
·
xustiza aos nosos vivos nen aos
nasos morros e que se alonxou, \
arrinconado no esquecemento pa, :
ra sempre, tanta e tanta dor", es, ,
crebe Ana Maria Alvajar, ao ten, ;
tardar unha explicación do retiro
·
dasuairmá.
·1

Amparo Alvajar en Xenevra.

Un día chegou a notícia da morte
de Amparo Alvajar. Era Maio de
1998 e os dados que aos poucos fo,
ran definindo a sua personalidade
mostráronse entón xuntos. As ne,
crolóxicas teñen ese ingrato don.
Descubríasenos unha muller dun,
ha grande actividade, directora,
autora e tradutora teatral en Amé,
rica e Europa, e funcionária de dis,
tintos organismos intemacionais.
Adiviñábase en Amparo Alvajar

unha vida independente e inten,
sa, fara das normas que o seu tem,
po <litaba para as mulleres. No li,
bro que agora publica Ediciós do
Castro editado por Charo Portela
pódese comprobar que aquelas in,
tuicións provintes dos dados que
chegaban até nós tiñan base certa.

Dá sinatura ao lib.ro o relato próxi,
mo de Ana Maria Alvajar, a irmá
que traza o perfil biográfico autori,

O valor das cartas
Pero se o relato de Ana Maria '·
carga de emotividade o volume, :
os documentos que o libro nos
aporta descobren unha vida, can,
do pouco, inusual na nasa histó,
ria das mulleres. Especial releván,
cia teñen as cartas de Amparo
(Pasa á páxina seguinte)
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Outono de versos
Espiral Maior surte aos leitores de no,
vos títulos de poesia cos que afrontar o
cámbio de estación. O mosto e as fra,
gas é o título coque José Manuel Tei,
xeira gañou o pre,
mio "Cidade de
Ourense" no ano
1998. "No rosário
de cada ano vem
as chuvas/o míl,
dio e o piolho/as
ladainhas e o
farinhato", escrebe
este angolano, pro,
fesor en
Guimaraes, con
multípeis referéncias ás cores da
terra. O tempo
demorado nos
marmelos está
asinado por Hen,
rique Rabuñal, na,
rrador, drarnatur~o
e tamén poeta.
Neste volume in, '
clue tres capítulos

Memória dos huma,
nos, Memória da palavra minha e Siléncio, tristeza, mú,
sica, baixo os ca,

les se aga.c han poemas asinados
nos anos oitenta
e noventa en lu,
gares diversos co,
mo Compostela,
Barrañán,
Dundee, Edimburgo ou Arteixo. E
para completar o
triángulo publícase
de xeito póstumo os poemas inéditos
de A fronteira comunicante, de Eliseo Alonso, o escritor do Miño gale,
go-portugués morto na Habana hai catro anos. "Eu son aquele, un tal
E.A./que rolou, amou, s_o ñou,
sofreu/polos perdidos e non
atopados,/polos esquecidos e nuhca
lembrados/que aboian na fumaza das
pipas, bebedeiras e amarelas madruga,
das", canta o poeta, o mesmo que ima,
xina o seu própriq enterro no pdema

Doce cinzas no fago do tempo.• ·

Rosas e
cancións saudosas
lnma- López Silva é unha das
narradoras máis precoces da literatura
do país. Xa queda atrás o prémio "Rua Nova"
que recebeu pola
novela Neve en
abril. Con
vintedous anos
apresenta un conxunto de relatos
baixo o título
Rosas, corvos e
cancións, na colección Descuberta de
Galaxia. As suas personaxes non evitan seren peculiares:
un home que queda a vivir en
Munich porque o seu nome soa a xermánico, a moza que, vestida de noiva,
corre tras os falanxistas que levan ab
seu futuro home, ou a nena Claravella, que nace en Singapur.•

Cen poemas no tempo
A rolda invisible é a reunión que fai
Luis Rei Núñez de cen poemas
"nadas, por dicilo
"'JBBllllB~;
con Machado, co, tt1
mo palabra no tem,
po, pero que
,:,,,,;"-' .,,..¡,.,,k
adema is naceron co,
mo tempo na pala,
bra". O xomalista e
escritor inclue catro
poemári0s, encabeza,
dos por Para matar ó
tempo, escrito en
1982 e agora corrixi,
do. Seguen Arca dos
faiados, de 1985, A rolda invisible, de
1988, e A casa na brétema, de 1994.
Edita a Deputación de Pontevedra. +
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Alvajar, ·enviadas desde Bos Aires, Xenebra, Santiago -de Chile
ou Londres, cidades na5 que algunha vez residiu. As recollidas
no libro foron remitidas maiormente a sua irmá Ana Maria e a
Rafael Dieste e Carme Muñoz, a
quen tamén lles explica as razóns
que a afastan das suas orixes e
mesmo as caídas de ánimo dos
anos prévios ao seu retiro: "Estou
unida a Galiza por un sentimento
vexetal. Sinto ai as miñas raíces.
Ese é o meu clima, o meu aire e o
meu mar; esa é a miña chúvia e o
meu falar. D0eme Galiza na alma. Resolverme ir alá é moi difícil. Ademais, sigo lembrando entrañabelmente a amigos mortos
nas condicións daquela famosa
época, e non os podo esquecer,
nen podo, olvidar o que fixeron
con eles. E moi difícil".
As cartas de Amparo Alvajar
participan asi do noso cativo repertório epistolar publicado, un
xénero pouco visitad9 no noso
mundo editorial, en especial nas
cartas asinadas por mulleres.
Xunto a releváncia das cartas, o
libro agora publicado aporta numerosos documentos de grande
importáncia para achegarse a
Amparo Alvajar. Ai están pois
críticas teatrais da sua autoría,
programas de man de obras que
ela dirixiu, artigas arredor da sua
figura, ademáis de recoller a edición da sua peza teatral Amada y
tu, que nos dá mostra da fasquia,
do teatro de Alvajar. Pero o libro
oferécenos tamén fotografias da
protagonista, de novo en Bos Aires, Xenebra ou Londres. Diante
das imaxes é imposíbel dubidar da
definición que Ana Maria fai da
sua irmá: unha muller por <liante
do tempo que lle tocou viver. •
CARME VIDAL

Pontevedra

Rosye Browm
.
e a mus1ca
brasile ira

Revista
de estudios provinciais

/

Nascida no Ria de Janeiro, Rosye
Brown, é unha <lesas voces femininas na onda das grandes cantautoras brasileiras e que en contaqas
ocasións ternos oportunidade de
escoitar no naso país. Son fabas
contadas as voces masculinas que
teñen actuado
na Galiza;
lembramos, só
de pasada e Rosye
nun período Brown
aproximado
de 20 anos, a convídanos
Caetano Ve- a unha viaxe
loso e Djavan polos
na - Coruña,
Chico Buar- principais
que en Santia- ritmos e
go, Gilberto músicas
Gil, Milton brasileiras,
N ascimento e
Femando Gi- urbanas e
rao en Vigo; rurais.
en canto a
mulleres o balance é desolador e só podo citar a Maria
Creuza hai uns anos e, xa hai moitos máis, a Diana e os Cana Cáiana, aquele formidábel grupo carioca que a lonxania no tempo non
·nolo fará esquecer á aquela clientela habitual que eramos do Satchmo, o mítico local vigués de princípios dos anos 80.
Agora compre falar de Rosye
Brown, ainda non moi coñecida
na Galiza, que está a deixar a
sua pegada en pubs, café-teatros,
discotecas e locais do xénero e
que, con toda a simpatía e .res-

Ng 15. Ano 2000. Prezo 1.500 pta.
Dirixe: Miguel Pereira.
Edita: Depuración de Pontevedra.

Son moitos os traballos de investigación
que se incluen neste número. Destacan pola sua calidade e pertinéncia o de Amado
González sobre o mosteiro de Vilavella, en
Redondela. Miguel Anxo Femández narra
o reinado de Manuel II, derradeiro monarca portugués.
José Manuel
Malheiro explica o labor
de
fundacións
de escalas
dos indianos
na Terrado

Deza. Xosé

peito polos devanditos locais,
debería estar enchendo, asemade, os grandes auditórios, teatros
e sás de concertos.
De certo, Rosye Brown é unha
cantora de voz versátil e moito
ben entoada, cálida e expresiva,
con personalidade e posuidora
de grandes recursos cénicos e
comunicativos e que en cada
unha das suas actuacións nos
convida a unha viaxe polos
principais ritmos e músicas brasileiras, urbanas e ruraisr representad os no Samba, Bossa,
Baiao, Xote, Forró ou Chorinho,
por citar alguns dos máis coñecidos e recorrendo aos grandes autores, como A.C. Jobim, Vinicius de Morais, Caetano Veloso,
Chico Buarque ou ao nordestino
Luiz Gonzaga, entre outros.
O acompañamento á sua voz é outra das sorpresas agradábeis que nos
oferece Rosye Browwn, con dous

grandes músicos: o paulista V almir
Ramos ás percusións, á frauta e,
ainda, intervindo no canto cunha
voz moi ben posta e de calidade. E
o galega Marcos Femández, guitarrista de moitos recursos, que amasa con sorprendente naturalidade
un domínio dos máis complexos
ritmos e harmonias da música brasileira con axeitados acompañamentos e intervencións solistas.
Marcos Fernández sorpréndenos
ainda co cavaquinho, esa pequena
guitarra de carro cordas, de orixe
portuguesa, imprescindíbel na música de chorinho.
Finalmente, cómpre dicer de
Rosye Brown, que posue o feitio e .
forza das grandes cantoras e cantores brasileiros e isa capacidade
comunicativa que nos fai participar das suas emocións e alegrias,
o que fai do seu espectáculo unha
vivéncia única e irrepetíbel. +
XICO PEÑA VI LLAR

Os Quinquirláns pasean a Gulliver polas ruas
'~\

A compañia teatral cumpre dez anos no teatro ao ar libre
Ananos liliputienses 'e xigantes
de Brogdingnag. Gulliver estivo
todo este verán visitando prazas
e ruas galegas, paseado por Os
Quinquilláns, ¡i única compañia
profisional de teatro de rua que
este ano cumpre a sua primeira
década de actividade. Gulliver
canta seguir viaxando no inverno, relatando a sua aventura aos
cativos nas escalas.
Para adaptar a obra de Jonathan Swift a compañia combinou música, danza, coreografía,
manipulación de bonecos, títeres, zancudos e moito teatro.
Querian que a montaxe fose
grande, corida e que os pequenos se prendasen da história.
Os zancudos para os xigantes,
bonecos manexados para os
ananos e, no meio, Gulliver
nun mundo de desiguais. Esta é
a última aposta de Os Quinquilláns, un ha compañia teatral
que naceu con vontade de "tomar a rua", mudar o espácio escénico para achegar a representación á xente. Antes desta
monraxe, as ruas e prazas de cidades e vilas foron visitadas

~/

polos Irmandiños e, para pronto, preparan un espectáculo no
que as imaxes mandan diante
da chamada de A noite.

"A personaxe de Gulliver permi tianos o xogo de tamaños.
Era unha idea que nos parecia
óptima na sua parte plástica e
tamén na mensaxe que transmite. A sua carga crítica, ser
grande ou pequeno é relativo

Martínez
dá luz sobre
a suposra
orixe grega de Redondeta e as suas danzas no
Corpus. Estanislao Femández de la Cigofia
analiza o cruceiro-púlpito de San Pedro de
Filgueira, en Crecente. Eva López reflexiona sobre os elementos do movimento e da
temporalidade na imaxe. Adema.is, Xúlio
Martfnez dá conta da história da parróquia
viguesa de Alcabre. Sónia Maria Garcia fa¡
unha aproximación histórica á sociedade
indíxeno-romana no sul de Galiza e Antón
Costa reseña a biogra:fia do benefactor Ignácio Ares de Parga. •

Pontenova
Revista
de novos investigadores
N" 5. Ano 2000. Prezo 1.500 pta.
Dirixe: Miguel Pereira.
Edita: Depu ración de Pontevedra.

Os traballos máis interesantes dos que se
publican neste número son os de Isidro de
Malet, sobre as proposras de Castelao para
renovar os símbolos de G aliza. Begoña Pérez estuda o arquivo dos institutos de Pontevedra. Esther del Cas t illo repasa os xardins de Pontevcdra.
Ad mai,
Magdalena
Aguin ga
l mbrao
50 11 anivcrsário da
O claración d
Direito
H umano
e oizecler Eiras
nstantino R dr íguez
estudan os personax que Jo rge M anrique
nomea en Coplas a la muerte de su padre. •

c

"Levamos o teatro ao público,
cáptanse os espectadores no seu
medio. Non hai billeteiras, hai
xente que asiste·consciente á representación pero outros achéganse de maneira casual e esa é
unha das singularidades do teatro de rua" afirman Nazaré da
V ila e Lucho Penabade, dous
dos membros da compañia.

Gulliver paseou abando no verán
-leva 30 actuacións-:- e agora os
seus promotores entenden que é
hora de levalo a espácios máis pechados. Consideran que a montaxe é adaptábel para celebracións
festivas en coléxios e mesmo para
representacións en salas.

•

Lucus
N" 45. Xuño de 2000. Prezo 500 pta.
Edita: Deputación de Lugo.

parece dicer Gulliver" sinala da
Vila e Penabade. Os Quinquilláns fixeron unha adaptación
libre do texto de Swift, dándolle maior relevo á muller de
Gulliver que culpa ao viaxeiro
de ter que estar contando histórias pala rua pola sua pouca
cabeza. Ela é quen artella a
obra despois de que as múltiples viaxes de Gulliver deixaran arruinada á parella.

Nesa metáfora na que se tornan os mundos de Gulliver, os
pequenos "identifícanse coas
distintas personaxes e responden aos requerimentos dos actores", destacan os membros
dunha compañia que escolle
principalmente os cascos vellos
das vilas e cidades para a sua
representación, co fin tamén
de que os máis cativos coñezan
os seus segredos. •

O máis interesante desta publicación é o
cómic de P,rimitivo Marcos -recentemente
galardoado co Prémio de Banda Deseñada
de Ourense-, ao redor da figura de Pedro
Pardo de Cela. Enrre os curros rraballos
presentes, sobresaen o estudo de Luís
López sobre o
mosteiro de
Santa Maria
de Ferreira
de Pallares,
enGuntin.
XoséManuel Blancopescuda
nacido do
Maioen
Portomarin e Anxo Garcia descobre as dotes curativas do sabugueiro. •

G~~O

ANOSA TERRA

28 DE SETEMBRO DE 2000 . Nº 954

25

Ourense revive a festa galega dü cómic
As Xornadas de Banda Deseñada citan
na cidade das Burgas a Gorriaespuma e a 'Perfect Blue' de Satoshi Kon
9* SANTI CARBALLIDO

A duodécima edición das Xor,
nadas de Banda Deseñada, de
Ourense, que se celebrarán en
Ourense entre o 29 de Setem,
bro e o 7 de Outubro contará
entre os seus máis sobranceiros
atractivos coa estrea en Galiza
da proxección da película de
animación xaponesa "Perfect
Blue", dirixida polo debuxante e
guionista Satoshi Kon. Asemade, dentro desta sección adicada
ao cinema e a banda deseñada in,
cluirase a película española "Su,
permaño", dirixida por Alberto
Calvo, e ambientada nas aventu,
ras deste personaxe de cómic ere,
ado polo próprio Alberto Calvo.

A história que se ca n ta en "Perfecc Blu e" supón a adapcación
dunha nove la de Yoshikazu T akeuchi e preséntase como un filme de animación pensado para
un público adulto. esta película
cen participado nos máis prestixiosos festivais adicados ao cinema fa ntás tico e de anomaci ón
en todo o mundo, co mo os de
Bruxe las, T okío, Fantas por to,
Berl ín o u S itges, o que supuxo a
sua es tre a no Estado español,
ainda que até agora non foi distribuida.

Prémio Ourense
de Banda Deseñada
O utro dos even tos que ce n trarán a atención estes dias en Ourense será a en trega do Prémio
O ure n se de Ba n da Deseñ ada,
que outorgan conxu n ta mente a

Casa da Xuventude e o Concello desta cidade. O gañador desta décima edición foi o mestre
de secundária lugués Primitivo
Marcos, de 38 anos. Marcos é
autor da série divulgativa
"Aventura no Camiño de Santiago", colección de cademiños
de cómic, na que se narran distintas tramas de temática galega
medieval. A série constará de
once capítulos, dos que a Oeputación de Lugo leva xa publicados tres, distribuidos polos centros escolares e culturais desa
província.
Ao igual que no festival de cómic da Coruña, poderáse ver tam én en ourense a exposición
História do Blues , versión .en
banda deseñada do último álbum
do grupo de rock vigués Siniestro
T atal, que homenaxean á lenda
do blues Jack Griffin: Asemade,
Fran }araba presentará na sua cidade natal unha nova mostra de
Cita na Habana, publicada por
Xerais e premiada hai ano nas
mesmas xornadas. A produtora
ourensá Limaía Produccións terá
tamén o seu apartado nesta festa
da banda deseñada, na que presentarán storyboards e bocetos
desenvolvidos no pasado · curso
de animación levado a cabo pola
própria produtora.
Na edición <leste ano realizaráse
tamén o primeiro concurso galega
de imaxe artística, que incluirá
asemade o fallo do Prémio Ourense ao mellar autor novel , categoría na que fora premiado o debuxante Suso Sanmartín, colaborador habitual de ANT.

Gomaespuma e
outras actividades
Outro dos contidos que cómpre
salientar será a exposición dos
orixinais do álbum Raúl y Andrea. A la fuerza ahorcan, primeira incursión do duo Goma- ·
espuma no mundo da banda deseñada, encargápdose de elaborar o guión. Os debuxos débenselle ao novo creador José Luis
Ágreda, coñecido _polas suas
historietas e chistes gráficos no
semanário El Jueves e as suas
ilustracións en El País Semanal.
O lanzamento desta nova série
escrita por Gomaespuma contará co aliciente dunha tirada
máis grande que a rnaioria dos
comics editados no Estado español, o cal suporá un indubidábel incentivo para a captación
de novos adictos á banda deseñada.
Hai catro publicacións sobre as
xornadas, Fanzine, que contén
toda a información sobre as sétimas xornadas, celebradas hai
cinco anos, analizadas por diversos especialistas e con histórias
en banda deseñada elaboradas
por autores galegas e por novos
criadores u';.temacionais. Os traballos gañadores do certame recóllense nunha edición especial
incluida no catálogo do primeiro
Certame Galega de Imaxe Artística.
Entre as actividades programadqs
para as xornadas haberá un rnercadiño, organizado polo colectivo
de libreiros de Ourense. •

Medo a cambiar a cultura oficial
O Parlamento acordara modificar o Consello da Cultura en 1991 e agora négase
9* B. LAXE

No s primeiros <leste século,
cando se discutía a idoneidade
de que as mulleres pudesen votar nas eleicións, moitas organizacións de esquerda opoñíanse afirmando que, como as
mulleres ian votar maioritariamente á direita, ia ser prexudicial para o conxunto dos traballadores . Pilar García Negro
comparou aquela situación coa
que se deu no Parlamento de
Galiza o Martes 26 de Setembro cando IU, PSOE e PP se
opuxeron á modificación da
Lei do Consello da Cult u ra
Galega. "Hai un certo medo á
democrácia" argumentou a deputada nacionalista. Non só
iso, senón que cada quen se
pecha "na sua institución ou
no seu alpendre".
Porque no fondo da discusión
sobre a necesidade de adaptar o
Consello da Cultura á realidade
actual despois de 17 anos, necesidade que IU e os socialistas recoñeceron, está a disxuntiva de

que asociacións ou organiza,
cións entrarían a formar parte
del. Trátase de que non entren
as máis dinámicas socialmente.
Alguns comentaristas deixan
claro o que non se atreven a
manifestar na tribuna os seus
mentores políticos: estas asociacións teñen un claro carácter
nacionalista.

É a mesma discusión que se deu
hai 17 anos cando a lei entrou
no Parlamento. A lei promulgouse a imaxe, semellanza e interese da cultura oficial, representada polo grupo Galáxia, con
Ramón Piñeiro de presidente.
Semellaba que o Consello da
Cultura fara feito especialmente
para el, denunciaron daquela os
nacionalistas.
En Marzo de 1991 o Parlamento
Galego pronunciábase por mudar a lei e renovar así o Conse,
-- llo, tendo en canta os cámbios
na sociedade galega. A Xunta
comprometeuse a apresentar un
proxecto de lei que se tramitaría

Daquelas o PSOE aprobou esta
iniciativa. Agora mudou de
idea. Secadra a explicación hai
que buscala nas palavras de
Mé'ndez Romeu, o voceiro socialista: "no Consello hai tres
etapas claramente diferenciadas,
a de Piñeiro, a de Filgueira e a
de Casares e esta non ten nada
que ver coa etapa anterior". López Casas, do PP, afirmou que os
que querían mudar o Consello
son aqueles "que non están de
acorde con el".

García Negro tentou facerlles
ver que, a aceitación a trámite
· da sua proposta de "adecuación
da lei é plenamente xustifica,
da", non quer dicer que, no
trámite parlamentar,--non haxa
tempo e mecanismos para debatir, engadir ou sacar aquelas
asociacións que se contemplan
no proxecto apresentado polo
BN G, rebatendo as ideas lanzadas por socialistas e populares sobre que a proposta do
BNG "identifica" ás aso,
ciacións que deben estar. "Cla,
ro, e a lei existente tamén o
fai", afirmo u a deputada na,
cionalist!a.

Nengun grupo pudo negar que
nos 17 anos mudase a sociedade
galega e o mundo da cultura, comezando porque agora xa existen tres universidades e ·n on unha coma daquelas. A nai do año'
está en que asociacións entran,
chegando a comparar á Asociación de Escritores en Língua
Galega coa sección galega do
Pen Clube.

Pero PP, PSOE e IU semellan
estar plenamente satisfeitos co
mundo cultural galega, onde a
oficialidade anda por un lado
(controlando prémios, preven,
das, congresos, informes e dita,
me~) e os criadores e axentes
culturais de base seguindo coa
sua teima de normalizar o país.
Dous mundos que alguns teñen
interese que non se atopen. +

na IV Comisión Parlamentar
para constituir a ponéncia.
Nunca se fixo .
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'Cúmprense 25 anos
idos derradeiros fusilamentos de Franco
:Habia dous galegas, Baena e Sánchez Bravo,·entre os cinco asesinados
. ,..

*X.C .

Foi unha noite tristísima, de
·medo e angúria. De termina,do a perpetuar a imposíbel,
Franco e. a camarilla máis
·cercana, trazaron o sinistro
"lnteirado", sobre unhas senténcias resoltas en :xuizos sumarísimos, sen probas, para
·d ar a imaxe de monolitismo
nun edificio ditatorial que se
viña abaixo. O 2 7 de Setembro de 197 5 marcou a · transición que viña comezando
desde a morte de Carrero.

J

Primeiro os nomes: Xosé Humber,
to Baena, Xosé Luis Sanchez Bra,
vo, Ramón Garcia Sanz, Otaegui
e Juan Parede5 Manot Txiqui.. To,
dos mozos. Baena ·25 anos, Sán,
chez Bravo apenas 21. Eles foron
9-5 elexidos para ser executados por
Franco no campo de tiro de Hoyo
de Manzanares e en Barcelona. Os
:Pelotóns de voluntários de policia
e garda civil despacháronse con
saña. Non houbo testigos civís.
Un dos avogados do vigués Baena
lémbrao, "non nos deixaron asis,
tir. Levárono ao cemetério de Ho,
yo de Manzanares e ali esperaba o
pai, un irmán e eu. Pedin identifi~
calo e deixáronos facelo, ainda
que o pai non quixo, pola mágoa.
Como dado máis tráxico, se cabe
ria situación, comprobamos que
lle dispararan, entre outros sítios,
na cara e que estaba no cadaleito
sen colocar, tirado como se fose
un animal, non unha persoa".

As

acusacións aos militantes do
FRAP e da ETA non.foron proba,
das en xuizo. De feito, fosen sumá,
rios ou sumarísimos, os Consellos
de Guerra transcorriron cunha ce,
leridade inusitada, con probas non
contrastadas en xuizo. De nada
valeu a mobilización mundial, in,
cluida a petición do papa Paulo
VI. O rexime estaba en devalo
d~e a morte do almirante Carre,
~ Blanco e a primeira enfermida,

BCC1óN

Pena de morte
Acaso unha das consecuéncias
non pensadas polo franquismo foi
que aquela crueldade vacinou á
sociedade contra a pena de mor,
te. En 1978 foilles imposíbel in,
troducila no texto constitucional,
por máis que grupos franquistas
como Alianza Popular estivesen
por incluila, ainda que fose en es,
tados de excepción singulares. O
sucedido naquela noite aciaga foi
a pinga final a unha conciéncia
xeralizada que se forxara durante
cuarenta anos, nos que o fran,
quismo executou a máis xente
que nengun país europeu nunha
situación non bélica.
O relato, coñecido con dificulda,
des, do que pasou en prisión ainda
estremece pasados 25 anos. O que
cantan dou5 testigos directos, Xa,
vier Baselga, e a esposa de Sán,
chez Bravo, Silvia Carretero, ·é
abondoso. Lembra Baselga "nos
dias prévios, ainda que se via vir o
final, sempre ficaba unha lonxana
esperanza, coa presión que houbo.
Quen máis se mantivo na liña de
que non habia solucióh era o pró,
prio Baena, non sei se era porque
era de temperamento pesimista,
pero esperábao. De todas manei,
ras, cando me chamaron o 26 de
Setembro a Carabanchel topeime
con que estaban nunha sá especial
de visita el, o coronel instrutor, o
secretário deste - un policía arma,
do- e non se alguén da cadea, e

5. M-TALA ·

3. XACEMENTOS

Chus Pato

ARQUEOLÓXICOS
DE GALICIA
Pilar Barciela G./Eusébio
R.Seara
Xera4

Xerais

ÜÜ

ESPELLO
¡ DO SERÁN
Qtero Pedraio

G'alaxia
2~ TEN
O SEU PUNTO
A FRESCA ROSA
M" Xosé Queizán
Xfrais

3~ REMINISCENCIAS
: DE BOB DYLAN
Xosé Antonio Moreno

Gqlaxia

4.0 BANDIDO
' CASANOVA
HiXínio Puentes

Xerais

-

4~ ESTRUTURA

NoN.·fiCC1óN

ÉCONOMICA
DE GALICIA
Xoaquin F. Leiceaga /
Edelmiro L. Iglesias

l. A GUERRILLA

Laiovent.o

ANTIFRANQUISTADE MARIO
DELANGULLO
António T éllez
ANosa Terra

5. IMAxEs

2.

deixaron. Falaba con el, eu senta,
da nunha silla fóra, e Luis sentado
noutra, dentro. Falabamos e can,
tabamos, algunhas veces en gale,
go, con Humberto e Ramón.
Humberto estaba co seu avogado.
Luis e Ramón non tiñan avoga,
dos porque a Concepción de la
Peña e a Femando Salas expulsá,
ronos do Consello de Guerra can,
do protestaron polas arbitrarieda,
des e irregularidades xurídicas e
denunciaron que os xuizo eran
unha farsa. Humberto e Luis pu,
xéronse a cantar o Himno de Ga,
liza e emocionáronse moito. Can,
taron outras cancións galegas e eu
acompañábaos nas que coñecia".

de grave 'de Franco, en Xullo de
197 4 e a necesidad e dun cámbio
controlado faciase imparábel. Cun
Franco terminal a leitura política
dos fusilamentos parece máis clara
pasados os anos: atemorizar e im,
pedir gue a mobilización popular
dese nunha ruptura democrática.
O éxito, como anos despois o
amago golpista do 23 de Febreiro,
cQnseguiu os seus resultados. A
noite máis longa era ó punto e
aparte da longa noite de pedra.

DE CASTELAO.
FOTOBRIOGRAFIA
X. Enrique Acuña
A Nosa Terra

MANuEL MERA

Xan Leira

Xerais

Libr,tria~ comult.idas:
Cartabón (Vigo). Co11ceiro (A Corufüt). Michelena (Pontcvcdra).
Pedreirn (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourcnsc).

Sánchez Bravo.

nos meron o "inteirado" do Con,
sello de Ministros". Foi un mo,
mento duro; unha cousa é sabela e
outra que che digan: ''Mañá, esta
noite, ... ". Baena estivo moi seguro,
penso que estaban máis nervosos
' os que nolo comunicaron ca nós.
A partir de aí baixáronos ás celas
dos condenados, nun sótano com,
pletamente aparte da prisión e pa,
samos a noite xuntos".
A familia de Baena estaba en Vigo
e avisáronos por teléfono. Sairon
en coche o pai e dous irrnáns.
Chegaron sobre as seis da mañá.
Só puido estar dez minutos co seu
pai, pero nen sequera o deixaron ·
entrar na cela. Tivéronse que abra,
zar, como puideron, através das re,
llas. Baselga lembra que na cela
non había nen silla nen mesa, "ti,

ven que dicerlle aos funcionários
que tivesen un pouco de sentido
comun e no.5 trouxeran unha silla
para poder sentar con el. Asi foi".

A lembranza
de Silvia Carretero
Silvia Carretero, a muller de Xosé
Luis Sánchez Bravo, tamén vigués
nado en 1954, completa o relato
do drama. Ela estaba presa e
transladárona ás once da noite a
Carabanchel. ''En cadansua cela
estaban Humberto, Ramón e
Luis. Era un lugar lúgubre, som,
brizo, algo que non podo esquen,
cer. Ali estaban xa a miña sogra e
os meus cuñados. Pedin várias ve,
ces que nos deixaran xuntos, sen
rellas, pero tampouco esta vez me

Un médico ofereceulles unhas
pastillas para apamparse e que
non se interiraran de nada, pero
os tres se negaron en redondo.
Tamén non quixeron nengun
cura "eles dicianlle -lembra Sil,
via- que non tiña nada que con,
fesar pero que o aceitaban como
amigo. A despedida última foi
unha situación extrana, na que
se misturaba a dor, a rábia, a iffi,
poténcia, a tenrura ... tantas cou,
sas. Era un momento de emoción
contida, sen bágoas, pero cos
olios humedecidos, os meus, por,
que eles mantiña unha enteireza
incríbel. Foi o único momento
en que abriron a cela e nos pui,
demos bicar. Agora mesmo lém,
broos aos tres dándonos ánimos
mentres marchabamos. Cando
chegamos á rella, antes de subir,
zafeime dos funcionários, volvin,
me e, tragándome todo, berreilles
co puño en alto "Saude camara,
das. Viva a República!!". Xa non
quixen míralos de novo, non qui,
xen, non quixen".t

...
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Chámome Xosé Humberto Baena Alonso
O avogado Xavier Baselga reco,
lleu nunha fita un relato auto,
biográfico de Baena que comeza,
ba asi. Un pequeno extracto del
serve para explicar como naceu
a conciéncia <leste mozo vigués.
A sua morte marcou un fito a re,
coñecer na nosa história -con,
· temporánea.
"Teño 24 anos, son peón de fundi,
ción e fago estas declaracións des,
de a prisión de Carabanchel, en
Setembro de 1975. Son militante
do Partido Comunista de España
marxista, leninista e membro do
FRAP. Fixen estudos de Bachere,
lato Superior e comecei carreira
de Filosofia con cartas que me
mandaban uns parentes cercanos,
pois meus país non teñen cartas
para me pagar iso. Durante o pri,
meiro curso, por participar nunhas
manifestacións estudands que ha, •
bia en Santigo fun detido e xulga,
do no Tribunal de Orde Pública
(TOP) e expedientado( ... ) Neste
proceso sain absolto, en 1972, por,
que tardaron dous anos en facer o
xuizo. Estiven un mes no cárcere,
estiven nas comisarias de Santiago
e A Coruña. Naquela época come,
cei a ter unhas inquedanzas políti,

cas que eran só democráticas e que
despois empecei a politizalas en
contacto coa vida. Non só cos
contactos cos compañeiros na
Universidade senón coa miña fa,
mília que é probe, cos meus vid,
ños que son obreiros todos, en
contacto coa realidade que vivia.
Daquela deixei os estudos e tratei ,
de traballar e sempre tiven obstá,
culos poque me exisian un certifi,
cado de bpa conduta qµe a policía
me negaba. T ampouco me ·daban
pasaporte, nen carné de conducir,
nen nada. Aceitáronme empresas
como Citroen, Corte Inglés ou
Santo Domingo pero coa falta de

permiso da policía xa non entraba.
Daquela traballaba nun pequeno
comércio, nunha cervexaria, de
vendedor de libros ( ... ) Durante
eses anos vin a represión en Vigo,
que é a cidade que eu coñecia. Yin
que os meus mellares amigos eran
detidos pola policia polos simples
feito de pedir mínimas liberdades,
por pedir aumento de soldo, e co,
mecei a radicalizarme debido a iso.
No ano 72, en febreiro,marzo, no
Ferrol, a policía asesinou a 2 obrei,
ros e houbo máis de 50 feridos de
bala, pois os obreiros foron ametra,
Hados desde alto da torre dunha
igrexa. Houbo folgas en toda Gali,
za, várias semanas. Quince dias du,
raron en Vigo. Houbo despidos,
pause tiros. En Setembro chegou,
se a unha folga xeral que durou un
mes. pararon as empresas impor,
tantes, infinidade de comécios, pe,
charon bares, cines, os autobuses
cando funcionaban era cun policía
armado ao lado do condutor. To,
mei parte activa como a maioria
do povo de Vigo. No Arco de
Quirós, á saida da Praza de Prince,
sa, levei unha tunda por atender a
unha vella á que estaba moendo a
policia. Salveime porque uns vici,
ños me meteron na sua casa... •

.
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O exemplo de Alvaro Cunqueiro
No primeiro dos anacos dista serie
de exemplos, lido en Tirán, adrede
de Xosé Mª Castroviejo, adiantaba que "en canto a Álvaro Cunqueiro a atención de Borobó detense nos días imediatamente anteriores á Guerra .Pluscuancivil,
nos que Álvaro dirixía en
Mondoñedo a folla máis arredista
de Galicia. O que non foi óbice
pra que un par de anos despois,
ainda en plena Guerra, luza Cunqueiro o máis flamante e nítido
uniforme da Falange que paseaba
por San Sebastián; dando proba
do seu realismo máxico, tamén
na política, asaz acomodaticio".
Hei de puntualizar que a folla
arredista que facia o mozo Alvaro xa deixara de publicarse tres
anos antes de empezar a Pluscuancivil. Ouvíralle falar dela a
Armando Requeijo, no Congreso
Álvaro Cunqueiro, celebrado en
Mondoñedo hai nove anos.
Lendo agora as actas daquil divertido Congreso, comprobo
que a folla aludida por min era a
breve revista Galiza. "Publicouse
por vez primeira -escrebe Requeijo- no mes de Xullo do ano
1930, coincidindo coa celebración do Oía de Galicia. Saíron
cinco números dos cales o último viría a ser o día de Santiago
do ano 1933". Logo Galiza sería
publicada en facsímil polo Centro Ramón Piñeiro.

• 0 ARRIDISMO DE CUNQUEJ..
RO. O espírito arredista do xove
poeta mindoniense móstrase claramente alí na súa escrita. Así, incita no n 2 2, aos fillos de Galiza,
pra que facendo "dos seus peitos
diferentes proas loiten nos mares
da Vida pol-a grandeza e libertade
da Mai-t~rra". O nacionalismo galega de Alvaro queda ben patente
no n 2 3: "Galiza é un problema
galega en canto ela eisiste pra
nó . G aliza é un pr blema do
Continente i a Naron do mar en
canto ela eisiste pra Humanidade". E chega, nun recadro anónimo do n 2 5, a dicir, referíndose ao
Tratado co Uruguay, que sabendo
"que as cortes d-Hespaña nos condenaron á fame i-a miseria votando ise Tratado, nós non queremos
seguir chamándonos españoles".
A propósito da ideoloxía daquil
mozo director de Galiza, tratou
Claudia Rodríguez Fer no seu
ensaio O nacionalismo galego de
Álvaro Cunqueiro. Co seu insuperábel cofiecemento da vida e
da obra dos nasos grandes homes de letras contemporáneos,
Claudia R. Fer afirma que "progresivamente ensarillan no itinerario ideolóxico ·do primeiro
Cunqueiro ... idealismo galeguista, conciencia nacionalista e antiespafi.olismo arredista".

tusiasta defensor do sí'', ao Estatuto de Autonomía de Galicia.

• 0 ESTILO IMPERIAL. Oise
xeito, cando estoup31 o Movimento, é lóxico que Alvaro sentlse un enorme temor a ser paseado palas súas ideas, como tantos
dos seus irmáns máis ou menos
arredistas. E escapa a Ortigueira,
onde o acolle e protexe un bo
crego e tamén poeta mindoniense; quen o introduce de seguida
nas filas da Falanxe local. Escrebe axifia Azul, o portavoz dela, e
os seus artigas chaman a atención de Jesús Suevos, xefe da Falanxe galega galega e xa director
do incautado Pueblo Galtégo.
Quen fai que avisen a Cunqueiro se quer unirse a Vigo de redactor do xomal. E Álvaro, sen perder un intre, apreséntase ao día
seguinte na redacción do Pueblo.
Luce alí a sua marabillosa prosa
castelán que cobra o maior acento
imperial, característico da literatura franquista, e que lle abre as portas doutras publicacións nacionales.
Vaise a San Sebastián, onde traballou en 1938, deica o final da
guerra, en La Voz de España. Alí
emperou a colaborar en Vértice, a
luxosa revista de Manuel Halcón,
que fai pronto director ao proprio
Alvaro. Concedéronlle entón o
seu prirneiro carné de prensa.

Desbórdase alía magnificencia do
novo estilo de Cunqueiro; nos Relatos de guerra, que escribe nos últimos meses dista; "Son lüS caminos
militares de antaño y hogaño, cruzados y anticruzados, abiertos por
romanos, cabalgados por los godos,
diluvio de árabes, benditos del Cid
Viejo y florido ... laureados caminos para Frapco en la segunda reconquista". E un dos exemplos que
pon Elisa Río Conde na súa comunicación sobre Alvaro Cunqueiro,
colaborador da revista Vértice.
O que non di Elisa é que Álvaro
lle ensinou a escreber ao director
Manuel Halcón, como lle ouvin
contar bebendo sidra na Casa
Mingo, da rúa Echegaray. En agradecemento cliso, cando de contado nomearon director do ABC ao
seu insólito discípulo andaluz, iste

füm a Cunqueiro subdirector do
xomal dos Luca de Tena. Cargo
no que axiña cesa, así como no de
Vértice, a causa da súa xenerosidade, que Borobó tanto louvou naquil Congreso de Mondoñedo.

• A

XENEROSIDADE DE

CUN..

Podería quedar a impresión, polo que dixera alí, nas miñas
primeiras palabras, que Cunqueiro
se despreocupaba da xente, que
mantiña unha postura insolidaria
co resto da Humanidade. Todo o
contrario, a súa xenerosidade era
proverbial e se extendía a cantos
acababa de coñecer. Encantáballe
facer favores, utilizar a súa influencia, que moitas vegadas era ilusoria. Pois no fondo, como todo galego que se precie, tiña alma de cacique. De cacique bondadoso e influinte que un día ofereceu, verbigrácia, a Baldomero !sorna o posto
de subdirector xeral de cinematografía, e oui:ro dia prometeu a M.
Pietri, ex-ministro do marechal
Petain e embaixador de Fráncia,
que Misión, a revista dirixida por
Manuel Cerezales, lle adicaría un
número extraordinario á nación
veciña. Pero esquence de avisar a
Cerezales e M. Pietri monta en cólera, con consecuencias desagradábeis para o home que habería de
escreber As Crónicas do Sochantre;
maxinando unha verosímil Bretaña, que Álvaro puido comprobar
anos despois, que era asi, tal e como il a tiña soñado. Mais, daquela,
no ano 1944, Juan Aparicio retiroulle por iso o carné de Prensa.
QUEIRO.

Xeneroso ata o delirio, daba o
que non posuía. Gastaba nunha
invitación ao qu,e favorecía coa
súa influencia, o produto de calquer xestióñ que fructificaría
nos vindeiros tempos do Plan de
Desarrollo. Era capaz de ir á romería de Santo Antonio da Florida, pra probar un tiovivo e dar a
súa opinión sobre a solidez dos
caballitos ao honesto paisano que
desexaba establecerse de feirante
e non atopan millor ou máis desjnteresado consello que o don
Alvaro, tan perito nises trotes.
A prodigalidade de Cunqueiro somentes podería ser parangonábel
na intrahistória das letras galegas,

coa de Ramón Femández Mato;
pero coa-diferéncia, na súa contra,
de que non puido dilapidar <lúas
ou tres fortunas, como aquil. E así,
cando foi destituido daquilas subdireccións, pasounas canutas; a
súa excelsa prosa non lle chegaba
entón pra vivir, e tiña que recurrir
a outras fontes pecuniarias.
Nunha tarde de tales anos coarente baixei con Cunqueiro da re- .
dacción de Finisterre, onde tiven a
honra de colaborar con il. Ao sair
do edificio, sito na Carreira de
San Jerónimo, pediulle ao porteiro, de pasada, vinte pesos. Atopouse na acera, por casualidade,
con Jesús Suevos, e moi contento
foise con il, sen apresentarme ªº
ex-célebre xefe da Falanxe galega.
Entraron nun café inmediato e seguinos alí, por curiosidade, sen
perdelos de vista, desde o mostrador do b?f. Advertín, ao despedirse, que Alvaro non consentiu que
Suevos pagara a consumición.
Gastando as cen pesetas que
acababa de pedir prestadas ao porteiro. Suevos ben merecía o dispendio de Cunqueiro, xa que a il
lle debía a súa doada incorporación... á literatura franquista.

• Os MITICOS ÁL V AROS. A
f9-añá seguinte do pasamento de
Alvaro Cunqueiro, chamáronme
de Radio Televisión Española,
por primeira e única vez na miña
vida, convidándome a falar sobre
-o finado Álvaro, no programa do
mediodía, coincidindo co enterro
do xenial escritor no camposanto
de Mondoñedo. Preguntourne a
19cutora se eu fora amigo de
Alvaro Cunqueiro, e respondinlle que considerarme así sería algo semellante a pretender ser
amigo de Orfe0 ou de Apolo.

Santiago
Montenegro
'Un espectáculo
nunca está acabado'
Pois agora mesmo non estou a ler
nada. O último que lin foi unha
história de piratas. A escolla do
que leo fagoa fundamentalmente
en función do meu traballo, en
función das histórias que busco.
Que libros recomenda ler?

Non sei recomendar, paréceme
moi dificil. Calquer libro é recomendábel. Ti es quen extrae, a
xente é o suficientemente intelixente como para tirar algo de
calquera libro. Ler é un exercício, eu recomendo ler para non
perder o costume.
Artello, a compañía teatral á
que vostede pertence ven de
participar nun festival do Brasil. Como foi a experiéncia?

J;ste foi o prirneiro ano que se fixo.
E un festival que organizou a Faculdade de Artes de Brasilia. fÍJcose unha convocatória a través das
distintas embaixadas, a nós pareceunos unha proposta moi interesante e alá fomos. Foi unha experiéncia moi positiva, relacionámonos con grupos moi diferentes.

Pois pra min o autor de As rrwd-

dades de Ulises, era un ser mítico,
inefábel, por encima do ben e do
mal. Co que culmina ~miticamen
te, a xeneración dos Alvaros, inic,iada polo fabuloso ourensán
Alvaro de las Casas. Sería moito
pedidles a istes semideuses das
nosas letras, imitadores e recreadores de Orestes e Ulises, Hamlet
e Edipo, que fosen uns políticos
cabales tomo Pericles. •

Como describirla a traxectoria
, teatral de Artello, segue algun.ha liña determinada?

A liña existe porque se repasas os
distintos espectáculos sempre se
vai pasando algo. Un é-un pouco
a continuación do anterior. Aínda
que en cada traballo perseguimos
un reto distinto aproveitamos ao
máximo as experiencias dos anteriores. Artello pasou por distintas
etapas, agora estamos na máis artesanal, tratamos de participar en
tódalas fases do proxecto teatral.
lsto veu en parte determinado pola realidade do teatro galega. Que, riamos ser menos dependentes das
·subvencións. A maneira era reducir o tamaño sen reducir a·calidad e dos traballos. Foi un cámbio
moi positivo xa que nos permitiu
unha maior mobilidade.
O seu último traballo Unha de
Amor leva dous anos perco.rrendo os teatros.

Non sei ata que ponto se suavizou o arredismo cunqueirano durante o trienio que restou ata o
principio da Guerra. Colabora
nisa etapa, especialmente, en El
Pueblo Gallego, de Portela Valladares. "Consecuente co espírito
que o animara outrora na sua.
aventura de Galiza -conclúe Requeijo Cubas-, prodamábase en-

Levamos case cen funcións, pero
un espectáculo nunca está acabado. Púlese con cada nova función, con cada resposta do público. O contraste con públicos distintos é fundamental para a progresión do traballo. •
Actor.
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Arrancan o Venres 29 as Xoma-

das de Banda Deseñada de Ourense, comandadas pola Casa da Xuventude e que levan as viñetas a
diferentes espazos expositivos da
cidade . Boa oportunidade para,
ademais de tomar uns callos e un

ribeiro nas mesmas tabernas polas
que deixaron pegada Risco, Otero
Pedrayo e Blanco Amor, coñecer
aos novos valores galegos da banda deseñada e visitar as exposición de História do Blues, Cita na
Habana ou Gomaespuma. t
• PÁXINAS COORDENADAS POR M2 X. GÓMEZ •
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tou un alter ego xusticeiro. O
Venres 29, no ciclo dedicado
á produción galega, proxectarase O water susurra, de Rafael Calvo (2000), que conta
como un mal dia o WC dun
matrimónio novo comeza a
facer cousas moi estrañas: a
cisterna descárgase soa, óuvense sons inquietantes, prodúcense salpicaduras ... Cando
a muller sofre finalmente tocamen tos e agresións, deciden perdirlle axuda a alguén. Todas as proxeccións
serán ás 20:15 no CGAI.
• EXPOSICIÓNS

ALFREDO ERIAS
É o artista escollido para
Producións
U&rescena
representa
Cyrano de
Bergerac
este Sábado
30en
ARTEIXO.

Arteixo

Cervo

•TEATRO

• EXPOSICIÓN$

LlRANO DE BERGERAC
Será levada ás táboas por
Producións Libreescena o
Sábado 30 no Auditório
Municipal.

ITÁLIA NA GUERRA
CIVIL ESPAÑOLA
Mostra de tema histórico
composta por dezanove paneis con textos, ÍC9nografia e
fotografías cunha bibliografía
diversa. Ista mostra gráfica
-bibliográfica e documentalanalisa, reunindo dados e documentos, a intervención dos
italianos nos dous bandos da
Guerra Civil do Estado. Foi
inaugurada en Milano ao
cumprise os sesenta anos da
chegada dos primeiros brigadistas, fu.cendo homenaxe aos
que viñeron a loitar no 36, de
todos os países, contra o fascismo que se estendia por Europa. Poderémola contemplar
na Sala Temporal da casa da

O Barco de V.
• EXPOSICIÓNS

MOSTRA COLECTIVA
Do Grupo Social Artyma•
ñaque poderemos contemplar, até o 7 de Outubro,
na Sala de Exposicións de

Caixanova.

Beta.uzos
•TEATRO

TEATRO DO ATIÁNTICO
Cenificarán a obra O Cer·
co de Leningrado, ·o Venres 30, na Casa da Cultura.

. o rto
B01m.

HISTÓRIA DE ÜALIZA
Poderemos contemplar ista
mostra até o 30 diste mes.

.
Botro
•TEATRO

VIRA.VOLTA TÍTERES
Presentarán a cenificación
de Hip, Hip Hurra, o
Venres 29, na Casa da

. o CINEMA:
AVENTURA TÉCNICA
Mostra que poderemos contemplar no Forum Metropo-

litano (Parque de Europa) e
que permanecerá aberta até
o 19 de Novembro.

ASPECTOS ÜRIXINAIS

Arres decorarivas do século

XX.

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

Inversión e transfarmación, ¡E
o ornamento 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 Pa·
blo Picasso, Roseline Delisle. .. ; obxecros de vidro e cristalería de Fulvio Bianconi,
Dale Chihuly ... ; xoias e obxectos de metal de Salvador
Dalí, Bruno Martinazzi... ; ou
teas de Adele Lutz, Junichi
Arai, Jack Lenor larsen entre outros. Até o 30 de Setembro na Fundación Barrié.
•MÚSICA

atro da Ópera cun concerto
extraordinário no que intervirá A Orquestra Sinfónica
de Galiza, dirixida por Víctor Pablo Pérez, acompañando aos barítonos Carlos
Chausson e Manuel lanza.
O programa inclue unha
primeira parte de zarzuela,
con fragmentos musicais de
Soutullo e Vert, Chapí ou
Luis Alonso de Giménez, e
romanzas de Moreno Torroba, Vives ou Chapí. A segunda parte, dedicada á
ópera, incluirá fragmentos
orquestrais de Carmen de
Bizet e de Verdi e várias ro·
manzas.
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 VOZ HUMANA
É o título do ciclo co que a
Fundación Barrié. princípia a

•TEATRO

sua programación musical.
Comeza o Venres 29 no Te-

Esta compañia, que se adica a facer teatro de rua para as crianzas, representa
na actualidade o' obra Gu·
lliver, a coñecida obra de
Oliver Swift cos ananos de
Liliput e os xigantes de
Brogdingnag. Teremos
ocasión de contemplala o
Venres 29 ás 18:30 na Bi-

Os Qu1NQUILLÁNS

blioteca González Garcés.

Administración de Sargadelos
até o 15 de Novembro.

A Estra_da

A Coruña

• EXPOSICIÓNS

•CINEMA

• EXPOSICIÓN$

inaugurar, coa sua pintura
e gravados, a sala de eiposicións do Hotel Tryp Maria
Pita, que a partir de agora
acollerá mostras organizadas pola galeria Arre Imagen. Esta mostra de Alfredo
Erias poderémola contemplar até o 25 de Outubro.

DE VANÜOYEN
A CONSTABLE ...
... Aspectos da tradición do pintoresco na colección Carmen
Thyssen Bomemisza é o título
da mostra que permanecerá
no Museu de Belas Artes até o
19 de Novembro. Trinca e
cinco cadros que amosan cenas cotias holandesas ademais de algunhas imaxes tradicionais de cidades italinas
como Floréncia, Venécia,
Roma ou Napoles. Estruturada en dous apartados: Paixases
e vistas urbanas: con pintura
holandes do X.YIJ -;1311 Val)
Goyen, Aert Van der Neer e
Salomon Van Ruysdael, John
Constable e panorámicas italianas do s. XYlll de Canaletto, Francesco Guardi, LaudeJ oseph VBemet e Giuseppe
Zocchi-; e Xogos, ficcións e cenas da vida cotiá: pintura holandesa do s. XVII -Hooch,
Jan Havicksz, Jacobus Vrel e
Emanuel de Witte. Época rococó, con Giovanni Antonio
Guardi e Pierre-Antoine
Quillard. Visión do nooo mundo, temas antillanos de Augustin Bnmias. E Xogos gayescos, con obras de Lucas Velázquez e Mariano Fortuny.

CGAI
lste mes remata coa proxeccións seguintes: dentro do ciclo Novas xeracións do cinema
francés, poderemos ver, o Xoves 28, Tokyo Eyes, de Jean
Pierre Limousin (Franza-Xapón, 1998), situada en T óquio, a finais do século XX. A
policia ten orde de busca e
captura dun asasino chamado
Catro Ollos. Unha ádolescente descobre a K. que adop-

BEATRIZ GARCIA
Mostra as suas pinturas e
J.F. López Noya, as suas
esculturas, até Outubro no

Pazo da Nugalla-Curantes.

A Caso da

Mniaáaaciéu
deS..y
en CERVO,
acolle unha
mostra
sobre os
brigadistas
italianos na
guerTO
española.
Á esquerda,
a retirada
dos
soldados
italianos de
Guadalojara,
en 1937, ·
nunha foto
de Alfonºso.
1

1
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Ferro!
•ACTOS

SEMANA CU LTURAL
DE REIKIAVIK
Desenvolvense do Luns 2
de Outubro ao Domingo 8

Cultura.
~MENOS :E MAIS. Un
' estudanre de arte dra-

Bueu
• EXPOSICIÓN$

FELISA MARTÍNEZ
Esta pin tora buenense
mostra a sua obra na Sala
Amália· Domínguez Bua até
o primeiro de Outubro'.

Caldas de

mática namórase da rapaza
máis popular da Escola de T ~
atto sevillana. Utilizará o des., dén para chamar a sua atención, estraréxia de $educi6n
que lle recomenda unha ami~
ga da infáncta. Pita de amor

R~

• EXPOSICIÓN$

MÚSICA PARA VER
Encóntrase no Auditório
Municipal onde podere·
mos contemplala até o 1
de Outubro.

Cangas
• EXPOSICIÓNS

RONSEL GRÁFICO
PARA CASTELAO
Que poderemos contemplar até o 30 de Setembro.

o

C1

-
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• EXPOSICIÓNS
VIVER NO
ATLÁNTICO NORTE
Título da mostra que aco lle o
Museu do Pavo Galega, desde o
Venres 30 de Setembro até o 30
de Novembro. Promovida por
Santiago de Compostela, Bergen e Reikiavik, cidades europeas da cultura, coa participación
da illa normanda de Tatihou.
No decurso dos séculos a comun
fachada atlántica serveu de
tránsito a conquistadores e peregrinos, navegantes e pescadores,
homes da cultura e do comércio. A importáncia das nosas
pesquerias a longo da história é
o que pretende mostra. A visita
á exposición para grupos escolares inclue uns obradoiros didác. ticos con diversos módulos práticos cos que se poden poñer en
contacto cos saberes e técnicas
do património pesqueiro galega.
Ex LIBRIS UNIVERSITA TIS
É o titulo da mostra que se
inaugura este Xoves 28 no Co-

léxio de Fonseca.
As FACES DE DEUS
Trata sobre as diferentes relixións e os símbolos da divinidade no seu seo. Procura un achegamento ás distintas crenzas e
mostta a evolución das represen·
tacións utili zadas a traves do
tempo e as ínfluéncias dunha
nas outras. Está estruturada cronolóxica e tematicamente para
dar conta das ligazóns entre os
diferentes cultos: Espazos Sagra-

sua música de autor no Pub
Fonte Sequelo; o Venres 29 teremos música cubana con Ser·
gio Salabárria e o Cuarteto
Ocasión; e o Sábado 30 haberá foclore sulamericano a cargo de Mª Cris'tina La Salteñi·
ta. Todas as actuacións serán
ás 23 horas.

DIÁLOGOS co SILÉNCIO
Título da mostra na que parti·
ciparon dezaoito artistas galegos que dialogaron coa sobrie·
dade do interior dunha igrexa
e que coas imaxes das suas
obras fraguaron un universo
temporal. Na lgrexa de San Do-

mingos de Bonaval.
MUSEU VIRTUAL:
SANTIAGO E O CAMIÑO
Mostra que permanecerá un
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 un museu virtual
con extractos temáticos da
Fundación Granel! e do Museu
do Povo Galega. Tecnoloxia,
interfaces virtuais, multimedia ... En San Martiño Pinário.
AUTORETRATO
DE SANTIAGO
Até finais de Setembro na
lgrexa da Universidade. Expo·
sic ión e lab orada desde un
ponto de vista diferente e que
require unha ollada tamén diferente, onde os sentidos, a
procura da cidade e o re-encontro con ela prodúcense a
través do máis diversos ele-

mentas: persoas, sons, arrecendos, poesía ...
•MÚSICA
LIED E
CANCIÓN DE CÁMARA
Este ciclo, no que colabora a
Asociación Galega de Lírica
Teresa Berganza, está composto
por seis concertos que centran
a sua atención no lied dos países que comparten a capitalidade europea da cultura. O Venres 26 poderemos asistir ao
cuarto concerto adicado á canción belcantista no que poderemos escoitar á soprano Maria
José Moreno acompañada do
pianista Julio Muñoz. Interpretarán obras de Rossini, Bellini,
DonizeJli, Verdi e Bizet. ' No
Teatro Principal, ás 21 horas.
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ROBERTO SOBRADO
Ofereceranos, o Xoves 28, a

o

A FACTORIA TEATRO
Poderemos asistir a sua representación no Teatro Principal o
Xoves 28, ás 22 horas.
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TÍTERES
Que se realizará do Luns 2 ao
Domingo 8 de Outubro na Sa-

la Sant Yago.+

Vwer no Atlántico Norte, ~ pesquericu galegas ao longo da história, encóntrase no Museu do Pavo Galega.

N

Nado na
Gali:r:a pero
en Portugal
desde
cativo,Juan
Soutullo

mostra a
pictórica en
PONTEAREAS

aniversário do Conservató·
rio de Música Adaggio.

.
N oía
• EXPOSICIÓNS
As IMAXES
DECASTELAO
Encóntrase na Sala de Exposición do Teatro-Coliseu
Noela onde permanecerá
até o 9 de Outubro.

Ordes
• EXPOSICIÓNS

I

cunha semana gastronómica no Parador; exposición,
concerto étnico e conferéncia no Hospital da Caridade; e un concertto de pop
islandés no Recito Feiral.

ENTORNO E FUTURO
Até o vindeiro 10 de Outubro no Centro Cívico Mu·

nicipal.

Oure:nse
• EXPOSICIÓNS

resplandecentes, mares ... vai
do expresionismo ao realismo ou ao surrealismo pero
sempre repleta de comidos
cos que busca promover o
sentimento. No Museu Provincial até o 20 de Outubro

• EXPOSICIÓNS

HOMENAXE A ANGOLA
Na gal ria argadelos, até fi.
nais de mes. Con motivo do
XXV aniversário da sua independéncia nacional, o profer lucense Xosé Lois Garcia,
na actualídade en Barcelona
ond é profesor de história e
ademais autor de vários volumes adicados á poesia galega,
portuguesa, mozambicana,
angolana e guineana, e de diversor ensaios sobre literatu·
ra africana de expresión por·
ruguesa, monta unha moscra
de fotografias e libros que re·
flicte ao país africano no pro·
ceso de recuperación da sua
identidade nacional.

La Un
• EXPOSICIÓNS
DE PICASSO A BARCELÓ
Mostra que permanecerá
aberra no Museu Munici·
pal Ramón Me Aller, até o
15 de Outubre.

Lugo
• EXPOSICIÓNS
EDUARDO NARANJO
Mostra a sua pintura baixo o
título Realismo, sentimeff·
tos e soños. Cincuenta e
cinco cadros que repasan a
vida e obra do artista, un
dos máximos expoñentes do
realismo pictórico, de realidades, de sentimentos e tamén de soños. Litarais cheos de nenos, retratos, auto·
retratos, flores murchas ou

ÜCJNEMA
AVENTURA TÉCNlCA
Mostra que se pode ollar no
Museu Provincial desde o 3
de Outubro e que permane·
cerá aberta até odia 13.
COLECTIVA
DE ESCULTURA
Na sala Clérigos, co portugués Patinha, o galega afin.
cado en Paradeta Álvaro de
la Vega, o lucense Bernardo
Tejada, o catalán Antoni
Más, o ribadense Caxigueiro
e os corufieses 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.
VIDA EÜBRA
Mostra de máis de 200 pezas
que buscan oferecer unha visión total da sua obra, con
trinta obras inéditas. Organízase en duas partes: desde as
primeiras auto-caricaturas de

1903, até 1920 momento da
publicación de Nós, e a par·
tir clisa data até a sua morte.
T amén se poden contemplar
os debuxos a lápis cos que se
declarou á sua muller. Estará
até o 20 de Outubro na Sala

o Fin da Recolleita diste
mes, cunha festa coa partidpación de todos os grupos
que estiveron nela (con entrada libre). Todas as actua·
cións serán ás 11 da noite.

de Exposicións da Fundación
Caixa Galiza.

•TEATRO

XOSÉ EsPONA
Expón os seus vidrais na sala Capela de Santa Maria do

Centro de Artesanía e Deseño até o 15 de Outubro.

PINOCHIO
A coñecida obra de Carlo
Collodi será representada
pola compañia Títeres Cachirulo o Xoves 5 de Outubro no Auditório Muni·
cipal Gustavo Freire .

•MÚSICA
CLAVICÉMBALO
lsta semana poderemos gozar
no clube de arte e música de
Zootropo, banda que mestu·
ra no cenário a xestualidade,
poesia, disfraces ... xunto ao
fonky, a improvisación e á
participación do público.
Presentarán o seu primeiro
craballo Fonky-Tonky, inserido no seu espectáculo Vendedor de zootrocos; o Xoves 28.
O Venres 29 o Mago Teto
surprendereranos co seu es·
pectáculo A máxia dos soños,
onde ao longo dunha hora se
realizan xogos de mentalismo, escapismo e máxia cómica. O Sábado 30 terá lugar

Moaña
•MÚSICA
RosYBROWN
Poderemos gozar coa música brasileira que esta cantante nos oferecerá no Café-teatro do Real o Sábado
30 ás 23 horas.

Monforte
•MÚSICA
CORAL CASABLANCA
Actuará, o Sábado 30 ás 20
horas, na Igrexa dos Padres
Escolápios, con motivo do

..
,,
N1nguen
eh'· orou por nos
A>

Obra dramática de Miguel
Sande, a cargo da compa·
ñia Teatro Bruto. Gañadora do VIII prémio Rafael
Dieste da Deputación da
Coruña, está dirixida por
Paulo Rodríguez e interpretada por Gena Bamonde, Mónica Camaño e
Glória Rico. T rátase dunha sucesión de imaxes sen
apenas texto dialogado.
Alguén se atopa ante un·

ha situación límite, o motivo é o de menos, o que
importa é a recriación <lesa situación extrema, o
trance, mesmo a loucura,
un berro desesperado, de
reivindicación, de denúncia, de afogo .. . A representación realizarase este
Xoves 28 nas PONTES

DE GARCIA RODRÍ·
GUEZ e o Venres 29 en
ÜRTIGUEIRA. +

¡ .

CXJ

•TEATRO

BEAREI
Poderemos coñecer a obra dista artisa na Casa da Parra durante Setembro e Outubro.

Clavicémbalo
de LUGO.

ON

sua obra

ria con paneis fixos e pantallas
interactivas e unha sala de debate na que se realizan congresos e
conferéncias. En San Martíño Pinário, até o 30 diste mes.

Venres 29
no

: =o
xo
xo

UJ

mais conta cunha sala introdutó-

O Mago Teto
actua este

•••••••••••••••••••••••••

THE SMASHING
PUMPKINGS
O grupo de Chicago actuará
no pavillón Multiusos o dia 7
de Outubro. A formación mu·
sical 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.

dos, Símbolos sagrados, Os deuses
nas relixións do pasado, Época de
confluéncia e As relixións do presente ( xudaismo cristianismo is•
lam e relixións de Oriente). Ade1

ANOSATERRA

175 DEBUXOS
DECASTELAO
Mostra que poderemos
contemplar no Museu Municipal (Lepanto 6), até o
29 diste mes.
SOROLLA PAISAX1ST A
Inaugurase este Xoves 14
na Aula de Cultura Caixa·
nova 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
Poderemós coñecer ista
mostra titulada El arte de
mirar no Museu Arqueolóxico Provincial, onde per·
menecerá até Novembro.

Outeiro de Rei
• EXPOSICIÓNS
MUSEU DO CASTRO
DE VILADONGA
Onde poderemos coñecer a
mostra titulada O mundo
rural galega hai 2000 anos
que está aberta durante Setembro ademais de poder
asitir ao Ciclo de conferén·

diplomou no Conservatório
Nacional de Teatro. Se ben
exerceu de actor durffii.te algun tempo, é na cenografia
onde atopou a sua principal
actividade. Ademais é poeta, ilustrador... e pintor. Esta
exposición Cara a Cara
amosa o traballo realizado
nos últimos anos, recollendo
de xeito monotemático o
rosto como expresión da sua
arte, unha nova faceta da
sua produción: a paisaxe do
ser humano, que dá título á
exposición. No Palácio da
Música até finais de mes.

Pontee.eso
• EXPOSICIÓNS
MosTRA DE UBRO
DO REXURDIMENTO
Que se pode contemplar,
xunto coa de Seis sim·
pósios pondalianos, na
"Casa dos Viciños" do
Couto, con motivo da celebración do VI Simpósio
Pondaliano centrado na Li-

teratura no Rexurdimento
durante iste mes.

As Pontes
•TEATRO
SOÑOS DUN SEDUTOR
Que representará Talia
Teatro o Xoves 5 de Outu·
bro na Casa da Cultura.

Pontevedra
•ACTOS
ÜÉNCIA E ÉTICA:
RELACIÓNS E CONFLITOS
É o tema tertúlia, organizada polo Ateneu coa colaboración da Universidade [ntemacional Menéndez Pelayo, para a que está invitado
José Manuel Sánchez Ron.
Realizarase o Martes 3, ás
20:30 horas , no Salón de
Actos do Casino Mercantil.

•DANZA

Ponteareas

BALLET ÜALEGO
REYDEVIANA
Baixo a dirección de Victória Canedo, cenificará a sua
última montaxe coreográfica
Jacobsland, recriación de distintos. aspectos da cultura
galega e na que se estabelece
un diálogo entre os bailes
tradicionais da Galiza e os
de outros países con cidade
que comparten a capitalidade cultural. A música estará
a cargo do Gri.tpo de Gaitas
da Comunidade Autónoma
de Galiza, con gaita, violino
e frauta. Será Martes 3 e o
Mércores 4, ás 21 horas no
Pazo da Cultura. O prezo é
de 1.000 pta.

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

)UAN SOUTULLO
Ainda que nado en Ponteareas no ano 4 2, vive en Lis:
boa desde moi novo, onde se

ESPAZOS
ALTERNATIVOS
Nova edición que utiliza cinco locais de copas como salas

cías sobre museus de sítio

.
P OÍ.O
• EXPOSICIÓN$
EsTAMPAS
MARIÑEIRAS ANTIGAS
Que poderemos contemplar
no Centro Comercial A Barca até o 30 de Setembro.

(
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alternativas. As esculturas de
Julio Zaldívar poderemos
contemplalas no Quinteiro
(Ponte Bora) ; o colectivo
Flexo fai unha intervención
no Feira Vella; a pintura de
Maria Sánchez encóntrase
no Grif6n; Roberto Carbajo
mostra a sua fotografía no
Atrium; e Roberto Hernán·
dez fai o mesmo no Mandrág<rra. Ate o 15 de Outubro.
MARCELA SANTORUN
Mostra a sua pinrura na galeria Sargadelos, de 9a13:30 h
de Luns a Venres; e de 9:30 a
13:30 e de 14 a 20 h os Sábados. Até o 4 de Outubro.
XúLIA QUINTELA
Mostra a sua pintura na Sala de Arte Caixanova até o
28 diste mes:
CARLOS V. NÁUTICA
E NAVEGACIÓN
Mostra que poderemos ollar
con motivo da comemoración do centenário de Carlos V no Edificio Sarmiento
do Museu de Pontevedra até
o 17 de Decembro.
1

Conv·oca.tórias .
XII CERTAME~EXPOSIOON
A ARTE EN DEFENSA DA NATUREZA
Convocado por Xevale &oloxia coa colaboración de Outono Fotográfico e da
Casa da Xuventude de Chantada. O obxectivo é vincular o mundo da arte co
compromiso de defensa do médio a través da denúncia, divulgación, criación...
O tema "lncéndios, marte da ~erra" quere ser unha chamada á protección dos
nasos bosques diante do deterioro ecolóxico paisaxístico, cultural, económico...
que supoñen os incéndios forestais. Divulgando as imaxes das suas consecuénc ias para as nasas árbores queremos
concienciar para que non aparezan mái
lume no monte. Poden participar todos
os grupos de idades, sexo, razas... desde
artistas recoñecidos a noveis, afeccionados.... T rátase dun certame non competitivo, polo que non haberá clasificacións nen prémios, pero todas as persoas
participantes recibirán un agasallo ecolóxico, unha árbore de viveiro forestal,
teixo ou acivró. Poden participar todas
as modalidades: fotografía (en cor oi'.i
branca e negro e en calquer formato),
p~tura e debuxo, narrativa e poesia ou

calquer outra modalidade artística. Enviaranse, até o 30 de Outubro, ao apartado 35 de Chantada. A exposición realizara.se na Casa da Xuventude de Chantada do 2 ao 17 de N ovembro.
XORNADAS SOBRE
HORTICULTURA BIOLÓXICA
ESCOLAR E FAMILIAR
Están organizadas pola Asociación Vida
Sana e subvencionadas pola Deputación
de Pontevedra. Realizaranse o 7 e 8 de
Outubro, no coléxio Salesiano (Castrelo,
Cambados), en horário de mañá e ci:rrde
e está dirixido a mestres, educadores,
asistentes sociais, horticultores, famílias ... Nistas xomadas non se pretende
só teorizar sobre a importáncia da agricultura biolóxica, senón que busca for·
mar cidadáns 'respectuosos co médio
ambiente e unha forma de conseguilo é
a experimentación directa en hartas es• colares. Coñecerase e traballarase o sistema de Parades en Crestall, sis~~Qa;:_,.,.
ciclo en Mallorca, froito da experimentación en cultura biolóx(ca. Os profesores serán: Tomás Martínez (mestro, pre- .
sidente da Asociación para o Fomento

]OAO BIEITES

TRANSFER
• Mostra colectiva, artellada
polos govemos de Renánia
do Norte-Westfalia e da Galiza coa colabomción doo de
Astúrias e Euskadi, n o
-CGAC até 12 de Novernbro.
Nela poderemos ollar obras
de Xoán Anleo, Ricardo Antón T royas, Alberto Barreiro,
Vicente Blanco, Alexander
Braun Mark Formanek, Mirko von Gizycki, lñaki Gracenea, Jürgen Gro lle, Stefan
Hoderlein, Jochen Lempert,
Pablo de Lillo, Adolfo Manzano, Katharina Mayer, Atice Musiol, Markus Oehlen,
ltziar Okariz, Martin Pena,
Sérxio Prego, M~ Xesus Rodríguez, Oveis Saheb, Carlos
Tejo, Sandra Voets e Clau-

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

XXVI BIENAL DE ARTE
Até o 1 de Outubro no Pazo da Cultura e na Faculdade de Ciéncias Sociais.

• PROXECCIÓNS

SANTIAGO.

BAIXO O SIGNO DO
REAI.: O OOCUMENTAl.
BIOGRÁFICO
Documental que se proxectará no Audit6rio do Teatro
Principal, do Luns 2 ao Xoves 5 diste mes ás 22 horas,
e o Venres 6 ás 21 hoas,
con motivo da realización
do curso co mesmo título
que se realizará durante ises
dias no Pázo da Cultura.

•TEATRO

VII MOSTRA DE
TEATRO AMADOR
Que se celebra desde o Martes 26 e no que ainda poderemos asistir á representación do grupo Arume que
cenificará FaTsa Plautina.
O Xoves 28 e o Venres 29
tocaralle ao grupo Xénio,
con Aspirina para dous. No

-•

Audit6rio do Teatro Principal,
ás 20:30 horas.

II FESTIVAl,
INTERNACIONAi, DE
TÍTERES
No que haberá representacións dirixidas a centros escolares e out:ras para todos os
públicos. O Luns 2 a Compañia Xiomara Palácios levará á cena Os ~ de lite-

dia Wissmann.

o CAMIÑO PORTUGuFs

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

o Museu do Pavo galega.
ratoss; o Martes 3 a Compa-

ñia Cachirulo presentará Pinóchio; o Mércores 4 estará
a Compañia Los Claveles,
con A raiiia Escoba. As tres
cenifícacións esi'án dirixidas
a centros escolares e rerán
lugar no Teatro Principal, ás
10:30 e ás 12 horas.

Ribadávia
• EXPOSICIÓNS
GAI.EGOS E
CASTELÁNS
Mostra que poderemos
contemplar no Museu Etnol6xico durante o mes de
Outubro.
T AUROMÁQUIA E
PROVÉRBIOS
De Goya, na lgrexa da Madalena, até o 8 de Outubro.

Sada
• EXPOSICIÓNS

En rota
ASANMAMEDE
E MONTE DO RAMO
Está aberto o prazo de inscrición para o
Safari Fotográfico organizado por ADEGA,
que terá lugar os días 21 e 22 de Outubro,
para coñecer esta zona. Para calquer información poden chamar ao tfno. 981 244
355 ou pasar polo local da Agrupación
C ultural Alexandre Bóveda en Linares R ivas 49, 1º,da Coruña, de 17 a 21 horas.•

PR.OXECTO ARQUITECTÓNICO:
ÜAI.IZA ~NORTE DE PORTUGAI.
No Pazo da Cultura de Pontevedra será
onde se realicen os seguintes cursos: O
froxecto Arquitectónico: Galiza e o N orte de Portugal, que terá Lugar no Salón
de Actos, do Luns 2 ao Venres 6 diste
mes, de 1Oa 14 h e de 17 a 20 h oras. A
Orixe do Universo: da filosofia á física é

paso dos avións deixa no
ceo. Poderémola c ontemplar na Galeria SCQ.

Colga a sua pintura na Ta- ·
peria-cervexaria Masón
(Rua Alta 4 ), até o 7 de
Outubro. A sua pintura explora o lado poético da arte
mostrándonos imaxes próx imas do expresionismo
abstiacto suxerindo visións
de mundos descoñecidos.

Annindo
Salgueiro
preséntanos
os seus
últimos
len:a:os
na galeria
J. Lorenzo de

·da Agriculrura Ecolóxica, AFAE), Gaspar Caballero de Segovia (educador,
criador do sistema de Parades en Crestall. Secretário de AFAE). O prezo de
inscrición é de 15.000 pta. e inclue aloxamento e comidas. O límite de prazas
é de 24 persoas como máximo e 15 corno mínimo. A inscrición realizarase por
orde de chegada, con prioridade para
persoas da rexión. Para inscribirse deberá cubrirse a folla de inscrición e enviala ao enderezo indicado, xunto co comprobante de pago. · Máis información na
Asociación Vida Sana. Clot, 39 bajos.
08018 Barcelona. Tfno.:935 800 818.
Fax.:935 801 120. Correo electrónico:
asvidasana®retemail.es Páxina electrónica: WV(W. vidasana.org.

CASTELAO
No Museu Carlos Maside
poderemos ollar durante
Setembro a exposición monográfica As ima.xes de Cas-

telao. Fotobiografía.

Santiago
• EXPOSICIÓNS
ARMINDO SAI.GUEIRO
O artista pontevedrés pre-

séntanos a sua última colección de lenzos, cheos de signos cunha marcada linguaxe
neo pop. A mostra permanecerá aberta na Galería José
Larenzo atéo 11 de Outubre.

J.A. HERNANDEZ
Este artista de Caracas traballa co médio fotográfico,
audiovisual e escultórico.
As suas pezas gardan sempre unha relación coa memória e cómo se ve alterada
cando modificamos a percepción habitual dos obxectos. Elixiu o vestíbulo e o
Dobre espácio para recriar
un mundo de obxectos sobredimensionados e cenas
domésticas. No CGAC até
o 16 de Novembro

EsTAMPA
CONTEMPORÁNEA
Obras de coñecidos artistas
que permacerán e xp ost as
até o 30 de Setembro n a
Galeria 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

diálogos co pintor e a criación artística conxunta.
Ü MBRETIA C ORSINI E
BENITO RlAL
Presen tarán os seus obxectoo
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 cunh a irania
obscena. Estarán na Galeria
T Tinta até o 30 de Setembro.

Soutomaior
• EXPOSICIÓNS
ÁLEX VAZQUEZ
O pintor vigués prese n ta
méd io cento de obras dos
dous últimos anos n as que
rompe coa sua etap a anterior. Xa n on hai referéncias
concretas, h a i iden tificacións, evocacións da paisaxe, equilíbrio entre a paisaxe
ma riña e a interior, ain da
que segue sendo figurativo,
pinta paisaxes reais, pero esquemático, porque o que int~resa é o movimento e a
luz. No castelo de Sout.omaior.

Vigo
•ACTOS
CITA NA HABANA

É o título do libro de Fran
}araba, editado por Xerais,

curso que se realizará o Luns 2 e o
Martes 3 de 10 a 14 horas e de 17 a 20
horas e o Mércores 4, de 10 a 14 horas
no Seminário 2. Baixo o signo do real: o
documento biográfico, curso que se realizará do Luns 2 ao Venres 6 de 10 a 14
horas e de 17 a 20 horas no Seminário
3. O Mércores 4 terá lugar, no Auditó,
rio, de 15 :30 a 19:30 horas, o Congreso
, Nacional de consumo , promovido pola

Asociación Provincial de Amas de Casa e
Consumidores "Rias Baixas. Os dias 4,
11, 18 e 25 de Outubro, de 16:30 a
20:30 horas realizarase, no Seminário 6,
o curso titulado Taller de Crecimento
Persoal Mixto {Iste curso farase tamén
os dias 6, 13, 20 e 27 á mesma hora).

1SEMANA DE TEATRO AMADOR
Organizada pola Asociación de ex-alunes/as da EOI "Porta A berta", do 2 ao
8 de Outubro. Ade mais da mostra, h aberá unhas Xomadas Didácticas para
todos aqueles centros de ensino da província de Pon tevedra que o sol iciten.
Desenvolveranse no Audit6rio do Concello de Vigo. Tfno. de contacto: 676
149 269 - 986 260 210/ 260 261. .

que se presentará, o Venres
29 ás 20 horas, no restaurante de El Corte Inglés coa
partic ipación de Ca rl os
Port ela, Roberto P érez
Pardo e o próprio autor.

• CONFERÉNCIAS

XosÉ CHAO R EGO
Participará na charla, xunto con B eatriz S u árez
Briones, X osé Manuel Bu;
xán e Damiá n V illa lain,
que terá lugar o Mércores
4, ás 20 horas, na libreria
Caixa de Pandara, con motivo do I Prémio Legais para
o libro A corulición homosexual, de C hao Rego, publicado por Galaxia.
INFLUÉNCIA SOCIAL DAS
NOVAS TErnOLOXlAS
Seminário que se realizará
na Sala de Conferéncias do

Centro Cultural Caixanova,
o Sábado 30, ás 10 horas.

• EXPOSICIÓNS
XAVIERPENA
O arquitecto e pintor caiga,
no Coléxio de Arquitectos,
que reanuda a sua actividade
cultural tras o descanso do
verán, unh a mostra da sua
obra formada por dez óleos
de médio e grande formato,
de técnicas mixtas sobre tea
e cartón , nos que se experimen ta unha forte evolución
desde a obra que xa expuxera
aqui hai tres anoo. ~ esrruturas que fomlan o esqueleto
da sua obra va nse, tamé n,
Xavier Pena
colga
QI IUOI

pinturas

na sala ció
Coléxio de
Arquitecto•

de VIGO.

Pepa a Loba.
CASA DA CONGA
Está aberta a mootra de proxectos arquitectónicos para a
sua reforma. Planos, fotografías e recriacións en 3 D das
propostas presentadas ao
concurso. Os traballoo corresponden a arquitectos galegoo
e poderémola ver no Coléxio

Oficial de Arquitectos de Gali-

za, 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
tiá das persoas, todas anónimas pero próximas á artista.
Momentos de descanso, estudo, viaxe ... son matizados
por imaxes das estelas que o

ro-

150ANOS
DEFOTOGRAFIA
Título dista mostra na que
poderemos ollar unha escolma de fotografía no Estado
desde a sua aparición. Na

Sala de Exposiciáns da Aula
de Cultura Caixa Galiza até
o vindeiro 28 de Outubro.
DAI.I~GAI.A, LACROIX

o priviléxio da intimidad.e é o
título da mostra que a Funda;

ción E . Granell acolle. As fotografías feitas por Marc La,
croix de momentos privados
de Dalí e Gala en Cadaqués e
de Gala no castelo de Pubol,
acompañadas de comentários
nos que se plasman as lembranzas do fotógrafo, os seus
1 .
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ANOSATERRA
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transformando e pasan de ser
pechadas a abrirse sen medo,
nun tempo de liberqade total, cunha auséncia de referéncias formais nas que a ética, tan ligada á pintura de
Pena, reaparaece agora ttpnsformada en estética. Até o
22 de Outubro, na Sala de
Exposicións do COAG.
AMEMÓRIA
DASÁRBORES
Título da mostra que recolle as ilustracións orixinais
do libro co mesmo nome,
do artista kiko da Silva,
con texto do escritor Xosé
A. Neira Cruz e música de
Marcial del Ad.aliz. Pemanecerá aberta na Sala de
Exposicións do Centro Múl-

tiple de Arte Visud Labora,
até o 6 de Ourubro. Da Silva asinará orixinais da obra
o Venres 29, ás 19 horas.

ALECRIN
O Centro de Dia para mulleres prootiruidas organiza esta
mostra fooografica coa participación doo centros de Vigo, Ourense, Compostela e
Lugo. Unha exposición itinerante que ren como ponto
de partida esta cidade e que
tenta achegamos un pouco a
eses bairros que están tan
perta e que son tamén tan
descoñecidos. Inserida nas
actividades realizadas contra
a prostirución, pretende ser
unha chamada de atención
sobre a explotación sexual
con motivo do Día contra a
Prostitución que se celebrou o
23 de Setembro. Até o 15 de
Ourubro na sala dos Peiraos.

A Rede

torial Galaxia (1950-2000),
que podemos contemplar
na Casa das Artes.
CONCHA FRADA
Ficcións titula esta fotógrafa a
mostra que podemos ollar na
galeria Ad Hoc (Garcia Barbón 71, 12 ), até o 17 de Outubro. Divídese en tres séries:
Exphións, cinco fotos a cor,
Leire derramado, doce fotos a
cor ; e Brillos (Plástico de cociña), de 5 de fotografias. Todas elas cunha tirada de 3
exemplares cada unha. Precisión, achegamento ao obxecto, captación do movimento
nun intre, utilización de accións e obxectos cotidiáns son
as premisas coas que se move
Prada e que leva até o final
ANTONIO DOÑATE
Mostra as suas fotografias na
espácio para a arre contemporánea Artefacto (praza do
Paseo de Alfonso XII 3 Abaixo), até o 4 de Ourubro.
CARA ACARA
É o tírulo da mostra na que
Henri Cartier-Bresson é
protagonista por partida
dobre xa que, por unha
banda se presenta o seu rraballo como fotógrafo do
grande escultor Alberto
Giacometti e pola outra,
mósrrase como protagonista das fotografias nun traballo realizado pola sua muller, Martine Franck, fotógrafa da axéncia Magnum.
Estará na Sala de Exposi-

cións da Fundación Caixa
Galiza até o 22 de Outubro.

V ANGARDA RUSA

ÜALIZA OLÍMPICA
www.galiciaolimpica.com
Páxina de Caixa Galiza elabora&ci en colaboración con Vieiros que está dedicada
aos Jepotl!stas galegos en ydney. Tamén mclu a história das Olimpiadas, información sobre o olimpi mona história
e na Galiza <l s oUmpico en Sydney.
Complétas con entrevistas e opini6ns. •
ÜS RO TOS
·DE FILIPINAS
Mostra sobr a investigación
qu Xavier Brisset realizou
n taller de hist ria oral que
dirix en Ferrol referida ás
vida dos superviventes espafiois. Pretende mostrar que a
realidad destas persoas non
tiña nada que ver coa imaxe
que aparecía na película Os
últimos de Filipinas, de 1945,
nen coa visión que se nos
tratou de tranmitir. Tamén
quer achegar aos máis novos
este episódio da hisrória de
Filipinas. Composta por diversos paneis explicativos
con fotografias nos que se re. lata a história desde o control das rotas coroerciais dos
mares orientais, pasando pala colónia, a guerra, as perso. as que participaron no destacamento de Baler, o regreso
a Barcelona e cómo foi a vida despois, grazas ao tesremuño da família, e un último panel adicado á actualidade . Na Casa Galega da
Cultura até o 11 de Outubro.
CECÍLIO CHAVES
Mostra a sua pintura no

Centro Cultural de Beade.
ÜLGA GONZÁLEZ .
Podermos ollar a sua pintura

Baixo o epígrafe de "Sen obxecro" a Sala de Exposicións do
Cent.To Cultural Caixanova,
acolle, até o 29 de Outubro, a
mostra de ólens, maiormente,
procedentes do Museu Estatal
de San Petersburgo, que supoñen a aportación roáis relevante da arte non figurativa.
A exposición, ademais, adquire un interés adicional ao
seren unha das pri.meiras realizadas no Estado sobre a pintura abstracta rusa <leste periodo. Yassily Kandinsky, Kazimir Malevich e Mikhail Larionov, que determinaron a
variante rusa do "sen obxecto" e abriron o carreiro dos
Alexander Rodchenko, lvan
Kliun, Vladimir Lebedev,
Mikhail Maciushin, !van Puni, Pavel Filonov, Boris Ender, Natán Altman, Alexander Bogomasov e Nikolay Evgrafov ademais das máis emblemáticas criadoras Luvov
Popova, Oiga Rozanova, Alexandra Exter e Maria Vladiminovna Ender, compoñen
esta mostra de trinta obras
que abranxen o periodo que
transcurre entre 1910 e 1930.

•MÚSICA
ELMESWY
Grupo madrileño de hip-hop
que actuará na Iguana Clube,
o Mércores 4 ás 22 horas. A
entrada custa 1.500 pta.
Venda anticipada en Tienda

Tipo, Diskópolis, ElepeDiscos,
La Columna CD, GongDiscos e lguana Clube.

MÚSICA CLÁSICA
Reanúdase a temporada de
música clásica no Centro
Cultural Caixanova para a
que xa está aberta a venda de
abonos por teléfono no 986
238 051, até o Xoves 5 de
Outubro. O 18 de Ourubro
estará a Orquestra Nacional de
Letónia, o 2 de Novembro a
Orquest.Ta Sinfónica de Taipei,
o 23 de Novembro La Petit.e
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na libraria Caixa de Pandara.
PALAVRAS
PARA UN PAÍS
Mostra con motivo do cincuenta aniversário da Edi-
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Anúncios de balde
• Busco traballo en editorias ou librarias. Teño titulación universitária;
mestre de Primária; coñecimentos de
informática; experiéncia coma profesor, condutor e repartidor; investigad os, documentalista en História.
Acepto calquer traballo: repartidor, armacén ... Seriedade e gañas de traballar. Perguntar por Manuel Pazos nos
telf. 981 695 682 ou 616 354 811.
• Busco casa en aluguer todo o
ano, pequena e admitindo cámbio.
Pºr eferentemente nas proximidades
do Alto de S. Cosme-Erville (Mos) .
Tfno. 636 566 155.
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175 litros e posición vertical. A estre-

ar. Tfno. 986 530 853.
• Busco CD non oficlais {piratas)
de Led Zeppelin e mais de Pearl
JaJD (eu teño algúns). Pedro: 986
412 834
• Atoparás poemas de Irene Cacabelos, Beltza, Mar_la Golpe ..• no
novo número de PolpA, que xa está
na rua xunto coa segunda·entrega de
Alentia. Podes pedírnolos facendo
chegar dous selos de 35 ao Humilladoiro. Apdo. 81615080. A Coruña. Estamos agardando os vosos traballos
para facer posíbeis novos números.

• O Movimento de Defesa da Língua
estamos a organizar entre Setembro
e Outubro o Circuito Poético Corunha 2000. Se estiveres interessad@
contacta-nos no 606 915311 ou a través da caixa dos correios 407715080 da Corunha.

• Vendo conxelador de 3 caixóns
e dous anos de uso en perfecto estado por 20.000 pta. Tamén cociña
de gas de 3 lumes de un ano por
10.000. Perguntar por Patrícia no
telf. 986 276 846.

• Regálanse cachorros de can de
catro semanas. Información, polas
mañás, no 986 441 182, e polas tar-:.
des·no-986 450 044.

• Véndese piso en Via Norte
(Vigo). As persoas interesadas poden chamar, polas tardes, ao telf. 986
279108.

•Vendo acordeónpiatónico dunha só ringleira de bótóns, en tonalidade de do, marca Hohner, sen estrear, por 45.000 pta. Perguntar por
Xan no telf. 981 316 543.

• A Asociación Cultural Maximo Gorki
de Vigo inicia para Outubro os cursos _
de ruso a todos o níveis; de xadrez
para crianzas e aduHos, tanto de iniciación como máis avanzado; ademais requiren novas voces para a
sua coral. Máis información no novo
enderezo en República da Arxentina
17, 22 esqu. ou no telf. 986 224 457
de 17 a 19:30 h. de Luns a Venres.

• Regálase, por cámbio de morada,
Snawcher xigante con pedigrí, de 3
anos . Razón no telf. 629 709 119.
• 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-gaiteiro que compartan os
plantexamentos do grupo. Razón no
telf. 606 722 492 Sérxio.
• 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 nenos de 7 a 12 . Tfno.
981 589 258 e 609 825 898.
• Rias 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.
• Véndese quentador eléctrico de

• 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

•Vendo Ford-Fiesta 1.6 Diesel.
_Bon estado xeral. Control técnico pasado. 290 .000 ptas. Tfno: 666 945
629. Deixar mensaxe no contestador.
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• Véndese piso novo de 100 m2 E:tn
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, conxelador e cafeteira con muíño. Xunto
ou por separado. Tfno: 986 326 449.
•Vendo parcelas en Uriz {Begonte)
e en Aspai (Outeiro de Reí). Chamar
ao 982 391 205 (ás 9 da mañá ou de
22 ha 23 h.
• Vendo CDs de jazz da colección
Blue Note-Time Lite (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. Situada no núcleo rural ao pé do
Pico Sacro, Concello de Boqueixón. Prezo interesante. Tfno.: 606
.
250 288.

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

• Os CDs e cintas coa recompilación musical dos Morenos de Lavadores, editados pola 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 .

• Xa está á vosa disposición o ng 2 ·
da revista lcáris. Podedes pedila a:
X. Eduardo Martínez; r/ Rafael Alberti nº 21 4ª B. 15008 - A Coruña. Enviade un selo de 35 pta.

• Mestre de Prlmária con experléncia busca traballo relacionado co
ensino ou calquer outro (Non están
os tempos para escoller). Manuel 616
354 911 .

• Subscrébete de balde ao Boletín dixital de Onda .Nada ou colabora connosco. Máis información en http:// members. tripod. com/ondanada ou no correo
electrónico Onda-nada@wanadoo.es

• Búscase profesor de matemáticas comerciais e contabilidade
para clases particulares no mes de
Agosto en Mondariz-Balneário. Interesados chamar ao 606 507 853. •

a intalación de vídeo

Waterfall.
CONCEI(:ÁO RAMos
Ocupa cos seus lenzos a
Galeria dos Coimbras (Largo de Sta. Cruz 506, 12 ),
até o 30 ·de Outubro.

Barc·elona
• EXPOSICIÓNS
ÜBRAS COMPLETAS
DECASTELAO
Serán presentadas o Y emes
6, ás 20 horas, na Sala Castelao da Galaria Sargadelos
(Proveni;a, 276). No acto,
organizado pala Fundación
Castelao, a Secció de Fil.ologies
Et Meswy, grupo madrileño de hip·hop, actua en VIGO o ~ores 4.

Bande e o 14 de Decembro a
Orquest.Ta Sinfónica de Ga/iza.
•TEATRO
TEATRO DO AQUI
Coa obra Criaturas, de Roberto Vidal Bolaño, prémio
Eixo Atlántico de Textos Dramáticos. Está interpretada por
Migué[ Varela, Belén Cons-·
tenla, Roberto Vidal Bolaño
e Rubén Ruibal. O Venres
Z9, ás 22:30 horas e o Sábado 30, ás 20:30 horas, no Teatro Sala de Concertos do

Cent.To Cultural Caixanova.
~¡
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• EXPOSICIÓNS
LEOPOLDO NóVOA
Na Sala de Exposicións da Ca-

sa da Cultura. Cando en 1979
ardeu o seu estúdio, perdeu
arredor de 2.000 traballos.
Nado en Salcedo (Pontevedra), en 1919, desde o incéndio pintou sen descanso incluso utilizando as cinzas.

Viveiro
•TEATRO
ÜCERCO
DE LENINGRAOO
Representada por T eatr~ do
Atlántico o Xoves 5 de Outubro na Casa da Cultura.

Bra.ga
GALERIA
MÁRIO SEQUEIRA
Presenta tres mostras in-

GEORGE G. DEYOUNGE

dividuais neste novo ciclo. Para comezar a sua
áctividade presenta en
tres diferentes lugares
obras de Baltazar Torres,
quen realiza unha mostra
de pintura e escultura titulada Can you live twice?
onde as paisaxes nos levan a afastados horizontes e onde a preséncia humana está arreciada. Pe,
dro Cabrita Reís mostra ·
a sua obra baixo o título
Obras recentes, onde segue unha arqueoloxia do
cotián, unha tensión de
conflitos entre a luz e a
sombra, o material e o
proceso de construción, a
escuridade e a transparéncia, o mistério da revelación. Finalmente Catarina Campino, presenta

Gallega i Ponuguesa e a Galeria Sargadelos, intervirán o
coordenador desta edición
Henrique Monteagudo, o
catedrático da Universitat
de Barcelona, Basílio Losada, e un representante da
Fundació Pi i Sunyer.

Madrid
•ACTOS
PRÉMIOS
LEÓN FELIPE 2000
O Xoves 5 realizarase a entrega dos prémios nun acto
conxunto organizado polo
Ateneo de Madrid e a Fundación León Felipe. O Seminá,
ri.o Galego de F.ducación pa.
ra a Paz recebirá o prémio
León Felipe pola Paz, que se
lle acaba de outorgar. A entrega diste e dos outros prémios será no Salón de Actos

do Ateneu, ás 20 h.+
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Olimpismo
XOSÉ

A.

GACIÑO

T

eñen un lema que pretende ser solidário e
amistoso -"o importante é participar"- e apresentan
a sua celebración como a grande festa da fratemidade universal, na que o espírito deportivo consegue superar as diferéncias políticas, raciais, culturais e relixiosas, e realmente
chega a emocionar toda esa
parafemália dos Xogos Olímpicos, co seu envexábel derroche de e forza fí ic e as sua
espectaculares cerimónia de
inauguración. (A deste ano en
Sidney serviu para que todo o
mundo coñecera que en Au trália, ademai d canguro e
koalas, ainda subsisten up rviventes da povoación orixi nária, dos auténticos australianos, degradados e marxinados
por unha colonización intensiva que fbco todo o posíbel por
aniquilalos).

Levan oitenta anos apagando incéndios coa recompensa do recoñecimento viciñal

A honra de ser bombeiro.voluntário
~ FÁTIMA RODRÍGUEZ

O monte tamén arde en Portugal. No pais viciño son os bombei ros vol1:1ntários os que se
encargan de apagar os lumes
na floresta. Uns homes que teñen no recoñecemento público
do seu traballo a única recompensa. Non é pouco. Falamos
cos bombeiros voluntários de
Valen~a, o seu comandante,
Vieira .de Sosa afirma que "pertencer ao cuartel dos Bombeiros Voluntarios de Valen~a é
toda unha honra". Honra que
comparten .oitenta e unha xeracións de homes valen~ianos.

...

"Todos nós ternos família. Eu
teño muller, fillos, unha neta.
Ser bombeiro esix~ moito espoírito de sacrifício. E unha forma
de axudar aos demais, e se hai
que deixar de xogar cos nosos
fillos para socorrer aos demais
faise". Asi resume o comandante dos bombeiros voluntários en
Valenc;a qo Minho, Vieira da
Sosa, o espíritu dun corpo que
leva oitenta e un anos como
institución admirada. Acaso a
máis honorábel, na opinión sen
retranca do canto Zeca Afonso.
A organizació.n é esencial na tarefa duns homes que ademais .
do de bombeiro, teñen outro tra. bailo, este si remunerado. No
cuartel hai de xeito permanente
cinco homes. Cando ocorre un
sinistro grave e se precisa unha
maior axuda, o resto dos homes
son avisados mediante o siste-

ma BIP. Todos acoden de inmediato ante a chamada, deixando
a unha beira a família, os amigos e os momentos de ócio. É o
xeito de actuar do bombeiro voluntario, o máis grande personaxe de Portugal, feito dunha mestura que ten un pouco de heroe
e outro pouco de. mártir.

As clases, pola noite
Os reqúisitos para entrar no
cuartel dos bombeiros voluntários son unha vontade de ferro e
unha idade mínima de catorce
anos. Do mesmo xeito que o
exército, os bombeiros organízanse xerarquicamente dende o
comandante até o cadete, pasando polo subcomandante, o
xefe, o subxefe, os bombeiros
de primeira, segunda e terceira
clase e os aspirantes. Nen os
aspirantes nen os cadetes poden participar na extinción dos
lumes, antes terán que prepararse e pasar unha série de probas
tanto prácticas como teóricas.
Non todos os que entran no
cuartel chegarán a ser bombeiros. A selección faise de xeito
natural, cando alguén deixa de
acoder é desaprobado por abandono do cuartel.
A ·formación para preparar aos
aspirantes é contínua, os bombeiros voluntários acoden a clase de noite e mesmo os domingos. É o sacrifício dunhas persoas que desempeñan ademais do
seu traballo- habitual esta tarefa
de xeito desinteresado. Através

dun exame teórico, outro práctico e un recoñecemento médico
mídense as cualidades dos aspirantes para converterse en bombeiros. A partir dese intre subir
na escala xerárquica depende
da antigüidade e do traballo desenvolvido. O comandante é elexido entre o corpo de bombeiros,
e non ten porque pertencer a este, ainda que normalmente son
persoas vencelladas ao sector.
Vieira de Sosa, actual comandante, foi elexido pola sua experiéncia nas forzas aéreas. Para
el o cuartel é unha gran família
na que se sente como o pai "o
bombeiro ten que ser un camarada, ten que ter respeito. Non é
unha empresa na que o patrón
diga: tedes que facer isto que
para isa vos pago. Aqui trátase
de voluntários. Eu debo saber
cando a un dos meus homes lle
pasa algo e por que lle pasa".

Portugal:
o país dos voluntários
En Portugal cada concello ten un
carpo de bombeiros voluntários,
excepto Viana, que conta tamén
con outra dependente do cancello. Cada cuartel é responsábel
na área da sua cámara municipal, ocupándose dos lumes e
dos accidentes. Para que outro
corpo de bombeiros alleos ao lugar no que ocorreu o sinistro interveña, antes teñen que demandalo os bombeiros que están traballando e que nun momento determinado ven esgotad as as suas forzas. Pero os

bombeiros voluntários de Valenc;a .non só actúan na sua cámara municipal , desprázanse
sempre que é preciso a Tui, Porriño e A Guarda. Vieira de Sosa
afirma que as relacións con Galiza son moi boas e que teñen recibido axuda do país viciño.
Os gastos subvenciónanse a través das cuotas mensuais dos distintos sócios. A cámbio desas
aportacións os sócios obteñen un
descanto do cincuenta por cento
nos servizos de saude, que son
os únicos que se cobran. O concello e outras institucións colaboran tamén doando materiais ou
cartas. En todos os anos que leva
ao frente dos bombeiros voluntários d~ Valenc;a, Vieira de Sosa
ten presente de xeito especial un
lume, do que lle quedou o recordo
na man queimada. "Foi un fogo
dos que se chaman de copa. O
lume pasou dunha beira á outra
da estrada e nós quedamos no
médio, pasou por enriba das árbores, fixo unha bóveda e cazounos. Mudou o vento e eu só tiven
tempo de berrar: fuxan todos!"
"Hai persoas dentro do Concello
que non comprenden, que pen·san que nos ao apagar o lume
no monte estamos a ser pagos,
e non é asi, precisamos dos
seus donativos. A única recompensación que nos ternos aqui
en Valenc;a é o, recoñecemento
da poboación. E o único que o
bombeiro espera, o recoñecemento do seu traballo", conclue,
emocionado, Vieir;e Sosa. +

Pero os Xogos son, sobretodo,
competición, e na competi ción o importante é gañar, por
moito lema cabaleiresco que
figure na sua declaración de
princípios, e xa hai tempo que
a actitude desinteresada de
afeizoados xenerosos e entusiastas, coa que se promoveron
as olimpiadas modernas , fo i
substituida pala máis fe roz
competitividade, con todo tipo de alicientes económicos
polo meio, e na que inevitabelmente xurden todo tip de
usos, a buso e m e rc ad eo
(mes mo coa n ac io n alidade,
como ben e abe en España).
No olimpismo, como

n
á-

reo, pero sen rn ita p r nza:
es tes dias en Praga con t tamos qu e seguimo a b usca r
praias debaixo dos adoquins,
como en Maio do 68. +

V OLVER AO REGO

C

ultura popular, din os
de Siniestro. Duas pérolas. António Evaristo Muiño, alcalde do PP en
Friol, négase a darlle o nome
de Celestino Femández de la
Vega a unha rua do município porque "quizais haxa figuras máis enxalzábeis". En Parada do Sil os do PP néganse
a asumir unha condena ao terrorismo porque a propuxo o
concelleiro do BNG. +

