Pepe Carreiro

Mensaxes do Governo para que Galiza
desmantele a frota que faena
no banco Canário-Sahariano
-------5-------

Un galega receberá a metade menos do Estado
que un español nos orzamentos do próximo ano
-------7-------

lsrael masacra aos palestinos e os acordes e Oslo

O presidente da Cámara
de Valen~a,
Fernando Barbosa 1
fálanos das relacións
Gal iza-Portugal
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Ferrin entra na Académia e Caneiro afirma que
non se volta a apresentar a máis prémios

A.N.T.

OPSdG·PSOE
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.
*·*~,..
195

QDIT

expedientará a _
Francisco Vázquez
despois do seu
congreso.
(Páx. 4)

Doce espécies de aves \
I

t

I

proX1mas a
desaparición
(Páx. 14),

2000
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A traxédia do Arosa .

feita esp~táculo
(Páx. 16)

Homologar
a Beiras con Fraga
Surprende que· os maiores enemigos do nacionalismo (e do própr~o
Beiras) se preocupen tanto, até alarmarse, das ma1;üfestacións do vo,
ceiro nacional do BNG sobre a necesidade de reflexionar despois das
eleicións autonómicas, segundo os resultados acadados polo naciona,
lismo. Reflexións que, como ten afirmado xa en numerosas ocasións
Beiras, atinxirán tamén ao seu papel dentr:o da frente nacionalista.
Contrasta ainda roáis que o balbordo que se armou nos meios de co,
municación da direita non conseguise remover as augas do naciona,
lismo mália a que xa sexan os inimigos os que se preocupen, outravol,
' ta, de buscadle sustituto. Desde o nacionalismo analisan o rebúmbio
destas "declaracións repetidas, normais e lóxicas", como froito dunha
campaña para tratar de homologar a Beiras con Fraga, apresentádoos
como dous xeitos de facer política xa superada. Óbvian que ambos es,
tán separados por 15 anos de idade, pero, sobre todo, por concepcións
ideolóxicas, éticas, históricas, persoais e de talante que os situan nas
antípodas. Cuestións que non poden borrar uns votos roáis ou menos.
Antes xa Fraga tiña gañado tin referendo poi unanimidade. •
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Amaiores prezos do petróleo, maiores benefícios das distribuidoras
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asóleo profisional, xa", demandaban a maioria das pancartas que
exibian os camións detidos xunto
á ponte internacional de Tui. Os
transportistas abandeiraban asi
unha protesta de carácter europeu que sinala como culpábeis a
todos por igual: produtores, governos e petroleiras, pero que pon o
acento nestes dous últimos.
O petróleo sube, o Governo nor:i
rebaixa os impostas especiais
dos combustíbeis e as petroleiras aproveitan o mar revolto para sacar maiores benefícios. Ante este panorama os sectores
máis prexudicados non tiveron
dificuldade para acordar mobilizacións, tanto é asi que no conxunto do Estado os agricultores
acadaron un pacto co Governo
central. Quedan pendentes do
acordo pescadores e transportistas, que están a mobilizarse.
Algunhas organizacións agrárias
chegaron a un acordo co Governo
central para que as cooperativas
tivesen maiores ventaxes fiscais

· na adquisición de carburantes. IsSLG reclama abandonar a custo permitirá a unha porcentaxe altosa e contaminante agricultura
ta de labregos paliar os efeitos da
industrial e ·tomar un modelo
crise e evitar unmáis autosostido.
has mobilizacións
Nese marco, o
que, de sumarse
Sindicato Labreás actuais, pravo- As petroleiras
go si que reciacarian unha Pé!ralima unha eliminasación case total
avisaron de que . ción dos imposda sociedade.
especiais, pedespois da crise tos
ro sempre que
"Na Galiza a alza
haxa unha regusubirán os
dos carburantes
lación do sector e
dun ano para ouque se estabeleprezos porque
tro só afectou a
za un estatuto da
os manteñen
0,4 pesetas por lipequena e metro de leite produdiana explotabaixos a
cido, por iso é un
ción. Ese será un
problema menor
dos eixos reivinmantenta
que o da supertadicativos que o
xa, por exemplo",
SLG levará a unindicou o portaha mobilización
voz do Sindicato
que ten prograLabrego Galega,
mada para o vinManuel Da Cal. O agro galega
deiro 28 de Outubro.
ten explotacións medianas e pequenas que non dependen tanto
Os transportistas, pola sua bando gasóleo como as explotada, continuan coas suas mobilicións españoías, que, tañen un
zacións e exixen que se districarácter industrial. E máis, o
bua un gasóleo profisional a un

A.N.T.

prezo inferior para non verse
afectados pala subas nen polas
obscilacións no prezo do combustíbel. Pero as suas acusacións non só van contra o Governo, senón que apontan cara
as tres grandes petroleiras que
operan no Estado: Repsol, BP e
Cepsa, e á sua ditadura no momento de estabelecer os prezos.
Un representante das gasolineiras independentes, Vítor Garcia
Paris, denúncia unha absoluta
falta de transparéncia no estabalecimento dos prezos do combustíbel antes dos impostas. "Non
sabemos canto. lles costa ás petroleiras o carburante e isto afeeta ao prezo final, porque unha -diferéncia de cinco pesetas supón
unha cantidade suplementária
moi elevada no IVA e nos impostos especiais", di Garcia Paris.
Enfrentados ao Governo central
e ás petroleiras, os transportistas realizaron actos de protesta
nos tres primeiros dias laboráPasa á páxhla seguinte

.1
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Vén da páxina anterior

beis do mes de Outubro. Cidades como Vigo, Compostela ou
A Coruña sofriron retencións do
tránsito porque os camioneiros
primeiro e os taxistas despois
bloquearon os centros urbanos
ao circular a velocidade baixa. A
fronteira de Tui 'non se ~ortou
porque o impediron forzas ,da
Garda Civil. Contado, numerosos camións concentráronse na
ponte internacional.

1
1

canto máis alto está o prezo d9
petróleo, máis beneficios obteñen
as petroleiras.
(
Por último, se a alza do prezo

dos carburantes provocou unha
grande convulsión social, poderia suceder algo semellante despois de que o Governo central
anunciase unha suba do gas

Gas Natural é a ·única compañia
que opera no Estado, ainda que
en lugares como Galiza faino
con denominación diferente,
neste caso Gas Galicia. •

natural para usos industriais do

4,04 por cento. Esta suba pr9d ú cese nun marco de ainda
maior falta 9e competéncia que
nas gasolinas porque de feito

{'s gasolineiras in.depe~denrs tratan de rachar co oligopólio
Os altos prezos finais dos combustíbeis e a ditadura das tres
grandes petroleiras que operan
no mercado galega están a levar ás gasolineiras independentes a buscar novos fornecedores e a eliminar intermediários
para subministrar uns carburantes a un prezo de venda ao público significativamente menor.

Algunhas instalacións estratéxicas
como a da Compañia~ Loxística de
Hidrocarburos quedaron bloqueadas polos transportistas e puxeron
en perigo o fomecimento de car.::
burante e factorías como a de Citroen en Vigo puderon continuar
coa sua actividade ainda que nas
suas portas rexistouse a presenza
de piquetes informativos.

coñecer como se compón o prezo das gasolinas e gasóleos para
saber onde hai que mercar1

As lonxas pesqueiras tamén
quedaron afectadas polo paro
dos transportistas e portas como o coruñés , o vigués e o de
Marin quedaron coa sua actividade baixo mínimos porque as
embarcacións forzaron un bloqueo que coincidiu co realizado
polos transportistas .
De continuar as protestas agárdase un parón da economía T émese un desabasteclmento de combustíbel e doutros produtos de primei ra necesidade. O panorama
comeza a semellar ao doutros pa- .
íses de Europa, onde as mobilizacións comezaron antes que aquí.

A proximidade

a Portugal·
permi·t·iu
formular a
posibilidade de
Comprar en
mercados onde
OprezO é menor

1

O peso das estacións de servizo
independentes é relevante. Na
Galiza hai entre oitenta e cen,
pero no conxunto do Estado rondan as mil, o dobre das que ten
BP, un ha das tres grandes petroleiras que operan en España
e unha das grandes do mundo.

Ainda que as mobilizacións están
a alcanzar grande repercusión e
a sua incidéncia está a conquerir
paralisar sectores esenciais da
economía, a respetto dos prezos
as tres grandes compañías que
operan no mercado español suxiren que mália que o petróleo baixe en orixe, os prezos subirán a
meio prazo. Argumentan os grandes empresários que, por exemplo co gasóleo, existe o que se
chama unha balsa de prezo, isto
é, que na prática están subvencionados palas petroleiras e que
en lugar do prezo de 120 pesetas, deberían de estar a 146 pesetas, polo que despois desta crise deberán subir para compensar
as perdas despois de mantelos
"baixos''. O aviso non fai máis
que pór de manifesto que os prezos finais dos carburantes antes
de impostas son aleatórios e que

rios galegas de estacións de servizo mirar cara tora e, naturalmente, o primeiro obxectivo foi
Portugal, Estado do que teñen
várias ofertas. Posteriormente
saltaron ao estranxeiro. Queda
por ver se as rebaixas no prezo
son suficientes
para compensar o
custe de transporte ou se haberá
que cinguirse á
Portugal. Neste
último caso, os
galegas estarán
nunha situación
de partida mellar
que o resto dos cidadáns do Estado, xa que as relacións con Portugal son moito máis fluidas.

A cuestión seria se as refinerías
"Xa sabemos que en Inglaterra o
estranxeiras venprezo de refinería é menor, só
derian a asoternos que ir ali e negociar. O
ciacións como
mesmo pasa con 9utros estados
Gaii Oíl cando
de Europa e de Africa", di Vítor . esas refinerías esManuel García Paris. "En Portután vencelladas a
gal, sen embargo -engade Vítor
petroleiras que G. Paris-, ainda non sabemos
operan no Estado
ben cal é o prezo neto". Adeespañol e que temais, ao parecer hai problemas
ñen cadros de
para traspasar a fronteira galeprezos case coluge-portuguesa, ainda que en
sivos , é dicer,
Gali Oil non quixeron explicar en
sospeitos.amente
que consisten eses proble~as.
parecidos, vulneraAdo a campeAutorización para
téncia e o libreimpor1ar
mercado para repartirse os benefíO da importación non é un procios dun produto
blema . A Axéncia Tributária
que distribuen
respostou a Gali Oíl que poden
principalmente só tres campaimportar, os impostas especiais
ñias. A resposta é que si vendeGali Oíl é un_grupo que pretenaplícanse posteriormente. _
rían a grupos como o galega porde eliminar un operador para
que, segundo indica o presidente
aterecer os prezos máis econó- Outra cuestión é a de -conquerir
de Gali Oíl, ''todos queren vender
micos para o público : "Gañaprezos axeitados. "Canto máis
o máis posíbel, ademais, a refimos nós e gaña o consumidor",
neria Repsol da Coruña vende
compras, máis barato é facelo,
hai que facer o mesmo que os
moito fora e si o fai é porque ven- · di Vítor Manuel Garcia Paris. De
momento están en tratos. O prigrandes hipermercados", explider fóra é adquirir dólares , e
meiro paso importante dérono o
ca Vítor G. París. De momento
sempre interesa ter dólares".
día 29 de Setembro, cando cheGali Oil está comp0sta con 25 ·
garon a un acorde para contar
Estar libres de bandeira e non ter
asociados, pero anúnciase que
cun centro de armacenamento.
se sumarán máis gasolineiras.
que adquirir á mesma petroleira
foi o q~e permitiu aos empresá"E se aparece out~a asociación
"En quince días comezaremos
a camiñar", di Vítor G. París.
A.N .T.
Golioil ten 25 gasolineiras na Galiza. Na imaxe, a de Tui.
Contado, ainda se descoñece a
data na que as gasolineiras
deste grupo poderán aterecer
prezos mái·s baratos ·. lso si,
adiantan que serán gasolinas e
gasóleos. "Ainda non sabemos
se os gaseocentros que venden
gasóleo para -calefacción estarán no .grupo", di Vítor G. París.

O obxectivo é conquerir prezos
netos de adquisición en refinería
máis baratos que os prezos netos do mercado español. Para
iso, a clave é agruparse-nas vendas e buscar os estados onde
este prezo sexa menor. Nesta
operación está o grupo Gali Oil,
Gasolineiras lndependentes de
Gal iza. Unhas vintecinco estacións de servizo, libres de bandeira, é dicer sen compañia subministradora fixa por contrato ,
axilizan as xestións para acadar
o seu obxectivo. "Van unirse novas gasolineiras, e cantas máis
menor", matiza Vítor Manuel Garcia Paris, presidente de Gali Oil.

Lonxas e por1os parados

para comprar por xunto connosco, benvida sexa", indica Paris.

O prezo final ao consumidor dos
prezos dos carburantes calcúlase en función do prezo neto máis
o IVA e os impostas especiais.
As estacións de servizo abandeir ad as -aquelas que teñen un
contrato cunha petroleira-. teñen
que pór os prezos netos que indican as compañías e os intermediários. Estes prezos netos non
se corresponden ces de refineria,
senón que son os que cobra a
petroleira e que incluen aspectos
como o transporte e que supoñen pagamentos a intermediários
que engordan o prezo do carburante. As gasolineiras libres, entroques, poden acudir ao mercado a adquirir o combustíbel. O
problema reside en que hai que

upo ten maior peso nas
Este gr_
vilas que nas cidades, -pe
.....r,_._o,__..,_el-+
n- - xeral trátase dunha asociación
de empresas que serven no espazo urbano, aquel máis rendíbel, xa que no rural as cooperativas están a adquirir combustíbel por libre, avaladas por mellares ventaxes fiscais. •

Economia feble, beneficios fortes
"Economía feble, benefícios fortes". Este foi o titular
escollido polo por The New York Times para descreber
a grande paradoxa da economia actual tanto nos
paises do Terceiro Mundo como naqueles nos que
manda a dereita na Europa ou a socialdemocrácia
asume o papel de reformar a economía.
,

"Reforma" é un término propagandístico, referido a
determinados cámbios. Ao chamarlle "reforma" óbviase
a discusión sobre se esas medidas son boas ou malas.
Son boas porque asi se estipula. Pero as "reformas",
tanto no Terceiro Mundo, coma nos paises do Leste e, .
agora tamén, na Europa da UE, sempre traen grandes
custes sociais que non interesa 1medir, discutir. Nen
sequer deixar que a sociedade P.Oda pensar neles.

1

Un estudo da UNESCO mostra ~orno en Rúsia se
producen máis de médio millón ~e mortos ao ano
como resultado directo das "refo~mas", quer dicer,
como resultado directo do colpas_
o producido nos
sistemas de saude, do incremento pas enfermidades e
da desnutrición. Conseguir que mofran médio millón
de persoas ao ano non é un mal re . ultado para un
economista reformista.

.\

¡

fy1áis de 11 millóns .de rapaces morr¡en ao ano en
- 8 · ·Africa debido a enfermidades perfectamente curábeis.
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A maioria poderia ser salvada cunhas poucas pesetas
e algo de material adecuado. Pero os economistas
dinnos que esto interferiría co sistema de mercado.
Non é algo novo. Recorda aoque proclamaban os
economistas británicos de meados do século XIX
durante afame negra de Irlanda. Daquela a sua política
económica ditaba que mentres que os irlandeses
morrian de fame, debían de exportar alimentos á
Grande Bretaña, pero-que non selles debía de mandar
axuda alimentária porque isto constituía unha violación
dos sagrados princípios da política económica. Tales
princípios teñen .sempre a curiosa propriedade de
beneficiar aos ricos e mancar aos pobres. Porque,
ainda hoxe, ternos ~n sistema dual: libre mercado para
os probes e socialismo de estado para ps ricos.
Nos paises do Terceiro Mundo os préstamos contribuiron
a "reformar" a agricultura segundo os cultivos que lle
interesan a Occidente; a desenvolver infraestruturas que
servisen para a estracción de matérias primas, ou para
implementar proxectos en determinadas áreas e
desmantelalos neutras. Estes empréstitos converteron
aos EEUU no bangueiro internacional, eón capacidade
para ditaminar sobre a economía mundial. SÓ se lle
resistiu, nun primeiro mornento ..Xapón e os paises
asiáticos 1 que, logo, e,ntrarian en barre~a.
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Na actualidade, só Europa lle pode facer competéncia
aos intereses das grandes multinacionais americanas.
Co Euro como moeda referente fronte ao Dólar e
competindo polos mercados do Leste, aos que tratan
· de unir na UE, pode pór en perigo a primacia mundial
ianqui na que se basea a sua economía.
A "crise do petróleo" era algo que se estaba
albiscando desde habia tempo. O bloqueo contra o
· Iraq, que esta matando a ese país, as sancións
contra Líbia e a acaparaeión de cru pelas grandes
compañías multinacionais, sábiase que ia ter o efecto
dunha grande suba de prezos. Un aumento que
perxudicaria directamente ao Euro e abrigaría a unha
desaceleración económica de Europa, a revisión da
sua expansión ao Leste e, sobre todo, a unha
"reforma" das economías internas. Por iso a UE se
está a mover, ainda que sen forza. Trata de chegar a
acordes con Líbia e, Fráncia e Alemania, presionan
para que o crudo Iraq volte ao mercado
internacional.
Estamos nunha guerra económica a escala mundial ,
pero os' que antes sofren as consecuéncias son os
sectores máis febles da sociedade. ao final, todo
repercute no cidadán con menor poder adquisitivo.+
.t',t-.,.~,...-t
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AComisión de Garantias ditaminará despoi.sdo Congreso sobre as medidas atomar

O PSdG·PSOE abriralle expediente a Francisco Vázquez
ción socialista. Non quixeron
entrar, xa que lago, en cales
van ser as accións a tomar,
"senón, loxicamente, valas pu¡blicar". Ainda así, pudemos saber que será a Comisión de
k3arantias quen decida sobre o
'papel de Francisco Vázquez no
partido.

-0- A.E.

Francisco Vázquez, na prática, está fora do partido socialista. Asi o manifestan
desde a dirección do PSdGPSOE. Pero pospoñen as actuación s para despois do
Congreso a celebrar este fin
de semana. Daquela abriráselle expediente e a Comisión de
Garantias decidirá. De momento "pasamos del, porque o que
pretende é ser protagonista", afirman no PSdG-PSOE.

Que procura
Francisco Vázque.z:?
Ademais de protagonismo , que
é o que procura Francisco Vázquez? Os críticos do PSOE coruñés afirman que non se deben
analisar as suas declaracións
"nun estrito senso político, pois
non teñen nada que ver co debate ideolóxico ou coa concepción do partido". Cales son logo
as razóns que o moven?

Non é a primeira vez que Francisco Vázquez se pon á marxe
do seu partido. Desde 1998, en
que perdeu a secretária xeral,
vena facendo en várias oca sións. Esta semana, nunha am- pla entrevista concedida a La
Voz de Galícia, arremetia contra
o seu partido e contra os actuais
dirixentes.
As manifestación máis graves
politicamente do alcalde coruñés non foron as suas loubanzas a Fraga lribarne, de quen
dixo que o estaba facendo ben
e alabou o seu prestíxio. Nen
tampouco a Guiña Crespo. Estas manifestacións xa son habit u ais
no
Meniño
de
Bastiagueiro. Senón que Vázquez mostrou a sua discrepáncia total, tanto na táctica como
na estratéxia e até nos príncipios que hoxe sosteñen ao
PSdG-PSOE. Pronunciouse
contra do federalismo, do galeguismo, dos acordes co BNG e,
para rematar, ninguneou aos
actuais dirixentes, comezando
polo secretário xeral Pérez Touriño, a quen situou como un seu

Touriño, Vázquez e Príncipe, tres xeitos distintos de-ollar o PSdG-PSOE.

asesor neutros tempos, para
mostrar, deste xeito, a sua primacia. Por se non lle abondase,
declarou á Coruña como "cidade estado". As suas acusaciófls
foron tamén contra a dirección
estatal afirmando que irá por libre mentr'es non cámbien as
causas no PSOE.
Estas declaracións mancaron
moito na dirección galega e en
Madrid semella que esgotaron

xa a pouca paciéncia gue lles
·quedaba con Vázquez. Sobre
todo ao secretário de Organización, Xosé Blanco. Non é que
surprenderan as declaracións,
senón que as realizase só uns
dias antes de celebrarse un
congreso no que Touriño pretendia coesionar o partido e Xosé Blanco anunciou que non
permitiria que nunca máis fose
unha "xaula de grilos". Unha
provoación. A entrevista tamén

A.N.T.

foi publicada uns dias antes de
sair no mesmo xornal a interviu
ca secretário xeral.
Pero desde o PSdG-PSOE deddiron que non lle contestarian
a Vázquez até pasado o Congreso. "Está buscando que talen del, pero non o vai conseguir. Cando pase o congreso
non talaremos, actuaremos con
contundéncia, xa está decidido'', afirmaron fontes da direc-

A explicación que aportan seria
esta: "A Vázquez o único que o
preocupa é seguir controlando a
alcaldia da Coruña para planificar ao seu xeito o urbanismo.
Sabe que , nas próximas eleicións, despois da destitución
das duas concelleiras, a lista
vaina argallar o partido. Non poderá ser, nunca máis, o Faraón.
O lóxico é que perda tamén a
maioria absoluta. Que vai facer?
Pactar co BNG? lso é contrário
aos seus intereses. Pactar co
PP? O partido, mesmo Madrid,
non llo permitiria. Mellar porse
tora do partido e apresentarse
cunha candidatura independente que poida contar cos votos da
direita. Ainda que diga que non,
é iso o que está procurando
desde hai tempo. Desde o PP
alentan a manobra para prexu dicar ao PSOE".+

No seu XI Congreso definirase como sociademócrata epartidário da economia de mercado
1

OPSd·G·PSOE oferece un proxecto 'autonomista e fede~sta 1
As ponéncias do PSdG-PSOE
están redactadas en 286 pontos
a modo de proxeto de Governo,
baixo o título de Camiño para o
Cámbio. Nelas aparecen bastantes redundáncias, algunhas contradicións e outras tantas inconcrecións no terreo organizativo.
O PSdG-PSOE defínese como
un partido "galega e galeguista
que aterece un proxecto autonomista e federalista para Galiza,
' baseado nos princípios do socialismo democrático". Ao mesmo tempo, afirman na ponéncia
marco que "o proxecto político
do PSdG-PSOEten un marcado
acento municipalista".
Propoñen desde "o actual marco constitucional e autonómico"
un impulso cara un "pacto federal estábel" no que se garanta,
xunto coa defensa e protección
dos feitos diferenciais, a igualdade de todos os cidadáns, con
indepéndéncia da sua orixe territorial". O alicerce deste pacto
federal estábel é, para o PSdGPSOE, a recuperación do con-

" "' . ..) . ~. ~~r,ri ~. ,· .

senso político en matéria de financiamento autonómico, baixo
os princípios fundamentais de
igualdade, autonomia e suficiéncia financeira, re-equilíbrio terri torial e solidariedade". ,
O PSdG-PSOE non fai nas suas
ponéncias distinción entre autonomias e nacionalidades históricas, términos que se recollen
nas ponéncias do PSC catalán
nas que, en parte, están inspiradas as do PSdG. (Maragall intervirá na clausura xunto a Manuel Chaves).
No apartado cultural, as ponéncias do PSdG-PSOE afirman que
a língua d~ Galiza é o galeg<;>:
"un instrumento privilixiado e próprio, que ten todo o apoio dos
social!stas para a sua conservación e impulso". Propoñen tamén
un proxecto de, cultura "aberta,
integrada e renovadora, que, ex-·
presándose en galega, nos situe
abertos ao mundo e ao diálogo".
Defínense como social-demócratas recoñecendo que o merr .... '
.. 1 •
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cado é o instrumento máis eficiente para a produción de mercadurias e servizos de tipo mercantil e comercial". Ao mesmo
tempo, situan como valor esencial do socialismo a "solidariedade". Pronúncianse a pral dun
"Estado do benestar" e poñen
como vector identificafivo "unha
teoria da cidadania".

de mandatos , afirmase que é
preciso delimitar as diferéncias
entre mandatos orgánicos e institucionais. Para os institucionais
propoñen realizar as "modificacións legais oportunas que establezan a limitación de mandatos
con carácter xeral". Pero non
contempla cal será a duración
destes mandatos.

Apostan por potenciar o papel
dos concellos e, sobre todo, das
cidades. Propoñendo unha nova
ordenación territorial que se
apoie no "recoñecimento das
áreas metropolitanas e as re- ·
xións urbanas, que normalice as
suas actividades econórnicas e
o desenvolvimento das suas capacidades".

En relacióo cos mandatos orgánicos, afirmase que "parece razoábel non superar máis de tres
mandatos sacesivos no mesmo
pasto de responsabilidade orgánica", pero propón seguir a
"aprofundar no debate'', polo ·
que tamén queda abertas as po·
sibilidades.

O modelo de partido
No apartado que as ponéncias
adican ao "modelo de partido" é
onde se atopan máis inconcrecións, sen que se fixen as propostas que Pérez Touriño realizou no Congreso de Ourense.
Asi, a respeito da delimitación

A respeito das incompatibilidades, remítense ao "sentido comun'', tendo como referéncia a
"imposibilidade funcional de calquer compañeiro/a para desempeñar ao mesmo tempo e de xeito eficaz várias respo sabilidades orgánicas ou institucionais".
Deixanse asi, moito máis abertas
as opcións que en Ourense.
1,
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Tampouco aclara nada sobre as
listas abertas ou pechadas para
a eleicción de cárregos, pedindo
unha reflexión sobre o actual
sistema, ainda que se pronúncia
tacitamente a pral das listas pechadas. O que defende a ponéncia marco (á que se apre:sentaron máis das 1.200 emendas, moitas delas avogando por
un maior galeguismo para facerlle fronte ao escenso do BNG) é
a existéncia de eleicións primárias, pero tamén manifesta que
é necesário regulalas.
Por outra parte, e fronte ás polémicas existentes, sobre todo en
Vigo, coa desaparición das agrupacións de bairros, a ponéncia
pronúnciase por unha estrutura
política e organizativa articulada
e catro níveis: "local, comarcal,
provincial e nacional galega".
Tamén propón a ponéncia poñer en marcha un no.va carnet
de afiliado, un novo sistema de
cobro de cuotas e a depuración
dos actuais censos para adaptalos á realidade.+
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Carlos Dafonte novo coordenador 5
xeral de Esquerda Unida
A VII Asemblea NaCio'nal de Esquerda Unida celebrada
o Domingo un de Qutubro en Santiago de Compostela,
o secretário xeral do Partido Comunista dé Galiza, Carlos Dafonte, resultou eleito novo coordenador xeral de
Esquerda Unida, en substitución de Manuel Peña Reí. O
resultado da votación que elixiu a Dafonte foi de 65 votos a favor, 39 en branco e un nulo. O novo coordenador xeral de Esquerda Unida estabeleceu como obxectivo b medre social e eleitoral desta forza política, ainda
que recoñeceu as dificuldades para acadar representación no Parlamento galega nos comícios do vindeiro verán. Carlos Dafonte tamén fixo unha chamada á concórdia cos militantes que no seu dia abandonaron a formación para constituir Esquerda de Galiza e afirmou que "non
lle pecho as portas a ningu_én que pense coma nós". •

O PP de Lugo e Ourense cumpre
as ordes de Madrid nos seus congresos

Manifestació na Guarda o pasado dia 22 de Setembro a prol do ocordo de pesca.

FÁTIMA

As centrais sindicais critican adeixadez das administracións

Os mariñeiros consideran
o acordo con Marrocos a única saida
para o banco sahariano
Logo de se cumpriren dez meses de paralización total no
banco sahariano, as posturas
de mariñeiros e administracións tomaron camiños diferentes e case que irreconciliábeis. Para os pescadores e armadores_, a única salda pos(bel segue a ser a sinatura dun
acordo político entre Marrocos
e a Unión Europea. Entretanto,
membros dos governos galega, español e europeu alzan
cada vez con máis forza a voz
para declarar que non hai urxéncia por lograr un convénio.
Case un ano despois do esgotamento do anterior convénio pesqueiro para o banco sahariano, a
situación das negociacións entre
Europa e o reino magrebi a penas avanzaron. A situación de
abandono do colectivo dos mariñeiros parados non ten nengunha esperanza de cámbio a dia de
hoxe. Por este motivo, as centrais sindicais dos mariñeiros, os
colectivos de armadores e inclu-_
so a indústria auxiliar en terra,
seguen a pensar en que só cabe
a sintura con Rabat como saida
digna para a sua grave situación.
Nos próximos dias, as comarcas
do Morrazo e de Ribeira vivirán
mobilizacións destes colectivos
na procura de resposta por parte
da clase política. O Sábado, 7
de Outubro, a Asemblea de Mariñeiros en Loita do Morrazo convoco u unha manifestación en
Cangas, con saida da Alameda
ás 6 da tarde. Seis dias despois,
Ribeira será o cenário- doutra
mobilización, convocada poJa
Mesa en Defensa da Pesca. As
8 do serán, a vila do Barbanza

parará para demandar unha solución para un sector que emprega na zona a 800 mariñeiros, en
60 barcos, tora os moitos traballadores indirectos. A marcha do
dia 13 será o final dunha semana na que están previstas máis
mobilizacións. A mesa tamén ten
anunciado que nos primeiros
dias de Novembro, várias localidades do Morrazo acollerán novas marchas reivindicativas.

lles interesan moito máis".

Para a Asemblea de Mariñeiros
en Loita, está clara a desídia política e só con respostas públicas de rexeitamento da actual
xestión é factíbel abrigar as administracións a virar o rumo político. Como ten manifestado repetidamente o coordinador nacional da CUT -sindicato integrante da devandita asemblea-,
Manuel Camaño, "hai un erro de
Monos de Gibraltar
óptica na percepción do conflito.
Non hai ,nada que negociar con
na Administración
Rabat. E o Sáhara Ocidental o
dono desas águas e a UE ten
Para o secretário xeral da CIGMar, Xabier Aboi, a protesta nas
que procurar que os saharauis
recuperen o governo do seu paruas é fundamental para reclamar
a atención dos responsábeis polí- _ trimónio para logo acordar con
ticos. "Para nós só estará acabaeles convénios pesqueiros".
do este conflito o dia no que os
pescadores poidan volver faenar
Xabier Aboi tamén tivo µalabras
no banco sahariano, calquera oude reprobación para a atitude do
tra posibilidade non é aceptábel".
PSOE no conflito. "Non se pode
Aboi criticou duramente a atitude
entender que os socialistas teñan
atacado as mobilizacións marido governo galega por considerar
que desde San Gaetano se está
ñeiras máis que no contexto de
amizade co governo do PP. Pena querer desmantelar a frota.
"Desde hai várias semanas, o
san que se mudamos a Franz
Fischler por Emma Bonina, as
conselleiro de Pesca, Amáncio
Landin, está a proclamar que non
causas van mudar por si soas.
Esquecen que durante o comisavai ser posíbel o acordo. Ese é
un discurso reseso e noxento".
riado da italiana, acordárase reducir un 30 por cento a preséncia
da frota galega no Sáhara, deiSegundo o sindicalista, desde
xando impune a andaluza".
os foros español e europeu hai
unha clara vontade de deixar
O responsábel da CIG referiuse
pasar o tempo sen facer nada
tamén ás informacións que sipor solucionar o problema dos
tuaban armadores de Ribeira en
mariñeiros galegas. "O acordo
Marrocos para buscar un convénon é prioritário para o governo
nio pola sua conta. "A expedide Madrid. Josep Piqué, minisción só tiña como obxectivo cotro de Asuntos Exteriores, xa diñecer in situ o terreo para ver en
xo que en nengun caso se acepque condicións se poderian
taria cambiar peixe por tomates.
aceptar algunhas das demandas
Non se presiona para nada a
dos marroquis". •
Bruxelas porque hai causas que

O modelo de renovación interno imposto polo PP de
Madrid é o que marcará os congresos provinciais deste
partido en Lugo e en Ourense. O destino dos dous
presidentes, .o lugués Francisco Cacharro Pardo e o
ourensán Xosé Luís Ballar, é diferente. O primeiro
marcha da secretaria provincial pero conserva o seu
escano no Senado. O segundo continua como
presidente provincial e renúncia ao Senado. O
substituto de Cacharro será Xosé Luís lravedra. Tanto a
organización luguesa como a ourensá renovarán parte
dos seus cargos e algunhas das renovacións serán de
natureza forzosa, como a de Daniel Barata, en Lugo.
Tampouco está _garantida a continuidade de Vitorino
Núñez e Tomás Pérez Vidal no PP de Ourense. Ambos
congresos celebraranse os dias sete e oito de Outubro e
o de Lugo contará coa presenza de Javier Arenas e de
Manuel Fraga.•

Agudizase a crise no PSOE de Ferrol
O· grupo socialista destituiu ao seu militante Bonifácio Borreiros da comisión de governo do Concello de Ferro! e deu
un paso máis na crise que padece a organizaicón local socialista. Saen beneficiados da crise do primeiro tenente de
alcalde, Amable Dopico, e o secretário xeral do PSOE de
Ferrol e concelleiro de Deportes, Fernando Blanco. Borreiros conservará a única dedicación exclusiva coa que cantan
os socialistas a área de Cultura. Borreiros anunciou que
non abandonaba o Concello e que conservaria a sua acta
de edil, ainda que non aclarou se o faria desde o grupo socialista ou desde o misto. No caso de machar Borreiros do
PSOE, o govemo municipal de coalición entre nacionalistas
e socialistas non estaria en perigo porque contarian co
apoio de lndependentes por Ferrol, de ~oán Fernández.+

e

Caixa Galicia
abrirá trinta oficinas en Portugal
O plano da entidade financeira pretende instalarse en
dous anos nas principais cidades -xa canta con
oficinas en Lisboa, Porto e Valen~a- e contar con trinta
sucursais no conxunto do país, oficinas que a finais da
década serán cincuenta. Caixa Galicia prevé conquerir
en dous anos un volume de negócio de 300.000 millóns
de pesetas. Os intensos movimentos económicos e o
alto ritmo acadado nas relacións entre as duas beiras
do Miño animaron aos responsábeis de Caixa Galicia a
penetrar no mercado portugués. Despois desta inciativa
a Caixa de Aforros de Galiza convértese nunha entidade
de rango ibérico, indicou o director xeral da mesma,
Xosé Luís Méndez. •

O Governo recoñece que funcionários
de Teixeiro lesionaron a vários presos
O Governo central recoñeceu que funcionários do carcere de Teixeiro, en Cúrtis, provocaron lesións a vários
presos que en Novembro de 1999 celebraban unha folga
de fame polos ·maus tratos aos que se vian sometidos e
polos rigorosos castigos de illamento e imobilizacións
que se lles aplicaban. Estes mesmos feitos foran cualificados como desace·rtados polo xuiz de vixiláñcia penitenciária da Coruña. Pero o Governo central quixo xustificar as lesións sobre os presos en base á necesidade
de vencer unha suposta resisténcia violenta dos mesmos.
O recoñecimento das lesións por parte do Governo foi unha resposta a unha interpelación do BNG no Congreso.•
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Manifestación en Madrid a prol da autódeterminación do povo saf.araui o easado 1 de Outubro.

VACACIÓNS EN PAZ, OU .CANDO AS FERIDAS
DOS SAHARAUIS NOS RECLAMAN
JUAN ARIAS

A Bouchra~a Kor{
, Un ano máis,· ven de rematar o programa
"Vacacións en Paz'\ polo qu~ este pasado
verán 300 nenas e nenas saharauis en idades comprendidas entre os 7 e os 12 anos,
botaron dous meses en Galiza en réxime
de acolletnento no seo de diversas famílias.
Certo é que a prensa galega se fixo eco da estáncia das crianzas entre nós, mais, salvo
contadas excepcións, fíxoó dun xeito que
traslocia grandes doses de candidez, indoléncia e ignoráncia, ao resaltar por riba de cal' quer outro aspecto situacións que respondían
a cuestións folclóricas, lúdicas e festeiras.
lnegabelmente tamén a estáncia das crianzas
saharauis entre nós, e en función do mínimo
ao que todo ser humano ten direito, deu resposta á protecci6n efectiva dos seus intereses,
incluida a aspiración a que a sua permanéncia
fose o roáis feliz e harmoniosa posíbel, e máis
cando de persoas de curta idade se trata.
Mais as famílias de acollida fixeron frente a
outras responsabilidades adicionais, como
foron as rigorosas revisións médicas ás que

foron submetidos e que detectaron · alguns
casos de enfermidades que precisaron remédios e coidados, ou as relacionadas coa
comprensión e respeito polo pasado e presente do nena, a sua integración nun contexto familiar alternativo, a comunicación
e a disponibilidade para atender as suas necesidades físicas, psicolóxicas e sociais.

que os obstáculo's ante o referendo sexan
superados e permitan a eses nenas e nenas

saharauis ter a oportunidade de disfrutar de
espácios de liberdade no seu país.+

Xosé Lois

O tratamento informativo en xeral na Gal.iza
ignorou igualmente un tema esencial: O feito
de que eses nenos e nenas trouxeran baixo o
brazo algo moi especial, como é a denúncia
da situación que vive o Sahara Ocidental.
Desde o fin da guerra proclamado en 1991,
Marrocos foi retrasando sistematicamente a
celebración do referendo de autodeterminación do pavo saharaui ao que se comprometeu através ·do Plano de Paz auspiciado por
Nacións Unidas. entre ~partes en conflito.
Incumbe entón aos médios informativos,
tanto como ás familias de acollida, á ONU,
a OUA, á' UE, a cada govemo, aos organos
intemacionais, e as ONGs de defensa de
direitos humanos, que dito Plano de Paz sexa respeitado sen nengunha restrición_para

Libreria especializada
en Muller,
Cultura galega,
Literatura,
Economía e
sociedade
alternativas.
Papeleria ecolóxica

Triunfo, 1 - 36202 VIGO
Tfno e Fax (986) 43 37 68
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OBNG denúncia que só se investirá aqui o3,6 p~r cento do total

Un galego recibe do estado

a metade·ca un español
A semana pasada publicáronse os orzamentos xerais para
o Estado. español no exercício
do ano 2001. Os investimentos
previstos, segundo o Ministério de Economia, ascenden a
máis de 2,7 billóns de pesetas.
Desa cantidade, Galiza só recibe o 3,6 por cento, algo máis
de 91.000 millóns de pesetas.
• Ademais, aqueles sectores
clave, como o ferrocarril,
non alcanzan as cifras recollidas nos diferentes anúncios
de programas ministeriais.
"Galiza sae prexudicada claramente do reparto do diñeiro público", recoñeceu o deputado do
BNG no Congreso Francisco Rodríguez. "Tanto no conxunto do
investimento como no seu desglosamento, estamos en inferioridade respecto ás demais zonas
do Estado español". A povoación
galega representa o 6,8 por cento
do Estado, mentres que o orzamento para aquí destinado só
chega ao 3,6. Este desequilíbrio
supón unha enorme diferéncia
entre o nível de pesetas investidas por habitante a nível estatal e
a nível galega . Mentres que a
média do estado é de 69.182 pesetas por persoa, esta cantidade
desee até as 33.555 pesetas en
Galiza, menos da metade . lsto
significa que, de se procurar a léxica entre o Produto Interior Bruto
per cápita galega e a povoación
do país, Galiza teria que percibir
100.000 millóns de pesetas máis.
Para Rodríguez , a aprobación
destes orzamentos explica ás
claras a posición que Galiza representa no imaxinário do governo central. "O governo amigo ,
xustamente en ano eleitoral cando cómpre facer maior fincapé
nas vantaxes que ten un governo
do PP na Xunta, Aznar despreza
fondamente a Galiza e déixaa
nunha posición de misé ria".

Camiños de ferro
No desglosamento dos orza mentos por ministérios e organismos autónomos de xestión , a
partida máis importante corresponde aos camiños de ferro. Pero, contra a idea verquida nos últimos meses sobre o paso definitivo que, nas infraestruturas ferroviárias , se ia dar no território
galega, o diñeiro investido fica
ben lonxe das suas previsións.
O ministério de Fomento destina
ao tren en Galiza 14.230 millóns
de pesetas, aes que lles hai que
engadir os 9.000 millóns correspondentes á Renfe. "Estes
23.000 millóns de pesetas significan o 5 por cento do total d!3 investimentos que Francisco Alvarez Cascos prometeu até o
201 O", afirmou Rodríguez. Alén
diso,- o presuposto destinado á
Xeréncia de lnfraestruturas Ferroviárias, encargada de acometer estas obras, non contempla
nen unha pesetas para Galiza.
Mais a reahdade do gasto ainda é
'máis afastada do programa que
se anunciou neste ano. "A campaña de propaganda que Fomento fixo en connivéncia coa Xunta
falaba de médio billón de pesetas-

O ministério de Fomento destno ao tren 14.230 millóns no 2001.

para mellorar o ferrocarril e introducir a velocidade alta ao final da
década, pero nas -previsións orzamentárias que este departamento fixo até entón, a cantidade
destinada non pasa dos 140.000
millóns", explicou o parlamentário
galega. "Decatámonos daquela
de que o gran cabalo de batalla
para o comezo de século non era
máis que propaganda".

que, de feíto, será menor. "Resta saber se se manterán os actuais planos ou se acabará reformando chafalleiramente a rede de ferrocarril ". Actualmente,
o diñeiro que se vai investir non
chega á cantidad e exixida polo·
. acorde de mínimos,' ap~obado
por unanimidade no Parlamer;ito
de Galiza en 1995.

Defensa e mé_dio ambiente
O presidente da Xunta declarou
que "xa se sabia que a cifra ia
ser pequena" e reiterou a sua
confianza en que as obras se realicen na sua totalidade nos prazos previstos "porque o importante é que se comeza o novo
ferrocarril en Madrid e Galiza a
un tempo". O deputado do PSdeG Ceferino Diaz cualificou de
"decepcionantes" ~stes orzamentos e criticou os programas
de obras , que non contemplan
investimentos na rede viária interior. Para Diaz tamén é moi importante comprobar que o gasto
estatal en Galiza "vén reducíndose desde hai cinco anos".
Segundo Francisco Rodríguez,
a cifra de 140.000 millóns tamén
é fictícia, xa que as previsións
sempre se tan claramente á alza nos anos seguintes ao de
aprobación de orzamentos, polo

Despois do investimento en Fomento, o ministério que ten unha maior partida é o de Defensa. Os 13.568 millóns que se
van gastar en Galiza corresponden aos gastos derivados da
construción das fragatas na empresa pública Bazán, en Ferrol e
a adecuación da planta de Santa Bárbara na Coruña para a fabricación de fusis CETME.
Médio Ambiente investirá menos de 10.000 millóns de pesetas, cantidade insuficiente, para
Francisco Rodríguez, se se queren resolver todos os proble-mas
dependentes desta área en Gal iza. Este investimento, ademais, dista moito dos máis de
50.000 millóns que a ex ministra,
Isabel Tocino lle prometera a
Manuel Fraga meses antes das
eleicións xerais. •

Abandono dos portos galegos ,
Observando os dados destinados ás empresas públicas,
chama a atención que se
produza ainda un desfase
maior entre ·a representatividade galega nalguns sectores e a atención dispendida
desde Madrid para o seu desenvolvemento. Mentres que
seis dos_ 26 portes marítimos
están situados en Galiza
(23, 1 por cento), o investimento de 7.625 millóns de
pesetas en Portes do Estado
só significa o 8,2 por cento
do total.

No caso dos aeróportos, a
porcentaxe ainda é máis miúda. Lavacolla, Peinador e Alvedro terán acceso a 1.917
millóns de pesetas, só o 0,8
por cento dos 236.727 millóns
para toda a rede española.
A nível global, servizos tales
como o de Correos, FEVE ou
a SEPI saen claramente prexudicados respecto ás outras
comunidades , xa que os investimentos dos entes autónomos para Galiza SÓ representan o 3 por cento do total. •
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unha patrulla da Garda Civil
parouno e denunciouno por
circular con "placas que non
son perfectamente visíbeis por
levar un adesivo colocado en,
tre a letra da província e a sé,
rie~de núme ros, inducindo a
err na sua lei~ura". En
ne gun intre e menciona que
o desivo corr sponde ao dis,
tintivo CAT.

,.
1

o ·PSOE n a
encrucillada
basca
A estótua ecueste de Franco poderio

desapa~e

do centro de Ferro! vintecinco anos despois da morte do ditador.

Unhaconcelleira do PP
propón un referendo en Ferrol sobre aretirada da estátua de Franco

O Cabalo da discórdia
-0-A . E.

Sara Dobarro, a concelleira
do PP ferrolán é asi. Lanza
propostas e propostas, ante
os seus antigo·s colegas, na
rádio ou nos artigas dos xórnais. Sen pensalo moito, sen
reflexionar o bastante. Despo is de moitas ·arroutadas,
unha traspasou a fronteira
local, ecoando en todo o Estado. "Un referendo para decidir se se r(ltira ou non a estátua de Franco". O PP prefer ia agardar a dar a batalla.
"Ti, como concelleira de Turismo,
que pensas da incidéncia turística
da estátua de Franco"?, espetoulle a concelleira do PP no Ferrol,
Sara bobarro, á presidenta da comisión, sen vir moito a canto e,
disque, iluminada por uns arroutos
moi seus. "Non veñen polo Cabalo. Penso que non é nen a Mezquita de Córdoba nen a Alhambra
d~ Granada", contestoulle a edil
sqcialista Monserrat Rodríguez.
f\qui come~ou outravolta a polémica sobre a necesidade ou non
de retirar a estátua ecuestre de
Franco, coñecida popularmente
polo Cabalo, da Praza de España de Ferrol. A saida da Comisión de Turismo, Sara Dobarro,
xornalista que traballou na TVG
e en diversos gabinetes de comunicación da Xunta, dirixiuse
'aos xornalistas para criticar a
postura do governo municipal e
demandar un referendo para
que os ferroláns se pronunciasen se se debia ou non retirar o
monumento ao ditaddr.

base a discutir en Santander ·a
. retirada dos numerosps símbolos ·
·franquistas en ruas e prazas despois de que 15 profesores participantes nun cursiño da Universidade Menéndez Pelayo fixeran
un chamamento para que se retirase ao consideralos un engorro
para a convivéncia dos cidadáns.

A reacción do PP
O PP segue a táctica de deixar
todo como está, que está ao seuxeito, sen criar polémicas que impliquen que o azul franquista se
sobrepoña ao verde/botella co
que pretende tinxir o seu centro
político. Xoan Xuncal, o presidente· 1ocal do partido desautorizou á
sua concelleira e manifestouse
contra do referendo. Aos poucos .
dias, nunha reunión da executiva
local do PP ferrolán,. Sara Dobarro voltou pedir que se apoiase a
sua iniciativa, desatando as críti·- cas unánimes, segundo informacións do PP. O presidente provincial António Couoeiro recordoulle
á edil que só o presidente local,
Xuncal, e a voceira munitipal ,
Coral Seoane, están autorizados
para talar no neme do PP.
Segundo relatou un dos presentes na reunión, criticóusélle .á
concelleira a "inoportlJnidade da
proposta". No transcurso do debate lembráronlle a Sara Dobarrb
que as estátuas de Ferrol xa foron mudadas moitas de lugar: como no caso do monumento a
Churruca, que foi transladado
desde a Praza de Armas á zona
do Parador de Turismo. Para que
falase con coñecimento puxéronlle como deber a leitura do libro A

escultura-pública no Ferro!.
Alegou a concelleira popular que
a estátua. ecuestre do xeneral fasRemodelar a praza
cista e a sua casa natal forman
parte do acervo cultural ferrolán e
que eran os centros máis visita"Hai causas moito máis importandos polo.s foráneos. "Centros de
tes para facer o referendo que a
s:itracción cultural e .turística". Sara
retirada do Cabald', contéstalle o
Dobarro non parou aí e. rel ~ o
concelleiro de urbanismo e voceialto "valor artístico" da estátua asi
ro municipai do BNG Xosé Lascomo que Franco fose ferrolano é
tra. Por citar, fai referéncia á non
motivo de fachenda.
-• chegada da Autovía do Cantábri,, co a Ferrol, ' que puxo en pé de
A polém ica co lleu diemensión
guerra a toda a comarca.
estatal · entre outras causas porque, pelas mesmas datas, está- _O edil d o BNG afirma que dentro

de 20 dias rematará o prazo de
apresentación das plicas para a
adxudicación do concurso do proxecto, obra e explotación do aparcamento da Praza de España. Unha praza que o Governo municipal
pretende remodelar tótalmente e
facela peonal. Lastras afirma que
"non está predeterminado no plego que se retire o Cabalo, pero a
nosa idea é que se faga".
Segundo puido saber A Nasa
Terra, no PP hai duas liñas diferentes, que coinciden tamén coas enfrontadas dentro do partido.
Por unha banda estaria Sara Dobarro, que aspiraría a ser a candidata á alcaldía para as próxi mas eleicións, e pela outra o novo presidente local Xoan Xuncal.

os·

primeiros, máis pegados á
tradición da direita ferrolá fan
casus belli ¡¡.>ara que non se mova o Cabalo do sitio . Os militares das casas próximas, como
sempre fixeron, apoian con entusiasmo esta posición.
A outra liña do PP, máis posibilista, tenta gañar tempo e conseguir
que a estátua se instale neutro lugar da cidade,·posibelmente xunto
á porta dalgún recinto militar (exist~n várias propostas) pero nun lugar que eles consideran que ten
que .ser "digno". · Gañarian así unha batalla para que a estátua non
de$apa~ecese .da cidade e, ao
mesmo tempo, apresentariano como unha vitqr.ia política. Por eso
non queren gastar salvas antes de
tempo e esperan que o BNG e socialistas digan que pretenden facer co monstro de bronce.
,A comezos da etapa democrática as forzas de esquerda e o
governo municipal , presidido polo socialista Xaime Quintanilla,
xa tentou retirar o Cabalo. O rebúmbio que se armou na cidade
foi tal que aprazaron a decisión .
Logo, os cámb ios de govérno
municipal e, sobretodo, os cámbios no PSOE, impediron que
se consumase tan elemental acto democrático. No fin dos 80 o
Exército Guerrilheiro púxolle dinamita pero non foi quen de botar o Cabalo a terra. + ·

O director do xomal electró,
nico LA ESTRELLA DIGITAL,
Pablo Sebastián comenta nas
suas páxinas o papel do PSOE
na próxima moción de censu,
ra ao lehendakari Ibarretxe .
"Din os socialistas bascas que
se o cabalo branco de Santia,
go é branco pois entón eles
votarán no Parlamento basca
a prol d? moción de censura
do PP. E así de sinxelo e de
enrevesado, porque dicir
como dixeron os representan,
tes do PSE que apoiarán o PP
se o PP pede eleicións en Eus,
kadi, que é o que leva pedindo
o PP desde hai meses, é unha
tomadura de pelo á opinión
pública ·e unha pobre excusa
. do PSOE para xustificar¿lgo
tan sinxelo coro.o que non te,
ñen no País Basca unha posi, .
·ción política própria, senón
que decidiron sumarse á estra,
téxia liderada polo ministro
do Interior, Jaime Mayor Ore,
ja.( ...) No fundo, o PSOE o
que ten que dicir dunha vez é
se comparte o obxectivo de
Aznar de buscar un govemo
españolista (PP,PSOE) en
Euskadi, para controlar a poli,
cía basca, os orzamentos bas,
cos, o ensino, os meios oficiais
de comunicación e todo o
clientelismo político e admi,
nistrativo que xera o diñeiro
público en Euskadi e que, des,
de o PP, clise que está ocupado
polo PNV". +

Primeiras multas
nas novas
matrículas
O diário catalán A VUI dá
canta das primeiras multas
que a Garda Civil impuxo a
condutores que engadiron as
iniciais nacionais nas placas
dos seus veículos. "A Garda
Civil de Tránsito multou o
deputado portavoz dó grupo
parlamentar de ERC e vicese,
cretário xeral da formación
republicana, Josep Huguet,
por levar o adesivo CAT pe,
gado no interior da matrícula
do seu veículo. Os fe itos oco,
rreron pouco despois das nove
da mañá do 3 de Outubro
cando Huguet circulaba co
seu coch e pola autoestrada A,
18 en dirección a Barcelona.
Á altura de Badia del Vallés,

O deputado Huguet aprovei,
tou a celebración do debate
de política xeral que se
iniciou no Parlamento de Ca,
talunya p2ra exibir a multa re,
cibida. O parlamentário repu,
blicano instoulle ao executivo
catalán a "xogar a fundo e
non ó en cuestión imbóli,
cas como levar o CAT nas
matrícula ". Mentre que o
coches oficiais da Generalitat
levan o CAT a carón da pla,
ca, pero fora, a formación re,
publicana promove que o dis,
tintivo catalán se coloque no
interior, entre a letra e os nú,
meros. ERC abriu unha canta
bancária para pagar a
sancións que se poden produ,
cir por mantero CAT". •

Medallas obra da
química?
O escritor Quim Monzó escri,
be en L A V ANGUARDIA so,
brea imaxe dada polos recen,
tes Xogos Olímpicos. "De
Sydney 2000 moitos cidadáns
lembraremos - máis incluso ca
o impresionante Jan Thorpea imaxe de Eric Moussarnbani
esforzándose en cubrir os de,
rradeiros metros da piscina.
Non é unha secuéncia de
triunfo, senón a dun home
que tenta completar a proba
sen afogar. Pero é que o suce,
dido naquela piscina sobarda
a anécdota e, coma as boas fo,
tos, denota moito máis do que
retrata. No caso de Mou sam,
bani, a brutal diferéncia de
posibilidades entre os dep r,
tistas dJns países e outros.
Mentreá uns gozan dos ano
necesários para se adestraren
en instalacións deportiva de
primeira e cunha dopaxe ex,
quisitarnente controlada que,
a pesar dalguns po itivo ,
mantenos sempre na raia do
límite, outros teñen que acles,
trar na praia, porque en todo
o país non hai instalacións. E
a dopaxe, nen soñala.
Joachirn Buwembo explica no
diário New Vision de Kampala
que nestes xogos non se
enfrontan atletas senón labo,
ratórios farmacéuticos "que
disput.an a glória de propulsar
un atleta deshonesto c~ra a
unha vitória imerecida". A si,
tuación é tal que os países .
africanos poderian boicotear a
próxima edición dos xogos.
( ... ) Esta idea é moi bonita até
que se decata Buwembo de
·qu e se se realizase, os ricos
suspenderían as axudas. A xu,
das. que, segundo se ve, non
dan nen para unha piscina en
Malabo. De modo que en ca,
tro anos poderemos continuar
cos comentários tipo "Pero se
nada coa
coma os
,,,, E,cabeza, forá,
.
cans....
o esp1nto
olímpico".•

_GALIZA
Por que Valen~a e Tui Património da Humanidade?
A sua riqueza histórica e cultural
asi 0 xustifica. Ternos a maior
muralla de Europa, con 5 quilómetros, en bon estado de conservación. A ponte internacional que
une as duas vilas, construida en
1876, é un exemplo da Escala
Eiffel que debe ser ademirada
pelas vindeiras xeneracións. Os
dous cascos históricos medievais
teñen as condicións óptimas para
ese recoñecimento. Acontece
que , por primeira vez a nível
mundial, polo menos na Europa,
duas cidades de dous estados diferentes, van concorrer conxuntamente á procura deste recoñecimento tan importante. E preciso
saber que, se se apresenta a
candidatura e se rexeita, non se
pode voltar a apresentar de novo.

Hoxe por hoxe, se os visitase
o presidente da UNEsco como
pretenden os de Tui, non estarían en condicións de apresentarse tan sequer. O estado de
conservación, os coches polo
médio do casco histórico ...
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Entendidas e apoiadas . O que
queremos é que a xente que
anda pola rua, que tamén ?é povo, se leve ben, teña relacións
sen senterse extraña sexa dun
_ou doutro lado. Hai que humanizar as relacións e, as pequenas
diferéncias nas nosas identidades, non deben de dificultar o
trato entre ambos pavos, con
respeito mútuo.

Fernando Barbosa,
presjdente da Cámara Municipal de Valen9a do Minho

'Acabáronse as fronteiras, Valenca e Tui están unidas'
1

I

Alguns p·o líticos teñen falado
da incompresión de Lisboa co
Norte, do mesmo xeito que
Madrid cos galegas ...

-

-0- AFONSO EIRÉ

VALENCA E TUI OLIEREN SER AS DUAS PRIMEIRAS VILAS QUE APRESENTEN CONXUNTAMENTE A CANDIDATURA PARA
SER RECOÑECIDAS COMO PATRIMOÓNIO DA HUMANIDADE. A CAMPAÑA COMEZA AINDA A ANDAR, PERO MENTRES QUE
OS DO LADO NORTE DO MIÑO OLIEREN POR O CARRO ANTES QUE OS BOIS, OS DO SUL PREFIREN ARRANXAR ANTES A ClDADE PARA QUE SEXA MERECENTE DE TAL RECOÑECIMENTO. O PRESIDENTE DA CÁMARA DE VALENCA, FERNANDO GOMES, FÁLANOS DESTA INICIATIVA EDAS RELACIÓNS ENTRE AMBAS MARXES MIÑOTAS CUNHA VISIÓN MOi ESCLARECEDORA.

Agardo que agora nós, en conxu nto, Valen9a e Tu i, fagamos
tamén unha recalificación do naso casco histórico. É moi bonito
ser património de Humanidade,
pero o que é preciso e ter as
condicións para logralo. A história das duas vilas é comun polo
que é preciso tamén realizar actuacións semellantes, conxuntas.
Irnos limitar o tránsito no centro
histórico, realizando aparcamentos tora del, que xa forori aprobados. Da nosa parte estamos a
dar os pasos correctos. Sei que
Tui está a facer algo semellante.

Sempre se dixo que na zona
Norte mandaba a direita. Agora o PSP, o seu partido, ocupa
a presidéncia de todas as Cámaras miñotas. Cales son as
causas deste cámbio? Que
mudou na sociedade?
Non mudou nada. Ás veces as
que mudan son as persoas. As
vilas acreditan nas persoas
máis que nos partidos, nas eleicións locais. O PS soubo escoller ás persoas para os pastos.

Como é que xurdiu a idea
desta candidatura?
Nun xantar no que estaba eu e
tamén o alcalde de Tui. Falamos de real izar proxectos comuns entre ambas vilas e, como
xa en ocasións anteriores se comentara a posibilidade de que
estas vilas pedisen a sua declaracións como Património da Humanidade, decidimos poñer toda a fo rza, todo o interese e todo o espíritu nesta posibilidade.

Falaba antes de asentar á xuventude no interior. Que papel
cumple hoxe a emigración na
zona miñota?
Hoxe case non marcha xente á
emigración e estamos a pór as
condicións para que podan voltar os que queir~n. Pero o· problema é grande pois xa están
instalados nos seus países de
recollida, con tillos que non queren voltar ... Hai moitas familias
destrozadas! Pela contra, xa estamos a receber emigrantes do
Brasil, (na restauración), de Cabo Verde ou de Angola.

Recoñecimento mundial
Que importáncia teria para
ambas vilas que se conseguise este recoñecimento?
Non vai ser xa, se,nón que vai
levar alguns anos. E preciso pór
as cóndicións axeitadas. Pero a
importáncia vai ser muita en todas as vertentes. Significará un
recoñecimento a nível mundial
para esta terra. Muito turismo e
a recuperación e valorización do
seu património. Estamos a traballar nesto e estou seguro de
que o conseguiremos.

Cal é o apoio que está a ter
tanto dos estados, español e
portugués, como da Xunta de
Galiza?
Todo o traballo ten que partir das
Cámaras. Pero ternos que ter o
apoio político de ambos os estados. Nós xa puxemos en coñecimento do Ministro de Negócios
Extranxeiros e ao de Cultura que
estamos a preparar a candidatura. Pero . o l:?eU apoio vai ser, sobre todo, moral. Máis adiante,
para a recalificación do ·casco
histórico, ternos que contar co
apoio do Governo portugués no
naso caso e, no de Tui, da Xunta
da Galiza, pois nós ligamos directamente co Governo central.

Non é. certo. Enténdennos e
apóiannos. Pero nós tamén tacemos presión porque a área metropolitana de Lisboa estase ' a
desenvolver muito e nós non o
estamos a facer tanto. Ternos
que loitar contra a desertización
das nosas terras. Ternos que fixar nela á xuventude criando
pastos de traballo. Queremos
que as desigualdades sexan correxidas. Aí ternos as nosas loitiñas, que quer que lle diga. Portugal non pode ser só Porto e Lisboa.. Pero, neste momento, están
máis atentos ás desigualdades e
están a apostar forte coa criación
· de parques empresariais. En Valen9a, por exemplo, tamén se vai
criar unha escola de ensino su- .
perior de Ciéncias Empresariais
que vai estar integrada na rede
politécnica, neste caso na de
Viana do Castelo.

Falando Galiza e Portugal a
mesma língua, porque pensa
que non se lle dá máis importáncia nas relacións entre ambos países?

A.N.T.

Pero o importante é o traballo
das Cámaras ante a sociedade
civil, tratando de implicala no
proxecto, de concienciala.
Valen~a e Tui viviron de 'costas, ·cando non enfrontadas.
Como son agora as relacións?

Son óptimas. Fraga lribarne estivo, por exemplo, aqui na pasada
Quinta Feira nun foro no que tamén eu participei. Existen unhas
relacións de respeito, de amizades comuns e de traballo én conxunto. A UE, ao estar na mesma
eurorexión, demanda proxectos

moita relación. O 40% dos usuários da nasa piscina municipal
son galegas, por exemplo. Ternos
mozos de Valenga que van estudar música ou ballet a Tui. Son
Pero 'Semella que as relacións . relacións pouco visíbeis porque
non se dan en masas ou grandes
son moito maiores a nível
económico ou institucional, ' grupos, que é ao que hoxe se lle
dá publicidade. Pero as relacións,
mentres se esquecen ou releainda que non sexan todo o fortes
gan a nível cultural, de .coñeque nós quixeramos, están a dar
cimento e integración ...
resultados na prática.
,
A economía é o motor de todo.
As relacións
Pero tamén existen relacións culturais. O proxecto de Património
Estas relacións son entendida Humanidade é cultura. As xendas desde Lisboa..•
tes- de TÜi e de Valen9a teñen
comuns. Acabáronse as tronteiras, hoxe estamos unidos.
pasado que foi positivo, mui ben; o
que foi negativo, alá vai, alá vai.

o

Entendémonos muito ben. Non é
esa a diferenza que nos distingue.
Seria máis difícil se na Galiza talasen español. Pero nós estamos
orgullosos da nasa língua e os galegas tamén o están da sua. Pero
estou convencido que, na Europa,
irnos ter unha língua única, como
a moeda. En Portugal talaremos
portugués, pero tamén ...

O inglés ...
Ben seguro. En España tamén
falarán o español. Bueno, España é un problema, fálase o español, o catalán, o galega, os
bascos tamén falan o seu ... Pero o castellano é a língua oficial.
Eu defendo unha língua únrca
para Europa, ainda que lago,
cada rexión, tale a sua. +
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C~MARCAS

Un aparcamento aprobado con urxéncia polo PP ameaza aun pulmón da cidade

OParque de San Lázaro oUl-ensán
ameazado de morte
-o-x.c.
O 31 de Xullo, véspera de vacación s, o PP de Ourense
apresentou na Comisión de lnfraestruturas do concello unha
proposta inesperada: facer un
aparcamento no perímetro do
Parque de San Lázaro. Unha
semana despois a Comisión
de Governo dáballe avanti e
o 25 de Setembro xa habia
plicas de licitación. En calquer momento Manuel Cabezas pode dar a saida ás obras
pero medra a oposición a unha instalación que ameaza a
própr~a arboreda do Parqu.e.
Ningun dos dous grupos da oposición (BNG e PSOE) daban creta cando o 31 de Xullo, moitos
coas maletas de vacacións pre-·
paradas, o PP apresentou o proxecto dun parking nun lugar emblemático da cidade. Nunca manifestara o PP tal intención e a
proposta suporia, segundo consta na memória, ocupar o sochán
A. N.T.
das ruas adxacentes e "penetrar A maioña das árbores do perimetro exteñor do parque desaparecerán.
sete metros ou o que sexa neceoportuno para iniciar as obras.
sário por embaixo do parque". A
no concello . Sospeitosamente
doiro todo o centro da cidade se~
proposta técnica supón de feíto
unha moi distanciada en cartas
rá un imenso almacén e coches,
que os muros de perpiaño e toO BNG fixo u'n chamamento en
da outra. Unha empresa de Maalgo que a oposición e as organidas as árbores de grande porte
zación sociais que se opoñen ao
drid dispara o custe, mentres . i'exime de autoconvocatória e
que rodean o Parque terán que
Parking Xoán xx111 S.A. emprecomezaron as mobilizacións. En
proxecto, no aceitan, "As correnser desmontadas e á vista da expoucas semanas lévanse recosa participada pola coñecida
tes urbanísticas máis modernas
periéncia doutros pontos da cidallido 6.000 firmas de oposición e
construtora COPASA, teria na
dinnos que hai que disuadir aos
de, non poderán ser replantadas.
o pasado 30 de Setembro houman todas as da gañar. Na acveículos de entrar na cidade, foNa Alameda xa sucedeu anos
bo unha primeira concentración
mentar a· transporte público. Catualidade os técnicos do conceatrás algo parecido, e actualde protesta no próprio Parque
bezas, que presume de moderllo estudan as prbpostas, pero
mente só se puideron plantar . no, o que fai é atraelos máis",
de San Lázaro. Tamén se penos seus informes son preceptimagnólios ca que, cando o sol
duraron carteis nas árbores, pevos pero non vinculantes, polo
asegur:a o concelleiro nacionalisapreta, o antigo lugar de lecer e
ro en apenas duas horas foron
ta Antón Sánchez Rivera.
que o PP, que ten amasado inpaseo fica deserto.
terese en aplicar o rodillo da .retiradas por un militante do PP.
ANúncianse máis actos para as
maioria absoluta con toda urPero o 25 de Setembro xa se
Coa construción deste aparcavindeiras semanas.+
xéncia, só espera o momento
abriron as plicas de licitación
1
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Folga xeral do comércio
o dez de Outubro
Todas as organizacións
sindicais do sector do
comércio, incluida a vertical
Federación de Traballadores
lndependentes de Comércio,
ademais da CIG, UGT,
CCOO e USO, convocan
para o Martes dez de
Outubro unha folga xeral de
carácter estatal contra o
decreto de liberalización dos
horários comerciais
aprobado polo Governo
central. Agárdase a
paralisación total da
actividade comercial e un
seguimento masivo. A
pequenas patronais xa
comprometeron o seu apoio
a unha folga que vai
precedida dunha
mobilización o Xoves cinco
en San Gaetano.+

Ferrol maniféstase
odia oito
pola Transcantábrica
A mancomunidade de
municípios de Ferrolterra,
os sindicatos, grupos
políticos, confraria de
pescadores e asociacións
viciñais apoian a
mobilización convocada
para o Domingo oito de
Outubro ás doce do
mediodía co obxectivo de
demandar de Fomento que
varíe o trazado da autovía
do Cantábrico. Na reunión
mantida o Luns dous, na
que non estiveron
presentes os empresários
da comarca, o alcalde,
Xaime Bello, lembrou que a
Xunta xa se posicionou
contra as alegacións de
Ferrol antes de que o fíxera
o Ministério de Fomento. O
Consello da Xunta aposta
por un trazado interior
desta autovía. Mália a sua
postura, a mancomunidade
quer que se constitua unha
mesa de negociacíóns
sobre as infraestruturas
necesárías da comarca. A
mobilización do Domingo
sae ás doce da rotonda de
Catabois. O Luns nove os
representantes da
mancomunidade voltarán a
reunirse.+

Pedrafita con6nua
sen auga pola A·6
Hai xa máis de un mes que
os camións cisterna
abastecen de auga aes
viciños de Pedrafita
enchendo os depósitos
forestais. Para o alcalde
Xosé Luis Raposo, do
PSOE, a situación é
"insostíbel" xa que o proceso
de carga de auga, transporte
e descarga nos depósitos
non garante a salubridade da
auga. Son as obras na A-6
as que provocaron a
primeiros de Setembro o
• corte do subministración,
polo que Raposo demanda
do Ministério de Fomento
que axilice a reposición do
servizo. Asegura que está
disposto a denunciar a
. situación nos xulgados. +

O estado
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MANUELCAO

o resultado do referendo danés rexeitando, por 'cómoda
maioria, a integración no euro, ven representar a confinna,
ción dos maus tempos polos que atravesa o europeismo. Na
actualidade, a Unión Europea non ten obxectivos comuns
básicos que poidan coesionar ás maiorias sociais dos diversos
países. A moeda única é, en realidade, a única política eur°'
pea efectiva que, ainda asi, vese socavada pqla heteroxenei,
dade de com,portamentos político,económicos e, sobretodo,
polas diverxéncias políticas que converten á UE nunha z°'
na, a cada máis, integrada economicamente pero con com,
portamentos que pexan a acción política e económica con,
xunta a nível internacional. Non convén esquecer que o
factor político e institucional cotiza nos mercados dando ou
restando credibilidade e COf!Íianza a médio prazo rías gran,
des moedas internacionais. E de raíz política a natureza dos
problemas principais que aqueixan á UE e difícilmente terá
solución no curto prazo ao non haber incentivos nen unha
base social sólida e forre que reclame tales cámbias. É ben
certo que as circunstáncias poden mudar e reactivar o pr°'
ceso de institucionalización política e afortalamento da
identidade europea, mais, tamén pode ocorrer o contrário.
A criación da moeda única europea tivo como xustificación
básica a de que sempre seria algo mellor que o mantemento
das moedas dos países sendo, ademais, que favorecía algo a
todos e case ninguén saía prexudicaqo. Na UE a maioria das
decisións precisan dun amplo consenso ao tratarse dunha es,
trurura relativamente igualitária e democrática. Un sistema
institucional feble, xunto coa auséncia de obxectivos sociais
ou políticos comuns, pexa o avance na definición das políti,
cas e da sua execución. Mesmo é difícil atopar un sistema de
valores comun sendo o pasado histórico de conflitos e gue,
rras fratricidas un factor ambivalente para a configuración de
actuacións conxuntas. En todo caso, as características da sociedade europea limitan a capacidade de reacción e a necesá,
ria axilidade no diagnóstico dos problemas e na definición
das medidas para solucionalos. Na Unión Europea, os avan,
ces sempre son lentos ao ter que atender a un procedemento
complicado na toma de decisións que ha·respeitar as prefe,
réncias de moitos colectivos políticos e institucionais. Tal
maneira de proceder pode ter incomenentes pero tamén ten
avantaxes, tales como a lexitimidade e toma en considera,
ción dos intereses das minorias, o respeito á diversidade polí,
tica, institucional e cultural dos países membros e a preva,
léncia dun modelo decisional moi respeituoso coas formas e
preferéncias artelladas en institucións e regras democráticas.

Os daneses dixeron non á integración no euro.

A negativa danesa non pon en perigo á moeda única pero re,
vela a sua febledade e escaso tirón. Para Dinamarca o euro non
supón un plus de estabilización a diferéncia dos países q1.1e
abrazan a dolarización ou, mesmo dos países do Sul da Europa
que utilizan o euro como áncora para espantar os seus demos
inflacionários. Os daneses ven ao euro máis como unha fonte
potencial de problemas e non lle recoñecen avantaxa algunha.
Actualmente, a Unión Europea non é capaz de·pór en mar,
cha un proxecto colectivo ilusionante e sólido manténdose
os países da UE enfrascados hunha liorta de todos contra
todos por acadar avantaxas parciais e a curto prazo, sexa
nun mellor trato a un determinado sector, máis fondos para
esta ou aquela política; unha menor aportación de fondos
no caso dos países ricos, etc. Os actuais membros da Comi,
sión Europea s.on a expresión da incapacidade e da auséncia
de iniciativas e proxectos e non hai máis que ver a reacción
da Comisión diante da recente suba do petróleo para deca,
tarse destas caréncias e inaccións pouco responsábeis. +

O pre-acordo remata cunha folga que afectou a cinco milleiros de traballadores e valeirou as estacións de autobuses. Na foto, a de
Santiago o pasado Venres.
A. PANARO

Remata afolga d~ quince dias do transporte de viaxeiros da Coruña .

Os choferes.voltan aos outobuses.
con maior salário e descanso semanal
'

-0- A. ESTé:VEZ

A partir das doce da madrugada do Xoves 5 de Outubro, a
folga de transporte de viaxeiros que durante quince ·dias
paralizou o servizo na província da Coruña quedou desconvocada. Os usuários voltarán
a dispoñer de todos os servizos e os traballadores retornan aos veículos con melloras
nas condicións laborais. O
preacordo estabelece un convénio por tres anos, no que se
incluen cuarenta e seis horas
semanais de descanso, un-aumento salarial do 5,5% para o
2000 e, un avance moi destacado polos sindicatos, que os
choferes que se adiquen ao
transporte escolar terán que
ter contratos indefinidos.

Laiáronse, de todos os xeitos,
de que a carestia do ·combustíbel non facilita a suba salarial.

Discórdia
nos servizos mínimos

O funcionamento dos servizos
mínimos resultou ser ..o motivo
de maior discórdia durante esta
folga, cuxas consécuéncias deixáronse notar no resto do país.
Os traballadores impediron a
saida dalguns autobuses porque
non estaban incluídos nos mínimos acordados. Os empresários
acusaban aos folguistas de apedrear autobuses escolares, o cal
foi calificado de falso polo comité, que o via como unha estratexia para tensar máis a corda.
Recoñecian que puidera haber
algun "incontroládo", pero reseñaban a correcta atitude dos miNon semellaba na mañán do
lleiros de traballadores en folga.
Luns 2 de Outubro que se ia
O certo é que a estación de Fechegar a un princípio de acordo
rro! estaba pechada o Luns 2, inna madrugada do Martes. A sicluso para os comerciantes que
tuación tras duas semanas de
traballan nela. De novo se crufolga era tensa, as distáncias · zaban as acusacións; os empreentre os traballadores e os emsárias xustificaban os peches
presários do transporte, ainda
pota falla de seguridade, os traeran longas. O comité d.e folga, · balladores apontaban a un "peche patronal ilegal".
,' .
do que formaban parte membros de CCOO, UGT e CIG, demandaba a intervención da AdOs sindicatos previan unha folga
ministración e denunciaba as
dura e asi resultou. Comezou o
"ilegalidades dos empresários"
18 de Setembro e afectou a cinco
nos servizos mínimos.
milleiros de empregados desta
província máis á marea de viaxeiA primeira reivindicación cumros que dependen a diário dos
autobuses. As estacións de Fepriuse e non foi·pouco. No comirro!, A Coruña e Santiago estiveté de folga non teñen reparos en
sinalar a importáncia da inter- .ron desertas e, non en poucos cavención do director de Relasos, os veículos que podian saira
cións Laborais, Victor Manuel
á estrada sufrian retrasos de horas. A folga ·fíxose notar en Rente,
Vázquez Portomeñe, na mesa
que notou durante estes quince
negociadora. As posturas achedias o incremento de pasaxeiros.
gáronse e os empresários aceitaron o aumento do 5,5 % nos
salários deste a~o. máis a previ- · Un bon acordo
sión para o 2001 de un ponto e
Par~ Xesus Pasteriza, membro
medio poniba do IPC do 2001.

da CIG no comité de folga, remataron as xornadas de tensión.
"Non é facil dicer que un acordo é
magnífico pero neste caso conseguimos un bon. Temos un convénio para tres anos e o compromiso de que a comisión negociadora non se pecha no convénio. lso
quer dicer que se poden ampliar
as mellaras e que calquer aspecto que· se queira introduCir no
convénio ten que ter en canta á
comisión", sinata Pastoriza.
O convénia por tres anos disotveríase no momento en que se ~s
tabeleza un convénio a nível galega. Ademais do aumento salarial, o preacordo estabelece pluses para os traballadores que
non os teñen, de cinco, sete e
nove mil pesetas, dependendo
dos casos, e un aumento do descanso semanal a 46 horas. Até
agora funcionábase con 36. Os
traballadores continuarán cunha
dispoñibilidade laboral diária de
doce horas, que xa era asi o pasado ano, pero conseguen unha
redución anual de dez horas.
Asimesmo, hai outro ponto dos
acordados que resulta especialmente satisfactório para o comité de folga. Desde agora todos
aquetas choferes que presten o
seu servizo nos autobuses escotares terán que contar cun
contrato indefinido.
O preacordo foi aprobado palas
asemblras de traballadores de
Ferrol, Santiago e A Coruña. Nun
primeiro momento, A Coruña non
o aceitou, ainda qu~ xa tiña a
maioria de respaldo coas outras
duas asembleas. Pero si o fixo na
mañá do Mércores 4. Segundo
sinalan no comité existia malestar
.entre os empregados porque unha empresa "sacou os coches á
rua antes de que se chegara a
nengun acordo". •
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.Ogoverno mantén un ha previsión de 2°/o .de inflación que ninguén aceita

Oorzamento do 2001 confirma a desacelerazón económica
mi> RAMÓN MACEIRAS

Se ficaba algunha dúbida sobre o cámbio do ciclo ·económico, os orzamentos xerais
do Estado para o 2001 apresentados polo Governo de Azn ar despéxana. 9aixo a cobertura propagandística do
"déficit cero", o governo do
PP augura para a 2001 menor
medra económica {3,6%), menor criación de emprego
{2,5%) e contracción do consumo, consecuéncia dos tipos de interese cada vez mais
altos cos que se está combatendo a escalada de prezos.
O Estado só xesriona os on:amentos en educación de Ceuta, Melillá e centros do exterior.

Pero Aznar mantén as suas ab-·
surdas predicións sobre a inflación, cuxa previsión do 2% chirría
con alguns elementos do cenário
debuxado por Facenda. O Governo, xunto á sempiterna recomendación de moderación salarial,
non duvida en pedir que se ignoren na negociación colectiva os
"aumentos transitórios da inflación", que, seg_undo se asegura,.
descerá pola estabilización ou disminución dos prezos do cru, polo
mellar comportamento dos prezos
alimentícios e pola menor presión
da demanda interna. Os sindicatos, por suposto, xa anunciaron
que farán caso omiso do consello.
Os cálculos do Ministério de Facenda prevén que os ingresos
non financeiros do Estado medren
un 6% até os 20,38 billóns de pesetas. Os de natureza imposetiva
farano un 6,3%. A previsión é optimista no que se refere ao comportamento de impostas como o IVA,
coque se espera obter 6,076 billóns de pesetas. A cifra representa un incremento do 7,6% sobre o
exceso de recadación deste ano
(10,8%) e é unha meta tanto máis
difícil cando, ao mesmo tempo, se
aventura unha desaceleración do
consumo privado.
Os gastos do Estado ascenden a
25,03 billóns. Deles, 20,66 billóns
corresponden aos gastos non financeiros.• que medran ao 4,5%
en relación co 2000_ Caen un
4,2% os gastos de persoal, debido ao traspaso de competéncias
ás autonomias, esencialmente
pola culminación das transferéncias do ensino non universitário.
Polo que respecta á débeda pú-

blica, e pese á suba de tipos de
interese, o seu peso no conxunto do PIB voltará a cair e situarase no entorno do 60%. De feito, a necesidade bruta de endebedamento para todo o ano será de 11 billóns de pesetas, case un billón menos da cifra coa
que se pechªrá este exercício.
lso debeuse á estratéxia do Tesauro de alongar a vida meia da
débeda (pasou de 3,89 anos en
1995 a 5,53 anos no 2000), o
que per1T1itiu minorar o impacto
no pago de intereses dos re pontes a curto prazo do prezo
do diñeiro. Unha revisión rápida
dos orzamentos permite observar que o Governo central se
prepara para gastar moito máis
nis.o que eufemisticmente se
chama "seguranza ciudadana"
e que non é outra causa máis
que as partidas. para financiar a
represión .

o que supón un incremento do
5,52%. As pensións contributivas
terán un crédito de 8,82 billóns, o
que representa un aumento do
5,8%., debido, entre outras razóns, á revalorización do 2% pa.ra 2001 e ao incremento do colectivo de pensionistas do 1,1%.
Por segundo ano consecutivo, o
Orzamento dota dun fondo de reserva ao sistema de Seguranza
Social de 90.000 millóns, desti- ·
nado a compensar os efeitos negativos que pudesen xerar ciclos
de recesión económica.

Educación
As transferéncias ás comunidades
autónomas do ensino non universitário (o Estado só é oompetente
sobre os programas educativos de
Ceuta e Melilla e as dos centros
públicos españois no exterior) reduciron a 255.019 millóns o gasto
en Educación dos presupostos do

Estado. A cifra homoxeneizada representa un aumento do 9,53%
respecto a este ano. A maior cantidade (42,5%) é a correspondinte
aos programas de promoción educativa (bolsas, axudas, comedores escolares e actividades complementarias). A partida increméntase nun 2,4%.

Os recursos asignados totalizan
1,26 billóns, o ·que representa un
incremento do 6,2%. O montante inclue os 963.536 millóns que
se estiman como subvencions á
produción procedentes da UE a
través do FEOGA-Garantía.

Fomento do emprego

Defensa

A ·criación de emprego é un obxectivo central, segundo o Executivo, pero a partida destinada
a políticas activas de emprego
só medra en 2001 un 2,6% (menos que a inflación) , até os
826.696 millóns de pesetas. Os
créditos destinados a bonificar
as cuotas empresariais á Seguranza Social a aquelas empresas que formalicen contratos indefinidos ascenden a 293.673
millóns. Ese subsídio directo ao
empresariado mantense en cifras significativas.

Case un billón de pesetas se
destina á política de Defensa.
Medran un 4,9% os gastos de
persoal polos custes do proceso
de profesionalización da tropa,
que se derivan da supresión a 31
de decembro de 2001 do servizo
militar obrigatório. No 2001 prevese a entrada de 17.000 profisionais de tropa e mariñeiria para
atinxir a final de ano o límite mínimo de 102.000 profisionais. Máis
de 274.000 millóns dirixense a
adquisizón de subministras.

Desemprego e
incapacidade temporal
O Estado destinará o próximo
ano ao desemprego 1,37 billóns,
ca que a taxa de cobertura atinxirá previsibelmente o 67,7% (en
maio deste ano era do 64,2%) .0
número de beneficiários supera
os 8, 12 millóns de persoas. A
estimación é que o paro se reduza até o 12, 7% da povoación activa en termos EPA e até o 8,5%
en termos de paro rexistado.
Respecto á incapacidade temporal , o gasto presupuestado é de
591.893 millóns.

Agricultura e pesca

Seguranza cidadá e cadeas
Ut:il 8,4% (a cifra máis alta) será
a medra que experimente a política de "seguranza cidadá", que
contará con máis de 802.000
millóns de pesetas. Seguranza
e Orde Público receberá
696.411 millóns, partida na que
se incluen planos específicos de
loita contra o terrorismo. Instituicións Penitenciárias contará con
106.000 millóns de pesetas, cos
que terá que afrontar a adaptación ao modelo imposto tras a
reforma do Código Penal e as
novas modalidades de cumprimento de penas.•

Sanidade
A dotazón medra un 6,2%. O
maior volume de recursos recaí
no sistema de Seguranza Social
e, dentro del, no Instituto Nacional
da Saúde (INSALUD), cuxo orzamento total importa 4,62 billóns
de pesetas. Deles, 2,86 billóns (o
61,9%) se xestionan palas comunidades con competéncia transferida: Andalucía, Catalüña, País
Basca, Comunidade Valenciana,
Galiza, Navarra e Canárias.

Pensións
O gasto presupuestado para o
conxunto das pensións do Sistema de Seguranza Social e do
Rexime de Clases Pasivas ascende a 9,81 billóns de pesetas,

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.
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Reserva Federal americana mantén
as taxas de interese ante signos
de desacelarazón económica

Tal e como se esperaba, a Reserva Federal de Es,
tados Unidos decideu manter as taxas de intetés
debido a que detectou unha desaceleración na
economía do país, ainda que advirte que ainda
existe un risco inflacionário, polo que non ofere,
ceu indícios de que pense di,
minuir as taxas no curto prazo.
Unha mala notícia para o eu,
ro, xa que o alto nível de tipos _
de xuro en Estados Unidos es,
tá funcionado como unha as,
piradoras de capital europeu,
que se fuga en busca de mello,
res rendementos.

xia, que até agora tivo un efeito limitado no au,
mento xeral dos prezos, prantexa un risco de
maior inflación".
Como resuldado, os riscos económicos "permane,
cen elevados ante a previsión
de que se xeren maiores pre,
sións inflacionárias", dixo o
comité, o que suxere que se
moma procliveª seguer incre,
mentando as taxas de interese.

'A Reserva Federal

incrementou as taxas
de interese seis veces
desde Xuño de 1999
para contera
inflación"

O Comité de Mercados Aber,
tos reunido o martes en Was,
hington votou a favor de dei,
xar a taxa interbancária no
6.5%, cifra na que se mantivo
desde finais de maio. Pero ta,
mén decideu manter o sinal de
alarma acerca da inflación, o que indica que non
existen moitas probabilidades de que comece a re,
<lucir as taxas en Febreiro, tal e como esperaban al,
guns investimentistas.
"Os dados recentes indicaron que a expansión da
demanda agregada se moderou até atinxir un rit,
mo cercano á da medra da produción potencial
da economía", dixo o comité en un comunicado.
"A pesar cliso, o incremento nos costos de ener,
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Por separado, a xunta de go,
bemadores da Fed votou a fa,
vor de manter a taxa de des,
canto no 6% .

A decisión de non modificar
as taxas, que corresponde
ponto por ponto coque se es,
peraba en Wall Street, non
deberia de afectar as cotiza,
cións, bonos ou taxas hipotecárias. ·

A Reserva Federal incrementou as taxas de 'intere,
se seis veces desde Xuño de 1999 para conter a ffi,
flación. A economía do país, que iniciou o seu dé,
cimo ano de expansión sen pausas, continua me,
drando con índices baixos de inflación e desem' .
prego e unha medra sostida no ingresa persoal. A;
taxas de interese atópanse actualmente no seu ní,
vel máis alto desde 1991. •
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Unha das administrativas en
folga de fame sufre unha doenza hepática e as consecuéncias
do xexun influíron na gravidade do seu estado. Xosé Luis Patiño, o primeiro en poñerse en
folga de fame, leva xa, ao peche desta edición, vinte dias
sen inxerir nada máis que líquido . Estas cinco persoas cantan
coa solidariedade dos seus compañei ros n centro sanitario,
que paran a sua actividade diariam nte quince minutos no
seu ap io, e do usuários, a
quen explican o que acontece.
A Xunta amparase nos acordo coas centrais sindicais sobre acceso á San idade asinado hai dous anos. Reitera que
para ser persoal fixo hai que
superar as opos ici ón s e que
non se van cambiar os critérios de cese. Segundo a Xunta
son só vintecinco os traballadores afectados por esta medida; segundo o persoal en folga,
son máis de setenta. O que piden é unha saida razoábel para
non quedar na rua. Alguns deles levan máis de dez anos traballando na Sanidade.
Xosé Francisco Ferreiro, parlamentário do BNG, sinala
nunha pergunta que as distintas interpretacións da vinculación laboral <leste colectivo
provocan "unha situación lament.á bel que está tomando
un cariz moi preocupante no
plano de saude dos traballadores afectados". O nacionalista demanda "capacidade de
resolución" da Administración pública e asisténcia aos
cinco folguistas. •
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Duas propostas galegas
sobre a Física en Xenebra

Vinte dias
de folga
de fame para.
non seren
despedidos
Xa se deu notícia en ANT n 2
954 da folga de fame emprendida por cinco traballadores
do hospital de Conxo, en
Compostela, para defender os
seus postas de traballo. A conel laria de Sanidade comunicou que a partir do 4 de Outu bro comezarian chcgar as
notificacións de cese ao colectivo de traballadores que se
atopan na mesma situación .
Este grupo, no que se integran
celadores, administrativos ou
técnicos de raios, xa desenvolvia as suas funcións cando o
hopsital dependia da Deputación da Coruña. Agora teñen
senténcias firmes do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza
nas que son considerados persoal indefinido. Para o Sergas
son simplesmente traballadores que non superaron o proceso de oposicións, polo que
os diferéncia do "persoal fuco".
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A Xunta outorga, desde este ano, 75.000 pesetas por cada trillizo. Na foto, as tres crianzas do presidente de AGAPAJMJ, Alfonso Pére:z:.
'-

Os pais de trillizos ecatrillizos demanda unha axuda anual da Xunta

Encontro Mundial de
Solidariedade na Habana

Tres de unha soa vez
-0- A. ESTÉVEZ

A Alfonso Pérez non lle afecta .a vella reivindicación de que os libros de texto non cámbien con tanta frecuéncia para poder ser
herdados polos irmás. O pasado ano, Alfonso e Mari tiveron dunha vez tres pequenos: duas nenas e un neno. Pouco tempo despois constituiuse a Asociación Galega de Pais con Fillos nacidos
de Parto Múltiple (AGAPAMU), que preside Alfonso Pérez. Reune
a vinte famílias galegas, todas elas con trillizos e, en dous casos,
con catrillizos. Son excepciós nun país que queda sen nenos.
"Cando soubemos o que esperasinala o presidente de AGAPAbamos perguntámoslle ao xineMU. Para o ano 2000 o Governo
central estabeleceu que todos os
cólogo onde podiamos atopar inque teñan xemelgos receban unformación. Respostounos que en
ha cantidade de catro veces o saInternet. Através da rede soubemos que existia unha asociación
lário mínimo; os trillizos receben
oito veces o mesmo salário, e no
estatal, ANPAMU , que reunia a
caso de catre nenes en diante a
aquelas parellas que tiñan tres
multiplicación faise por doce. A
ou máis tillos de unha vez. Foron
Xunta, tras as petieles os que nos
ción s da asoanimaron a constituir unha asociación, estabeleciación galega ", Até o pasado
ce 75.000 pesetas
por trillizo. Aos xeexplica Alfonso
Pérez. Na sua caano non existia mel g os galegos
despáchaos cunsa xa existia outro
nengunha
ha partida global
neno, Xurxo, que
de 5.225.000 pet~n agora catre
axuda pública
setas. Aos trillizos
anos.
ademais proporestabelecida
A golpe de telefociónalles 216 litros
de leite durante o
near a moitos
para os partos
segundo ano.
concellos Alfonso
múltiples.
puido coñecer a
Pero tamén hai
o u tras fam ílias
trillizos de dez
nas mesmas ciranos na AGAPAc un s t á n c i as.
MU. "Está ben
"Chamaba ao reque te boten unha
xisto civil e averiman cando nacen; non hai que
guaba se existia algun caso.
Aproximadamente a asociación
desprezar as 600.000 pesetas
que neste momento dá o goverestá integrada pola metade de
no central para os trillizos, pero
familias de trillizos que existen
que pasa despois? O que nós
na Galiza. A maioria das chademandamos da Xunta é que
madas tiveron unha resposta
mentres sexan rapaces haxa unpositiva e, sen embargo, non teha axuda anual", di Alfonso Pérnos a nengunha parella de Ourez. O ponto de mira destas farense, mália que as estatísticas
mílias está posta en Murcia, ontalan de alomenos duas", explide o governo autonómico yen de
ca Alfonso.
habilitar unha partida de vinte
millóns de pesetas anuais para
Por que asociarse? Até o pasado
os trillizos, máis para as famílias
ano non ,existia nengunha axuda
numerosas con sete tillos en
estipulada nen polo Governo cendiante. "En AGAPAMU hai xente
tral nen pola Xunta. "Os trillizos
de todo tipo: parellas con dous
supoñen un gasto de trinta mil pesalários, pero tamén unha muller
setas ao mes en leite maternizaque só cobra a Risga", explica.
da e máis de vinte mH en cueiros",

Xabier Prado e Xurxo Mira
estarán nc;i fase final do programa "Física en Acción",
que se celebra en Xenebra
no mes de Novembro. Prado
é profesor desta matéria no
instituto "Pedra da Auga" de
Ponteareas e expoñerá na
cidade suíza unha unidade
didáctica na que explica en
galego a teoria da relatividade en interacción con outras
matérias como as matemáti cas, o debuxo e a literatura.
Nesta Semana Europea Q9.
Ciéncia e da Tecnoloxia, Mira, profesor na area de Electromagnetismo da Universidade de Santiago, explicará
a sua laboura divulgativa na
televisión e na radio na que
pretende paliar a !'incultura
científica" da maioria da povoación. O certame "Física
en Acción" está organizad.e;>
pala Axéncia Europea do Espazo e o laboratório eu ropeo
de física CERN. •

De cada oito milleiros de partos,
un é triple. Algunhas das parellas que forman a asociación tiveron trillizos tras someterse a
técnicas de fecundación: outras
tivéronos de xeito natural. A última en incorporarse, de Pontevedra, non soubo que tiña tres
até que chegou ao parto, sempre por cesaréa. Até aquel momento as ecografias só atopaban dous fetos.

O monovolume necesário
"O primeiro ano é moi duro. Se
non hai traballo , non hai cartas,
pero se traballamos os dous tamén precisamos de alguén que
nos bote unha man. Os concellos denegan a asisténcia social
se non es pobre total. Só os de
Pontevedra e Ferrol facilitan
unha asistenta social unha hora
tres dias á semana. Polo menos podes ir ao supermercado
a facer a compra!" , explica o
presidente de AGAPAMU. Con
Froiz están negociando un descanto en produtos específicos
para nenos, mentres que Prenatal dá un cheque de cen mil
pesetas para mercar roupa
cando nacen. As axudas privadas non son nen moito menos
abondosas e non será pola marea de solicitudes que envia a
asociación. Para quen desexe
contactar con ela o número de
telefono é o 670 503 81 O; tamén se pode consultar a páxina electrónica www.partosmultiples.es.org
Tras unha primeira entrevista
con Tareixa Rei, a directora xeral de Família, están á espera
dunha resposta sobre a sua
principal demanda: que as axudas non se limiten só ao nacimento. "As parellas con trillizos
nacidos antes do pasado ano
non tiveron axudas. E a chegada de tres dunha vez imp lica
problemas de vivenda e de coche. Nós non ternos un monovo1ume · porque nos gaste gastar
os tres millóns de pesetas que
custa", afirma Alfonso Pérez. +

"O mundo é un templo fermoso onde caben en paz
todos os homes da terra".
As palabras de José Martí
serven de lema para o /1 Encontro Mundial de Amizade
e Solidariedade, que se celebra na Habana do 1O ao
14 de Novembro. O Teatro
Carlos Marx, o Pazo de
Convencións e o Teatro Nacional acollen as intervencións, as comisións de traballo e os encontros de diferentes organizacións políticas e sociais. Tamén se
aterecen visitas opcionais
a lugares de interese. Máis
información na oficina Sol
y Son de Cubana de
Aviación, que ven de trasladarse de Compostela a Vigo e que oferece paquetes
con vos e aloxamentos a
prezos especiais. Máis
información nos teléfonos
986 223 835 e 986 223 962. •

Condean a Citroen
a pagar polo fallo
dun airbag
Citroen terá que indenizar con
vinte millóns de pesetas a cada un dos tres tillos dunha
muller que faleceu en Zamora
cando, nun accidente
automobilístico, marchou con- .
tra o parabrisas sen.que se
activara o airbagdo coche.
Esta é a primeira resolución,
correspondente aos xulgados
de Zamora, polo que a multinacional francesa ten direito a
recurso. O valeiro legal permi·te ás empresas automobilísticas non dar respostas sobre
as causas polas que fallan os
airbag. Neste caso, Citroen
deféndese ca argumento de
que non se deron as
condicións na colisión para
que o airbag se activase. A
senténcia afi rma, pola contra,
que a bolsa de plástico teríalle
salvado a vida.•
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Nengunha canta cunha estratéxia de conservación
que poda paliar~ a situación
.
.

-

Doce espécies de -aves están próximas
á desaparición
Ao longo deste século extinguíronse na Galiza 7 espécies de
aves e agora están ameazadas
outras 66 en maior ou menor
grado, pero 12 delas corren perigo de extinción se non se pon
pronto remédio. Un paliativo
que, segundo a Sociedade Galega de Ornitoloxia, non se albisca por nengun lado ao negarse
a Xunta a pór en marcha planos
específicos, ainda sabendo desde hai tempo da situación crítica
de moitas destas espécies.
A máis ameazada na actualidade é a' Cerceta, un pequeno parrulo que ten a sua única colónia
peninsular nas Gandaras de Budiño, nas ribeiras do Louro, hoxe
moi contaminado. Na actualidade existen sementes entre 14
e16 parellas, cando hai só 10
anos habia a metade máis.
Como segunda esp~cie máis
ameazada sitúase a Aguia Real. No censo de 1992, só se atoparon 4 parellas seguras e tÍ"es
probábeis. Hai 50 anos existían
de 20 ~ 25 parellas repartidas
polas montañas de Lugo e · Ourense. De Lugo despareceron,
hai vinte anos, totalmente.

· Existen 66 espécies de aves ameazadas na Galiza, pero 12 _están pró•
ximas á sua desaparición~ sen que
ex-ista nengun plano pára remedialo. Asi s~
desprende dun informe realizado pola Sociedade Galega de Ornitoloxia (SGO), con motivo do Dia das Aves, celebrado o 1 de Outubro.

Águia real.

existian perta _de 60 indívíduos.
Máis que difícil é un milagre ver
executar a ese sobrevivinte a
sua parada nupcial.·
Non hai dados sobre a povoación
actual da Chanela, que vive na
alta e média montaña dos macizos Central e Oriental ourensáns
e nas serras orientais de Lugo.
Sábese que desapareceu no Noroeste de Lugo e no Sul de Ourense, así como da maioria destas
duas províncias onde antes era
moi habitual.. A sua vida non vai
ser moi longa se ternos en conta
que é unha espécie moi demandada polos cqzadores e ainda
conta con permiso para a caza.

é> turismo e .
a falta de cultivos.
Do Sisón unicamente qu~dan
50 parellas pota T errachá e na
zona de Chantada e nos chans
do Deza. Hai vinte anos existían
petto de 250 parellas. Esta ave
é semellante á Avutarda.

Pillara das dunas.

. ocupar o seu lugar nos areais.
A Avelria chegaba antes en
bandadas do frio de Europa para ·
invernar nos prados galegas cheos de auga. Agora sementes permanecen aqui entre 20 e 30 parellas para criar na Primavera, to·das elas na Límia e a Terrachá.
A Avecacina tamén viña invernar aes nasos humedais, voltando na Primavera cara Europa.

Agora a povoación galega redúcese unicamente a menos de 30
parellas, recluidas no ria Salas,
perta da fronteira con Portugal.
Antes eran moi comuns sobre
todo na lagoa de Antela.
Ás ave5 mariñas tampouco lles vai

A Lagoa.de Antela eñ all'eCICÍÓn Leste. No recadro, Juan ªo Tuno", de pé, e Anlanio ªo Perilla"
mostrando como se entraba aos patos. Rec:onstrución da cena en Yilar de Santos en 1993.

Pita do monte.

Ainda hoxe poden verse pota Límia, Terra Cha ou Corrubedo, se
hai moita sorte, unhas aves con
longas patas e grandes ollos, o
Alcaraván. En -1989 estimábase a sua povoación en perto de
200 parellas. Hoxe só quedan 27.

moi ben. Así, o Arao, que antes
se podia ollar a centos por toda a
costa galega, agora quedou reducido ás illas Sisargas e ao Cabo
Vilán. Nos informes afirmase que
non existen máis de 11 parellas.
O Pombo das Rochas tamén
están en horas baixas, reducíndose cada vez máis o seu território. A comezos dos anos 80
calculábase que as parellas podian chegar a 100. Agora sábese que non pasan de 26 e só en
2 ou 3 pontos do litoral e na serra de Rubiá en Valdeorras.
Un pequeno córvido de peteiro
vermello e curvado, a Choia,
que vive nos cantis e barrancos
do litoral e do interior, andaban
antes en bandos semellantes
aos dos estorniños. Hai 7 anos,
xa só quedaban entre 56 e 114
parellas. Desde aquela desapareceron en várias áreas, sobre
todo nos ríos interiores.
Entre as espécies desaEarecidas hai que citar ao Vrturico
Patirrubio, ao Mazarico Rabinegro e ao Voitre Branca.
Se noutro tempo as maiores
agresións contra as espécies
eran, sobre todo, a caza e a rapañota de ovos, agora son os
domingueiros nas praias, con
xente que cada vez acude aos
areais máis cedo, as motos e todoterreo polas dunas, a desaparición de cultivos e os pesticidas,
sobre todo no interior, os que
causan máis estragos. Tamén a
desapación de humedais, como
a lagoa de Antela, e o desecado
doutros como o de Cospeito ou
a contaminación das augas.+

Durante os 30 últimos anos o número de exemplares da Pillara
das Dunas, reduciuse á metade. Hoxe o número de parellas
deste pequeno habitante das duA Pita do Monte, é, se cadra
nas e praias costeiras que pon
a espécie ameazada que máis
os seus ovos directamente na
publicidade ten, sobre todo desarea é mínimo. Por iso son as
de que Fraga se dedicou nos
praias máis grandes e con duAneares a cazar un dos derranas, as de Baldaio, Camota e
deiros exemplares. Os últimos
Corrubedo, as que albergan a
dados dos que se dispón afir- · maioria desta exígua pc;>voación.
man· que só existe un macho e
Nas de Lugo desapareceron to3 ou 4 fémias. En 1982 ail'.'lda
talmente e os turistas viñeron

__

Carlos del Álamo denúncia tramas incendiárias eArsénio Fernández de Mesa desmínteas

Carretador do PP detido por pirómano
O pasado vinte seis de Setembro o vi.ciño do Saviñao Ramón
D '. V. foi detido por terceira. vez
acusado de ser o autor de máis
de doce lumes. Trátas·e dun
comportamento illaao que o xulgado de Monforte relacionou
con algunha enfermidade mental. O detido é unha persoa solvente e, no campo político, des.:
tácase por ser carretador do PP.
Ramón D.V. tora detido o 31 de .
Agosto acusado de ter prendido
lume en distintos montes da comarca de Lemes en nove ocasións, pero fora posta en liberdade despois de que a xuíza do xulgado de Monforte plantease a posibi lidade de observación psiquiátri~a~ P~ster.i~m;iente; o sete de

Setembro volveu a ser detido,
normal e de comportamento codestas coas mans na masa e con
rrecto. Tamén estaba profisio;
artefactos incendiários na sua
nalm~nte ben considerado. "E
man, acusado de provocar tres
moi bon carpinteiro e mellar viciturnes. A última detención produ- . f1o", dixo un dos seus conviciños. Todos os que coñeclan ao
ciuse o vinteseis de Setembro.
detido coincidiron en atribuir a
algun problema psiquiátrico as
A segunda vez que foi detido,
Ramón D.V. contou con total
suas práticas incendiárias e todos eles descartaron outras monaturalidade como operaqa, aintivacións ou que participase nalda que despois de ser posta en
gunha trama incendiária.
liberdade acusou un proceso
depresivo. Tras a seguinte deÉ máis, convencido de que é untención, o xulgado tivo que interha persoa inofensiva, tras unha
nalo en prisión.
das suas detencións, o alcalde
As actividades incendiárias Rada localidade, Xaquin González
(PP) fixo xestións para lograr a
món surprenderon a todo o
sua posta en liberdade. O rexemundo no Saviñao cando secodor ten amizade .co pai pirómano,
ñeceron. De carácter retraido,
era considerado unha persoa
un axente eleitoral do PP. Ade,

mais, o mesmo detido era carretador do PP no lugar de Valiñocovo, na parróquia de lgrexafeita.
Por outra banda, o conselleiro
de Meio Ambiente, Carlos del
Álamo insinuou que hai unha
trama para provocar os incéndios, máis perigosos. Segundo
del Afamo este turnes son "provocados intencionadamente para criar alarma social e desgastar politicaínente ao Governo".
Oeste xeito o conselleiro uniuse
átese. da conspiración, ainda
que destas non exibiu artefacto
incendiário nengun, como proba
da sua denúncia. Cómpre lembrar que no seu dia, sendo conselleiro de Agricultura Xosé fy1anuel Romai Beccaria -e del Ala-

- ''

',

mo director xeral seu- exibiu un
artefacto incendiário que resultou ser un aparello pirotécnico
empregado como foguete nat~
gunha festa no verán.
Mentres Carlos del Álamo abandeiraba as teses conspirativas,
o delegado do Governo, Arsénio
Fernández de Mesa abordou a
cuestión da autoria dos lumes e
dixo que "a prudéncia máis elemental exixíbel aos cargos de
responsabilidade abriga a non
especular. Cando teña dados incontestábeis, respostareille: hoxe por hoxe pareceríame unha
frivolidade imperdoábel". Oeste
xeito, Fernández de Mesa desautorizaba sen sabela a Carlos ,
del Álamo.+
- '- \
.~ .
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Triatlón epiragüísmo espertan confianza de medallas en Atenas 2004

Seis galegos obtiveron
diploma olímpico en·Sydney
-0- CÉSAR LORENZO GIL

Foron 17 os galegos que participaron nos Xogos Olímpicos
de Sydney que remataron o pasado 1 de Outubro. Seis deles
volveron a Galiza coa satisfacción de ter quedado entre os
oito mellores nas categorias
nas que competiron. Vários
dos que gañaron diploma
olímpico demostraron que
dentro de catro anos, en Atenas, poden vir con algunha medalla pendurada do pescozo.
O piragüísmo é, sen dúbida, o
deporte no que Galiza destaca
con maior claridade a nivel
olímpico. Tamén foi no que se
alcanzou o mellar posto. Xosé
Alfredo Bea e David Mascato
foron cuartos na final de 500
metros da categoria C-2. A parella ogrobense tamén disputou
a final de 1.000 metros, na que
ficaron novenos. No médio quilómetro , a vitória foi para os
subcampións do mundo Ferenc
Novac e lmre Pulai, de Hungria.
En 1.000 metros, foron os romanos Mitica Pricop e Florin
Popescu os gañadores.
Xovino González foi sexto nos
500 metros de K-1. O vigués fixo un excepcional início de carreira pero pouco a pouco foi
perdendo posicións. O ouro foi
para un dos mellares piragüístas da história, o noruego Knut
Hollmann, tamén vencedor na final de 1.000 metros. Ana Penas, integrante da equipa española de K-4, tamén obtivo diploma lago de que a sua embarcación fose oitava na final de 500
metros. As campionas olímpicas
foron as palistas alemanas.
O marinense Xosé Manuel Crespo, que ficou nas semifinais de
C-1 ; a canguesa Tareixa Portela,
de só 18 anos, tamén quedou excluída nesa mesma eliminatória
en K-1. Contado, a piragüísta de
Aldán segue a ser unha das fortes promesas deste deporte e é
posíbel que a temperá experiéncia de Austrália lle sexa moi rendíbel para se preparar para unha
medalla en Atenas en 2004.

O diamante
chamado lván Raña

É moi difícil conseguir destacar
nun deporte tan complicado como o triatlón cando este comeza
a· sua andaina olímpica. É por
isa ainda máis destacábel o
quinto pasto que acadou lván
Raña. Este poderoso atleta de
Ordes, campión de España e
chamado a ser un dos grandes
da história deportiva de Galiza,
só ten 20 anos e, ben no triatlón,
ben no ciclismo -deporte que o
tenta- seguro que terá moito
que dicir de aqui a catre anos.
Se para Raña as olimpiadas de
Sydney foron unha porta de entrada cara ao éxito deportivo,·
para o atleta André Diaz, estas
foron as derradeiras. O seu sétimo pasto na final de 1 .500 me-

O galego lván Raña é unha das promesas máis firmes no triatlón mundial.

tros ten un mérito enorme, mália
estar nas quinielas das medallas nos últimos meses. Mais na
contra do coruñés estivo a sua
feble saúde. Na primeira rolda,
Diaz entrou xa con moitas dificuldades por culpa dunha gripe
inoportuna que o condicinou até
a final. Na hora do final do reinado do marroqui El Guerruj,
André Diaz viu lonxe de máis a
vitória do keniano Noah Ngeny.
Sen saír do atletismo, Galiza estivo representada por Maria
Abel, eliminada nas séries de
10.000 metros; Marta Míguez,
lanzadora de xabalina, sen posiblidades de entrar na final, ao
igual que David Martínez, lanzador de peso.
En remo, Xoán Zunzunegui aca-

bou terceiro na final B de dobre
scull. O asturiano afincado en
Galiza Maurício Monteserin tivo
má serte nesta mesma categoria e foi último nas duas carreiras que disputou.
A competición galega completouse con outros nomes. Henrique de la Fuente, da selección
española de voleibol, fqi noveno. Xurxo Maciel rematou na
posición 22ª na clase Mistral de
vela. A nadadora Paula Carb.allido formou parte da equipa de
relevos de 4x200 metros libres,
eliminada na primeira rolda. A
pontevedresa foi a que mellar
tempo obtivo. Finalmente, Francisco Zas, de tae kwondo, non
puido vencer o seu primeiro
combate e, o pior de todo, volve
a Galiza cunha lesión.+

O'opróbio' de España e
as axudas públicas
Se ben a nivel galega, os resultados de Sydney non toron
moito piares dos esperados,
parece que no Estado español
está desatada a treboada logo
d~ que o número de metais
volvese descer por segunda
vez consecutiva despois da éxtase de Barcelona. Comentaristas de toda iaeoloxia e membros da clase política "exixiron
responsabilidades" e "pediron
cámbios urxentes" no modelo
de axudas financeiras ao deporte de elite. O certo é que,
en comparación con outros países de similar povoación e
produto interior bruto, a colleita
foi' escasa.

Os pro'gramas de Axudas aó
Deporte Olímpico (ADO) demostraron estar en crise. A
excesiva importáncia ·concedida aos resultados imediatos e
o abandono da formación
contínua e racional do deporte poden ser causas do estancamento. Administracións como a galega ou a española
abandonaron o seu labor de
fomento do deporte escolar e
universitário e non conseguen
criar unha estrutura de adestradores capacitada para educar na diversidade de deportes que Galiza pode acoller
grácias ás suas condicións
naturais. +
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As famílias dos náufrag9s do Arosa reclamaron novas durante ·horas esó recebian angúria eaco~o -·
.

,

~

,
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Amorte dos mariñeiros convertida en espectáculo mediático
-e>- A. EIRÉ

"Non nos deixan nen remer a
nosa dor", queixanse os mariñeiros ante o acoso dos meios
de comunicación: As mortes
convertíronse en espectáculo.
A dor vende. A dor allea interesa as audiéncias. Pero "ninguén nos informa, ninguén se
preocupa antes pola vida dc;>s
mariñeiros", afirman no bar
Leña Verde do Morrazo. "Un
sobrevivinte, cinco mortos e
sete desaparecidos no pesqueiro Arosa, en augas irlandesas", afirman os partes oficia is como resumo. A dor, para a estatisticas non importa.
"Xa non podemos nen chorar en
paz". Os familaires dos náufragos
do Arosa láianse ante o acoso
dos xornalistas. Estanos a convertir nun espectáculo. O número
75 da ·rua Pazos da Fontela de
Bueu, domicílio do capitán do barRicardo Arias, o único mariñeiro que se salvou da morte.
co, Ramón Pardo Xuncal, converOs xornalistas convertidos en node reunións dos amigos e dos fa- .
tiuse no obxectivo dos xornalistas
ticiei ros de ida e volta. E os famimiliares. Os teléfonos estaban a
remedando os chalets madrileños
liares sen notícias oficiais. Agamaioria das veces c0lapsados
de La Moraleja, onde viven moirrándose as tabeas da "desinfor- _palas rádios. "Maldita guia telefótos populares da prensa do coramación", da manipulación, da esnica", exclamaban os familiares
zón. Pero non é o mesmo. Famido contramaestre Xulián Soto.
liares, viciños, mariñeiros, non vi- ,-peranza que a levaba o vento
xunto coas ondas da rádio e da
ven o naufráxio do Arosa como
1
Non tecles cora%ón'
un espectáculo ou coma unha no- - tlevisión. Sen peirao no que atra- ·
casen
as
novas
oficiais.
Semellava, senón como a angúria da
ba como se a incerteza fora un
Habia outro laio en todas as nais,
marte que, tal gaivota, planea sofurón 'que os abrigase a sair dm~
os tillos, as mulleres, os amigos:
bre Bueu, Marin, Cangas, Pontesuas cobas da dor e o infortúnio
"non tedes corazón, estades a
vedra, Pontecesures, Lousame ...
á procura das notícias polos peiprolongar a nasa agonia". la diriraos, polos bares, polos lugares
xido contra os armadore~ que
Pero os xornalistas seguian á caza de familiares, de amigos, de
coñecidos. E a maioria parapetábanse nas suas casas, baixaban .
as persianas para conviver coa
negrura na que estaba instalado o
seu corazón. Tocaban ao 'tímbre,
perforándolles a dar ferinte. E,
cando alguén se via na abriga de
sair, cámaras, fotógrafos, micrófoDespois dunha trax$dia hai que
para ir ao Grand Sale. Os familianos, saian tras deles como se foprocurar as causas, buscar culres das vítimas, desde a sua desen á percura de Ana Obregón ou
pábeis, atapar a quen botarlle as
sesperación, facian referéncia ao
de Jesulín de Ubrique. A marte
culpas. Pero logo se esquecen,
mal estado do buque. Afirmaban
feita espectáculo, comércio. "Non
agás os familiares e amigos, ás ·os familaires do contramestre Xuhai panos negros. Onde está a
vítimas do mar. "O mar as leva,
lián Soto que non reunia as míniCosta da Marte", inqueria unha
somos do mar", rosman as onmas condicións de seguridade,
xoven xornalista de Madrid. O
das nas praias de Cabo Home.
que o mercara nun estado lamenacoso na vivencia do capitán foi
tábel e que, despois de darlle untanto que os familaires decidiron
"O barco, mália aos seus 25
ha limpeza, mandárono loitar cosair ao portal e recriminar aos xoranos, estaba en perfeitas condias ondas. Recordaba tamén que
nalistas a sua persecución.
cións para nayegar. No lugar en
xa tivera unha· via de auga no·
que tivo lugar o naufráxio, teríamesmo porto e que tivo que ~ten
Xornalistas e máis xornalistas
lle pasado o mesmo a calquera,
delo o remolcador antes de zarna percura do morbo, da ·marte,
novo ou vello. Aquel mar é moipar no mesmo porto de Marin.
da dar para convertila en especto mar, cando se levanta", afirtáculo, se cadra en ficciónr. A
ma Daniel Martínez, un dos arO cuñado de Xulián Soto afirma
dar elevada a categoria mediátimadores.
que o contramaestre 'tiña noxa de
ca, despersonalizada, desconentrar no barco" e tamén comentextua·lizada, desideolixizada,
Pero o Arosa, que andara ao pintara que preferia "morrer de fame
deshumanizada ...
cho en Ondárroa, fara reformado
que embarcar''. Ao fin embarcou,

non daban novas dos sobrevivintes, pero tamén contra as autoridades. E os familiares ian ado'ptando a morte nas suas casas,
nunha lenta agonia de mariñeiro.
Na angúria da desesperación de
ollar como os que se foron o oito
de Setembro xa non volverán. "O
mar, o mar, o mar os leva, os
mar os trae ... ", rosmaban as ondas na praia de Beluso.

ra cu'rarse. "Non se curou, salvouse. Non era esta a sua", dician os seus familiares. Pero o
maquinsita aparicia cunha leda
angúria. · Ledo por salvarse, por
ollar que ainda non lle chegara a
sua hora. Angúria porque tivo a
sinal de que calquer dia lle pode
chegar a el a morte en forma de
onda e, tamén, por saber que os
seus amigos morreron e el non.

Só en Marin, no domicílio de Ricardo Árias Garcia, se vivian
con ledícia as novas. A TV déralles aos seus familiares a imaxe
de Ricardo con vida, con toda a
sua vida. Confirmaban deste
xeito as novas, difusas, confusas, esperanzadoras e, ao mesmo tempo, temerosas. Até velo
por televisión salvo, só eran rumores e esperanzas.

'A mar non

As esperanzas ás que se agarraban as outras famílias, pero a
táboa de salvación non era outra
que a falta de notícias que, irremisibelmente, os levaba cara o
loito xa asumido, cara a marte.
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Un vello mariñeiro de Marin, que
sobreviviu a dous naugráxios,
comentaba como ao comezo,
mentras un non esquece, apodérase da persoa sobrevivinte
case un carrego de culpa por
salvarse e por ter morto os compañeiros. "Ao final, tes que viver
e supéralo, pero nunca esqueces. Os compañeiros apreséntanse no barco ás noites".
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"Non é xusto, a mar non é xusta. Pasas a vida dentro dun cascallo dentro do océano, e lago,
nunha reviravolta, vaste para o
fundo. Esta vez tocoume viver a
Unha morte que, no mar, sábese • min para contalo , pero a próxima poderei correr a mesma xorque está detrás de cada con.
Convívese con ela e, ás veces,
te que eles. Duvido que poda
voltar ao m_ar. Asi o penso agoescápase un sen saber moi ben
ra, pero, cando voltea Marin dacomo. Foi o que lle pasou a Careime conta de que necesito trarracelas, o maquinista do Arosa,
ballar e a miña profesión é a de
que chegou ao seu domicílio de
mariñeiro. Que lle vou facer".
Marin. o pasado Domingo desComentaba Ricardo Arias, o sopois de que un médico irlandés
brevivinte para a televisión deslle realizase unha revisión e lle
recomendase o desembarco pade o hospital de Galway.+
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Culpan ás condicións de traballo das traxédias dos mariñeiros

XI

Neste ano morreu máis xente que nos últimos dez
pero seica quixo voltar e o armador negouse a pagarlle a pasaxe.
Os sindicatos e as asociacións
profisionais afirman ·q ue as causas dos naugráxios son as condició ns laborais. Manuel Muñiz,
presidente da ATINAPE afirma
que nun ano morreron máis mariñeiros que nos dez anos anteriores no Grand Sale. "As condicións de vida, a falta de renovación da frota, as condicións laborais e sociais convetiron ao Grand
Sale, -segundo Muñiz-, no princi- ,
pal sítio de sinistralidade laboral.
Desde os sindicatos, pala sua
parte, afirman que é moi fácil culpar ao armador ou ao patrón, pero que r:iinguén quere entrar nas

N
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concidicións laborais, en cantas
horas traballan os mariñeiros e
nas condicións dos buques que
teñen que ser inspecionados palas capitanias marítimas.
Competéncia , modernidade ...
Palabras que esconden explotación, miséria, riscos, naufráxíos,
traxédias ... Despois veñen os funerais, os laios, as declaracións
e a marte convertida en espectáculo. A quen lle interesan as causas? Quen se acorda 'verdadeiramente dos mortos e das viuvas
e orfos de vivos? "O mar, o mar
os leva e non voltan máis", rinchas os cabalas da noite palas
augas do Grand Sale ao chocar
, qontra as cascas de madeira
convertidas en barcos.+

llléijt.liiii';Miiiji.lfi
Para pecharrnos este trío de notas de tema
xacobeo, queremos hoxe falar da chaqueta,.

O FÍO DA-LINGUA

Non se trata dunha palabra de orbce ,gale~a pero ten moito que ver con Santiago.

Santiago e a chaqueta

Santiago foi un santo moi popular en toda
Europa na Idade Media e a súa devoción
chegou mestno a Escandinavia -onde por
bou sendo rei de Bretaña e de Galiza.
nasas irmandades. O arquetipo. Jacques ou
certo se instalou o apelido galega e onde
Jacques Bonhomme é .equivalente ao noso
aparece o noso país como Jakobsland, Ga- , Mais volvendo a Sant-lago, a súa populaXan, Xan Paisano ou Xan LalYrego.
liz, Galiza, Galtcia, etc. en contraposición
ridade fixo que moitas xentes levaran ese
a Hispania, Hispanialand, Span, Spannome en Europa. Tanto se espallou entre
E jacques ou jaque pasou a denomin~r taland, etc. Esta distinción, por outra parte,
os campesiños franceses que Q nome pro- . mén nesa época unha especie de chaleque
non é illada, senón que aparece noutras lipio chegou a facerse un nome común co
ou xibón acolchoado, con IT).angas ou sen
tetaturas e outros textos, por exemplo na
significado de "campesiño, labrador". Os
elas, que levaban os homes, maiormente
célebre novela de cabalería Roman de Ponjacques protagonizaron sonadas revoltas
guerreiros e arqueiros. Máis longa era outra
tus, a historia do pr0cipe galego que acaantifeudais no século XIV semellantes ás
prenda denominada jaquette, palabra da

mesma procedencia. Foi esta última a que,
dende o francés, entrou en diversas linguas_
(alemán, catalán, inglés, etc) pero, realmente, dende onde partiu a difusión internacional da palabra coa consolidación da
prenda moderna -no século XVIII- foi da
adaptación fonética inglesa (jacket).

'

J

Naturalmente chaquetón e outros términos
da mesma familia proceden da mesma orixe.
E tamén acorre o mesmo cunha outra
prenda de máis cerimoniat o chaqué.
E sen ningunha relación con estas prendas,
mais esta vez si cunha orixe lingüística galega-portuguesa evidente, temas a palabra·
corpiño que logo pasou ao español.+
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Afirma_.tamén que areforma da Lei do Menor proxectíida écontrária
ás recomendacións do. Consello de Europa

~ · Poder Xudicial considera que o novo delito

de apoloxia do terrorismo é anticonstitucional
-0- B. LAXE

O novo delito de apoloxia do
que o Governo
pretende introducir na reforma do Código Penal é anticonstitucional por atentar
contra a libertade de expresión. Así o ditaminou o pleno
do Consello Xeral do Poder
Xudicial. Tamén considera
que a reforma pretendida da
Lei do Menor é contrária ás
recomendacións do Consello
de Europa e que o novo delito que pretenden incluir sobre alteración nos plenos
municipais xa está tipificado.
t~rrorismo

O Governo central recebeu un
descalificación total por parte do
Pleno do Poder Xudicial mália a
que os membros máis críticos
perderon catro votacións por
dous votos : 1O conselleiros proposto polo PP e CiU , contra 8
propostos polo PSOE , 1U e
PNV. O informe non é vinculante, pero demostra a inconstitucionalidade dalgunhas propostas, como atentan outras contra
as recomendacións de organismos internacionais no tema do
menor e, por último, até lles fai
notar ao ministro Angel Acebes,
como algun delito por alteración
nos plenos xa está tipificado, o
que demostraría o pouco rigor
xurídico da proposta.
No informe dise claramente que
a resposta á violéncia terrorista
"debe de afrontarse desde a serenidade, partindo en todo momento do pleno respeito aos dereitos fundamentais e libertades
públicas recoñecidos pola Constitución e por convénios internacionais en matéria de dereitos
humanos".
A respeito do delito de apoloxia
do terrorismo , o CGPJ recórdalle a interpretación do Tribunal
Constitucional e menciona entre
outros paráfos de diversas senténcias un de 1987 no que se
afirma: "a manifestación pública,
en términos de elóxio ou de
exaltación, dun apoio ou solidaridade moral ou ideolóxica con
determinadas accións terroristas, non pode ser confundido
con tales actividades".
Recoméndalle, polo tanto ao
Governo, que "se~:a consciente
dos problemas que esta clase
de delitos ocasiona na sua aplicación, porque teñen que encadrarse dentro dos límites do dereito fundamental á libertade de
expresión recollido no arigo 20
da Constitución".

Aplicación aos menores

~

'l

A respeito da proxectada modificación da Leí Penal do Menor, o
CGPJ considera que atenta
contra un princípio inamovíbel:
"o superior interese do menor".
Para que se preserve invoca a
prqpria exposición de motivos
da leí que se pretende modificar
e, tamén, unha recomefldación
m Ao Consello de Europa que sos-~o
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OVaticano e a Ul
internacionalizan
o proceso basco
O oferecimento do Vaticano
para colaborar na resolución
do conflito basca
,
-inicialmente dixera mediar
pero o Governo español fixo .
unha chamada de atencióne a intervención do
Parlamento europeu e da
· Comisión están a significar a
definitiva
internacio11alización do proceso basco. España loita
contra esta
internacionalización, pero
tanto o anúncio do Vaticano,
como do europeu, como a
negativa española, dan idea
das presións exercidas para
buscar vías de solución a un
fenómeno que rexista altos
niveis de violéncia desde hai
cuarenta anos. Mentres, o
PP segue a tratar de tirar
rendimento eleitoral do fenómeno da violéncia e apoiase
no PSOE para forzar unhas
eleicións anticipadas que aupen ao ministro Jaime Mayor
Oreja ao pasto de lehendakari. +

Aempresa

que contaminou Doñana
-suspende pagos
-tras recebir axudas
millonárias

Algunhas das propostas para perfilar o delito de apoloxia do terrorismo, baten contra decisións do Tribunal Constitucional no pare·
cerdo CGPJ. Na foto, homenaxe a morfos de ETA o pasado 27 de Setembro en Bil~o.
1
-

tén que aos menores só se lles
pode aplicar medidas de carácter educativo .
Os 8 maxistrados máis progresistas puxeron de manifesto como no proxeto do Governo central non se e_xplica onde se cumprirán as medidas de internamento, en que tipo de estableci-

mentas, con que réxime e con
que apoio do persoal técnico.
O CGPJ sostén no seu informe
que as condutas terroristas dos
menores de 16 anos non sexan
enxuiciados na Audiéncia Nacional. Neste senso, os maxistrados progresistas, afirman que
o pase á Audiéncra Nacional al-

B. LAXE

. Arranxar casa allea
"Arregla a miña vida que a tua nada che importa". Así contestaba o
Carn:ilo de Fidalgo aos entrometidos. Iso é o que está a facer o Governo español: média para que Montesinos, o sicário, de Fujimori,
sexa admitido como refuxiado político nun país de Africa, esquecendo, pola viada indulxéncia política, os seus crimes. Tamén andan de cachancháns entre os israelitas e os palestinos e de chisgarabis pola Europa do Leste!, No que consideran a sua casa, que ninguén
se meta. Q Vaticano ofereceuse para "mediar". no conflito de Euskadi. Pero un segundo comunicado, via Opus, aclarou que non fora
ben entendido o ·italiano e que debía de lerse unicamente como
"contribución" cara a paz de igrexa católica.
Mentres tanto, o PP e parte do PSOE (as diferéncias son importantes no seu interior, sobre todo entre Madrid, máis-dialogante co
PNV, e o PSE-EE) tentan demostrarlle ao PNV a febleza das bases
nas que asenta a sua estrurura de poder, anunciándolle que non só
pode perder cuotas de xestión mediante unha derrota eleitoral, senón que o Estado ten resortes para sacadle outros anacos de Euskadi. Tratan, <leste xeito, de amedoñar aos sectores peneuvistas roáis
ligados ao poder institucional. Despois de desbancalos da Kutxa,
agora ameazan con retirarlles a dirección da Ertzai.na, seguindo o dítado de Fraga. ETA, contenta e o Lehendakari ollando para os inquéritos para convocar eleidóns: Decembro ou Primavera. Será capaz
Fraga de facelas coincidir. co~s galegas como queren en Madrid?•

tera as normas de competéncia,
mostrando ao mesmo tempo a
sua preocupación pola discrecionalidade xudicial e a inseguridade xurídica do menor ao aplicarlle medidas de internamento
de un a 10 anos.
A respeito dos xóvenes maiores
de idade, afirma que, ainda que
podarán ser xulgados pala Audiéncia Nacional, se deberán
adoptar mecanismos complementários para ·e vitar os desprazmentos contínuos dos menores desde o seu lugar de orixe a Madrid.
O Governo central preteñde que
secastigue con penas de seis
meses a un ano de cárcere aos
que perturben a orde nos plenos
dos .concellos, sempre que as
persoas non pertenzan á corporación. O CGPJ considera que
non ten sentido este novo artigo
do Código Penal posta que xa
está previsto este delito no artigo
558 no código vixente. Este artigo castiga xa con pena de multa
ou arresté> de fin de semana aos
que "perturben gravemente o orden" en diversas institucións, entre elas as corporacións locais.
O governo central, por vaca do
Ministro do Interior, Mayor Oreja, xa anuniciou que, no sustancial non teñen pensado facerlle
caso ao CGPJ, ainda que considerou o informe como "relevante", para, seguidamente, afirmar
que é lóxico que o Poder Xudicial e o Governo discrepen.•

Despois de recebir axudas
públicas por valor de seis
mil millóns de pesetas, a
empresa Boliden-Aprisa
suspendeu pagamentos o
Martes tres de Outubro.
-Esta compañia é a
proprietária da
explotación mineira cuxa
balsa de contención, ao
rachar, provocou un vertido tóxico sot>re o parque
de Doñana que danou gravemente o entorno ecolóxico do mesmo. Boliden
arrastra grandes perdas e
ten débedas por valor de
· 20.000 millóns de pesetas,
o que, ademais da
suspensión de pagamentos, acarreará o peche da
mina. Calcúlase_que dous
mil en;1pregos directos e
indirectos estarán afectados polo p~che. +

Alude de imigrantes
detidos cando trataban
de cruzar Xibraltar
A política española de imigración segue a dar paus
de cego e limítase a perseguir aos imigrantes que
chegan pqr mar desde o
Norte de Africa. O último
·alude estaba integrado por
445 persoas que viaxaban
en 13 barcas, a maioria delas procedentes dun buque ·
que zarpou dalgun porto
norteafricano e que se
achegou ás águas
territoriais españolas no Estreito de Xibraltar. No que
vai de ano 11.000 imigrantes foron detidos ao tratar
de curzar o Estreito. De seguir a medrar o número , o
Estado verase superado pala avalancha.+
·

[

•

18

MUNDO

Nº 955 - ANO XXIII

ANOSATERRA

5 DE OUTUBRO DE 2000

Ehud Barak extrema avioléncia sobre os árabes para salvar oseu governo

Oxogo do poder en Israel tinx.e de sangue Palestina
-0- CÉSAR LORENZO GIL

-

?

Desde que o ultradireitista israeli Ariel Sharon entrou na
Esplanada das Mesquitas de
Xerusalén, Palestina está cuberta de loito. Considerada unha provocación, a yisita do xenocida hebreo resucitou a intifada árabe de pedras e raiba.
A resposta do exército de ocupación foi terríbel: máis de 60
mortos e un nivel de violéncia
descoñecido desde os acordos de paz de Oslo de .199_3. ,
Unha imaxe de televisión percorre
a diário o mundo e esperta o horror. En menos de dez segundos,
a vida foxe do rostro dun neno,
Mohamad Jama! al Dourra, arreconchegadiño ao pai, incapaz de
parar o fogo dos militares israelís,
que acaban feríndoo e atravesándolle o corazón ao pequeno. Fora
de cámara son xa dez, alomenos,
os menores asasinados.
As causas deste rebrote da violéncia en Oriente Médio hai que
buscala na difícil situación que
atravesa Ehud Ba~ak' no governo
de Tel Aviv. En irlinoria desde
hai vários meses, in.capaz de lograr un acordo con lasir Arafat e
necesitado de apoios da intransixente direita ultrarrelixiosa, o primeiro ministro precisa fortalecer
a povoación xudia baixo unha situación de polarización política.

O exército israelita disparou indiscriminadamente contra os palestinos, precariamente armados.

léncia descomunal polo exército
xudeu. Várias colunas de soldados tomaron posicións nos territórios ocupados de Gaza e Cisxordánia e iniciaron un ataque que,
xa r.ios primeiros dias, provocou
40 mortos e máis de 800 feridos.
Diante dos fusis kalashnikov e
dos lanzafoguetes anticarro, os
árabes defendéronse ao xeito
da intifada, con pedras e paus.
As precárias forzas policiais da
Autoridade Palestina serviron de
adaís da protesta, organjzando
o mellor xeito de resistir as embestidas israelís.

A visita de Ariel Sharon á zona
sagrada árabe de Xerusalén
contou co apoio do governo israelí. Xunto ao ex militar entraron
3.000 soldados, encargados de
protexelo. Barak quería demostrarlles aos seus críticos que,
por .riba de calquera rivalidade
que tivese con Sharon, prevalecía a identidade israelí. O servizo secreto semita, o Mossad,
ben sabia das consecuéncias
que tal viaxe ia ter. Ariel Sharon
comandou as matanzas de palestinos do sul do Líbano durante a ocupación israelí e sempre
se gabou publicamente do seu
ideário ultradireitista e contrário
a calquer tipo de diálogo cos
árabes. O ódio da comunidade
palestina é, polo tanto, óbvio. E
óbvia semella a sua reacción.

Guerra?

Mais a protesta palestina pronto tivo maiores causas de ser. Os incidentes da Esplanada das Mesquitas foron respondidos cunha vio-

A censura aos meios rapidamente se trasladou á prensa estranxeira. A imaxe do neno asasinado a sangue frío xeou o sangue

Mália a extrema desigualdade entre as forzas, para o governo de
Tel Aviv era preciso aumentar as
forzas militares empregadas. Cazabombardeiros F-16 e helicópteros asolaron várias localidades
palestinas coa excusa de limpar a
zona de activistas do integrismo
muslime. Nas televisións do território xudeu , as imaxes seguían
colocando imensas reas de mozos lanzadores de pedras, sobre
enormes labaradas no asfalto.
Nunca aparecía nen un só militar.

da opinión pública internacional.
Os correspondentes ocidentais
non puideron gravar imaxes da
represión israelí e as grandes
axéncias de información trasladaron a idea de que nas ribeiras
do Xordán había unha guerra.
Unha guerra con dous exércitos
en igualdade de ·condicións, non
a masacre que en realidade existe. Contado, non foi posíbel seguir mantendo esta tese cando
se compraba que na lista de baixas, os mortos israelís non alcanzan a média dúcia.
Coa fin de parar a escalada violenta, as chancelerias dos Estados Unidos e de Fráncia puxéronse rapidamente a traballar para
buscar un acorde. Os governos
exípcio e xordano tamén se ofereceron para buscar algunha solución, sabedores de que a inestabilidade pode ser moi prexudicial
para o desenvolvimento da zona.
Jacques Chirac, famoso de sempre pola sua belixeráncia coa di-

reita israelí, ofereceu París para
que Barak e Arafat buscasen pontos en comun para acabar co conflito. O líder palestino exixe unha
investigación internacional sobre
o desenvolvimento dos ataques
israelís e a depuración de responsabilidades criminais. Ademais,
Arafat pede a retirada das tropas
israelís até as posicións que tiñan
antes do mes de Outubro. Barak
xa anunciou que non vai permitir
a criación da comisión investigadora -que canta co beneplácito
da Unión Europea-, ainda que si
está disposto a que o FBI colabore coa policía israelí no esclarecimento interno dos incidentes.
Nas próximas horas, a situación
deberá tomar un rumo definitivo.
Se finalmente, Ehud Barak acorda sentar con Arafat, sexa en
Washington ou no Cairo, é posíbel que se calmen as causas grácias a unha retirada militar dos territórios autónomos. Se seguen
sementándose martes, as consecuéncias son impredicíbeis. •

Aintifada tamén se estende
no interior do país
Na intifada destes días, un dado
chama poderosamente a atención . A colónia árabe de nacionalidade israelí -radicada na
rexión de Galilea-, case o 20
por cento da povoación, saíu tamén á rua para protestar pola
represión sobre os palestinos.
Esta é a primeir~ vez na que
este colectivo reivindica que o
seu governo ·respecte os árabes
e pode significar un ponto de inflexión na própria estrutura do
actual Estado de Israel.
Se a onda de represJón hebrea
está motivada polo medo do
governo e de gran parte da povoación ás cotas de independéncia dos palestinos, a reacción interior dos árabes da estrela de David no pasaporte pode colocar o país á beira da
guerra civil. Portavoces dos colonos dos territórios ocupados
e líderes relixiosos xa pediron
que sexan encarcerados aqueles "maos israelís" que critican

a sua política respecto a Palestina. O próprio ministro de Exteriores, Shlomo Ben Ami, cualificou esta cuestión de moi
preocupante e manifestou a
sua inquedanza porque a situación interna sexa ainda máis
grave cá externa.

Solidariedade
internacional
A situación de Palestina espertou xa en moitos lugares
no mundo un sentimento de
solidariedade qCfe se manifesta en diversas mobilizacións.
En Galiza, o Venres, 6 de Outubro, está prevista unha con centración na rua do Príncipe
de Vigo, ás 20 horas, en repulsa pala actuación de Israel.
Entre os convocantes están o
BNG, a CIG, CAF-CAE, PAL,
EU, Asociación de lmigrantes
Marroqui~ ,ou a Asociación de
Amizade Arabe-galega, entre
outras. +

Incidentes en lugoslávia
tras o anúncio dunha
segunda volta eleitoral
O anúncio o Governo de
lugoslávia de convocar unha
segunda volta eleitoral dos
comícios lexislativos,
presidenciais e locais para o
vindeiro Domingo oito de
Outubro, provocou unha
onda de distúrbios e de
folgas en todo o país
convocadas pala oposición a
Milosevic. O Governo
respostou aos incidentes co
anúncio de detencións e a
oposición informou que xa se
- produciron várias
intervencións policiais. Ante
a situación de
desestabilización externa e
interna de lugoslávia, Rúsia
trata de que se celebre unha
negociación entre Milosevic
e Kostunica, os dous
candidatos á presidéncia. •

O non gaña
o referendo do euro
en Dinamarca
O non, cun 52,7% dos
votos, gañou ao si, cun
47,3% dos sufráxios, no
referendo celebrado o
Xoves 28 de Setembro
sobre a entrada de
Dinamarca na moeda única
europea. O non
dinamarqués ao euro
coincide cunha forte crise
da moeda comun, que aos
poucos está a perder valor
frente ao dólar mália
sucesivas declaracións
dos líderes europeus no
seu apoio e dunha
intervención coordenada
do Banco Central europeu,
xaponés e a Reserva
federal norteamericana en
defensa da moeda
continental. Ademais das
consecuéncias
económicas dentro de
Europa, en Dinamarca a
sua clase política levou un
forte varapau porque
solicítou o voto afirmativo,
demanda que ignorou o
eleitorado. •

Marrocos
volve rexeitar
a autodeterminación
do Sahara
Cunha proposta de negociar
un estatuto de autonomía
para o Sahara Ócidental,
Marrocos volveu a rexeitar o
mandado da Organización
das Nacións Unidas para a
celebrar un referendo de
autodeterminación na ex
colónia española. A
desafiante proposta
marroquina produciuse no
marco dunha ronda
negociadora celebrada en
Berlin coa presenza do
enviado especial das
Nacións Unidas, James
Baker. A Frente Polisário,
pala sua banda, manifesta a
sua intención de que se ·
cumpran as resolucións da
ONU e exixe a celebración
_9unha consulta que rexeitol:Ji.S
Marrocos porque nqn~ptlRfü 1.:e
amañar o censo éleifu~f.'+·ºc.
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lega, Alfonso Cabaleiro. Asi o dixen en Montevideo, e o digo
agora aquí na terra.
'

Presos e
misericórdia
Escuitei na rádio umha notícia,
davam-na desde Madrid e assim se deve interpretar, que me
fijo pensar na atitude social a
propósito dos presos; os bispos
mantiverom umhas reunións
(nom sei bem
se se tratava
de um congresso, um
simpósio ou Talvezos
umhas jorna- seguidores de
das) para tratarem, com o Jesus tenhamos
concurso de quecom~ra
membrosde

e

organiza~ons

:a

s
1r

J,

n
C>,

:ir

o
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escrever, enom

de carácter precisamente no
civil, da "pastor al penin- chao, oque
tenciária". ·Es- corresponder a
tá m alarmados polo au - cadaum.
mento do número de presos (passou
de algo mais
de 14.000 nos anos 80 a mais
de 45.000 hoje) e tamém porque se manifesta nas sociedades da UE umha tendencia a
endurecer as condenas, para
os cidadaos se sentirem mais
seguros. Diziam na rádio que
esta atitude se produz por contágio do que acorre nos EE .UU.
Alegrou-me saber que a lgreja
se ocupava deste tema, porque
sempre me produz calafrios escuitar, as tertúlias radifónicas,
frases como "devem apodrecer
nos cárceres" (quando os que
intervenhem falam dos presos)
ou um senhor, que ostenta um
importantíssimo cargo institucional, repetindo que "nem esquece nem perdoa" (referindo-se
aos que exercerom violencia
contra a sua família).
Alguns días depois de escuitar
essa notícia leio o artigo de Elvi ra Souto (A NosaTerra n2
952) em que nos empraza (a
sociedade galega) a decidir no
assunto do indulto splicitado
para os presos independentistas. Por influencia, sem dúvida,
do que escuitara na rádio , pu gem-me a pensar que, talvez, a
sociedade em conjunto nom
esteja disposta a apoiar a solicitude desse indulto. E cheguei
é conclussom que há um sector
da sociedade galega, se calhar
reduzido, que será sensível perante a peti~om das chamadas
"medidas de gra~a": os que nosconfessamos cristaos, quer dizer, seguidores de um homem
-para nós também Deus- que,
segundo o Evangelho, recolhendo a profecía de lsaías, "foi
contado entre os malfeitores" e
morreu justic;ado (sendo totalmente inocente) perdoando os
que o condanaram e os que
executaram a senten~a. Por isso se os judeus ainda podem
seguir no de "olho por olho e
dente por dente", aos cristaos
nom nos está permitido. A orde
de Jesus nom admite ambiguidades: "Sede misericordiosos".
E deu-nos exemplo.

E do mésmo xeito, hai que recoñecer e valorar o traballo do Patronato da Cultura Galega, o labor imenso dunha equipa de
mulleres e homes en condicións
extraordinariamente adversas,
sen axudas dmbombantes ·e na
situación económica que inme_ recidamente está a pasar ese
hospitalário país; dando mostras
dunha calidade humana e dun
sentimento de amor e fidelidade
a Galiza que é inxustificábel que
a Galiza oficial, esa que tanto fala da "galeguidade", esquecera
este currunchiño que desde a
rua Río Branca en Montevideo
está a espallar o arte e a cultura
do noso pavo máis aló do ámbeto xeográfico do país que os
acolleu. Un labor diário durante
cincuenta
anos (todos
os días de 5 a
9 da tarde te- Néneles
ñen actividades no Patro- mesmos son
nato, mesmo
conscentes da
queda peque, /' .
no o local), loi- 1mportáneta que
tando por conténesa
servar o ideal
daqueles ve- continuidade no
llos galeguistempo: unha
tas que élesde
o Centro Ga- audición
lego, a Casa
de Galiza, ou íntegramente en
a Asociación galego, amáis
Uruguaia de
Filias de Gale- antigado
gos, e despois mundo.
desde o Patronato
da
Cultura Galega, tanto fixeron por manter a nosa identidade nun momento da história no
que en Montevideo chegou a,
chamarse "a Capital da Galiza
Liberada", e mesmo Castelao

.

"Desde o alto destes prédios, quarenta olhos nos contemplam, vintéalbaneis que sao coma caes e ladram em vez de lafrar: RUBIAAA, CACHONDAAA!!!
Homens que de fato sao mac~cos, sem nada debaixo do capacete (a nao
ser que o concreto seja matéria gris) dao-se ao acosso sexual desde otrabalho. Obe iros, ~e obrar".
~
Na foto uma pintada assinada pola Fre.Li.Mo (Frente de
rraftO) num prédio da Avda. de Bueu, em Cangas.•
ver sem pecado, que lance a
primeira pedra". E comec;ou a
escreber no chao em silencio.
A medida que Jesus escrivia,
comec;arom a retirar-se todos.
O Evangelho matiza "come~an
do polos mais velhos". (Os exegetas interpretam que Jesus
escrevia factos que podiam
converter os acusadores em
acusados). Quando quedarom
sós, Jesus e a mulher, perguntou-lhe ele : "Onde estám os
que te acusavam? Nengum te
condena? Pois eu tampouco te
condeno" dixo-lhe o Senhor.
Espero e desejo que ninguém
ouse lan~ar pedras contra a solicitude desse indulto, nem pelas no caminho legal que deve
percorrer, a menos que esteja
"sem pecado". A nom ser assim,
talvez os seguidores de Jesus
-seguindo o exemplo dele- tenhamos que comec;ar a escrever,
e nom precisamente no chao, o
que corresponder a cada um,
para que se vaiam retirando "comec;ando polos mais velhos".+
MARIA DAS DORES ARRIBE

(FERROL)

Un currunchiño
galego
en Rio Branca

É óbvio qu~ para coñecer as realidades non hai mellar causa
que vivilas, meterse de cheo nelas, analisal,as e despois, en frio,
Há um relato no Evangelho que
valoralas. E xustamente o que
sempre me comove. Apresenfixen na miña viaxe a Urugai co
tarom a Jesus umha mulher
gallo do 50 aniversário da audi. que, segundo a leí, devia ser · ción radiofónica "Sempre en GaªB@dre}ada. Queriam que ·Jeliza"; e asemade os 36 anos de
su.gtfütcp.r.on uQciase sobre ·o cavida do Patronato da Cultura
so".• ~lerdixo- lhes: "O que estiGalega en Montevideo.

Liberta~om

do Mo-

Xusto é agradecer a conexión da
Rádio Pública Galega, que posibilitou que a audición do 3 de Setembro se ouvira en boa parte do
mundo, vía satélite; e recoñecido
queda o traballo de Xosé M. Pazos, Mónica Rebelo ... , e a sensibilidade do Director da Rádio Ga-

~an~

1
1 e.za&MáM~
1 $.A.A~
1
1
1
1
1
1
1
1 Unha empresa
1 · deportiva de Vigo está
1 a levar a cabo unha

campaña entre os
cativos e pergunta aos
nenos de cinco-anos·
se queren ser
profisionais do
futebol. Se cadra
oferécelles unha
cláusula_de rescisión
de mil millóns pesetas.

1

Brilla o deporte .
español, non ·importa
que só levase once
medallas e que
quedase no pasto
número vintecinco do
medalleir.o en Sydney.
A xulgar palas
propagandísticas
informacións dos
meios de éomunicación
españois, debeu ser
dos pri.m eiros países
en número de
diplomas·olímpicos.
Toda unha fazaña,
ainda que agora se
laian.

..

.
1 O servizo de atención
1 ao cliente da
1 Telefónica aterece
1
. 1 agora a posibilidade

1

de ser atendido en
castellano e en
galega. É un éxito das
campañas da Mesa
pala Normalización
Lingüística e unha boa
notícia para todo o
país. Os clientes de
Telefónica xa
podemos expresarnos
na nasa língua e
ademais gañamos
pastos de traballo na
Galiza. Eis o dobre
valor dunha língua.

Unha muller e a sua
tilla viguesas son
atacadas por un ·
mastin até que
conquiren agacharse
nun alpendre. A
muller, através dun
teléfono móbil, chama
á policia local en
demanda de axuda e
a telefonista o
primeiro que pergunta
é: Ten licéncia o

alpendre?

.....

A policia impediu a un
bispo francés entrar
nunha capela
andaluza na que 59
imigrantes levan duas
semanas en taiga de
fame. Non está de
máis que as
1 autoridades afronten
1 por fin o problema das

1
1 ·propriedades da
1 lgrexa católica, pero a
1 ocasión non parece

1 acertada e cheira máis
1
1
1
1
1

1
1

1
:

a racismo e xenofóbia.
Mágoa que no caso da
carballeira de San
Xurxo de Sacos a
Administración mirase
para outro lado.

Unha moción do· BNG
de Friol pedia que o
concello dese unha
rua ªº escritor
Celestino Fernández
de la Vega, nado na
localidade. A resposta do governo popular foi
dicer que é a sua
responsabilidade
decidir cando toma
unha decisión e que
non o fará influenciado
por un partido da
oposición. Xa estamos

1
1
1 outra vez cos do
1 non.+
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nalgunha que outra conv.ersa,
con Pon Luis Tobío por exemplo, gostaba afirmar: "lsta é a
Galiza ideal, eles sonche mellores que os de alá".

atapar en calquer outro lugar do
mundo. Cabe subliñar que as
clases impártense de xeito gratuito por mor da desinteresada
colaboración dos profesores.
sen tirarlle valor a nengunha, teño que facer distingos coa emotiva actuación dos membros do
carpo de baile de danza crioula,
que amasa unha integración e
identificación coa cultura do país
de acollida, sen abandoar as
suas raices; nun momento de insolidariedade, racismo e xenofobia xeral, esta integración dinos
claramente da categoria humana
e moral da _colectividade galega.

Nen eles mesmos son conscentes
da importáncia que tén esa continuidade no tempo, do protagonismo que inevitabelmerite teñen que
ter na história contemporánea de
Galiza: unha audición íntegramente en galego, a máis antiga do
mundo, domingo a domingo emitida a pral da cultura e arte do seu
pavo galega, superando as circunstáncias políticas, os axustes
económicos, o esmorecemento ao
Dentro de todas estas actividaque case sempre conduce o tempo, sucedéndose grandes persodes, xa no ano 1975 este Patroeiros a aqueles fundadores, hoxe
nato promoveu a doación dun
busto do noso guieiro Castelao
inscritos na Historia de Galiza:
Meilán, Couceiro, Somoza, Tobío,
ao seu Rianxo natal, senda inaugurado tras unha longa viaxe e
Canabal, Pita, Crestar... A garantía da sua permanéncia, o darlle - numernsas incidéncias o 25 de
Setembro e que hoxe está a prepulo a través do tempo é a maior
sidir 6 xardin da ribeira ou Paseo
das tarefas como Fernando Pereide Manuel Antonio nesta localira, Xosé Luis Villaverde ou lolanda Díaz. E despois deste aniverdade. Asi pois, está próximo a se
sario de Setembro, continuando
cumprir o 25 aniversário desta
doación, e é vontade do Patronanesta liña, o Patronato e as suas
novas xentes (Toni de Seárez,
to da Cultura Galega de MonteviMarisa Barrio, Lucita, etc ... ) entradeo lembrar esta data como unha
actividade máis dentro deste ano
rán tamén con letras de curo, na
máis recente historia de Galizq.
cultural "Castelao 2000".
Pero o seu traballo non se limita
Xa para rematar, quera agradeá emisión radial, senón qu_e
cer á Xunta directiva deste Patroabrangue case que todos os einato o seu acollerninto, as atencións recibidas; e arnosar a miña
dos da cultura: clases de língua
solidariedade non só moral. Non
e literatura galega, de história ·de
Galiza, declamación; obrádoiros
hai que esquecer que non receben axuda institucional, agás o
de acuarela, de cerámica, de teatro; danza galega e crioula; edidez por cento do custo da emición dunha revistiña informativa
sión para abonar á Rádio Carve
"Guieiro", e recentemente, o . uruguaia o aluguer do espácio
rnanternento dunha páxina web:
radiofónico dun novo local máis
www.internet.eom.uy/pcgalega,
grande e axeitado. E por iso,
desde o "aquen" deséxalles os
ademáis dunha notábel biblioteca con máis de 6.000 volumes,
rnaiores éxitos no seu incansábel
algun deles único e imposíbel de
labor este novo sócio núm. 2.197

do Patronato da Cultura Galega
de Montevideo. Saúde e Terra!•
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Por que Ourense e
non Orense?
Gostariarne trasladar a estas
páxinas un terna debatido infinidade de veces e do cal, aínda
hoxe rnoita xente descoñece ou
non ten conciéncia da sua importáncia, e rnoita xente e institucións non o tornan en sério: a
toponírnia galega.
Os topónimos ou nornes de lugar, esas palabras coas que os
homes foron singularizando e coñecendo ao longo da história os
espácios do rnédio físico que os

está aberta ás vosas
colaboracións, débense incluir
o nome e apelidos.

Os textos non deben exceder
as 45 liñas.
Agora tamén pode dirixir

1. O manuscrito debe ter entre
300 e 400 fólios. Cada fólio cun
mínimo de 4.000 caracteres. ,
2. Non chaíl)e ás cousas polo
seu neme. E dicer, o protagonista non debe chegar nunca a
Ourense, sénón a O., cando
rnáis, Áuria. Se se trata dunha
vila, evidentemente debe vostede inventar o neme.
3. Non fale vostede da actualidade política, económica, social, cultural, queda feo. lso só
e tema de obras menores.
4. Que se note, e rnoito, a pegada de Cupqueiro, de Méndez Ferrín. E dicer, sexa vostede estilista e alleo, nunca
próprio, que se note que se insire nunha tradición determinada, ainda que non sexa unha
tradición novelística.
5. Evite vostede protagonistas
norrnais. Debe ser, o protagonista, un nacionalista, profesor
· de literatura; pode, con reticéncias, ser profesor de química
ou matemáticas, ou xornalista.
Toda protagonista que só trate

dos seus problemas e dos homes e mulleres que o arrodean, problemas cotiáns querernos dicer, debe ser desbotado. Son os grandes problemas
os que interesan.
6. Non arrisque vostede. É dicer, que pareza que a sua novela está escrita no século x1x,
porque en verdade está escrita
no x1x, porque de verdade é do
x1x. Mais dealle vostede unha
aparéncia de "vangarda".
7. Gonfusa. É dicer, que haxa
páxinas que non se entenda nada, que dá rnáis sabor. Xa se sabe, canto menos claridade, rnáis
profundidade, canto menos profundidade rnáis claridade. Corno
na fotografía. Hái que estar pala
confusión dps xéneros.
8. Que se note rnoito que pode
levar un prémio literário sen nec:esidade de se presentar a el.
E dicer, escriba non unha novela, senón un prérnio literário.

9. Describa rnoito, moitísirno.
Por exernplo (novela de intriga):
"Estaba sentado no rneu despacho a tomar unha copa de augardente, esa mesma que segundo a denominación de orixe
dada pela Xunta de Galicia, dominada polo PP, Partido Popular, popular será o que pensan
eles, rnáis ben populaéheiro,
nun arrouto de autoidentificación decidiu, contra toda. tradición, chamar Orujo, cando no
naso país non hai oruxo que valla, mais que lle irnos facer. Di-

]
]
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adoptar todos
unha actitude de
ecoloxia
toponímica, e
respeitare
coñecerafondo
aampla lista de
topónimos que
posue Galiza.

n

Galiza ten unha riqueza toponímica moi
importante, de
feito referín donos á topon írnia rnaior, é
dicer, aos nemes de núcleos de povoación , aos trinta e tantos mil
nomes de lugar galegos
que se reco llen of icial mente, supoñen cara a metade
do conxunto de nornes de lugar
de todo o estado español.
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os envios para esta sección
polo correo electrónico:
info@anosaterra.com ·

Envios a:
A ALDEA GLOBAL

A NOSfi TERRA
Apart. 1.371 36200 V'tgo
ou através do Fax:
(986) 22 31 01

Decálogo para todo novo narrador que desexe publicar unha obra
Eis dez consellos que debe ;seguir todo narrador novel se
quer ver publicada unha novela sua, que é xenial e que ten
na gaveta desde hai tempo, e
que non acaba de gañar un
prérnio. Estes dez consellos, á
vista do que se publica na Galiza, son completamente nece·sários. Sígaos, terá prérnio ~
dicer, publicación- seguro.

rodeaba e as suas particularidades, asi corno os lugares que habitaban, e que se foron transrnitindo de xeración en xeración,
fan parte importante do património cultural dun país. Herdados
ao longo dos séculas, alguns deles rnilenários sobrevivintes de
linguas remotas ou descoñecidas, outras testemuñas de formas de vida do pasado, e moitos
deles actaran a história rnáis lonxana do lugar
ao que designan e o por
que da sua
Temosque
existéncia.

cia, estaba eu a tornar unha copa de augardente, nun pequeno
vaso cun gran cu de cristal que
me lernbraba os anos da miña
nenez alá na vila natal. A. R. de
P., cando se abriu a porta de
castaño de Valdeorras, unha
bela porta feita a man por un artesán agora xubilado de S. C.
Quedei seco, quero dicir, non
puiden artellar palabra, cortóusem e a respiración, algo esplendoroso, con ollas de rubi,
con labios de verrnello carmesí,
cun pelo loiro corno o sol de primavera, resplandecente como o
sol de medianoite, cunhas pernas, ata onde deixaba ver a minisaia que levaba, de cor azul e
e unha tea que parecía feita
dun entretecido de larné, veludo
e pana, que parecían unha das
sete rnarabillas do mundo antigo, entrou unha rnuller. Sentin
pena de non coñecela mellor,
de n011 saber quen era, de non
saber onde pasaba as noites
nen con quen. Pena de non saber corno serian as noites con
ela... " É dicer, nunca se lle acorra escribir, no canto de todo
iso, e rnáis, anterior, o seguinte:
"Estaba a embebedarrne no
rneu despacho cando entrou
unha loira incrible. Sentin rnagoa por non ser eu quen entraba nela".

1O. Non introduzca un diálogo
que poda parecer real, intelixíbel. Xa se sabe que a arte
non cópia a vida, senón a vida a arte.+

o Loeo ACATARRADO

E a língua dos topónimos de
Galiza é, naturalmente, a Galega. Coa anexión do Reino de
León (proveniente do antigo
Reino de Galicia) , daquela
100% galego-falante cos seus
respectivos dialectos, á Corca
de Castela, e coa chegada no
século xv dos Reis Católicos iniciouse a superposición do Castelán encol do Galega, e a partires de aí provocáronse deturpacións e contaminacións nas denorninacións oficiais que deron
lugar nos nasos dias a aberracións lingüísticas corno "Viana
del Bollo", "Niño da Guia'', "Carballino", "Vivero"; rnais, en xeral,
estas deturpacións non chegaron a afectar á denominación
oficial, e na língua comun das
xentes mantivéronse vivos os
nornes auténticos.
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A ordenación legal, derivada do
Estatuto de Autonomía de Galicia, determina que as únicas formas correctas de denominación
dos nucleos de povoación de
Galicia son as galegas, e estas
formas oficiais estan determinadas pela Xunta coa consulta da
Comisión de Toponirnia, tras os
estudos de filólogos e historiadores, a rnaior parte dos nomes de
núcleos de povoación afectados
pala deturpación lingüística recuperaron o seu norne lexítimo.

e
e

· Hai que ter en conta que a recuperación non consiste na tradución ao Galega da sua forma
castelanizada, senón na restitución da sua forma orixinal coas
suas particularidades lingüísticas próprias. Asi a forma correcta dos nomes alterados "La
Guardia" ou "San Ciprián de Vi,.
ñas", por exernplo, é respectivamente "A Guarda" e "San Cibrao das Viñas" e non as falsas
regaleguizacións "A Garda" e
"San Cibrán".
Polo tanto, ternos que adoptar
todos unha actitude de ecoloxia
toponímica, e respeitar e coñecer a fondo a ampla lista de topónimos que posue Galiza, e
que contribue á riqueza cultural
e lingüística da que goza a nasa
terra, da que ternos que estar
fachendosos nós os galegas +
,
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Ferrin entra na Académia cnn discurso
nacionalista sobre as cantigas medievais
Del Riego completa a recuperación de académicos perdidos
9()-X.C.

A entrada de Méndez Ferrin
na Academia Galega, o pasado
30 de Setembro, completa a
intención do actual presidente,
Paco del Riego, de recuperar
para a entidade a persoas que
foran eleitas pero que non en,
traran formalmente por clara
discrepáncia coa liña de actua,
ción da anterior presidéncia de
Domingos Garcia Sabell. Se ªº'
tes foi Xosé Luís Franco
Grande agora foi o turno do es,
critor de Vilanova dos Infantes.
"Fólgome de que sexades tan xe,
nerosos coma para aceptardes a
miña preséncia no seo da corpora,
ción que perpetua hogano aquel
espírito patriótico, democrático e
progresista do seu primeiro presi,
dente, Manuel Murguia, na persoa
do actual que, non podo menos
que lembralo con emoción, quixe,
ra prologar un día moi afustado no
tempo o meu primeiro libro de re,
latos, Francisco Femández del
Riego". Asi pechou Méndez Ferrin
un discurso que centrou na ínter,
pretación en clave nacional do
noso fondo literário medieval,
reinterpretado tortamente tanto
en Portugal, onde se ignorarla a
mantenta a sua orixe galega, como
polos medievalistas españois que
retrotraeron a data de criación do
Camar do Mw Cid con intención
política nacionalista española
Ferrin recoñece unha necesidade
actual dos historiadores tirarse de
enrriba o xugo de interpretación
da nosa época medievalr "domi,
nada polas definicións castelan~
tas e
añ listas( ... ) mitos, id~
lexemas e tópico que emellabn
inamovíbei e que facian pesar
sobre o noso pasado medieval a
laxe esmagadora do nacionalismo
imperial escomezaron a ser desti,
tuidos sen temor á represália aca,
démica ou ao traci mo in titu,
cional". Nesa liña de reconstru,
ción aportou a sua ollada.
Así, respeito a Portugal o novo
académico entende que os Can,
cioneiros, para o grande relato da
nacionalidade portuguesa, apre,
sentan un obstáculo difícil de re,
mover, "en lugar de pensar en
que Portugal nace da escisión,
con Afonso Henríques, do Sul
do Reino de Gal iza, ( .. .} eles pro,
poñen a aparición ex,nihilo dun
estado nacional, o que non é ver,
dade pois a Gallaecia dos suevos
é o primeiro reino que se consti,
tue en Europa sobre a ruina do
Imperio Romano ( ... } Esta idea
dun Portugal que aparece desde a
nada dificilmente poderla asimi, ·
lar o feito de que Galiza e Portu,
gal (A Galiza autodeterminada e
ampliada cara o Sul) sigan a falár
a mesma lingua desde que hai
testemuñas escritas no século XII
até polo menos o XV ( ..• ) o cal
implica que ,o tránsito o latín
vulgar para o romance portugués
, 2-0 . 1s·J

Demócratas
~ Lors DIÉGUEZ
~arlamento da Galiza non

queren mudar os problemas vellos.
Pódese demostrar unha e mil veces
que hai unha pedra grande que
estorba o camiño, mais eles, nada,
van por outro sitio e xa resolven o
problema. Que se esnafran os
demais?, quemáis ten. Eles non van
por ali. A realidade é un espellismo.
A vida, un tango. E os,as que
intentan arranxá, la, uns fanáticos,
uns utópicos. A utópicaí neste caso
que comentamos, é Pilar Garcia
Negro. Di que a situación cultural
do noso país é diferente á de
dezaseis ou vinte anos atrás. E que
se necesita adaptar leí do
Consello da Cultura Galega á nova
situación. Vade retro satanás! Que
pouco demócrata é. A quen se lle
ocorre. Os do campo españolista
-eles chaman,se os "non
nacionalistas"- contestan que si,
que a causa é distinta, peró que o
Consello está ben na sua
composiG-iórh-l=raaucim0s-nés- esa
señténcia por "convén,nos asi como
está". A cultura oficial , de élite, a
que sempre tivo a tixola polo
mando, é a que nos representa. E
non digo eu que non haxa xente
interesante no Consello, pero como
Pilar, afirmo que non están aquelas
asociacións de base que son as que
~raballan dia a dia pola
normalización dunha cultura hoxe
negada e combatida até o
fanatismo. Ao fin e ao cabo, os que
van protestar cando non lles
admiten o noso idioma, ou a nosa
literatura, ou a nosa música, non
-son eles, simplesmente porque non
os utilizan ("hai dous oficiais", ou
que 7"
. .

a

Ferrin rodeado de todos os membros da Académia.

non puido senón terse feito atta,
vés dun galega primitivo".
Pola sua banda Menéndez Pidal,
"figura destacada para lle dar fun,
<lamento científico, en matéria de
lingua e de literatura, ao mito da
Castela xenitriz e ao ideario na,
cionali ta da xeración española
do 98", corrixiu e reconstruiu o
poema escrito por Per Abbat,
convertindo a este en copista e
desprazando a obra .datada en
1207 ao 1140, manipulación que
terian desbaratado documen,
talmente lan Michael e Colín
Smith que demostraron "que a
maquillaxe arcaizante, é, polo me,
nos, un atrevemento que s6 o na,
cionalismo exacerbado de Me,
néndez Pida! poderia explicar".
Para Ferrin a intención de Me,
néndez Pidal seria ben clara, "para
instaurar o Poema del Cid como
primeiro monumento literario da
literatura española e a Castela co,
mo nai e cerne verdadeiro de Es,
paña, deixando a poesía galega,
cuxa primeira mostra, a Cantiga
da Guarda de Don Sancho I, é po,
sibelmente de 1198, como poste,
rior ( ... ) Castela, por tanto, sairia
triunfante sobre Galiza no papel

director que lle atribuen Menén,
dez Pidal e, sen aparato científico
positivista, tamén os seus campa,
ñeiros da Xeración do 98". Con,
clue o novo académico galega
"como acontecía no caso portu,
gués, pero doutro xeito, a poesia
galega dos Cancioneiros consti, ·
tuia un obstáculo. Esta vez, un
obstáculo ideolóxico que se lle
puña dediante a un dos principais
arquitectos do nacionalismo espa,
ñol moderno, Menéndez Pidal."

Poesía fundacional
Ferrin fixo un percorrido pola du,
ra batalla de Roma ante o temor a
"entrar en creba o poder monopo,
lístico da Igrexa sobre os eidos da
cultura", o que influiu na xénese
en Europa, de Norte a Sul "dunha
corrente de literatura relixiosa en
língua vulgar (... ) todo un contra,
ataque, unha contra,revolución
ideolóxica e poética. Era preciso
borrar o espírito e a letra laicos da
poesía dos trobadores. Era preciso
impor o alleamento relixioso nos
territórios liberados do espírito.
Quen entre nós tomou a respon,
sabilidade desa contra,reforma foi
Afonso X. O resulte foi a monu,

Coa entrada de Ferrin Del Riego consegue un dos .seus obxectivos ao oceitar a presidéncia.

A PANARO

mental obra das Cantigas de Santa
Maria( ... ) que representan na no,
sa literatura o espírito confesional
da poesía europea do sécufo XIII
posterior á Destrución de Occitá,
nia, mentres que os Cancioneiros
son a culminación da aportación
galega ao universo laico da lírica
trobadoresca".
No seu discurso de entrada na
Academia Galega Méndez Fe,
rrin sostivo que a nosa poesía
medieval é toda unha literatura,
o que implicaría unha História
da Literatura "e a da nosa poesia
medieval nunca foi feíta. ( ... ) A
poesía dos Cancioneiros apre,
séntasenos coma un carpo tan
maduro que non puido nacer en
semellante estado de perfección
desde a nada. Os nosos cando,
neiros son fillos de algo e sen
dúbida proceden ~e todo un sis,
tema literário anterior"~
O discurso de resposta foi elabo,
rado polo seu compañeiro no gru,
po Brais Pinto, Ramón Lourenzo,
que despois xa dun percorrido
biográfico e literário rematou
cunha poética benvida: "aquí te,
mos a Ferrin, un Ferrin que pode
ser polémico, radical, apaixona,
do, contraditório, pero tamén
cunha tremenda humanidade, un
patriota, un loitador por unha
Galiza nosa, redimida, indepen,
dente. Aqui ternos a este cabalei,
ro andante, que camiñou palas
terras de Bretaña, que coñecer ao
rei Artur, a Perceval, a Lanzarote,
a Amadís, que camiñou por Bro,
celándia, por T agen Ata, polo
reino de Galiza, que andou por
mundos- imaxinarios e incríbeis,
que subiu aos curutos máis indo,
mábeis que venceu a todos os que
lle puxeron no camiño. Aquí o
ternos con toda a glória consegui,
da no seu longo camiñar por ei,
dos tan diferentes". •

~esulta curioso que os que nos

están a ler cada dia a cartilla da
democrácia, son os que non a
practican, e digo eu que ,será polo
medo que lles produce. E medo non
aceitar o pluralismo actuante na
nosa sociedade. É medo consagrar
leis e decretos para a etemidade
ainda aceitando que a situación
social mudou. É medo combater coa
demonización aps que oferecen
outras estratéxias. F medo non
admitir na prática culturas e
idiomas diferentes nas distintas
nacións que compoñen o Estado
Español. E nega,se por medo e por
intereses partidistas de signo
imperialista a própria existéncia das
nacións.

~esulta interesante comprobar

unha vez máis que cando os
partidos teñen organizacións e
ideoloxia españolista, unen,se axiña
en·cantó alguén reclama os direitos
nacionais que lle corresponden. Dá
o mesmo que sexan de direitas ou
de esquerdas, ou "momos". Se a
direita ergue a bandeira, a esquerda
empurra. E polo que se ve, tamén
unha vez máis, chegamos á
conclusión de que a ideoloxia de
esquerdas, por regra xeral, vai cos
partidos nacionalistas. Que o
cámbio profundo das causas é
preocupación deles sobre todo. Se
polo menos admitisen esta simple
realidade obxeGtiva ... Pero non,
combaterán até a irracionalidade
toda proposta que intente
recompoñer as pezas esparramadas
dun país que segue a sofrer a sua
negación.+

-,
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• Compostela
,.
expon os tesauros
bibliográficos
das universidades
.

X.L Ménclez, presidente de Caixa Galicia.

• Primeita pedra
da sede
da Fundación

Caixa Galicia
da Coruña
"Participar na recuperación
dos Cantóns e sentir o corazón
.
da Coruña". .Asi definiu o
Xoves 28 o director xeral de
Caixa Galicia, Xosé Luis
Méndez, o espíritu do
proxecto para a sede da
Fundación, para a- que se
colocou a primeira pedra este
dia. O arquitecto responsábel
do proxecto é o británico
Nicholas Grimshaw que
deseñou "un edifício aberto á
cidade". A fachada do edifício
semellarase a unha onda
mariña e para construílo
utilizarase mármore, vidro e
aceiro. Once andares, catro
deles sótanos, conformarán un
investimento de 4.800 millóns
qe pesetas e que estará
rematado no ano 2003.
Estiveron· no acto de
inauguración da obra o
presidente da fundación, Xosé
Ramon Docal ; e o alcalde da
cidade, Francisco Vázquez. •

• Inauguración
en Lugo da
'muralla de libros'

• ¡

O 30 de Setembro foi o d1a
escollido para inaugurar o
proxecto Cumulum "a primeira
muralla de libros do Mundo"
en Lugo. Máis de medio millón
de libros e doce mil metros
cadrados de superfície
intervida compoñen este
proxecto, que se nutriu do
envio de libros chegados de
todo o mundo e que quer
promocionar a candidatura da
muralla para ser considerada
Património da Humanidade
poÍa Unesco. Todas os
volumes recibidos serán
despois <loados a escolas e
· institucións através do
programa de libros para todos
_ da UNESCO.+

.

"Ex,Libris Universitatis" ~o tí,
rulo da mostra que está aberra
no Pazo de Fonseca de Compos,
tela até o 31 de Qutubro e que
amosa unha selección de 9bras
manuscritas e impresas de dife,
rentes unive·rsidades do Estado.
As ·obras expostas datan de diferentes séculas, entre o X e o
XVIII. A exposición está organi,
zada poJa rede de bibliotecas
universitárias da conferéncia de
reiteres. A universidade de
Compostela aporta cincuenta
pezas, entre elas o Libro de ho,
ras de Fernando I ; outras xoias
que se poden ver son Libro de las
claras y virtuosas mugeres e o Li,
bro del Buen Amor, do Arcipres,
te de Hita, procedentes da uni,
versidade de Salqmanca, a
Biblia de Gutemberg, chegada
de Sevilla, ou a elexia que Lope
de Vega adica a Jerónimo de Villazán, procedente de Castela. •

•Un traballo
sobre a _xustiza,
prémio de
investigación en
Yedra
Celia Alegre Maceira é a autora
do traballo "Dar e concordar: un
mecanismo de relacións sociais
na comarca do Ulla no século
xvm" gañador do primeiro pré,
mio de investigación histórica
convocado polo concello de V e,
dra. "O obxectivo desta investí,
gación foi o de tratar de
achegamos un pouco aos com,
~portamentos ante os
mecanismos da xustiza dos habitantes destas terras no século
XVIII, e asimesmo coñecer tamén
cales eran estes. Para isto
empregamos fontes de carácter
xudicial .como son os poderes
notariais, os convénios e as con,
córdias, aparte dun amplo apoio
bibliográfico", explica a própria
autora, bolseira da Xunta no seu
Arquivo Central. O xúri do pré,
mio, que está dotado de 300.000
pesetas, estaba formado por
Odón Cobas, Mariano Lema,"
Mª Xesus Tallón, Ofelia Rei e
Lourenzo Fernández Prieto.+
l

• Apresentan
unhá biografia de
Femández
del Riego
Apresentouse o 2 de. Outubro en
Vigo a biografia que sobre Fran,
cisco Fernández del Riegó asina
Xosé Luís Franco Grandé na
editorial Ir Indo. Para Franco
Grap.de o volume é "unha apro,
ximación á sua biografia coa
ollada de quen o viu e sentiu pasar po la sua vida, por un tempo
que en parte e de distinta
maneira nos envolveu aos dous

.........•............•••...•...•.............................•......
. • Homenaxe ao pintor .
: · Francisco Miguel en Carballo
Unha oferenda floral lembrou
no cemiterio de Bértoa, en
Carballo, ao pintor coruñés"'
Francisco Miguel, asasinado o
• dia 28 de Setembro de.1936.
• • ·O mesmo dia, sesenta e catre
anos despois, a Asociación de
Escritores en Língua Galega, a

....

•ÜMuseudo
Pavo acolle Vivir

Asociación Coruñesa de Artis,
tas Visuais e a Agrupación
Cultural "Lumieira" de Car,
hallo organizaron unha home,
naxe na que lembraron a este
artista nacido na Coruña en
1897 e que viviu en México,
París e Madrid antes de pasar
os últimos meses de vida xunto a sua compañeira Sira Fer,
nández nu~a casa en Santa
Cruz de Oleiros. •

-

e nunha ocasión, sen dúbida
proveitosa, que hoxe é, sinxela,
mente, história". Fernández del
Riego ingresou na Real Acadé,
mia Galega en 1963 e é o seu
presidente desde hai tres anos.•

•Xomadasde
Arte ·
Contemporánea
no Consello da
Cultura
A vangarda histórica e a arte, a
eficácia dos centros de arte e o
seu papel para a criación, e a
construción do Museo de Arte
Contemporánea de Vigo foron
os temas que centraron as
xornadas que o Consello da
Cultura organizou os dias 29 e
30 de Sétembro baixo o título
de "Dez anos de Centros de Ar,
te Contemporánea". A catedrática de Arte Maria Luísa Sobri-

Fundación Caixa Galicia na
Coruña. Durante este ano Sau,
ra realizou un debuxo diário
baseado nun suceso ou imaxe
saida da prensa. Por esta razón
tamén os recortes do periódico
forman parte da mostra. Nulle
dies sine linea é o tf tul o da
exposición e dun libro que re,
colle os 21,8 debuxos realizados
ese ano. Está aberta até o 31 de
Outurbo.+

no Atlántico N arte

no, a ex directora do Raíña So,
fia de Madrid, Maria de Corral,
o director do Centro de Arte
Moderno de Las Palm~, Martín
Chirino, a critica Rosa Oli"ares,
o director da revista Arte y Par,
te, Fernando Huici, o arquitecto
lago Seara, o director do CGAC
Miguel Fernández C id, os pinto,
res Antón Patiño e Isaac Pérez
Vicente, máis o concelleiro de
Cultura en Vigo, Carlos Príncipe, foron alguns dos participan,
tes.+

• Trinta e un
debuxos

xornalísticos
de Antonio
Saura na Coruña
Trinta e un debuxos que Anto,
nio Saura realizou durante o
mes de Maio de 1994 expóñense n a sala de exposicións da

lnaugurouse o 30 de Setembro
a exposición Vivir no Atlántico
Norte no Museu do Povo Galego, en Compostela'. Trátase
dunha iniciativa promovida
p0r Santiago, Bergen , Illa de
T atihou e Reikj avik, todas ca,
pitais cuturais europeas d uran,
te este ano. A liña costeira co,
mun en tre lugares diferentes
confor ma, nesta mostra, un vefculo de comunicación. lslán,
dia, Noruega, Francia e Galiza
comparten a pesca como vital
recurso económico. A exposi,
ción mostra as técnicas usadas
nas actividades pesqueiras, asi
como a evolución que sufriu a
mesma n a h istoria destes
pavos. Entre as case duascentas
pezas que forman parte desta
exposición atópanse unha em,
barcación norueguesa de ar vi,
quingo, unha dom a e un secadoiro de bacallao A exposición
Vivir no Atlántico N orte estará
aberra até o 30 de
Novembro. +

• Castro de Rei
lembra
a Trapero Pardo
O Peludez paisano e irónico que
aparecía polas Festas de San
Froilán foi lembrado o 4 de Ou,
tubro en Castro de Rei na
homenaxe que lle rende esta vila ao seu criador, Xo é Trapero
Pardo. Cúmprense o cen anos
do nacemento do xornalista e
escritor, fillo predilecto deste
concello. O poeta Manuel Ma,
ria e o xomalista Xúlio Xiz par,
ticiparon n esta homenaxe. •

•Autores
portugueses
na festa do cómic
de Ourense
Smashing Pumpkins.

• Fin de semana con Van .Morrison e

Smashing Pu!Tlpkins
O mesmo dia, o Sábado 7 de Outubro, para dous concertos de grande público: na Coruña, Van Morrison; en Compostela, os Smashing Pumpkins.
O cantante irlándés apresentará o seu último disco no Coliseum; os
Smashing Pumpkins fan unha parada no Multiusos do Sar na sua última
xira. O grupo de Chicago que lidera Billy Corgan interpretará en directo
o seu último traball9 Machina. The machines of God. Morrison, pola ·sua
parte, só oferece outro concerto no Estado, o dia anterior en Barcelona, e
trae baixo .o brazo o ,disco You win again. As prévisióll§. apontan a que
máis de cinco milleiros de persoas acudirán a cada un <lestes concertos. +

A décimo segunda edición das
Xomadas de Banda Deseñada de
Ourense continua desenvolvén, .
<lose con presentacións de publi,
cacións, exposicións,
proxeccións e charlas cos auto,
res. A preséncia de Portugal é
cada ano maior. Participan das
mostras e tamén veñen a dar a
coñecer os seus produtos. Ese é o
caso de Fanny Denayer, a belga
que comanda Witloof Edi~oes de
Coimbra ou de Ricardo Ferrand,
autor de A verdad.eira história de
Jota Cristo, que (!presen~ou nas
Xomadas. +
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os xéneros non-poñen fronteiras
entre si, senón que os considera
independentes: entre eles existe
unha comunicación subterránea.

Grass,
non hai volta
.
ao para1so

Para facermos unha idea do curioso criador de Grass, achégasenos un volume poético recente
qu~ leva o título de As ga-

Título: As Galiñas de Vento.

liñas de vento

Autor: Günter Grass.
Edita: Xerais.

Xeroglífico, desacougo, febleza,
rompente son palavras que me
veñen ao pensamento, cando recordo a impresión que me produciu a primeira leitura dalguns
poemas de Günter Grass. Non
resulta desde logo doado internarse no mundo poético deste
escritor por demais tan recoñecido entre os literatos do noso
tempo xa consagrados.
No 192 7 nacía na cidade polaca
de Danzing, a sua terra, que xunto coa experiencia da II Guerra
Mundial son duas constantes na
produción artística de Grass. Se
pola sua formación académica
ternos que dicer que é grafista e
escultor, pola adicación afirmamos rotundamente que a sua vida se move arredor da escrita,
onde procura vincu~ar os distintos eidos e activos. E, por exemplo, o ilustrador dalgun dos seus
poemários. A outra faceta de
Grass que non podemos esquecer
é a intensa actividade política.
Discusións sobre os nexos entre
política e literatura están presentes na obra do escritor.
A singularidade dos textos non
permite encadralo dentro dun
movimento literário determinado, da mesma maneira que a
maior parte dos escritores do
coñecido Grupo 4 7, ao que pertence desde 1955 e onde figuran autores como Heinrich

Günter Grass nunha foto retro5pectiva.

Boll, co que se ten complírado
moitas veces.
Non só a lírica, mais igualmente
o ensaio ou o teatro son xéneros
que atopamos no abano criativo
xunto coa narrativa, que constitue a maior parte da sua produción. Obras como Die Blechtrom-

me l ( 1959), Katz uns Maus
( 1961), Dundejanhre ( 1963), Ortlich betiiubt ( 1969), Der Butt
(1977), Das Treffen in Telgte
( 1979), Dte Riinin (1986), Ein
weites Feld (1995) e a novela traducida como O meu século
(1999), entre outras, levárono a
conseguir no 99 o prémio Nobel.
Mentres a crítica se centrou fundamentalmente nas novelas e as
narracións, podemos_atopar na
poesía o xerme de todas esas histórias. A lírica é para o escritor
un campo onde expetirnentar, de
modo que nel manexa diversos
materiais que máis tarde se convertirán en vastas obras literárias.
Grass observa os poemas como
un inventário de ideas da sua experiéncia e imaxinación. Para el

( tradución de Aponta.Ursula Heinze e Ramón mentos
Lorenzo, Co- dún escritor
lección Abla- alemán de
tivo Absoluposguerra
to, Xerais, Vigo, 2000): · de mirada
scolla de di- céptica,
versos poemas crítica,
pertencentes
ás tres primei- obxectiva,
ras antoloxias denunciante,
poéticas do dirixida ao
escritor. Coma nalgunha indivíduo e
publicación á sociedade
anterior desta moderna.
mesma série,
oferécesenos
a tradución
ao galego xunto co en alemán, o
que nos fai sentir na leitura máis
próximos ao poema da distéáncia
que pode haber entre duas línguas tan desemellantes.
As vantaxes das galiñas de vento

(Die Vorzüge der Windhühner,
1956), Triángulo de vias (Gleis~
dreieck, 1960) e Interrogado (Ausgefrag, 1967) son caras distintas
dunhas persoas en movimento,
representación de tres intres na
vida literária dun poeta.
fu vantaxes das galiñas do vento

Porque apenas ocupan sitio
nas suas pértegas de corrente de aire
e non me peteiran nas cadeiras amansadas.
Porque non desprezan as duras mandaduras dos
sañas (... )

canta de libros

11

Ante este primeiro poemário
A porta
houbo unha reac..ción unánime
dos críticos: os textos só poden
de Xavier Seoane
ser ben comprendidos polo mesLolo e a sua avoa Ada soñan e falan
mo autor. O acceso para os leitocos antergos que transmiten a sua sares queda, en certa medida, limibedoria. Os Matado, os poemas son labirintos de
llante, semellanestrañas asociacións, imaxes estes aos golfiños na
curas e enigmáticas reminiscén- · sua percura do
mar, son a família
cias. A única normativa existenque protagoniza a
te é a fantasía do poeta, a que dinovela de Xavier
ta leis estéticas próprias, a que
Seoane Ábrelle a
cria imaxes vivas: "a chave segue
porta ao mar. Imsendo a alegria" (páx. 7). Buscar
poténcia e saudade
danse cita nunha
un camiño que nos leve ao cennarración no que os
tro dos poemas de Grass é tarea
sentidos son o meio
case imposíbel, polo menos nunpara chegar ao coñe.ha leitura inicial. Os poemas son
cemento. Seoane embárcase nun xénegaliñas de vento onde caben toro que tiña relegado pala sua obra poédos os soños, todas as letras, es- '
tica e ensaística. En Espiral Maior. •
pácios abertos que se moven e
multiplican infinitamente. A líFemández del Riego e
rica de Grass ábrese ao público
cun texto programático onde nos
as viaxes
oferece as claves para chegar ao
esencial dunha poesía própria.
"A vida comprendíase mellar nun paCon estas condicións podemos
rrafeo maino que a centos de quilómetros de velocidade". Francisco Femánentrar no seu mundo privado.

"Daquela durmianos nunha trompeta.
Habia un grande silencio ali (... )
Ao prhicipio estabamos protexidos-no ventre das nosas nais, naquel edén onde non nos viamos
afectados polos ruídos do mundo
externo. ao nacer empezamos a
sufrir no seo da modernidade onde somos indivíduos illados, onde todo é efémero, onde o amor
queda reducido á sexualidade,
onde xa non somos a medida das
cousas, senón un produto do
azar. Ao abandonar o ventre materno sofremos a perda irrecuperábel da seguridade en nós mesmos e nas nosas deidades. É o
poema o lugar que nos pode proporcionar refúxio? O paraiso está
só na arela e na esperanza. Grass
chega á conclusión de que todo
é cuestionábel, contraditório.
(Pasa á páxina seguinte)

dez del Riego asina A pegada das viaxes, un cademo de bitácora
composto das
"impresións persoais recibidas
durante demorados percorridos
por terras ibéricas,
de Europa e sudamericanas". Os itinerários, os
amigos, os cheiros ·
das diferentes cidades visitadas, os
apelidos galegas no
extranxeiro, etc están presentes nestas crónicas que per corren unha marea de lugares da
península, capitais eqropeas e as sempre acolledoras rutas por Arxentina e
Brasil.+

Heráldica do Salnés
A Deputación de Pontevedra publica o
traballo de Cambados y el valle de
Salnés. La heráldica de sus pazos y
casas solariegas, de Xosé A.
Vázquez Casáis. O roteiro trazado
polo autor
<leste estudio
comeza na
praza de Fefináns, no centro de Cambados, e remata
na Casa de "O
Pumariño" na
parroquia grobense de San
Andrés de Barrantes. Escudos e xenealoxia son obxecto das indagacións do autor que
pretendía facer "unha espécie de catálogo das pedras armeras que povoan
este paradisíaco e fidalgo Val do Salnés". +

O ilegalismo
de Jules Bonnot
Cun ideário anarquista, o grupo
comandado por Jules Bonnot loitou no
ano 1911 contra o sistema capitalistas cometendo unha série de
roubos e asasinatos baixo a chamada "doctrina
do ilegj'llismo". La
Belle Epoque de
lá banda de Bonnot é unha crónica
documentada destes feítos que asina
Bemard Thomas,
escritor e investigador do anarquismo.
A banda de Bonnot fo¡ perseguida e
sobreviviu só até Abril de 1912.+
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0 COQdeL
(Ven da páxina anterior)

Oferécenos imaxes irritantes que
nos parecen familiares, para atra,
vés do absurdo amosar a incerti,
düme dos fundamentos irldisc;u,
tíbeis da vida.

papeis (fillos, país, maridos ou
anciáns, traballadores,
etc.) aparecen tratados nos tex,
tos, senón que tamén se cuestio,
na a rel~ción do home e o mun,
dó cGn respect.o a Qeus: "E se

~ esposas,

non somos incubados?/ Se a esta

e '.

Os versos de Triángulo de vias
casca nunca lle sae un burato?"
. van perder sén embárgo esa par,
(páx. 49f, É necesaria unha parte
te de el'lsoño que envolve as ga,
espiritual, abstracta? Grass ve to,
· liñas de vento, para facerse up
do o que o rodea a través do
algo máis prosaicos. Sen borrar
principio da dúbida,: todo ·é rela,
_por completo a etapa anterior,
tivo, depende. da perspectiva·.
Grass vai converter a sociedade
desde a que miremos. "De noite
no eixo desoutro libro: o cotián,
ven Saturno/ e tende a sua man/
os problemas sociais, os conflitos
Coa miña cinza/ lava os dentes
entre o privado e o público. Q
Saturno/ Meterémonos na sua gor,
interese do eu lírico segue a_·s~r a
xa." (páx. 75)
· denúncia de feítos hist,óricos, ·~ '',·""·',!' ·o=<
.
míticos ou relixiosos. Non só os
A continÚación o eu lírico fai
nosos proble~as como pezas do
u~ha parada para avalar o seu
recorrido vital até ese momen,
mundo socializado en diferentes

to: "E fuches culpable? -Non.
Eu non fixen nada/ E descubriche,
lo que se podia descurbir? /si . Des,
cubrin co puño a goma" (páx. 79)
Desta maneira comenza a leitu,
ra de Interrogado, cunha análise
das perdas e as ganán.cias perso,
ais. O poeta descrebe as conse,
cu\'.éncias Clo paso do tempo: o
matrimónio despois de anos, o
significado do amor, as deci,
sións tomadas no pasado, os
cámbios, os medos, etc. O feito
da escrita como parte relevante
da sua subxectividade tamén se
ve afectado. Todo está suxeito a
revisl.ón: o que unha vez foi
criado queda aberto para ser ou,
tra vez renovado. Grass vai pro,
testár contra as relacións do ho,
me e o poder, en concreto o po,
lítico: "A cólera chaynábase xus,

ta/ Axiña se falou de anoxo co,
tián/ A carraxe caeu en impotén,
cia carraxe .impotente (páx. 109).
Neste poemário renta desfacer
as fronteiras entre política e li,
teratura, considerando ám bos os
dous aspectos como pa~te im,
portante da persoa.
A nostálxia e a defensa da terra:
Danzig: a loita entre o mundo
prosáico e o mundo imaxinário;
a necesidade da5 crenzas relixfo,
sas; o engado da vida mesma re,
flectido nun poema son notas,
apontamentos dun escritor ale,
mán de posguerra de mirada
céptica, crítica, obxectiva, de,
nunciante, dirixida ao indivíduo
e á sociedade moderna.•
M. BASCOY LAMELAS

O mexicano Ripstein, grande triunfador Donostia
Paz Alicia Garcíadiego,
a sua compañeira e colaboradora, recibiu o prémio ao Mellar Guión
*

M. CASTELO I DONOSTIA

A última realización do mexicano
Arturo Rípstein, La perdición de
los hombres, conseguíu obter a
Cuncha de Ouro á mellor película
das apresentadas na Sección Ofi,
cial do Nazioarteko Zinem.aldia
Donostia/Festival Internacional
de Cine de San Sebastián, que
ven de celebrar a sua edición cua,
renta e oito. Neste apartado ofi,
cial de competición, que eviden,
ciou un nível de calidade médio
notabelmente inferior a edicións
anteriores, tomaron parte quince
títulos. A fita di.Stinguida co má,
ximo galardón é unha produción
mexkano,español~ e obtivo ta,
mén o Prémio ao Mellar Guión.
A fita de Rípstein é un traballo
que non produce indiferéncia e, se
cadra, nesto radica a sua maior
virtude. Desatou fóbias e filias, en
proporción difícil de cuantificar,
calificada por alguns de "investiga,
ción cinematográfica". De entre
todas as sesións adicadas aos meios
informativos, esta foi a que produ,
ciu maior número de desercións.
Algun dos que se ausentaron antes
de rematar a proxección, desfa,
cianse, ao dia seguinte; nunha ex,
traña e suspeitosa comunión, en
superlativas gabanzas cara a fita.

Beatíficos e descerebrados
Dous homes, entre beatíficos e des,
cerebrados, cometen un críme por
·"arrecia de aí esas pallas". A vítima,
cun encefalograma semellante ao
dos seus asasinos, é bígamo e, final,
mente, as viuvas desputarán, ante
o cadáver, a sua condición de tales
e a perténcia do mesmo. Este é o,
máis que delgado, fio argumental
desta história escrita por Paz Alicia
Garcíadiego, que se estrutura en
catro partes, das que a primeira e a
derradeira constituen diferentes
pontos de vista da mesma acción.
Escenas longas de incesantes diáh
gos, através dos que se repiten un,
· ha e outra vez as mesmas ideas, P°'
ñen de manifesto, máis que a non
progresión do relato, a inexisténcia
do mesmo. Se tal era o obxectivo,

conseguiu,se sobradamente. Reali,
zado en branco e negro e soporte
vídeográfico · (posteriormente
transferido 35 mm.), a fita conta
cunha torpe iluminación, que meg,
mo ás veces leva á imaxe ao límite
de foco. E nesta interacción entre
a reiteración de ·si~cións e parla,
mentos e o desaliño fonnal, está, se ·
cadra, a pretensión de transmitir
unha idea de verdade, de dacu,
mento tirado da realidade. Pero tal
dialéctica dificilmente se pode dar,
toda vez que a clave interpretativa
· adoptada (ademais dos seus coñe,
ciclos ros tos) denota a preséncia de
actores de profisión. Non resulta
<loado perceberse dos obxectivos
perseguidos por Rípstein neste "ex,
perimento", no que, nun novo
chimp6 circense, pon sobre o tape,
te, con maior aparato de percu,
sión, todos os seus signos de "rec°'
ñecido autor". E is to todo para
contar o que xa quedou contado
--coidamos que moito mellor- en
traballos anteriores: El lugar sin lí,
mites, El imperio-de la fortuna ou La

a

mujer del puerto.
O xúri da Federación Interna,
cional da Prensa Cinematográfi,
ca coincidiu nas suas apre,
ciacións c'.o xúri intema<;:ional e
concedeu tamén o seu galardón a
esta película. Este mesmo xúri
concedeu outro galardón na
modalidade de documental a
produción española La espalda del
mundo, de Javier Cortuera.

Gianfranco Brero compón en Tin,
ta roja, ·de Francisco J. Lombardi,
un verosímil xomalista da crónica
negra dun imaxinário difuo da ci,
dade peruana de Medellíh, perso,
naxe simpático, II\ljChista, experi,
mentado no seu ofício, desencan,
tado, amoral e non isento dunha
· particular ética, cheo de humanas
contradicións: un ~agnífico tra,
·ballo qúe o fixo merecente da
Cuncha de Prata aq mellor actor.
Fita sobre a marxinación nas
grandes cidades, centrado na figu,
ra de dous xoves, Paria, de Nico,
las' Klotz, oferece unha á'tmósfera
visual. nocturna e opresiva (a có,
pia proxectada era escura por de,
mais) e apresen ta certas deficién,
cia.5 de ritmo. "Pola valentía do
seu compromiso, polo salientábel
labor colectivo dos seus intérpre,
tes e a importáncia do tema, alén
das suas moitas cualidades artísti,
cas e cinematográficas" recebeu o
Prémio Especial do Xúri. .

Mellar fot_ografia

Carmen Maura encarna unha re,

Certamente, a produción francesa
Harrison 's Flowers, de Elie Chou,
raquí, conta cunha lograda atmós,
fera visual. O seu responsábel, Ni,
cola Pecorini, recibiu o prémio á
mellor fotografía. Asimesmo, reci,
biu os galardóns do Círculo de Es,
critores Cinematográficos e da Or,
ganización Católica lntenacional
do Cine. Esta última entidade
concedeu tamén o Prémio espe,
' cial da sección Zabaltegi a El Bola,
primeíra e moi estimábel incur,
sión no terreo da longametraxe do
actor español Achero Mañas.

xoubeira, cobizosa e resoluta
vendedora imobiliária en La Co,
munidad, de Álex de la Iglesia. O
xúri internacional considerou
que tal cometido merecia a Ctiri,
cha de Prata á mellar actriz. Tras
ver esta fita (o primeiro dia: no,
ve antes do fallo) alguen dixo
con malévola intelixéncia que a
actriz non se <lera conta de que
11on estaba a facer unha pel~cula
de Almodóvar: unha espléndida
definición do traballo da intéf,
prete galardoada.

Un imaxmário suceso, protagoni,
zado por un iraniano que reside e
gaña a vida como taxista nunha
pequena localidade sueca -perso,
naxe que, ao tempo, estabelece
unha especial relación cun ado,
lescente, compañeifo de clase
dunha das suas fillas-, que ten lu,
gar dias antes do estoure da Gue,
rra do Golfo, é a trama argtimen,
tal de Fare Stmmen/Antes da trebo,
ada. Por esta s_ua primeira realiza,
ción ·de longametraxe, Reza Parsa,

Rexoubeira,
cobizosa e resoluta

1

iraniano afincado en Estocolmo,
recibiu a Cuncha de Prata ao me,
llor director. Recibiu, asimesmo, o
prémio do Xúri da Xuventude,
composto por 364 mozos e mozas.
Pola sua parte, o Xúri de Novos
Directores, concedeu senllas
men_cións especiais ás fitas espa,
ñolas El factor Pilgrim, primeira
longametraxe dos andaluces San,
· ti Amoedo e Alberto. Rodríguez,
e El otro barrio, segunda de Salva,
dor García, e o Prémio da mesma
denominación á produción ita,
liana Sangue vivo, segunda obra
de Edoardo Winspeare, un retra,
to vitalista dunha vila mariñeira,
situada no "tacón da bota", cen,
trado na figura de dous irmáns, e
que garda cerro paralelismo con
aspectos das nosas Rías Baixas.
O Prémio do Público foi para a
produción francesa en clave traxi,
cómica, realizada por Jean,Pierre
Sinapi, que xa obtivera este mes,
mo galardón no pasado Festival
de Berlín. A delicada e minuciosa
aproximación ao mundo e aos
sentirnentos dunha muller madu,
ra -encarnada con sabiduria in,
terpretativa por Charlotte Ratn,
pling-, no trance da extraña <lesa,
parición do seu home, realizada
con decisión e pulso narrativo fir,
me polo francés Fran\'.ois Ozon
baixo o título Sous le sable/Baixo a
area, convirten a fita, aberta e su,
xeridora, que se dirixe ao especta,
dor con exquisito respeito -a-0llos
de quen esto suscrebe- na máis
redonda de todas cantas tomaron
parte na S.0., do certame.
Por cabo, entre as moitas fitas de
interese que integraron Zabaltegi, ·
sección non suxeita á condición
de inédita dos concorrentes á Sec,
dón Oficial, compre salientar Wo

De Fu Qin Mu Qin /Camiño a
casa, última, polo momento, en,
trega de Zhang Yimou, unha po,
derosísima história de amor -amén de outras moitas cousasconstruida .co"as ferramentas da
. sinxeleza e a poesia máis auténti,
ca, que revelan ao chinés corno lin.
dos grandes- do cinema actual.+

Casahamlet
Revista de teatro
N º 2. Maio de 2000.
Dirixe: Francisco Pillado.
Edita: Casahamlet SL.

As últimas notícias que, relacionadas co
teatro, xurdiron en Galiza teñen a sua cabida nesta publicación. Henrique Rabu,
ñal escribe sobre a história da Escala Re,
xional de De,
clamación e a
relación de
Marinhas del
Valle co teatro
da Coruña.
Laura T ato
narra a rela,
ción que as
Irmandades
da Fala man,
tiveron co
mundo do
teatro. Xe,
sus Pisón
achega os lectores ao
teatro insubmiso na Coruña. Finalmente,
Manuel Maria lenibra a esrrea de Dom
Hamlet, de Álvaro Cunqueiro, en Lugo.
Entre as obras dramáticas inclufdas figu,
ran Algo gracioso, de Raul Dans; O maldito
escocés, de Xosé Manuel García; Nascerá
umha estTela, de Jenaro Marinhas del Valle; Panexírico da lapa, de Xosé Luís Martf,
nez; A representación. Drama en catro ca,
dros, de Paulina Pereiro e O ensaio, de
Manoel Riveiro. +

Escaramuza
N" 7. Setembro de 2000. De balde.
Dirixe: Celso Parada.
Edita: Asociación de Actores, Directores e
técnicos de Escena en Galiza.

En canto á actualidade da Asociación
editora da revista, destaca a renovación
da xunta directiva. A partir do 2 de Xu,
llo, Xosé Manuel Olveira "Pico", pasa a
ser presidente e Artur Trillo, secretário.
Cándido Pazó
relata a sua
experiéncia
na Maratón
europea de
criación teatral. Da.ria Fo
contaunha
anécdota do
actor italia,
no Cherea
cunha véspora. No
apartado de
criación,
Xesus Pisón escribe o
poema Marte do arponeiro . Finalmente, a
revista recolle as estreas teatrais desta
tempada.+

The Ecologist
en español
N 2 l. Maio de 2000. Prezo: 425 pta.
Dirixe: Montse Arias.
Edita: Servicio de Promociones Alternativas.

Montse Arias entrevista a Louis de Brouwer, experto acreditado en medicina, .
quen critica a política de vacinas da Or,
ganización
Mundial da·
Saúdepor
considerar que
está ao servizo
das-ifl:aústr.,...·i s - - - 1 -farmacéuricas. Pau1
Kingsnorth
escribe unha
reportaxe so,
brea Bíotic
Baking Bri,
gade (Briga,
da Pastelei,
ra Biótica), que se adica
a escachar tortas nas caras dos responsá,
beis dos organismos económicós e políticos intemacionais, amais de presidentes e
ministros.+
__ ____¡
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'O meu camiño hos prémios xa rematou'
.
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Xosé Carlos Caneiro .gaña con Ebora .
os prémios Blanco Amor e Eixo Atlántico no ·m esmo dia
'*

1

A. ESTÉVEZ

Cunha "novela feliz", Xosé
Carlos Caneiro ven de gañar
dous prémios: o BJ.anco Amor e
o Eixo Atlántico. Ebora, título e
lugar no que se desenvolve este
traballo literário, completa o
proxecto que o escritor de V er in emprendeu hai dez anos
coa novela O infortunio da soidade. "O Blanco Amor era o
prémio grande do país que me
quedaba por gañar e o Eixo
Atlántico ábreme ás portas aos
leitores portuguese ", di Caneiro.
Ao perguntarlle se non se inte
un acaparador de prémios, preciamen t por ter ga ñado os de
má1 renome na Galiza e agora
facerse con dou no mesmo dia, o
Venres 29 de Setembro, Xosé
Carlos Caneiro recoñece padecer
un pouco esa sensación. ''Xa me
aconteceu cando gañei aos dezanove anos o prémio "Ourense"
de relato , na sua primeira edición. Non vou ser hipócrita, os
prémios danme moita satisfacción pero sempre pensas nourros
compañeiros que tamén optan a
eles", sinala. No Blanco Amor,
este ano organizado polo concello de Oleiros, cuxo xúri declarou
Ébora gañadora por unanill4dade, competía con outras vintenove novelas. Este galardón está
dotado con dous millóns de pesetas mentres que o Eixo Atlántico
estabelece a cantidade de nove
mil euros, ao redor do millón e
médio de pesetas.

o nome do editor falecido Carlos Blanco, porque competía
con escritores recoñecidos dentro da literatura portuguesa. No
seu discurso en Peso da Régua,
comentou que "escribir en galega é unha aventura que case
se mpre remata en naufráxio".
Asi que pediu a Portugal "que·
abra as fronteiras á literatura galega coa seguridade de que a sua
calidade está moi por riba da estima que se lles ten".

elite, inac cesíbel, opinión que
eu non comparto. Peró de todos
xeitos está é unha novela na que
non hai dificultades estruturais
ou léxicas, aqui predomina a narratividade", cli. Caneiro libérase
entón dos personaxes que tiveroh que reflexionar constantemente, que s.e obstinaron no
precipício para recriar unha história cunha mensaxe: "a felicidade tamén é posíbel nun mundo canalla".

Caneiro comezou a sua traxectória de galardóns con aqucl primeiro premio de relatos de Ourense e esa carreira nutriuse na
poesía cos premios Celso Emilio
Ferreiro, Cidade de Ourense, Johan Carballeira e Rosalia de
Castro. Na narrativa posue o Xerais por O infortunio da soidade, e
o Torrente Ballester por Un xogo
de apócrifos, que foi tamén Premio Nacional de Narrativa. Non
remata o listado, xa que tamén
mereceu o García Barros por
T alvez melancolia e o premio Risco de literatura fantástica por A
rosa de Borges. "Coido que o meu
carni.ño nos prémios literários xa
remato u", conclue.

Para o xúri do Blanco Amor,
formado por Carlos Paulo Martínez Pereiro, Xosé Ramón Freixeiro Mato, Marica Campos,
Dores Sanchez e Xose fyf anuel
Blanco, Caneiro consegue en
Ébora "o equilíbrio entre a realidade opresora e a fantasía liberadora a través _da escritura dun
romance sobre a utópica vila de
Ébora, que apresenta a história
individual de Libardino, e introduce as histórias colectivas dos
seus disparatados habitantes".

A xeito de vinganza
1

\

O autor converteu Dalmara, Paris e Bacarne, espazos aparecidos
nas catro novelas anteriores O

infortunio da soidade, Un xogo de
apócrifos, Talvez melancolia e Os
séculos da lua, en Ébora. "É o na-

''Unha idea está clara, nest~ país
estase a facer unha literatura de
enorme calidade. en embargo,
non estamo presentes neutras
literatur , n n mo traducid ", inala para engadir qu "ai
e tá exem lo d Portugal onde
nó t mo mái int re pola ua
literatura u l s p lanosa".

so Macando, _un espazo de ficción do que a nasa literatura está necesitada", sinala o escritor
da comarca de Monterrei. "Escrebin Ébora para defenderme
do agrávios da vida, para vingar
aos protagonistas das outras novela , todo tan infelice e desconsolados", explica asi o autor
o caracter optimista do seu último traballo.

Cáu all prac r r r gañad o
prémio Eixo Atlántico, que leva

"Quera quitarme de enriba esa
aura de ser un escritor difícil, de

Ante os cohvocantes do E'ixo

Atlántico que lle entregaron o
prémio falou dos editores galegas "que pelexan dia a dia contra a adversidade, constantes,
entregados, e non se resignan a
ver derruída a pátria da palabra". Sobre a editorial que debe
publicar ambos prémios, as bases
deixan libertade ao gañador que
neste caso negociou con Xerais
a sua edición. Ébora ocupará
máis de cincocentas páxinas "de
gozo, humor e amor".•

O Ano Castelao
culmina no congreso de Pontevedra
Celébrase os dias 19, 20 e 21 de ·Outubro
organizado pola AS--PG
f
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ARQUEOLÓXICOS
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Mi! Xosé Queizán

BANDIDO
CASANOVA
Hixfnio Puentes

R. Seara
Xerais

Xerais

4.

2.NAMALETA
Xurxo Horrazás

Sote/o Blanco•.

3. Ü

ESPELLO
DO SERÁN
Otero Pedraio

Galaxia
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PAIS
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Suso de Toro

El Pafs-Aguilar
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4. M-TALÁ
Chus Pato
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GUERRILLA
ANTIFRANQUISTA DE MARIO
DE LANGULLO
António T éllez

COMPOSTELA
NA HISTORIA
Euloxio R. Ruibal
ANosa Terra

5.

ESTRUTURA
ECONOMICA
DE ÜALICIA
Xoaquin F. Leiceaga /
Edelmiro L. Iglesias

Laiovento

ANosa Terra
Libr,1rias consultadas:
Cmtahón (Vigo). Couceirn (A Coruña). Michclena (Pontevedra).
Pedreirn (Santi<1go). Souto (Lugo). T OIXCT (Ourense ).

Un broche especial para remat r ao Ano Castelao'. Asi defi¡
:wn na AS-PO a organización
do congreso que dq redor do
rianxeiro se vai celemrar os dias
19, 20 e 21 de Outubro en Pontevedra. Tres dia , t¡res apartados para. afondar na figura de
c;:astelao: o seu Pf pel na criación dun arte prówia, o seu
pensamento nacio avsta e, baixo o epígrafe "Apryciando o
naso", unha anális~ lle como a
obra do de Rianxo \reflectiu aspectos antropolóxicos, relixiosos e económicos dd país.
O programa anúncia unhas xornadas intensas que se celebran
case un ano despois ido congreso
da Coruña, tamén \organizado
pala AS-PO coa u~iversidade, 1
que servia de ponto de partida
da comemoración do cincuen.t a
aniversario do pasamento do político e do artista. Será A ve lino
1
Pausa A;¡tel b, p,residente da
Fundació.\ Castel~o·\º encarre-

1

I'

profesor Bieito Alonso e, o tagado de inaugurar o congreso,
mén especialista en lingua e lipara desenvolverse posterio_rmente unha primeira xornada . teratura, Manuel Rei Romeu
conforman o programa do Vende estudio da criación artística
res 20. Unha mesa redonda con
en Castelao. Paulo Porta, Xosé
tres responsábeis culturais do
Henrique Acuña, Laura Tato,
PP, BNG e PSOE, Homero PéKathleen March e Gonzalo Narez Quintana, Pilar Garcia nevaza percorrerán a relaciói:i engro e Francisco Cerviño, analiza
tre arte e loita política, o seu papel na construción dun teatro
a. vixéncda do pensamento de
·
nacional e, ademais, a vixencia · Castelao.
do ·seu traballo criativo "máis
Durante a terceira xomada serán
aló de Galiia".
tratados aspectos moi diversos da
obra do rianxeiro, cunha análise
O Castelao eminentemente poque arrinca con Marcia Gondar
lítico será obxecto de estudio da
e o estudo antropolóxico da obra
de Castelao. Xavier Simón ens_egunda xornada <leste congreso
no que o concello de Pontevetrará nos aspectos económicos
dra e o Pazo da Cultura puxeron
no Sempre en Galiza e a poeta e
tamén a sua aportación organiprofesora Pilar Pallarés alegará
zativa . O historiador Anselmo
"en favor de Pimpinela: a muller
en Castelao". Xosé Ramon FreiLópez Carreira, o profesor de Filosofía do Oireito de Ovieu, Xaxeiro Mato falará do pensamencobe Bastida, o catedratico de
to lingüísitco e o poeta,. Manuel
literatura española Francisco
Maria será o encarregado, antes
Rodríguez, o historiador asentada clausura, de explicar "o mado en Euskadi, Xosé Estévez, o
xistério de Castelao';. •
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La tragedia de Xirobio,
a literatura de Cas~elao pioneira no cinema galego

Ca
gui
reg
che

-0- X. ENRIQUE ACUÑA

Coñecíase a participación de
' Castelao como actor na fita
Miss ~dya en 1916, tamén a.
sua colaboración como artista
rotulando os créditos do Galicia
de Carlos Velo e mesmo sabíase
que a partir dun dos seus contos
artellárase unha película rodada
en Vigo entre 1929 e 1930 baixo o título de La traxedia de Xi- robio. Desta fita silente mantíñase a memória de parte do seu
contido, o nome do seu impulsor principal e mesmo da produtora que puxera a andar tal
inédito proxecto cinematográfico para a Galiza. Mais con todo faltaba concretar cal era a
peza literária de Castelao que
deu pé á rodaxe da película e sobretodo a sua localización física.

Tal caso prodúciuse recén, Logo
do CGAI localizar físicamente a
fita entre os fundos non restaurados da Filmoteca Nacional de España en Madrid. Até ali chegara
nun dobre proceso de doazón no
que interviron hai anos o Cine
Club Universitario de León e o
xomalista galego José Maria Garcés. O papel de Garcés nesta história vén dadó por ser o fillo do
director de La tragedia de Xirobio,
o tamén xornalista José Signo.

Quen era José Signo?
O que chegaria a ser regactor xefe
de La Zarpa de Basílio Alvarez nacera en San Juan de Puerto Rico
en 1895 e aos poucos anos, coa
sua família, de orixe galega, chega
a Vigo. Nesta cidade estuda nos
xesuitas e con só dezaoito anos
entra a traballar no diário La
Concordia. Fai nome de xomalista
pero tamén ensaia as suas dotes
como dramaturgo e comediante.
Cultivou o apropósito e a zarzuela, dirixiu o satírico La Ráfaga e
conectou por primeira vez co ci' nema colaborando co pioneiro vigués José Gil. Pero a fama veulle a
canta dun soado proceso ~udicial
do que saiu condenado á pena de

gaL
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A 'Causa'
levada
.
ao cinema
en 1930
desterro. Un extrañamento que
cumpre en Ourense logo de ser
reo de perxúrio denunciado por
Alexandre Pérez Lugin, a quen
Signo acusou de plaxiário coa sua
novela ''La casa de la Troya".

T amén Vida Gallega coñeceu da
sua criación literária e mesmo
Andrade e logo do peche <leste
serviu de plataforma propagancolabora en Faro de Vigo. Ocudística doutros dos seus proxecparia despois pasto de redactor
tos máis celebrados: a volta a
no porteliano El Pueblo Gallego.
Galiza en automóbil xunto o fo'· tógrafo Luís Ksado.
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Do seu compromiso basilista en

La Zarpa pasa ao Galicia de Paz

Correndo o ano 1929 dá sinais
de vida en Vigo a produtora cinematográfica Vicus Films, que
nace en médio dunha agre polémica co cineasta local José Gil.
Vicus Films roda várias fitas propagandísticas e unha sorte de noticiero fílmico de actualidades.
Unha delas contemplaba a figura
de Castelao ensinando á cámara
o seu segundo libro de "Causas"
nos mesmo dias nos que a prensa
viguesa entrega as primeiras novas de La Tragedia de Xirobio. Un
filme, dicíase, dirixido po~ Xosé
Signo, libreto musical Anxel
Teijeiro e papel protagonista a
cargo de Xúlio Rua, un solvente
actor do cadro artístico da Agrupación Dramática Galega.
A película rodouse en escenários
urbanos de Vigo con actores e figuración non profisional pero
achegada nalguns dos casos ao
teatro afeizoado olívico. O resultado final quedou convertido
nun filme mudo de perro de cincuenta minutos do que non nos
queda recepción da sua estrea. O
contido móstrase desigual pero
surprendente nas imaxes e ráncio
no aparello literário que rótula as
diferentes cenas. Destaca a prestáncia de Xúlio Rua e a fidelidade dos primeiros minutos da fita
a respeito do conto de Castelao.
Unha fidelidade que se esvae en
canto avanza e adopta unha história nas que unhas máscaras, na
liña das que co tempo protagonizarán "Os vellos no deben de namorase" van desenvolvendo o argumento no papel de protagonistas principais.
Mália que voceiros de Vicus
Films afirmaban daquela que as
suas películas seguirían a escala
rusa, o acabado final de ·La trage,
dia de Xirobio está lonxe doutras
cinematografías máis desenvolvidas. Ainda asi, cerros tratamentos
son pioneiros para o cinema galego e existe certa vontade de mon,
taxe. Mesmo, ainda que tímida e
anecdoticamente 1 a língua galega'
está presente nas lendas explicatórias desta película pioneira en
levar unha obra escrita orixinariamente_en galega ao cinema.•
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Xa van alá moitos anos e aínda
hoxe teño remor o .
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Non había antroido que
deixasen de vir á miña casa
dúas máscaras choqueiras.
Sempre os dous mesmos
esterqueiros, coas mesmas
caretas, cos mesmos traxes, cos
mesmos ditos. Eles sabían un
segredo amoro o da miña
mocedade e tódolos anos viñan
chantarmo na cara; coas
mesmas verbas, coas mesmas
gargalladas paifocas.
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As dúas máscaras batían o

tiga

chamador da miña porta
tódolos domingos de antroido.
Xustamente tódolos anos, no
mesmo día e á mesma hora. Eu
adoecía por descubrilos; pero
endexamais logrei nin tan
siquera unha sospeita guiadora.
Eles chamaban, entraban,
bruaban o meu segredo, rían a
cachón e logo fuxían
deixándome alporizado de

no
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Un ano convideino c n
augardente ... e púxenlles
diante de si unha garrafa chea
de purgante Leroy (meiciña
que agora xa n n se e til ). O
choqueiros cheiraron o
augardente 1 pr bárono con
sospeita, baduaron algún
chiste á miña conta,
arrombaron as gorxas e p uco a
pouco foron enviand a garrafa
enteira; de m do que a cada un
cadroulle de tomar quince
purgas, pola baixa. ¡Ian ben
servidos os malpocados!
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O meu divertimento durou
pouco. Axifia de se marcharen
comenzaron os remorsos a tillar
na mifia concencia. Eu era un
criminal e o suor frío do
arrepentimento corríame polo
corpo. ~u saín da casa en
procura dos choqueiros.
Cacheei tabernas e bailes de
tranca e as máscaras non
apareceron; perguntei a moita
xente e ninguén soupo darme
razón deles. A mañanciña do
luns colleume aínda na rúa,
todo apouvigado, en precura
dos -choqueiros ...
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Endexamais volvín a velos
<liante de min. ¡Endexamais! E
quedoume un remorso
1
tremendo porque.. .
r ;111 i 1
¿morrerían? •
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O exemplo de XuÜo Sigüenza
1

Casualmente doume tema, pra seguir ofrecendo estos exemplos de
regresión ideolóxica, a imprevista
chegada ás mifi.as mans da Obra
galega, de Xulio 'Sigüenza. Tras a .
publicación da Poesía de Xosé Mª
Castroviejo, o singular periodista
co que iniciei a serie de éxemplos,
tamén é unha casualidade, que a
reaparición dos poemas galegas
doutro excelente xornalista, me
proporcione o lecer de discurrir a
pé feito da súa traxectoria galeguista, cun bache sementes no seu
duro camifi.o pola vida.

1917, a primeira que se creou fóra de Galicia: a Xuntanza Nacionalista Galega, da Habana.

• Os MANDAMENTos Do so
GALEGO. Fai Xulio varias viaxes

a Norteamérica, e nunha delas
envía colaboracións á revista
Galicia, entre as que aparecen
Os mandamentos do bo galego,
que escribeu alí. Reflexan o seu
pensamento nacionalista diste
mosaico e curioso xeito:

A Obra galega de Xulio Sigüenza
Reimúndez acaba de sair do prelo,
publicada na Colección Láncara
de Poesía, tan intelixentemente
dirixida por Luis Alonso Girgado.
A edición correu a cargo de Josefa
Beloso Gómez, autora da documentada introducción, biográfica
e filolóxica, que precede á ista terceira edición de Cantigas e verbas
ao ar; único libro de versos en galega que escribeu Sigüenza. Pois
houbo duas edicións anteriores: a
primeira, da Editorial Nós, imprentada na Coruña, o ano 1928;
a segunda, titulada Verbas ao ar,
nos talleres do Faro de Vigo, vintenove anos despois, e que, ademais de reducir o título, ten moitos engadidos e modificacións.
Mais, a primeira versión das Cantigas de Sigüenza estaba datada,
no 27, en Montevideo; onde chegara o poeta, ise ano, tras vivir xa
tres lustro.5 emigrado na América.
EMIGRADO EN CUBA. Pois
Xulio Sigüenza, neto dun castelán, e fillo dun xomaleiro de Viveiro e dunha veciña de San Jorge, nun arrabaldo da Coruña, naceu nista cidade o 5 de xaneiro de
1898 (o ano natal de García Larca, Zubiri e tantos outros homes
inxels). Tiñ.a, por ende, catorce
ano cand emigrou a Cuba, sen
outra profi ·ión n papei oficiais
que a mesma de seu pai. Pero debfa a er ben ler e cribir, po to
que axiña c menza a compoñer
poesias e redactar "artigo periodísticos baixo o eixo común de
Galicia", no Eco de Galicia e Labor Gallega, que lle abreu as portas de El Crisol, do Diario de la
Marina e o Diario Español, nos
que traballa de redactor.

'.·

....

Asisteu Sigüenza, dende moi cedo, á 'tertulia do café La Puerta
del Sol, chamada a Cava Céltiga, coma a de Murguía <; Carré.
Coñece ali a Waldo Alvarez
Ínsua, adiantado das letras galegas na Habana, e a Ramón Caban illas, Antón Villar Ponte,
Roberto Blanco Torres, o maestro Chané e o pintor Virxilio que
foron alí, seguindo aquela senda.
Trasmiten a Sigüenza a sua devoción polas lrmandades da Fala; ·
fundando o xove xornalista, en

No me5mo 29 organizóu Sigüenza o Certamen Galego-Americano, mostra da desenrolo intelectual de noso país, e no 30 publica Galicia, cara e cruz. Conxunto de ensaios sobre os grarides
poetas galegas e outros temas
nasos, que manifesta as saudosas
inquedanzas do poeta emigrado.
Ainda edita, en 1931, seu Cuaderno del ojo sin sueño, e El pro,
blema de la nación galega.
T ocáralle a Lotería a Sigüenza,
estando no Uruguay, e gastou os
cartas viaxando por Estados
Unidos e Canadá, proba do seu
espíritu cosmopolita.

• No XORNAL DE PORTELA.

•

Xa no ano 23 publica o seu primeiro poemario, de temática galega, pero escrito en castelán,
De los agros celtas; ¡con prólogo
do Premio Nobel, Jacinto Benavente!, ao que sigue un feixe de
poemas en prosa, titulado Del
amor y de la muerte, lago de seu
relato poemático, El lobo.

ciación Protectora da Cultura
Galega, pra difundila tamén e11
América, e dirixe o seu bol~tín
Arazúa, así como, nun tempo, as
revistas Galicia e Cartel. No ano
28 editara La ruta aventurera.

Xulio Sigüenza visto por Álvaro Cebreiro.

1º- Arna a Galicia sobre todas
as causas.
2º- Pensa que en Galicia deben
mandar soio os galegas.
Y~- Fala, escribe, e pensa en galego.
4º- Non sexas máis que galega.
5º- Pensa que a terra está por
ceibar.
62 - Que é obriga tua loitar pala
sua liberazón.
7º- Antepón a todas as convenenzas as convenenzas da terra.
82 - Non .negues nunca sere galega.
9º- Traballa, pensa e estuda o
modo de conquerire a independenza da terra.
10º, Pensa que obrando deste xeito, merecerás o <litado de "bo e
· xeneroso" de que falou Pondal.
Estos dez mandamentos se encerran nun só; en amar a Galicia
por enriba de todo.
•

EMIGRADO NO URUGUAI.

Regresa a Coruña Xulio Sigüenza, durante o ano 1925, e logo
volve a América, se ben a Bos
Aires. Colabora alí no xomal La
Razón e en moitas pub licacións
galegas de Arxentina. Dirixe Céltiga, pouco tempo, pois ao ano de
estar, descontento, en Bos Aires,
marcha a Montevideo, chamado
pra desempeñar a-secretaría do
Centro Galega, presidido por
Constantino Sánchez Mosquera.
Funda con iste, no 29, _a Aso-

Implantada a República Española, o 14-IV-1931, a ORGA de
Bos ·Aires, decide enviar a Galicia unha d~egación dos galegas
emigrados pra participar na campaña electoral das Cortes Constituintes, mandando a Alonso Rí,
os, Campos Couceiro e Suárez Picallo, coma representantes dos
galegas da Arxentina. Ao mesmo
tempo, marcha Sigüenza a España, coa representación do Centro
. Galega de Montevideo. Xa en
Galicia é integrado Suárez Picallo
na candidatura coruñ.esa da Conxunción republicano-socialista,
salindo así diputádo. Mais, nin
Alonso Ríos, que se presentou
por Pontevedra nin Sigüenza, por
Lugo, conseguiron sair elexidos.
Adícase entón Xulio a dar conferencias en diversas cidades e
vilas, e colabora en Cristal e Ga,
liza, as revistas de Xosé Mª
Álvarez Blázquez coma redactor
xefe de seu xornal, El Pueblo
Gallego, que o famoso político
dirixe de lonxe, dende que Fernández Mato deixara de ser seu
primeiro director. Correa Calderón e Blanco Torres, entre outros xornalistas, antecederan a
Sigüenza; quen ademáis dirixía,
con todas as da lei, La Tarde, o
fugaz vespertino de D. Manuel
Portela. En todo iste período republicano mantivo o seu ideario
galeguista, acorde casi sempre co
fondo pensam.ento de seu amo.

• Os POEMAS DO IMPERIO.
lsta boa situación xomalística
de Xulio Sigüenza desmoronouse, coma tantísimas outras, no
18 de xulio de 1936. E pra constar o que lle sucedéu na tráxica
etapa seguinte limitareime a copiar a nota 33 da Introducción a
Obra poétic~ do xa ex-redactor
xefe do xornal de D. Manuel:
''Uns meses despois de chegaren
os franquistas a El Pueblo Gallego,
Xulio Sigüenza foi expulsado palas súas ideas políticas (era republicano-demócrata) e, posterior:mente, encadeado no Cuartel da
Garda Civil de Vigo, onde convivi u con outrbs condenados a
morte. É moi posible que as cir-

cunstancias e o medo a perder a
1
vida levasen ao galeguista a publicar, dous 'anos despois do Alzamento, o libro Poemas del Imperio;
Vx. Xesús Alonso Montero: "¿As
musas do medo? Un importante
escritor galeguista, Xulio Sigüenza (1900-1965), canta o imperio
e gaba a Franco". Homenaxe a
Ramón Lorenzo, vol. 1, Vigo: Galaxia, 1988, pp. 420-421.
Mais, a conv~rsión de Sigüenza .
ao implJrialismd foi puramente circunstancial e~comodaticio, pra
salvru¡ a vida gañarse o pan. Sería un negro p éntesis, escrito en
tinta azul, na sua existencia de
xomalista ho esto e eficaz. Cando tantas serv~·Bumes e aproximacións o franq ismo, e ainda má~
ao nacional-e tolicismo, dos máximos persoeirps da culwra galega, ten rexistcldos nosl s.eus libros
tamén Claudid Rodríguez Fer (en
A literatura~gafega durante a Guerra Civil e na cometida Atlántica), pouco
n sorprender tales
Poemas do Imperio, compostos seguramente por un xomalista en
paro e poeta aterrorizado.

• 0 COLABORADOR DA No1..
TE. Sirven pra poñelo coma
exemplo dun escritor que se inclinóu ante a adversidade, pero
que no fondo da alma non claudicou das súas ideas, á maneira
dos outros escritores· que sinalei
como paradigmas da regresión
ideolóxica. Coñecín pouco a
Xulio Sigü~nza, pero o suficente
pra apreciar a fideLidade aos seus
ideais que nunha mala hora re- xeitara.

Kiko Dasilva
'Hai poucos libros
para neno~ ben feitos'
Normalmente ollo e estudo como '
están feítos os libros para nenos.
Que leituras recomenda?
1

Un libro para nenos, que os
adultos lén poucos, en especial
Onde viven os monstros e auri,
ce Sendak. Realmente hai poucos libros para nenas ben feitos.
En que fallan?
Háinos redondos, tanto polo texto
como pola ilustración. En troques,
ás veces, as ilustracións poden ser
moi boas pero a história non paga
a pena. Que acorre? O normal seria que se non che interesa a história delegues a ilustración noutra
persoa. Pero se estas empezando
na profisión e tes que ir facendo
currículum tiras, para adiante. Pero hai que ter µn coidado especial
cos libros que van ler os pequeno.5.
Eu prefiro seleccionar, ser consciente ainda que para iso só ilustre
dous libros ano.5 ano.
As ilustraéións de A meuwria
das árbores saen do libro para

Foi nos primeiros anos de La
· converterse nunha exposición.
Noche, cando o fundador diste
xornal, José Goñi, aproveitóu
A editorial Kalandraka acostuma
aos homes que foran de maior
a facer isto. Cando estás ante un
confianza de Portela Valladares,
libro tradicional, en papel, coas
pra que levasen a delegación do
dimensión planas, non tes a mánovo vespertino en Vigo: o anxia de velas doutro xeito. Decátastigo administrador de El Pueblo
te de que pensabas qt...e eran debuGallego, un bo catalán, apelidaxadas, e existen. Ao neno sérvelle
do Ruiz, que logo creou alí unha
para reflexionar sobre a realidade
axencia de publicidade, foi o
e para comprobar que non todo o
primeiro delegado; encargándoque sae nun canto é inventado.
se da tarefa informativa o propio
Sigüenza. Un irmán diste, PasNon será doado ser ilustrador
cual, pasóu do Pueblo; a traballar ·
na Galiza.
de linotipista con nós. Era un tipo moi ·falador e simpático, auO que se di viver da ilustracióh só
tor dun libro sobre a súa profehai duas persoas que o fagan: Xan
sión, hoxe desaparee-ida.
López Dominguez e Miguelanxo
Prado, que levan moitos anos traXulio Sigüen~a prosigueu colaballando fara e dentro de GalÍza.
borando na Noite, ata que MaÉ moi complexo. Fran ]araba ven
nuel Cerezales o incorporou plede editar Cita na Habana, pero ·é
narp.ente ao Faro de Vigo. Cereprofesor de debuxo. Eu vivo do
zales escribeu, nun artigo conhumor gráfico en.prensa.
memorativo, que o feito ocurrira a finales do 1949. Nen em~
Cómic, ilustración de libros,
bargantes o ilustre xomalista
humor gráfico ••• Que escolle?
berciano, non ocupou a dirección do periódico dos Lema ata
Cando comecei odiaba o humor
o cuatrenio 1961/64. ¿Cómase
gi-áfico, non me era tan atractivo
entende ista imprecisión cronocomo a banda deseñada. Agora
lóxica? Que non ten a menor
tamén traballo en cómic para neimportancia e nada disminue .o
nas, non hai ,tanta distáncia entre
mérito de quen fixo a Introducun conto ilustrado e as viñetas.
ción a Obra galega do forzado
No humor gráfico non podes paautor do~ Poemas do Imperio.
rarte a pensar e experimentar, toQuen pbseía un fermoso apelido é máis imediato. Só tes unha
do, o mesmo que o do heterónihora para realizalos ps encárregos.
mo de Gabriel Miró; o prosista
Non é o terreo máis criativo.•
excelso que xa niguén lé niste
Ilustrador. Vigo (1979).
· tempo tan prosaico.•
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Vangard a sov1e·
:,1ca
A exposición que se amosa
no Centro Cultural de Caixa
Nova en Vigo é única por
moitas razóns. Priip.eiro porque a oportunidade de ver
unha .obra que acaso tar~e

décadas en volver a sair do
Ermitage de Leningrado, e
despois porque nos permite
ollar sen intermediación un
des momentos cume da arte
do século XX. +
• PÁXINAS COORDENADAS POR Mº X. GÓMEZ •

""

·················································~·························
Apoténcia
sen control
non serve
de nada,
de Antonio
Saura, de
quen
podemos
ollar a
mostra

Hulla dies
sine linea na
Fundación
Caixa
Galicia da
CORUÑA.

O Barco de V.;

que permanecerá aberta até
o 19 de Novembro.

• EXPOSICIÓNS

DEVANGOYEN
A CoNSTABLE ...

MOSTRA

V ALDEARTE

... Aspectos da tradición do
pintoresco na colección Carmen Thyssen Bcmiemisza é o

ex edición que abranxe a arte contemporánea desde

1998 até o 2000. A obra de
pintores e escultores novos,
a expresividade persoal de
cada un. As persoas participantes intercambian experiéncias en talleres e charlas,
un dos obxectivos dista
mosrra, que está aberra na
Casa Grande de Viloira, até o
Domingo 8 diste mes.

MOSTRA COLECTIVA
Do Grupo Social Artyma·
ña que poderemos contemplar, até o 7 de Outubro,
na Sala de Exposicións de

Caixanova.

O CarhaUiñ.o.
•TEATRO

Os MoNICREQUES
DE KuKAs ·
Coa obra Kukarandainas
o Venres 6 no Auditório
Municipal.

Cervo
• EXPOSIClc)NS

I T ÁLIA NA GUERRA

--¡

CIVIL ESPAÑOLA
Mostra composta por 19 paneis con textos, iconografía
e fotografías con bibliografia
diversa. Analisa, reunindo
dados e documentos, a intervención dos italianos nos
dous bandos da Guerra Civil. Inaugurada en Milano
ao cumprise os sesenta anos
da chegada dos primeiros
brigadistas, e na sua homenaxe, contra o fascismo. Na

Casa da Administración de
Sargadelos até o 15 de Novembro.
~

B OlrO
•TEATRO

Ü PAZO DE PAPEL
Representarase nas táboas
da Casa da Cultura o Sábado 7 por Teatro Buratini. ·

ANTONIO SAURA
Co título de Nulla dies sine li- .
nea preséntase este diário
plástico de carácter subxecti·
vo, 31 debuxos que o artista
levou a cabo no mes de Maio
de 1994. Saura realizou un
debuxo cada día a partir dun
suceso ou unha imaxe extrai·
da da prensa, integrandoo no
repertório sauriano, ás veces
sátirico, outras icono tráxico.
Xunto aos debuxos, os recor·
tes das notícias que os orixi·
naron. Na Sala de Exposicións

da Fundación Caixa Galiza
até o 31 de Outubro.
ÜXACEMENTO
DE ATAPUERCA
O Museo Arqueolóxico aco·
lle unha mostra sobre este
descubrimento. O aastelo de
Santo Antón adicará duas
salas ás imaxes efectuadas
por Javier Trueba, nas que
poderemos ollar panorámi·
cas do lugar e detalles sobre
as pezas atopadas. Entre os
actos complementares figu·
ran as cónferéncias que oferecerán Juan Luis Arzuaga,
o coruñés José M. Bermúdez de Castro e o catalán
Eudald Carbonell, os tres
directores das escavacións.
Até o 5 de Novembro.

FRANK LLOID WRIGHT
A Cidade vivinte é o título da
mostra deste arquitecto nor·
teamericano, primeira retrospectiva en Europa en máis de
catro décadas, dundos cria·
dores do deseño moderno.
Para explicar a visión do ar·
quitecto da orde social ideal e
documentar as suas solucións,
a mostra reune máis de 200
obras (mobles, vaixela, fíes·
tras), debuxos e planos orixi·
nais, deseño de libros, maquetas e fotografías. Na Fundación Banié até o 7 de Xaneiro
JAVIER Rico AscARiz
Colga as suas pinturas na
Asociación Cultural A. Bóveda até o 15 diste mes.
ALFREDO ERIAS
É o artista escollido para
inaugurar, coa sua pintura
e gravados, a sala de expo·
sicións do Hotel Tryp M ª
Pita, que a partir de agora
acollerá as mostras da galería Arte Imagen. Até o 25
de Outubro.
O CINEMA:
AVENTURA TÉCNICA
Mostra que poderemos con·
templar no Farum Metropolitano (Parque de Europa) e

título da mostra que permanecerá no Museu de Belas
Artes até o 19 de Novembro. Trinca e cinco cadros
que amasan cenas cotiás holandesas ademais de algun·
h as imaxes tradicionais de
cidades italinas como Floréncia, Venécia, Roma ou
Napoles. Estruturada en
dous apartados: Paixases e
vistas urbanas: con pintura
holandesa do xvn -Jan Van
Goyen, Aert Van der Neer
e Saloman Van Ruysdael,
John Constable e panorámicas italianas do s. XVlll de
Canaletto, Francesco Guar·
di, Laude-Joseph 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 novo mundo, temas
antillanos de Augustin Bru·
nias. E Xogos goyescos, con
obras de Lucas V elázquez e
Mariano Fortuny.
•TEATRO

HEROE.ES
A última montaxe de Ché·
vere que fo¡ estreada en Febreiro na XI Mostra Alterna-

tiva de Teatro , Música e
Danza de Madrid facendo,
durante Marzo e Abril, tempada na sala NASA de Santiago. Nela poderemos contemplar recortes tan dispares como un cabaré, un monólogo calderoniano ou un·

ha farsa de co~te sainetesco
sen sentir gañas de queimar
o local e exixir a volta dos
carros. Miguel de Lira, Patricia de .Lorenzo, Manuel
Cortés e XR.on como actores e Ramón Bermejo,
Ángeles- Lago, Xosé Vaamonde, Terela Gradin e
Patrícia de Lorenzo como
cantantes, estarán no F6rum
Metropolitano do Xoves 5 ao
Domingo 8 ás 20:30 h.
•MÚSICA

VAN MORRlSON &
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

Xunto con Javier e Alejandro E cobedo,
estarán en concerto na ala Rock Clube
de ÜURENSE, o Luns 9, ás 21 horas; e
no Playa Club da CORVI'l'A, o Manes
1O ás 21 :30 horas. •

Corcubión
• EXPOSICIÓNS

GRAY ADORES
SANTIAGUESES
. Mostra que poderemos coñecer no antigo cárcere e que
recolle obras de Ludmila
Romero Matos, Israel Tamayo Zamora e Jorge Juan
Knight. Até o 5 diste mes.

Ferrol
•ACTOS

SEMANA CULTURAL
DE RElKIA VIK
Vense desenvolvendo desde
o Luns 2 de Outubro ao Domingo 8 cunha semana gas·
tronómica no Parador, expo·
sición, concerto étnico e

conferéncia no Hospital da
Caridade; e un concertto de
pop islandés no Recito Feiral.
•TEATRO

SARABELA TEATRO
Presenta o Lápis do carpinteiro, baseada no libro
do mesmo título de Ma~uel Rivas, dirixido por
Anxeles Acuña Bóveda. O
Xoves 5 ás 20:30 horas no

Auditório Torrente Ballester.

Gondomar
• EXPOSICIÓNS

Ü V AL MlÑOR NOS
ALBORES DO SÉCULO
Título da mostra que no Ins-

tituto de Estudos Miñoranos
nos oferece unha visión re·
trospectiva dos conceUos de
G ndomar, Baiona e Nigrán.
Médio cento de fotografías
que recollen cenas populares
da época e intres de paisaxes
e contornos ag ra xa mudados. Complécase coa proxección dunha película rodada
polo fotógrafo vigués José
Gil en 1926, en format de
vídeo, de proxecci6n contf·
nua. Tamén hai unha mostra

Olápisdo
carpinteiro
será
cenificada

por
Sora bela
Teatro este
Xoves Sen
FER ROL

Burda
• EXPOSICIÓNS

SIRO LóPEZ
Mostra a sua obra baixo o
título Arte e direitos hu. manos, na Casa da CU:itura.

Carral
•TEATRO

PAULA CARBALLEIRA
Contará as suás histórias e
contos o Venres 6 na Casa
da Cultura.

A Coruña
• EXPOSICIÓNS

l.

Mª ]OSÉ SANTISO
A sua última pintura, que
require diferentes leituras,
cun discurso onde a conclusión sobre a percepción visual cuestiona as distintas re·
alidades visuais. Na Sala de

Exposicións da Biblioteca Pública Miguel González Garcés,
até o 17 de Outubro.

nais (que cohSinten a violéncia
explícita mentres non M:xa ta·

dais e esrudarttes de xomalismo
ínvenran un rumor para experi·

·ebs) iri.ídan ·uilha campafíaque
remata en guerra. Mordaces e

mentar sobre a sua evolución.
· Xurden tensións, medos e sus·
peitas que enfrentan aos mozos.

ttteve.rentes. debuxos animados
con'.fra b xen9anne arrtericano.

Intriga final con calzadeita.

-1
• EXPOSICIÓNS

•••••••••••••
de exemplares de periódicos
publicados no Miñor e unha
escolma de textos de autores
de releváncia que teñen relación coa comarca.

Lalin
• EXPOSICIÓNS
DE PICASSO
A BARCELÓ
Mostra que permanecerá
aberta no Museu Municipal Ramón M 0 All.er, até o
15 de Outubre.

Lugo

VIVERNO
ATLÁNTICO NORTE
Mostra que acolle o Museu
do Povo Galego, até o 30 de
Novembro, promovida por
Santiago, 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 pesquerias a longo da
história é o que retrata a
mostra. A visita para grupos
escolares inclue uns obradoiros didácticos con diversos módulos práti~.

Ex Lmrus
• EXPOSICIÓNS

UNIVERSITATIS
É o título da mostra que

coas imaxes das suas obras
fraguaron un universo
temporal. Na Igrexa de
San Domingos de Bonaval .

podemos contemplar no
Coléxio de Fonseca, e que
acolle diversos incunables.
BEA RE1
Poderemos coñecer a obra
dista artista na Casa da
Parra durante Outubro.

MUSEU VIRTUAL:
SANTIAGO
EOCAMlÑO
Mostra que permanecerá
un ano en Santiago. Esrrutúrase en sete partes, desde
as que se poderá acceder
aos pontos máis rechamantes da cidade e experimeDtar 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 Galego.
DIÁLOGOS
CO SlLÉNCIO
Título da mostra na que
participaron dezaoito artistas galegos que dialogaron ~oa sobriedade do interior dunha igrexa e que

Desvisceramento do peixe en Kefavíl ( 1912), lslándia,
nunha fotografia de Magnús Ólafsson.

Tecnoloxia, interfaces virtuais, multimedia... En San
Martiño Pinário.
•MÚSICA
THE SMASHING
PUMPKINGS
O 1 grupo de Chicago actuará no pavillón Multiusos o dia 7 de Outubro. A
formación musical que dirixe o cantante Billy Corgan despídese con ista xira
da sua rraxectoria musical
que comezou hai dez aos e
que conseguiu dous discos
de platino. As entradas están á venda anticipada n o
Corte Inglés, ao prezo de
2.500 pta.; odia da actuación será de 3.000 pta.
•TEATRO

OMuseu
Provincial
deWGO
mostra a
obra do
pintor
Eduardo
Naranjo.

EDUAROO NARANJO
Mosrra a sua pintura babco o
titulo Realismo, sentimentos e
sañas. Cincuenta e cinco cadros que repasan a vida e
obra do artista, un dos máximos expoñemes do realismo
pictórico, de realidades, de
sentimentos e tamén de soños. Litorais cheos de nenos,
retratos, auto-retratos, flores
murchas ou resplandecentes,
mares ... do expresionismo ao
realismo ou ao surrealismo
pero sempre na busca do
sentirnemo. No Museu ProWtcial até o 20 de Outubro

lMAGO ANTIQUA

•MÚSICA

UNHA ANTOLOXlA
DO 01 PARATE
Así como se titula a mostra das obras de Quique
Bordell na Sala Bacabú .

s1rd·.

SEMANA S LlDÁRlA
DA MULLER
M tra fotográfica que poderemos coñecer na sala de
exposicións do Concello.
PEPE ÁLVEZ
Mostra a suas fotografías
no Cafetin de Copas.
Ü C INEMA
A VENTURA TÉCNICA
Mostra que se pode ollar
no Museu Provincial onde
permanecerá até o dia 13.
COLECTIVA
DE ESCULTURA
Na sala Clérigos, co portugués Patinha, o galega afincado en Paradela Alvaro de
la Vega, o lucense Bernardo Tejada, o catalán Atoni
Más, o ribadense Caxigueiro e os coruñeses Pepe Galán e Urza. Todos os dias,
non sendo os Domingos, de
12 a 14 e de 19 a 21:30 horas, até o 24 de Outubro.
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Caixa Galiza.
XOSÉ EsPONA
Expón os seus vidrais na sala Capela de Santa Maria do

olóx ica que poderemos coñecer na Sal.a Port:a Miñá.

>~s

1903, até 1920 momento da
publicación de Nós, e a partir desa data até amone. Tamén se poden contemplar os
debuxos a lápis cos que se
declarou á muller. Até o 20
de Outubro na Fundación

CARMENÓVOA
Mostra a sua obra, dentro
do ciclo Os nosos artistas ,
na Biblioteca Pública, até o
16 diste mes.

E o título da mostra arque-

Criaturas,
a obra
gaña dora
do Prémío
Eixo
Atlántico de
Teatro,
escrita e
dirixida por
Vidal Bolaño
será
representada,
do Luns 9 ao
Mércores 11
en OURENSE.

FFSilVAL
lNTERNAClONAL DE
TíTERES
Que comezou o Luns· 2 e
chega ao Domingo 8 de Outubro na Sala Sant Yago. t

CASTELAO.
VIDA E ÜBRA
Mosrra de roáis de 200 pezas
que buscan oferecer unha visión total da sua obra, c011
trinta obras inéditas. Organízase en duas partes: desde as
primeiras auto-caricaturas de

Centro de Artesania e Deseño até o 15 de Outubro.

CAFÉ QVIJANO
Pop latino para as festas de
San Froilán, o Xoves 5.
•TEATRO
PINOCHlO
A coñecida obra de Cado
Collodi será representada
pola compañia Títeres Cachirulo este Xoves 5 de
Outubro no Auditório Municipal Gust:avo Freire.
TÍTERES FALCATRUA
Presentan as aventuras de
Pepin o Pelegrin. Ademais
Danthea Teatro cenificará

A casiña de chocolate. O
Venres 6 no Auditório Gusr:avo Freire.
GRUPO DE TEATRO
ACHÁDEGO
Presentará unha obra de
Plauto, o Venres 6 en

Mosqueira.
PARA SER EXACTOS
Polo duo Mofa e Befa, o Sá- ·
bado 7 no Awlitório Gustavo
Freire. Este mesmo lugar serve de cenário para as represen tac ións de Manoladas, ·
de Títeres Tronpicallo, o
Martes 10; e de Hip, Hip,
Hurra, por Viravolta Títeres, o Mércores 11.

.Moaña
• EXPOSICIÓNS

J. ZÚÑIGA CABALLERO
Mostra as suas pinturas no

Clube de Golf Ria de Vigo.

•TEATRO
PAULA CARBALLEIRA
O Café-teatro do Real enceta·
a programación infantil dos
Domingos deste curso con
esta conta-contos que estará,
pois, o Domingo 8 ás 18 h.

Noia
• EXPOSICIÓNS

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

Ordes
• EXPOSICIÓNS
ENTORNO E FUTURO
Até o vindeiro 10 de Outubro no Centro Cívico Mu-

nicipal.

Ogrohe
• EXPOSICIÓN$

SIMPÓSIO DE &n.JL1URA
AOARUBRE
Que poderemos coñecer na
Praza do Cargo até o 15 diste mes.

.
"
O rttgueira
•TEATRO
UVEGÁ TEATRO
Cenificará a obra A señori·
ta Xúlia, o Venres 6, na
Casa da Cultura.

Ourense
• EXPOSICIÓNS
SOROLLA PAISAXISTA
1naugurase este Xoves 14
na Aula de Cultura Caixanova e poderemos visitala
até o 29 de Outubro.
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VELÁZQUEZ
Poderemos coñecer ista
mostra titulada El arte de
mirar no Museu Arqueolóxico Provincial, onde permenecerá até Novembro.
MASIÁ
Rafael Romero Masiá naceu
en 1953 en Santiago, licenciouse en Belas Artes en Sevilla, estudou paisaxe en Segovia e gravado e pintura en
Perugia, sendo na actualidade profesor na Escala de Artes da sua cidade natal. Da
sua obra di Alfredo Conde
"Absrraccións das que devén
a figura humana contemplada desde o próprio interior
do home e paisaxes que se
axexan desde idéntico lugar
desamparado". -Na galería
Viso! até o 28 deste mes.
NATÁLIA DIAZ MELLA
Mosrra a sua obra no Ateneu,
até o 17 de Outubro, dentro
do ciclo Os nosos artistas.
INVENTA

200

É o título da mosta colectiva que poderemos coñecer
no Edifício Simeón, até o 29
de Outubro.
Erxo ATLANTICO
DE PINTURA
Poderemos ollar a mostra das
obras <leste IV prémio de
pintura na Sala de Exposicións

do albergue de San Francisco.

PAZ HERNÁNDEZ
E Isabel Cobas mostran a
sua pintura e Marina
Amorín a suas esculturas,
no Campus Universitário.
}UAN ÜROZCO
Mostra as suas fotografías
no local Zoco.
AMEDALLA
COMEMORATIVA
Nas coleccións do Museu,
que poderemos contemplar
no Museu Arqueolóxico
Provincial durante iste mes.
•TEATRO
CRIATURAS
Polo Teatro do Aqui, Prémio Eixo Atlántico, con Miguel Varela, Belén Constenla, Rubén Ruibal e Roberto Vidal Bolaño, que
tamén é autor e director. O
Luns 9, Martes 10 e Mércores 11 no Teatro Principal.

.
P010
• EXPOSICIÓNS
CASTELAO E NÓS
A AS-PG xunto coas concellarias de Educación e Cultura artellaron esta m<;>stra para
dar a coñecer, ainda máis, a
figura e obra de Castelao. As
lámina e cadros van acompañadas dunha unidade didáctica que trata de aprofundar
no estudo da sua obra, relacionandoa· con temas da actuafidade, análise, compresión e reflexión así como
propo.sta e realización de traballos e investigación. Destinada para ESO, Bacharelato,
Garantía Social e Ciclo Formativos pero tamén para as
persoas que queiran coñecer
a obra e vida deste galega
universal. Até o 17 de Outubro no Instituto de Poio.

A Pontenova

~~

As Pon.tes
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•TEATRO
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SOÑOS DUN SEDUTOR .
De Woody Allen, dirixida
por Martina Cambeiro e Artur Trillo, que tamén participa no reparto xunto con
Canne Cauto, Estevo Creus,
Francisco Lestón, Isabel
Blanco e Maria Lariño, de
Talia Teatro este Xoves 5 de
Outubro na Casa da Cultura.

Talio Teatro
representa
Soños dun
sedutor este
Xoves S
nas PONTES.

Pontevedra
•ACTOS

\.

V

SEMANA CuLTURAL
CuBA-GALIZA
"Cuh_AeNós 2000", orgarilia::..
do pola A.C. e de Solidariedade Amigos de Cuba. As actividades realizaran.se no Teatro
Prindpal e a entrada será gratuita. O Luns 9 será a inauguración, ás 19:30 na Sala A, da
exposición de pintura titÜlada
Color e Calor 2000, con
obras dos pintores cubanos e
galegos Choco, Raimundo
Orozco, Alfredo Gutiérrez,
Ornar Kessel, Júlia Valdés,
Moldes, Ruibal, P. Palomar,
Saul Otero e Manolo Figueiras; a Sala B acollerá outra
mema, GaJ.egos en Cuba, sobre os galegas na lndependéncia e na Revolución (cedida
por CIG Emigración). As
duas exposicións poderán ser
visitadas do Luns 9 ao Venres
20; ás 20 horas poderemos
asistir á conferéncia da embaixadora de Cuba en Madrid,
Isabel Allende, que será pre- ·
sentada por Anísia Miranda;
a continuación actuará o cantautor cubano Juan Manuel
. Herrera (Cancións da Revolución). O Martes 10, ás 20
horas a compañia Teatro
Quetzal de Costa Rica, cenificará a obra La história de IXQIZ. O Mércore5 11 poderemos ollar a fita cubana La vida es silbar, de Fernando Pérez (1999), primeiros prérnios
do Festival de Cinema Iberoamericano e do Festival Viña
del Mar (Chile), entre outros;
ás 23 horas poderemos coñecer a Vídeobiografia. musical
do Che, 1997 na que poderemos escoitar a Che Guevara, cantar a Silvia Rodríguez, Pablo Milanés, Nacha
Guevara... ; ás 23:30, cinema ·
cubano-alemán coa proxección de Buenavista Social
Club, de Wim Wenders
(1999). O Xoves 12, a compañia cubana Teatro Habana representará a obra .An(heo en La Habana, de Abilio Estévez. O Venres 13,
último dia, ás 20 h. teremos
música tradicional sonera
con Típico Oriental, e folc
galego a cargo de Treixadura; e ás 23 horas soarán ritmos afrocubanos con Maria
Vinnen e a Orquestra Malaika, de Santiago de Cuba e
met:al gothic galega con .Vórti,c e, gañador do certame
Ben veñas, Maio 2000 de
Pontevedra.

• EXPOSICIÓN$
FOTOGRAFIA
DOCAMIÑO
Poderemos visitar esta
mostra, consecuencia do
concurso co mesmo nome,
inserida nos ltinerários Culturais 2000, n a sala de exposicións do Concello.

Freak XXI
Estarán en concerto, o Xoves 5, na Sala

Mardi Gras da CORUÑA; o Venres 6,
na sala Gothic Circus, en VIGO; e o Sábado 7 poderemos escoitar a sua música
en PONFERRADA, na sala Cara~el. t

f
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Ü PAPEL
DA UNIVERSIDADE •..
... na Galiza de hoxe, é o
tema sobre o que falará Xosé Manuel Cid (Viceretor),
o Venres 6 a partir das
20:30 h. no Multiusos da
Xunqueira, organizado polo
Grupo de Cultura do BNG.

Os Quinquilláns
Cenificarán a coñecida obra de Jonat·
han Swift, Gulliver, dos xigantes de
Brogdingna[ e os ananos de Liliput, polas ruas de UGO o Luns ·9; e o Martes
10 polas de NEDA. +

a

•CINEMA
ÜS OCIOSOS & FAUSTO
A primeira de Chaplin; e a,
segunda basada nas obras de
Goethe e Marlowe como
tarnén en vellas lendas xermanas, este Xoves 5, dentro
do ciclo de Cinema Mudo
no Camawey, co patrocínio
da Federación 'de Cineclu. bes de Oaliza' e que comezou o pasado Domingo 1. O
Venres 6, remata coa proxección de Día de Paga, de
Chaplin, e Nosferatu., basada na novela Drácula. As
entradas para quen non sexa sócio do Cine-clube costan 40 pesos e as proxeccións realízanse no Camawey (Cruz Vermella 6-8), a
partir das 21 horas.

Convocatórias
rá un mérito, non vinculantel, a sua reno Servício de Normalización Lingüfsti·
A ESCRITA nq G UipN
feréncia ao cocido galega. O primeiro
ca na Casa do Concello áté odia 11. O
CINEMATOORAFICG
número de prazas é de 20 e a selección . prémio será de 500.000 pta., o segunto
É a última actividade do II Taller Literáde 250.000 pta. e o terceiro de 100.000
farase por orde de inscrición.
rio para a Formación de Narradoras en
pta. O prazo límite para a presentación
Língua Galega. Impartido por Laura Ferserá o 15 de Xaneiro 2001.
nández, dramaturga e guionista, profeso· .VII CONCURSO DE DIFUSIÓN
D,A GASTRONOMIA GALEGA
ra da. Escuela lnterna~ional de Cine y
ALVARO CUNQUEIRO
~NO CENrn.o VICIÑAL E
Televisión de La Habana e do Institut
Convocado polo Concello de Lalin, a
ÜJL1URAL DE VAIADARES (VIGO)
det T eatre de Barcelona. :Desenvolvera·
se o 21 de Outubro, 11 de Novembro e ' Asociación de Profisionais da Gastro· ' Curso de Iniciación á Pintura para todas as
nomia "Amigos da Cociña Galega" e
idades; de Iniciación á Fotografia; de Dan2 de Decembro, de 10 a 13:30 horas e de
za Orirntal · de Cociña; de inglés· de Sevi17 a 21 horas na Aula.-Seminário do . demais asociacións gastronómicas galegas, con motivo de fomentar a difullanas para' ~ocios ~ niveis. Ad~mais o I
Centro Cultural Caixanova· Vigo~ Orgasión da cociña galega en xeral e para
Certame do Humor, que se realizará na
nizado por Feministas Independentes
premiar o h1.bor realizado pur periodistas · primeira·quincena de Novembro, para
Galegas e subvencionado pola Conce·
e escritores que lle prestaron ao tema
afeccionados a contar contos, chistes,
llaria da Muller de Vigo. Enviarase a soespecial atención e como ampliación ao
histórias... con humor, para o que as per·
licitude na que se icluirá o nome e a¡)eliPrémio Nacional de Periodismo que se
soas interesadas en participar deberán
dos, enderezo, tfno./fax., profisióri, idade
veu celebrando noutros anos. Poderán
pasar unha selección prévia que se reae a explicación das razóns polas que está
participar os escritores e periodistas que
lizará nas oficinas do CV Cultural calinteresada en realizar o seminário cinequer Martes de 21 a 21:30 horas, onde
matográfico. O prezo da matrícula ordi- · publicasen libros, artigas, comentários ...
sen seren anterioriomente premiados,
terán a posibilidade de facer unha pe·
nária é de 3.00Q pta. e de 2.000 para denos distintos médios de difusión sobre a
quena demostración. O primeiro dia de
semprégádas e estudantes. As que realigastronomia galega nos últimos 4 anos.
preselección será o 10 de Outubro e
zaron a primeira parte do II Taller non
Serán presentados polo seu autor ou aucontinuará até rematar o mes. Elixiran·
teñen que pagar a !matrícula. As prazas
tora ou por terceiras persoas ou entidase cinco finalistas que participarán
son limitadas e a fuscrición pódese so·
des, pero sempre achegando un escrito
nunha tarde no auditório do Centro
cicitar antes do 6 de Outubro .ao
dirixido ao Sr. Alcade-Presidente do
Cultural e recibirán un diploma acreditfno./fax. 986 220 212 ou aó apartado
Concello de Lalin no que conste o notativo e unha compensación económi976 36200 de Vigo.
me, dados persoais e domidlio da per·
ca. Para todas as actividades pódese obsoa que presenta e do autor, seis exem·
CURSOS·ÜBRADOIRO
ter máis informaciqn ou realizar a ma·
plares dos traballos (se son artigos perlo·
trícula na Secretaria do CVC de ValaDE LíNGUA GALEGA
dísticos, pode ser o· periódico orixinal
dares ou no tfno. 986 467 053.
Organizados polo Servício de Normalicompleto e cinco fotocópias do artigo).
zación LingüíStica de Vigo, co obxecti·
De se tratar de traballos en rádio ou tevo de achegamos,-a través do galega, ao
I ÜBRAOOIRO
levisión, deberán acompañarse 6 fitas
noso contorno, fauna, flora e costumes.
DE CR!ACIÓN LITERÁRIA
gravadas, xunto coa certificación -na
O primeiro obradoiro titúlase O curso da
Organizado polo Servício llngüístico
que debe constar a data ~ o programa de
áuga e realizarase np.-Asociación de Vicicomarcal de Bergantiños e impartido
emisión- expedida polo director da
ños de Saiáns; comezará o vindeiro 16 de
pola escritora Paz Puente. Estase desen·
emisora. O xúri terá..en conta a cualidaOutubro cunha duración de 20 horas.
volvendo xa, pero a asisténcia é libre
de e a difusión dos traballos e consideraPara participar haberá que inscribirse
polo que as persoas interesadas poden

asistir a calquer das xoma as. As seguintes citas serán o 14 dis e mes e os
días 4, 16 e f5.
CASTELAf?. Co PENS
EN GALIZf'\
Congreso .~e se realizará

ENíO

o Salón de
Actos do P~o de Cultura de Pontevedra
os días 19 ..f de 15:30 a 22 homs), 20
(de 9:30 a ¡0:30 horas e 2 (de 9:30 a
14 horas) ~e Outubro, promovido po·
lo Concell~ de·Pontevedra e a Asociación Sóc~o-Pedagó~ica Galega.
TALLER Dk ANÁLISE E

ESCRITU~ DE GUIÓN
O Cine Cl · e Lumiere de Vigo comunica que se abre o prazo de inscrición
para iste ta ler. A duración será de 80
horas dous días á semana, as persoas
interesadas poden chamar ao 986 220
910 ou ªº 669 191 818

1

CuRSO DE PANDEIRETA
NA CORUÑA
Organizado pola A.C. Alexandre B~da,
que dará cornero na segunda semana do
mes de Outubro, de iniciación e perfei·
zoamento e ainda está aberto o prazo de
inscrición. Máis información no telf.
98 l 244 355 oun no local da asociación,
Linares Rivas 49, 12 , de 17 a 21 h.

CURso DE DANZAS

00 MUNDO
Polo profesor Suso Cancelas, do 18 de
Outubro ao 20 de Decembro todos os
Mércores das 21 ás 22:30 horas. Prezo
de amttícula 3.500 pta. lnscricións no
Café-teatro do Real, Méndez Núñez 24
en Moaña. Máis información no telf.
986 422 874 perguntando por Suso.•

• EXPOSICIÓNS
no ciclo Os nasos artis~,
O Sábado 7, ás 12 horas
PEDRO HERRÓN
que recolle a Sala Teucro.
Anima Sonho cenificará Bo-.
A sua pintura segue a mirar
necuentos; e o Domingo 8,
cara á terra, pero agora sen a
EsPAZOS ALTERNATNa3
tamén ás 12, estará Salvaton~stálxia dun bosque perdiNova edición que utiliza
re Gato coa obra Pulcinella
do, a sua ollada elévase cara , cinco locais de copas como
(para todos os públicos.
ás alturas e descobre terrosos
salas alternativas. As esculplanetas instalados nun esturas de Julio Zaldívar po·
pácio superior. Cria un cuderemos c.ontemplalas no .
rioso sistema planetário fei·
Quinteiro (Ponte Bora); o
to coas fases de astros clónicolectivo Flexo presenta _ •CINEMA
cos. Na galería de arte Aneunha intervención no Feira
THE ACID HOUSE
xo até o 14 de Novembro. · Vella; a pintura de Maria
Dirixida por Paul McGui·
Sánchez encóhtrase no Griga, recopilación de 5 relafón; Roberto Carbajo mostos 'a mbientados na vida
tra a sua fotografía no
das clases baixas de EdimAtrium; e Roberto Hemánburgo. O Vemes 6 ás 23 no
dez fai o mesmo no Mandrálugar de costume.
gora. Ate o 15 de Outubro.

Red.ondela .

O Pozo da
Cultura de
PON1EVEDRA
acolle a
mos.t ra

Deseñode
Vangarda
1880-1940.

CARLOS V.

A NÁlITICA

E A NAVEGACIÓN
Con motivo da comemora· ción do centenário de Carlos V no Edifício Sarmiento
do Museu de Pcmtevedra até
o 17 de Decembro.
ÜESEÑO"DE V ANGARDA

1880-1940

É o título da mostra que poderemos coñecer, a partir do
Xoves 12 e que permanecerá
aberta até o 5 de Novembro,
na Sala de Exposicións do Paz.o
da Cultura. Un percorrido
histórico a través da evolución do deseño. O ponto de
patida é a toma de consciéncia que se produce no seo dos
movimentos modernistas da
Europa industrializada, con
obras de Van de Velde, Josef
Hoffman, Olbrich, Peter
Behrens ou Héctor Guimard.
Continua coas formulacións
racionalistas propugnadas palas Werkbund, a Bauhaus e o
I:k Stil e a sua inftuéncia no
estilo internacional de entreguerras, onde xa quedan definidas as bases do deseño con·
temJ:>oráneo. Exíbense obras
de Witzmann, Breuer, Mies
van der Rohe, Rietveld e
Schiaparelli entre outros. " _.
]OSÉ AGRA
Mostra a sua obra na Sala
de Arte Caixanova até o
Mércores 11.
CHEMA DAPENA
· Poderemos coñecer a sua
obra nista mostra, ins~rida

]o.A.o

Ri.h adávia ·
• EXPOSICIÓNS
GALEGOS E CASIBLÁNS
Mostra que poderemos
contemplar no Museu Etnolóxico durante o mes de
Outubro.

necerá aberta na Galeria]osé
por Marc Lacroi:x de mo·
-iorenzo atéo 11 de Outubre. . mentas privados de Dalí e

]_.A. HERNANDEZ
E de Caracas e traballa co
médio fotográfico, audiovisual e escultórico. As suas
pezas gardan sempre unha
relación coa memória e cómo se altera cando modificamos a percepción habitual
dos obxectos. No CGAC até
o 16 de Novembro

MAR CALDAS
A fotógrafa mostra as suas
imaxes, ba0co o título Momentáneas, sobre a vida cotiá das persoas, todas anónimas pero próximas á artista.
Momentos de descanso, estudo, viaxe... son matizados
por imaxes das estelas que o
paso dos avións deixa no
ceo. Poderémola contem·
plar na Galeria SCQ.

TRANSFER
Mostra colectiva, artellada
polos govemos de Renánia
do Norte-Westfalia e da Galiza coa colaboración dos de
Astúrias e Euskadi, -no
CGAC até 12 de Novembro.
Nela poderemos ollar obras
de Xoán Anleo, Ricardo Antón Troyas, Alberto Barreiro,
Vicente Blanco, Alexander
•TEATRO
Braun Mark Formanek, Mirko von Gizycki, lñaki Grace·
A CELESTINA ...
nea, Jürgen Grolle, Stefan
' . . comédia dos tolos amores
Hoderlein, Jochen Lempert,
de Calisto e Melibea, polo
Pablo de Lillo, Adolfo ManTeatro do Noroeste, o Dozano, Katharina Mayer, Alimingo 8 na Casa da Cultura.
ce ~usiol, Markus Oehlen,
ltziar· Okariz, Martín Pena,
Sé~io Prego, M!! Xesus Rodrí~ez, Oveis Saheb, Carlos
• EXPOSICIÓNS
Tejo, Sandra Voets e Clau·
· día Wissmann.
SOLEDAD PENALTA
I·
Mostra as suas esculturas
~~OSDE
na Casa da Parra. ,
í\J 1 µ:.RAFIA EN EsPAÑA
T í~o dista mostra na que
V ARI CARA.M~ pod~remos ollar algunhas
Preséntanos unha 1 mostra
da~sotografias do Es.tado
fotográfica, _baixo b título
des e a sua aparición. Na
Color, que poderell)os ollar
Sala de Exposicións da Aula
na galería Trinta.
de Ultura Caixa Galiza até
o vultdeiro 28 de Outubro.
ARMINDÓ SALGUEIRO
O artista pontevedrés preDA TI I-GALA-LACROIX
séntanos a sua última colee·
O,~viléxio da intimidade
ció~ de lenzos, cheos de sig·
é o qítulo da mostra que a
nos cunha marcada linguaxe
Fundación Eugénio Granell'
neo pop. A \UOstra perma- \ a,,col1 1 , con fotografias feitas

BIEITES
Colga a sua pintura na Ta·
T AUROMÁQUlA
peria-cervexaria Masón
E PROVÉRBIOS
(Rua Alta 4 ), até o 7 de
Outubro. O lado poético - De Goya, na Igrexa da Madalena, até o 8 de Outubro.
da arte con imaxes próximas ªº expresionismo abstracto suxerindo visións de
mundos descoñecidos.

Ribadeo

• PROXECCIÓNS
BAIXO O SIGNO DO
REAL: O DOCUMENTAL
BIOGRÁFICO
Documental que se ven
proxectando, no Audit6rio
do Teatro Principal, desde o
Luns 2 até este Xoves 5 ás
22 horas, e o Venres ·6 ás
21, con motivo da realiza·
ción do curso co mesmo tl·
tulo que se realiza durante
ises dias no Pazo.da Cultura.

•TEATRO

FfSITVAL INIERNAaCNAL
CETI.TIRES
Continuan as representacións no Teatro Principal e asi
o Xoves 5, ás 10:30 e ás 12
horas, a compañia Binixiflat
cenificará O xigante Comilón; o Venres 6, ás mesma
hora, Pizzicato representará
A todo trapo (as duas obras
dirixidas a centros escolares).

Santiago

0

\
\

\

Gala en Cadaqués e de Gala no castelo de Pubol. As
fotos van acompañadas de
comentários nos que se
plasman as lembranzas do
fotógrafo, os diálogos co
pintor e a criación artística
entre os dous. Poderémola
coñecer no Museu GraneU.

•MÚSICA
EMBRACE ME ÜCEAN
SUDDEN BLAZE
Actuarán na NASA, o Xoves
5, ás 22 horas. A máis em·
blemática banda de metal
rock do Sar presentará ao
seu novo batería e novos te·
mas que gravarán o vindeiro
mes (1.000 pta.; adiantada
800 pta. e 350 para tripulantes). O Mércores 11, ás
22 horas Bebra, duo de rock
catalán formado por Pilar
Torras e Joan Gomis, pre·
setarán o seu traballo Celos,
co seu surrealismo sonoro,
son turbulento e cru que lles
custará 400 pta. aos tripu·
lantes e 800 pta. ao resto.

&

•TEATRO
COMPAÑIA PTV
A NASA abr·iu xa a nova
tempada de actividades, na
que poderemos asistir á representación, o Venres 6 ás
22 horas e o Sábado 7 ás 23,
da Compañia PTV, grupo
valenciano que conta co
clow Eduardo Zamanillo,
actor, dramaturgo e direc·
tor. Tres actores e un cada- .
leito, eso é o que precisan
para poñer en pé unha pro-

posta intelixente, oportuna
e divertida, ben afustada de
todo convencionalismo.

Sárria
•CINEMA
SEMANA 00 VÍDEO
Que se está realizando desde o dia 2 e chega até o Sábado 7 diste mes, na Casa
da Cultura.

Vigo
•ACTOS
HOMENA.XE
AO GAITEIRO
No Teatro Sala de Concer-

tos do Centro Cultural de
Caixanotia o S ábado 7, á
19:30 h . a cargo do Centro
Recriativo e Cultural de
Coruxo.

•CINEMA
JAIME
De António Pedro Vas·
concelos (Instituto Caro •
es). Proxección inserida no
ciclo de Cinema Portugués.
O Xoves 5, ás 20:30 horas
no Auditfrio do Centro Cul-

tural de Caixanova.
CINE CLUBE LUMIERE
Oferécenos Encontros
nocturnos, de Andreas
Dresen (Alemafia, 1999),
VOSE que se proxectará o
Luns 9 ás 20:30 horas.
Aclemais comeza un novo
ciclo A arquitectura no cinema, en colaboración co
Coléxio de Arquitectos de
catro películas en meses alternos. A primeira será
MetrópoUs, de Fritz Lang,
1926, prevista para o vin· ·
deiro Martes día 10 no Au-

ditório do Centro Cultural
Caixanova ás 20:30 horas
• CONFERÉNCIAS

Auto-retrato

atribuido
a Durero,

do legado
de Policarpo
San:z,

parte do cal
podemos

comtemplar
en VIGO.

ÜS EXCLUIDOS
DA TERRA
É o título da charla que nos
oferecerá Cannen Sannien•
to, organizada polo Clube
Faro de Vigo, no :\uditórip

j
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do Centro Cultural Caixanova, o Venres 6, ás 20 h.

DE MURGUIA
ACASTELAO
Conferéncias inseridas no
Curso organizado pola Faculdade de Filosofia e Tradución, na Sala de Confe-

réncias do Centro Cultural
Caixanova, o Xoves 5, o
Venres 6 e o Sábado 7. ·

Vol pone
De Ben Jonson, cenificada pola compañia
extremeña Suripanta, unha sátira feroz
contra a avarícia e o. poder do diñeiro; o
Venres 6 no Teatro Principal da Esra.A..
DA (500 pta.). E o Sábado 7, ás 22:30 horas e o Domingo 8, ás 20:30 estarán en
VIGO no CentTo Cultural Caixanova. +

Marcial del Aclaliz. Pernanecerá aberta na Sala de
Exposicións do Centro
Múltiple de Arte Visual Labora, até o 6 de Outubro.
PROSTITUCIÓN
Alecrín, o Centro de Dia para mulleres prostituidas organiza esta mostra fotografica
coa participación dos centros
de Vigo, Ourense, Compostela e Lugo. Exposición itinerante que ten como ponto
de' partida esta cidade e que
tenta achegarnos un pouco a
eses bairros que están tan
perto e que son tan descoñecidos. Inserida nas actividades contra a prostitución,
pretende ser unha chamada
de atención sobre a explotación sexual con motivo do
Día contra a Prostir:ución que
se celebrou o 23 de Setemhro. Até o 15 de Outubro na

sala dos Perraos.
• EXPOSICIÓNS
LEGADO DE
POLICARPO SANZ
Mostra de trinta obras da
colección de pintura europea, principalmente dos s.
XVU e XVIII, legada ao concello por este mecenas (as
setenta restantes mosttarase
cando estén restauradas),
na Casa das Artes onde permanecerá até o 12 de Outubre. Nela podermos contemplar alguns anónimos
alemáns, do flamenco Peter
Brueghel, de Juan Francisco
Detroy, o holandés Janzx
Van Croos ou de Roehn.

RAQUEL LóPEZ
Poderemos coñecer os seus
acdlicos sobre tea na galeria Bomof (López de Neira
3), até finais diste mes.

A.

FRANCO LAMAS

Os ROSTOS
DE FlLIPlNAS
Sobre a investigación que
Xavier Brisset realizou no
taller de história oral que diruce en Ferrol referida ás vida
dos superviventes españois.
Preeende mosrrar que a realidade destas persoas non tiña
nada a ver coa imaxe da película Os últimos de Filipinas,
de 1945, nen coa visión que
tratou de tranrn.itir. C.Omposta por diversos paneis explicativos con forografias, neles
relata. desde o control das rotas comerciais dos mares
orientais, pasando pola colónia, a guerra, as persoas que
participaron no destacamento de Baler, o regreso a Barcelona e cómo foi a vida despois, ademais dun último panel adicado á actualidade.
Na Casa Galega da Cultura até o 11 de Outubro.

Colg~ as suas pinturas no

Real Clube Náutico.
XAVIER PENA
O arquitecto e pintor colga,
no Coléxio de Arquitectos,
unha mostrada sua obra formada por dez óleos de médio
e grande formato, de técnicas mixtas sobre tea e cartón, nos que se experimenta
unha forre evolución desde
que expuxera aqui hai tres
anos. As estruturas da sua
obra uansfórmanse e pasan
de ser pechas a abrirse, con
lib rdad total, cunha auséncia d r fi réncias fi rmais
nas que a ética reaparece
transformada en estética.
Até o 22 de Outubro, na Sala de Exposicíóns do COAG.

PALAVRAS
PARA UN PAÍS
Mostra con motivo do cincuenta aniversário da Editorial Galaxia (19 50-2000),
que podemos contemplar
na Casa das Artes.

posicións da Fundación Caixa
Galiza até o 22 de Outubro.

V ANGARDA RUSA
Baixo o epígrafe de "Sen obxecto" a Sala de Exposicións do

CentTo Cultural Caixanova,
acolle, até o 29 de Outubro, a

A

MEMÓRIA
DAS ÁRBORES
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 Cle

-An•i:ncios d.e balde
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• A Escola Oficial de Idiomas de
Vigo informa que está aberta a matrícula para o 12 curso de Galego e
a posibilidade de acceder directamente a cursos superiores a meio dªs validacións estabelecidas. Tamén este
ano se oferta un curso especial de
galego para Foráneos e Extranxeiros de dous dias á semana. Máis información na EOI, r. Martínez Garrido
17 ou no telf. 986 260 210/61.
• En Santiago, oferécese seilora
para traballar como empregada de
fogar, coldando nenos, anciáns ou
enfermos. Responsábel e con experiéncia. Tlf. 616 253 366. .
•O clube de jazz "Ardora" de Moaña
convoca a todos os sócios e interesados
á xuntanza habitual dos primeiros Venres do mes, no seu local do Café-teatro
do Real sito en Méndez Núñez 24.
• Coido enfermos en hospitais ou
fago traballos de limpeza, en Santiago Responsábel e con experiéncia. Tlf. 616 253 366 .
• Busco casa en aluguer todo o
ano, pequena e admitindo cámbio.
Preferentemente nas proximidades
do Alto de S. Cosme-Erville (Mos).
Tfno. 636 566 155.
• O Movimento de Defesa da Língua
organiza en Outubro o Circuito Poético Corunha 2000. Se estiveres inte re ssad@ contacta-nos no 606
915311 ou a través da caixa dos correios 4077-15080 da Corunha.
• Regálanse cachorros de can de
catro semanas. Información , polas
mañás, no 986 441 182, e polas tardes no 986 450 044.
• Vendo acordeón diatónico dunha só ringleira de botóns, en tonalidade de do, marca Hohner, sen estrear, por 45.000 pta. Perguntar por
Xan no telf. 981 316 543.

...

• Regálase, por cámbio de morada,
Snawcher xigante con pedigri, 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, busca teclistagaiteiro que comparta os plantexamentos do grupo. Telf. 606 722 492 Sérxio.

• Taller Contemporáneo de Artes
Plásticas, un xeito diferente de
abordar a criaclón 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.
• Rías Baixas de Galiza en Asados,
Rianxo, vendo chalé 2 plantas máis
garaxe, tamén 2.520 metros de terreo
e unha casa vella. Tfno. 923 267 657.
• Véndese quentador eléctrico de
17~ litros e posición vertical. A estrear. Tfno. 986 530 853.
• Busco CDs non oficiais (piratas) de
Led Zeppelin e mais de Pearl Jam
(eu teño algúns). Pedro: 986 412 834
• Atoparás poemas de Irene Cacabelos, Beltza, Maria 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 noves números .
• 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. Per-guntar por Patrícia no telf. 986 276 846.
•Véndese piso en Via Norte (Vigo).
As persoas interesadas poden chamar,
polas tardes, ao telf. 986 279 108.
• A Asociación Cultural Maximo Gorki de Vigo inicia para Outubro os cursos de ruso a todos o níveis; de
xadrez para crianzas e adultos,
tanto de iniciación como máis avan zado; ademais requiren novas voces para a sua coral. Máis información no ñovo· enderezo en República
da Arxentina 17, 2Q esqu. ou no telf.
986 224 457 de 17 a 19:30 h. de
Luns a Venres.
• Se tes un grupo de musica de
calquer estilo e queres dalo a coñecer en Vigo, mándanos a tua maqueta a Onda Nada 91.5 FM, apdo.
2137, 36208-Vigo
• Solicita gratuitamente o corrector
ortográfico para o padrom galego da
língua galego portuguesa, para empregar no programa Word (qualquer
versom) ao enderezo electrónico: corrector-agal@stannedia.com

CONCHA PRADA
Ficcións titula esta fotógrafa a
mostra que podemos ollar na
galería Ad Hoc (Garcia Barbón 71, 111 ), até o 17 de Outubro. Divfdese en tres séries:
Explosións; Leite derramado; e
Brillos (Plástico de cociña).
Precisión, achegamento ao
obxecto, captación do movimento nun intre, utilización
de accións e obxectos cotidiáns son as premisas coas que
se move e que leva até o final.
CARA ACARA
Título da mostra na que
Henri Cartier-Bresson é
protagonista por partida do. bre xa que se presenta o seu
traballo como fotógrafo do
grande escultor Alberto
Giacometti e tamén é
protagonista das fotografías
realizadas pola sua muller,
Martine Franck, da axéncia Magnum. Na Sala de Ex-

ARede

~~

o- ~

mostra de óleos, maiormente,
procedentes do Museu Estatal
de San Petersburgo, que supoñen a aportación máis relevante da arte non figurativa.
A exposición, ademais, adquire un interés a(licional ao
seren unha das primeiras realizadas no Estado sobre a pintura abstracta rusa deste periodo. Vassily Kandinsky, Ka:'.mir Malevich e Mikhail La.rionov, que determinaron a
variante rusa do "sen obxecto" e abriron o carreiro dos

• Xa está á vosa disposición o
2
da revista lcária. Podedes pedila a:
X. Eduardo Martínez; r/ Rafael Alberti n2 21 4§ B. 15008 - A Coruña. Enviade un selo de 35 pta.
n2

Alexander Rodchenko, lvan
Kliun, Vladimir Lebedev,
Mikhail Matiushin, Ivan Puni, Pavel Filonov, Boris Ender, Natán Altman, Alexander Bogomasov e Nikolay Evgrafov ademais das máis emblemáticas criadoras Luvov
Popova, Olga Rozanova, Alexandra Exter e Maria Vladiminovna Ender, compoñen
esta mostra de trinta obras
que abranxen o periodo que
transcurre entre 1910 e 1930.

•TEATRO

•MÚSICA

Ü CERCO

UNIÓN MUSICAL
DE V ALADARES
En concert~, o Domingo 8
no Auditório do Centro Vici-

DE LENINGRADO
Será representada polo grupo Teatro do Atlántico este Xoves 5 de Outubro no
Auditório Municipal.

ñal e Cultural de Valadares,
ás 12:30 do mediodía.
CORAL CASABLANCA
Do Círculo Mercantil, actuará a benefício da Asociación San Francisco no
Centro Caltural de Caixanova
o Venres 6, ás 20:30 horas.

Vilagarcia
• EXPOSICIÓNS
LEOPOLDO NóVOA
Poderemos contemplar a
sua obra na Sala de Exposicións da Casa da Cultura,
até o 15 de Outubro.

Viveiro

Brag"""'-'.·ª'.-_ __
• EXPOSICIÓNS
ÜALERIA
MÁRIO SEQUEIRA
Presenta tres mostras indi-

V)

• Subscrébete de balde ao Boletín dixital de Onda Nada ou colabora connosco. Máis información -en
http :// members. tripod. c9m/ondanada ou no correo electrónico· Ondanada@wanadoo.es
• Vendo Ford-Fiesta 1.6 Diesel.
Bon estado xeral. Control técnico pasado . 290.000 ptas . Tfno: 666 945
629. Deixar mensaxe no contestador.
• Véndese piso novo de 100 m• en
Alicante. 4 cuartos, 2 baños, terraza
e trasteiro. Zona centro, a 5 minutos
da praia. Tfno: 982 331 700/630 390
283, de 9 a 23 horas.
•A liga Céltiga Galaica dispón do 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 dixltal, conxelador e cafeteira con muíño. Xunto
ou por separado. Tfno: 986 326 449.
•Vendo parcelas en Uriz (Begonte)
e en Aspai (Outeiro de Rei). Chamar
ao 982 391 205 (ás 9 da mañá ou de
22 a 23 h.
-

IÍ Vendo CDs de jazz da colección
Blue Note-Time Life (sen estrear).
Vendo, asimesmo, outros títulos en
perfecto estado. Envío listado. Carlos Soaxe Piñeiro. Vilela, 8-Tirán .
36959 Moaña.
• Véndese parcela de 2.208 m. Situada no núcleo rural ao pé do Pico
Sacro, Concello de Boqueixón. Prezo
interesante. Tfno. : 606 250 288.
• 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 .•

viduais. Balt a z a r
Torres, que
realiza unha
mostra de
pintura e escultura titulada Can you

live

o

como arte fantástica, perro
do surrelismo. Acordar das
viñas é otítulo da mostra e o
vifio un dos temas, ainda
que tamén a música.

Barcelona

twice?

onde as paisaxes nos levan a afastados horizontes e a preséncia humana está
arredada.
Pedro Cabrita Reis
mostra a sua
obra baixo o título Obras
recentes, onde segue unha
arqueoloxia do cotiá, tensión de conflitos entre a
luz e a sombra, o material
e o proceso de construción, a escuridade e a
transparéncia. Finalmente
Catarina Campino, presenta a intalación de vídeo Waterfall.

• EXPOSICIÓNS

CONCEI<;AO RAMOS
Ocupa cos seus lenzos a
Galena dos Coimbras (Largo de Sta. Cruz 506, 12 ),
até o 30 de Outubro.

•ACTOS

Esposen.d e

[

ÜBRAS COMPLETAS
DECASTELAO
Que terá lugar o Venres 6,
ás 20 horas, na Sala Caste-

lao da Galaria Sarga.delos
(Proven~a, 276). No acto,
organizado pola Fundación
Castelao, a Secció de Filologies Gallega i Portuguesa e a
Galena Sargadelos, intervi-

Desembarco
deferidos e
enfermos
da guerra
de Filipinas,
tema sobre
oquevai a
exposición - - - que
podemos
contemplar
na Casa da
Cultura
de VIGO.

rán o coordenador desta
edición Henrique Monteagudo, o catedrático da
Universitat de Barcelona,
Basilio Losada, e un representante da Fundació Pi i
Sunyer.

Ma.drid
PRÉMIOS
LEÓN FELIPE 2000
Este Xoves 5 realizarase a
entrega dos prémios nun
acto conxunto organizado
polo Ateneu de Madrid e a
fundación León Felipe. O

• EXPOSICIÓNS

Seminário Galega de
Educación para a Paz re-

XABIER LEMOS
O pintor vigués mostra a sua
última obra, de grande formato no Hotel Suave Mar (a
uns km. de Viana de Castelo ). Coarenta cadros cun itinerário que pode resumirse

cebirá 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 madrileño, ás 20 horas.•

•

Mortos
de fame
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Perseguido polos golpistas, actuou nos montes de Valdeorras durante décadas

~ \

Mario de Langullo,
.· ·
vida dun guerrilleiro antifranquista
-0- XAN CARBALLA

Mário de Langullo con Armonio
· Pérez, compañeira de António
Téllez, cando preparaban o libro
en Paris, en Maio de 1978.

.O Pinr;;he era o alcume co que

era coñecido Mario de Langullo na clandestinidade abrigada dos que fuxiron da matanza no 1936. Estivo na actividade guerilleira desde o 36
aos 50 e despois viviu agachado até que puido marchar
a Fráncia. Nunha conversa
con Antonio Téllez Solá, outro resistente, conta a dura vida a que foi obrigada a sua
xeración e fálanos da actividade dos guerrilleiros. O libro, publicado por Edicións A
Nosa Terra, está nas librarias
desde hai várias semanas.
"Eu sain de Trives o 27 de Agosto de 1968, pola noite, e cheguei
ao dia seguinte, ás tres da tarde,
a un lugar de Pamplona e durmin
na casa do guia. Pola mañá cedo
saimos a pé, cruzamos a fronteira e chegamos a Fráncia. Ali hatación dos compoñentes de cada
bia un coche a esperar por min.
grupo e a intensa relación coa
Desde ali fun directamente a Nopovoación através dos enlaces.
gent sur Vermiss'on, en Loiret,
E de todo iso dá conta este libro,
onde tiña amigos". Así finaliza o
tremente relato conversado entre
Mario de Langullo (1914-1986) e
Antonio Tellez. Partindo dunha
confianza política mútua o relato
tece a história, . apenas narrada
Perto da Rúa-Petín, nun lugar que
polos protagonistas, de tres dése chamaba Fontei, había unha
cadas de actuividade guerrilleira
casa coñecida como Os Galos.
e clandestinidade. Téllez particiEu tora por alí porque un que anpou, entre 1944 e 1.946, en .acdaba había algún tempo por Barcións de resisténcia na fronteira
celona, familiar dos da casa, ía de
catalana-francesa e ocup·ouse de ·
cando en vez visitalos. Nós enlazabamos coa súa muller e incluso
persoas como os guerrilleiros urparabamos alí algunha vez. Nunbanos Quico Sabaté ou Facerías
ha das viaxes, a súa muller falouen vários libros fundamentais na
lle de nós. El debeu pensar que
bibliografía antifranquista.
nos estabamos a facer millonarios
é decidiu botarse ao monte.
Mario era socialista de carnet
Naquela casa non faltaba de
cando chegou -0 36 e afiliado á
nada. Vivían nela dous irmáns
UGT desde a sua estáncia no
que traballaban na estación faPaís Vasco . .Canta o historiador
cendo descargas, levando male-.
Dionísio Pereira, que edltou e
tas, etc., e podían conseguir toanotou o traballo de Téllez, que
do o peixe que quixesen. Un esfoi en Euskadi onde forxou o
· taba inútil dun brazo e dunha
seu ideário e a sua práctica de
perna. Viaxaba sempre de poliesquerda. De volta a Galiza, en
són e, un día, ao tirarse do tren
1935, vai preso por participar
en marcha, un garda pegoulle
nun dos moitos conflitos que
un tiro no lado derei!o e quedou
promoven os xornaleiros oureninútil do esquerdo. A casa levasáns. Durante a 11 República,
ban pescada; comían mellor que
ben, carne todos os días. Gañapara esixir a xornada de 8 horas
ban moitos cartos pero gastábae acadar 5 pesetas de xornal
no todo en comida. Naquela ·camínimo; para que os patróns
sa non se aforraba un patacón.
contratasen persoal sindicado .
Unha das · mulleres dos Ganas Sociedades Agrárias ou nos
los, a Ramona, era un pouco
pequenos Sfr1dicatos de Ofícios
pendanga. O Chimeneas e un tal
Vários locais estoupan taigas no
Augusto Diéguez O Rubio, que
Ribeiro, en Valdeorras, na bisera de Vilanuiz, en Lugo, amigábarra de Monterei, nas terras alron8e con ela e por ela morreron.
tas de Trives. O golpe militar cóNós iamos e ·viñamos, pero
lleo traballando nunha estrada
sempre había xente naquela cade Soutochao (Vilardevós).
sa. Eu dicíame que era moito o
luxo que había nos Galos e que
O feito de O .Langullo ser reticennon a deixaban de$cansar. Saían
te a participa'r encadrado nas oruns e entraban outros e o día me~
ganizacións ·da guerrilla fixo menos pe·nsado había pasar algo.
drar a idea dunha persoa indisciAquela vivencia estaba illa- .
plinada, procurando asocialo cun
da, tiña unha entrada estupenda, cunha horta e un pozo no
bandoleirismo isento de motivamedio. N$1 adega hq.bía un macións polítiqas, cando a sua disnancial subterráneo e puxeran
crepáncia provén do desacorde
un cano que ía parar directacon militarizar en exceso a loita
mento ao pozo. Todas as mulleno monte e na aldea. El aposta
res da Rúa ían alí buscar auga,
pala extrema mobilidade, a limi-

contado en plural .polo Langullo,
sabedor de que formaba parte
dun movemento colectivo, fondamente político, imposíbel de

entender sen decatarse da raice ira de sangue e lume que
azoutou Galiza e todo o estado
desde o 18 de Xullo de 1936. •

Amorte do Rubio e OChimeneas

•
I

t..

que ·era unha marabilla.
Aconteceu que o practicante
da policía armada, coa súa muller e dous ou tres fillos que tiña,
en vez de facer como os seus
colegas que vivían na Rúa, elixiu
residencia en Fontei e soubo
que nos Galos paraba moita
xente. Un día falou coa Ramona,
que era a irmá máis vella dos
dous que traballaban na estación -había outra máis nova-,
tiña dous tillos dun que andara
fuxido algún tempo pero que a
· deixara para casar cunha criada.
O practicante pediulle á Ramona que lle deixase gardar a
penicilina na adega do manancial, para que se conservase
ben. Ela díxoselle que si. O certo
é ·que o da penicilina só era un
prete}(to para poder ir alí de cando en vez e axexar o que acontecía. Un día falou coa Ramona:
_:_Hai tempo que quería dicirlle
algo, pero case non me atrevo.
· -Diga, diga. Fale.
-Seica os guerrilleiros pa_ran na
súa casa. Teña coidado.
-ilso si que non! Pode subir
comigo e comprobalo.
Aqtlel día, ' por suposto, non
líabía ninguén na casa, pero o
practicante, que non era parvo,
exclamou:
-¡Non, muller! A min iso non me
interesa. Tanto me ten que estean ou que deixen de estar. Eu só
a aviso para que teña coidado.
A Ramona avisou os primei- ·
ros que pasaron pala casa, que)
cando me viron, contáronmo. A
noite seguinte pasei polos ~alos
para informarme ben.
-Vexamos, Ramona, ¿que foi o
que che dixo exactamente o
practicante?
· _-Pois iso ...
-Desde agora pechas a casa. ·Aquí non ten que vir ninguén de
noite.

-¿Que? Pero home, se iso non
é nada.
-¿Que non é nada? ¡Écho todo! Saben que vimos aquí e un
día acaban connosco.
Ela non quería que deixásemos de ir aos Galos, pero eu
opúxenme . Paseille a consigna
a todos para que non fosen
máis por alf. Pouco despois
prenderon a Pepe, o irmán máis
vello que traballaba na estación,
e tamén chamaron á irmá a declarar. Coa declaración de Ramona soltaron a Pepe. A cousa
estaba ben clara ... iComprometérona! Poida que lle metesen
medo, o caso é que a convenceron , sen dúbida a cambio da liberdade do seu irmán.
Pasou máis de un mes sen
que ninguén se achegase por alí,
até que na noite do 27 de agosto
de 1951, Augusto Diéguez O Rubio e Silvestre García López O
Chimeneas foron aos Galos, a
pesar de saberen o acontecido.
A Ramona avisou inmediatamente ao tenente, que lle dixo á caseira o que tiña que facer:
-Cando lles sirvas a cea saes
á porta para que eu o saiba. Estarei con outro. Serviu a cea. O Rubio e O
Chimeneas puxéronse a comer
tranquilamente. A Ramona saiu á
porta e volveu entrar cantando po. lo corredor, pero cos gardas detrás súa. Ao chegaren á sala coas
armas preparadas, sen pronunciren unha palabra, dispararon.
¡Tras! ¡tras! Non se decataron de
nada, morreron coa boca chea.
1
Aquera xente tratáranos moi
ben. Os gardas desc;:ubriron a casa e mandáronnos aviso. A culpa
foi do Rubio e do Chimeneas por
volveren alí. ¿Por que non se
guiaron cando se lles avisou que a
casa estaba queimada? ¿Porqué?
Eles soíños buscaron a morte. •

D

etrás de cada un dos
máis de .400 inmigrantes ilegais que o pasado
luns foron interceptad.os dunha tacada nas costas d~ Cádiz
hai a foto imaxinária dunha
despedida desgarradora. Como
a que captou Manolo Ferrol,
no porto da Coruña, nos anos
cincoenta, e que tan ben simboliza unha etapa da nasa história recente como pavo emigrante. De pedida con bágoa
cara un futuro incerto como
única aida dun povo oprimido pala miséria de todo tipo.
C mo ac ntece con cada un
d cento de african que
cada dia fuxen cara te paraíso que chamamo Eur pa .
Acostumados á ratina das "patera '', a notícia é ag ra qu
veñan de cincocemos n cincocentos, navegand dur nt
semana en embarcación
de tartaladas, contratadas a
prezos de viaxe de luxo por
rnáfias organizadas que viven
a costa dos párias do mundo.
A forza de repetirse a notícia,
e támonos insensibilizando,
esquecendo o no o pa ado hi tórico imediato e acostumando a un fenómeno que debería
encher de vergoña a calqueira
sociedade. Como o intento do
Governo do Partido Popular
de modificar a chamada Lei de
Extranxeiria reducindo ainda
máis o estreito funil da admisión de inmigrantes, cumprindo a raxatabla o papel de xendarmes encargado por Bruxelas ao Estado español.
En todo isto, ademais d negócio organizado do trafican,
tes da miséria, latexa a grande
contradición da chamada gl balización da economia: a '
mercancia e
bens goz n d
libre circulación mundial, p -

V oLVER AO REGO

O

utra vez pédras contra
balas. A honda de
David contra o bombardeiro de Goliat. E outra
vez, como tantas, equipáranse en televisións e periódicos
ás vítimas e aos verdugos. Palestina é a grande sacrificada.
E marren mozos, mulleres,
vellos, homes e nenas. Már- tires que alguén tera que
lembrar nun memorial do
novo holocausto.•
. f

