
Os-alcaldes do PP tamén pedeo 
a Trascantábrica polo costa 

~~~~~-s~~~~~~-
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Ghaleb Jaber, 
un palestino · 

que olla o conflito 
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desde Compostela 
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As mulleres galegas realizan 
a sua primeira folgo 
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unha literatura para os máis noves 
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Os ex·pecés toman 
·.o control do PSOE 

(Páx. 4) 

1 

Exito masivo da folga do 
I t 

comercio 
(Páx. 13) 

Acabóuselle o 'la, la, la' 
. a Paco Vázquez 

(Páx. 16) 

Morrer sen sequer bandeira 

Fraga lribame afirmou no debate da Autonomia que está disposto, 
e traballando, para mandar aos nosos mariñeiros a "faenar polos 

, mares do mundo adiante", Vai atrasado. Xa hai anos que a nece
sidade os obrigou a eles a buscar outros caladoiros nos que viver. 
Unhas veces van en barcos de bandeira inglesa, sen as garantías 
de seguridade necesárias polo avellantamento da frota, como pa-

. sou co Arosa, morrendo en augas irlandesas. Outras teñen que 
enrolarse en barcos de países como Santo Tomé, tal o Armur, 
que aindan están moito máis avellentados e sen as mínimas con
dicións para navegar e, non digamos xa, laboráis. Fraga afirma 
que xa non existen emigrantes, senón "unha falta de adaptabili
dade á demanda". Que llo pergunten, por exemplo, aos que mo
rren polos mares universais sen sequer bandeira própria cara a 
que ollar. E iso que son os mellares navegantes do mundo. • 

Camiños sen fin 
Pablo Antón Marín Estrada 

A novela gañadora 
do II Premio Abril de literatura 
para a mocidade. 
A narración do espertar 
dunha persoa. Unha historia 
na que o mar é protagonista. 

***• * 
1950 2000 
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DEBATE DA AUTONOMIA 

O debate entre Beiras e Fraga foi un adianto da campaña eleitoral, que se prevé polari%Clda por ambas candidatos. Reportoxe gráfico: ANDRÉS PANARO 

Beiras apresenta ao BNG como alternativa fronte á 'involución' do PP 

Fraga trata de apoderarse 
do., galeguismo' como xeito de parar 

o ascenso nacionalista 
-0- AFONSO EIRlf 

Beira~ apreséntase como alternativa á "involución económica, política e democrática do PP", 
mentres Fraga tenta apoderarse do galeguismo para poñerlle límites ao ascenso eleitoral do 
BNG e .pede outros catro anos máis para "modernizar Gal iza", nun discurso no que non existi
ron horizontes de futuro. O Debate da Autonomía foi un adianto do debate eleitoral que se aveciña. 

raga comezou o seu discurso 
como se fose oposición, arreme
tendo contra a política do BNG e 
tratando, veladamente, de vin
culalo con ET A, apresentándoo 
como algo radical "ancorado 
nun discurso acedo e insultante" 
que "busca o poder a toda cos
ta" e cos que non se pode nen 
talar. O voceiro do PP, Xaime 
Pita, remataría logo a faena, pe
ro xa dun xeito máis direCto, vol
tando ás condenas sobre o te
rrorismo na mesma liña argu
mental de acoso ao nacionalis
mo que o PP ven praticando 
desde a chegada de Aznar á 
Moncloa con maioria absoluta. 

Mais, parellamente a estas 
descalificacións ao BNG, Fraga 
lribarne propuxo un "galeguis.:. 
mo popular", nunha operación 
de apropriarse persoalmente da 

herdanza do galeguismo políti
co, desde Brañas a Ramón Pi
ñeiro, pasando polo "galeguis
mo do exílio". Ao tempo non ti
vo reparo en fachendear de ser 
amigo _de Ramón Cabanillas, 
de Otero Pedraio, de axudar a 
Risco e á Académia Galega e, 
máis unha vez, de traer a "liber
dade de prensa". 

Estaba a marcarlle os límites 
ao BNG para impedir que o na
cionalismo conquira o eleitora
do de centrodireita. Uns límites 
que, cada vez, o PP ensancha 
máis no seu discurso e, ao tem
po, restrinxe moito máis á sua 
base eleitoral tradicional. Pero 
a asunción do "galeguismo" no 
discurso de Fraga non chega, 
tan sequer, a as'umir que a Ga
l iza ten unt.a identidade pró
pria, senón que Fraga tala dun-

ha "unidade humana e social" 
ou, todo o máis "identificación 
territorial". O "galeguismo" con
vertido nun slógan. 

A oposición non podía deixar 
pasar esta ocasión sen arre
meter contra Fraga pola "apro
p ri ación indebida". Foi Anxo 
Guerreiro, sen dúbida, o máis 
directo e certeiro á hora de re
plicarlle ao presidente da Xun
ta. Despois de recordarlle que 
"vostede, menos ca ninguén, 
non ten direito a apropriarse do 
galeguismo", pero se quer usa
lo, "antes ten que ter unhas pa
lavras de recoñecimento, admi
tir que tiñamos a razón históri
ca os que defendimos sempre 
o galeguismo, e pedir: disculpas 
p9rque os combateu e persi
gueu". Guerreiro, como Beiras 
e Touriño, acusouno de "asu-

mir calquer travestismo político 
con tal de seguir no poder". 
Fraga só contestou, .con ton 
enfurruñado que el non tiña 
que dar explicacións a ninguén 
do seu "galeguismo". 

Seguir no poder 

. Precisamente seguir no poder 
outros catro anos máis, "para 
rematar a modernización de 
Gal iza", mentres poda "conse
guir votos" ( enténdase máis vo
tos que o PP sen el) foi a outra 
grande proposta, nada novido
sa por outra parte, de Fraga 
neste debate. Até os seus ha
xiógrafos non puderon resaltar 
outra mensaxe cando tentaron 
facer a loubanza. 

Despois de tres lexislaturas, 
Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina anterior 
Fraga volta a afirmar que agora 
si, "os tempos son chegados" 
parafraseando a Ramón Caba
nillas, entre saloucos que nos 
corredores do Hórreo xa se afir
ma, agora invariabelmente, que 
forman parte do attrezo do dis-· 
curso. Non o ere asi o voceiro 
do PP, Xaime Pita, que sen per
guntarllo ninguén xustifícaos 
porque era "un discurso moi 
emocionante". 

Un discurso ho que fixo un re
paso de "logros e realizacións 
dos últimos dez anos", para 
oferecer unha "Galiza renova
da" contando para logralo con 
"máis médios e ilusións fortale
cidas". Pero non ollou cara 
adiante en nengun momento, 
mália ser o discurso en clave 
eleitoral. Un longo discurso, o 
máis grande que fixo nunca, no 
que se esqueceu de temas 
centrais, como a cuota láctea, 
o cámbio de titularidade das 
fundacións sanitárias que viña 
de anunciar, o problema pes
q u ei ro con Marrocos ou da 
Trascantábrica. Tampouco foi 
quen de apresentar unha alter
nativa para cando se acaben 
os fondos da UE, só que tenta
rá que non sexan de súpeto. O 
demáis foi un resumen desi
gual das realizacións das dis
tintas consellarias. Por non ta
lar, non dixo sequer unha soa 
palavra do "autogoverno", o te
ma est¡ela durante moitos 
anos. Ah, segundo Fraga, xa 
non existe paro nen emigración 
na Galiza, senón unicamente 
"unha falta de adaptibilidade á 
demanda". 

O nacionalismo, 
antitese da 1 involución' 

Beiras, Touriño e Guerreiro des
montáronlle, cada un ao seu 
xeito, o discurso triunfalista de 
Fraga, afirmando que está total
mente supeditado a políticas fo
ráneas. Anxo Guerreiro afirmou 
que Galiza ten "menos peso re
lativo que hai dez anos, menos 
peso económico, praticamente 
nulo peso político e menos de
mocrácia". 

Emílio Pérez Touriño definiu a 
etapa actual de Fraga como a 
da "resignación, cansazo e de
sorientación", propoñendo "un 
cámbio tranquilo protagonizado 
por unha xeneración nova de 
socialistas e galeguistas". Tou
riño calificou á Galiza como un 
país "subvencionado e subsi
diado". 

A tese de Xosé Manuel Beiras 
foi totalmente a contrária: Gali
za ten futuro por ela mesma, 
non depende nen da UE nen de 
España, dá máis do que recebe 
do Estado [ver páx. 6]. Pero o 
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seu discurso, esta vez sen tons 
líricos, en positivo, sen recordos 
do pasado· e, sobre todo, de 
análise económica, inserindo a 
Galiza na economia mundial, foi 
elaborado para apresentar ao 
BNG como a alternativa "antité
tica" á "involución" do PP, unha 
"opción de poder para mañán" 
que "sucederá xa a Fraga". Un 
proxecto, o do BNG, que pasa 
palas seguintes coordenadas, 
segundo Beiras: "progfeso con 
benestar, dignidade do povo e 
rexeneración democrática". Ex
plicado máis amplamente. "As 
institucións políticas e adminis
trativas teñen que estar ao _ser-. · 
vizo dos intereses da ·Galiza e 
dos direitos e necesidades dos 
cidadáns (democrácia). Os ga
legos ternos direito a ser o povo 
que somos sen renunciar á no
sa identidade para estar aber-

tos ao mundo desde a nosa cul
tura~ o noso idioma (dignida
de). E preciso fomentar proce
sos de criación .e reparto equita
tivo de riqueza e garantir a to
dos os cidadáns servizos bási
cos públicos e sociais univer
sais e eficaces (progreso con 
benestar)". 

Beiras, despois de explicar o 
modelo económico de globali
zación, no que está inserida· 
Galiza buscoulle duas explica
cións á politica que está a levar 
Fraga: "que se fixese coa pre
sidéncia da Xunta para actuar 
de cabalo de Troia do mode.lo 
norteamericano, ou ben, que a 
·xunta, presidida por Fraga 
neste decénio non tiña idea do 
que estou a espricar [retorno 
ao capitalismo selvaxe, desre
gulamentación da economia 

mundial, barrido dos funda
mentos democráticos dos ve
llos países ... ], e, por eso, no 
canto de organizar a defensa 
da economía e da cidadania 
deste- paí~. fronte ao que se lle 
viña enriba, abriron as portas 
para que as forzas da mundia
lizaci~n entrasen a saco, exp
ropriasen ou _bloqueasen aos 
grupos autóctonos agroindus
tfiais, marindustriais ou indus
triais a secas, desmantelasen 
os sectpres e ramos de produ
ción máis cruciais para o de
senrolo do noso país, extermi
nasen ao campeSiñado, malla-

. sen aos comerciantes e recolo
n-izasen a nasa cultura". 

· "Vostede non é capa.Z de dicer
me na rua que me mandaron 
para destruir Galiza". contesto_u
lle Fraga.• 

Pérez Tourifto tivo que escoitar ele Pila, á direha, que o PP estaba interesado en que o PSOE quedara antes que o BNG. 

Os emigrantes poderán Votar 
en consulados e embaixadas 
Os emigrantes galegos pode
rán votar nos consulados e em
baixadas se Fraga cumpre a 
sua palavra. Foi esta a propos
ta de Xosé Manuel Beiras, que 
pediu para os emigrantes os 
mesmos direitos que para os 
que permanecen na Terra, en
tre eles que se contabilicen no 
censo para estabelecer o finan
c i amento de cada concello. 
Nesa liña o BNG apresentou no 
Congreso dos Deputados un
ha proposición de lei para regu-

lar as eleicións dos emigrantes. 

Tanto esta pro posta, como a 
realizada por Beiras, levaria 
consigo que os emigrantes vo
taran en coléxios eleitorais ins- . 
talados nos consulados e em
baixadas españolas, constituín
dose mesas eleitorais coma na 
Galiza, con presidentes e inter
ventores dos distintos partidos. 
O BNG tamén demanda que 
exista unha campña de infor
mación aos eleitores no extran .. 

xeiro, para a que reclama fi
nanciamento. Beiras acusou ao 
PP de "estar realizando un.ha 
imoralidade., polo xeito de reca
dar votos entre os emigrantes". 

Fraga contestoulle a Beiras .que 
xa tiña apresentado ~·unha pro
posta para que se poda votar nos 
consulados e nas embaixadas". 

· O debate veu forzado palas acu
sación do PP ao BNG de tratar 
de discriminar aos emigrantes ao 
criticar o xeito de votar.• 

Un respeito aos nasos devanceiros 
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-Pére1 Varela e 
o23·F 
Despois do ton calmo deste 
debate da "autonomia", ao fi
nal elevouse a tensión. Fraga 
ten como estratéxia difundir -
cantas veces pode que Bei
ras sempre o está insultando 
e eso o descalifica com_o al':' 
temativa e como político. 
Nesta ocasión voltou a repetir 
as acusacións_ Beiras 
contestoulle que non hai 
"cousa máis imoderada que 
Fraga" e que fronte ás suas 
críticas e descalificacións, 
que son sempre "políticas", 
Fraga estao a descalificar 
"continuamente a nível 
persoal, coa metodoloxia 
franquista de atriburlle a 
alguén o que non dixo. Fron
te ao respeito das maiorias 
como princípio democrático, 
defendida por Fraga, Beiras 
relembróuUe que a democrá
cia é "o respeito aos direitos 
dos cidadáns como cousa 
efectiva", facendolle ver que 
ainda que os demócratas 
eran maioria na Transición 
"non o inabilitaron a vostede". 
Ante as gargalladas e aspa
ventos do conselleiro Pérez 
Varela, sentado fronte por 
fronte de Beiras, este recor
doulle que el participara na 

• trama golpista do 23-F e que 
se chega a triunfar, Beiras 
seria un dos paseados, acu
sado de "ter armas na casa_,,, 
como foi publicado nos docu
mentos daquelas. • 

Comida 
Fraga·Beiras 
Se até de agora Fraga difun
dia a idea de que con Beiras 
non se pode. falar porque in
sulta, agora deu ~n paso 
máis e pretende apresentar a 
Beiras como alguén que se 
nega a todo diálogo político 
por xenreira persoal contra o 
actual presidente e que eso 
val en contra dos intereses 
de G_aliza. Fraga lanzoulle 
asi a idea a Beiras dunha co
mida entre os dous para fa
cer arranxos políticos e Bei
ras retrucóulle que cando 
quixer, que por el non hai 
problema en falar do que 
queira. Mesmo o retou a de
bater ante as cámaras da 
TVG. Para sentarse "en pri
vado", Beiras puxo como 
condición que antes Fraga 
fale no Parlamento dos 
temas que lle interesan ao 
país. Que non se pode des
prezar ao Parlamento e tratar 

. de cambalachear por tora.·• 

Todo partido ten dereito a realizar as suas -
formulacións políticás e de trasmitirllas á sociedade do 
xeito que estime máis axeitado. O PP non só está en 
todo o seu dereito de adecuar o seu discurso, senón 
que canto máis se acerque á defensa dos intereses de 
Galiza millor. O que xa non é de recibo é que se 
subvirtan as palabras, que se lle muden o seu senso 
histórico, o seu significado, deturpándoas. 
"Galeguismo" non é outra cousa que "nacionalismo" 
adaptado ·a unha realidade social e a un tempo 
histórico concreto, como pon de manifesto calquer 
historiador e se pode ollar nas páxinas deste xornal, a 
sua máxima expresión desde 1907· até de agora: 

defender este ideário, nen os seus integrantes 
históricos poden ser usados, asimilados, utilizados 
contra as suas próprias ideas, contra esa grande idea 
de Galiza pala que moitos deron a sua vida. 

contra· o que loitaron, polo que todos os galeguistas 
tiveron persecución hoxe, todos. 

- Nen o galeguismo é de todos, só dos que siguen a 

Que paren as confusións! Cada quen que se . 
apresente ao povo tal cal é! Coas suas propostas e o 
seu ideário. Non se pode permitir que se utilicen 
nomas, persoas, para atacar, precisamente, ás 
conviccións polas que loitaron. Unha cousa é asumir o 
que de comun e positivo poden ter as suas vidas 
exemplarizantes .e as suas obras, e outra moi distinta 
tentar apropiarse delas (afirmando que non son 
exqlusiva de ninguén pola sua universalidade) desde 
as antípodas do seu pensamento. Un pensamento 

Máis tráxico (pola situación de manipulación e criación 
dun pensamento único e manipulación da históna que 
nos mostra) é que esa apropiación a tente realizar o 
representante dun réxime, como Fraga, que foi o seu 
máximo. verdugo, persoal e das ideas. Horror que, 

· mesmo, se asuma o galeguismo do exílio, sen refugar -
do pasado e pedir perdón. . 

Desde estas páxinas, con toda lexitimidade, con toda 
contundéncia, ternos que proclamar µn, deixade en 
paz aos nosos devanceiros! • 

A. NOSA TERRA 
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O sector de Francisco Vázquez queda fora de todos os órganos tanto do PSdG como do PSOE 

Os vellos pecés acadan a· dirección socialista 
-0- A. EIRÉ 

Os principais cargos do PSdG
PSOE, comezando polo secre
tário xeral, Pérez Touriño, pro
veñen do PCG. O sector vaz
quista queda tora de todos os 
órganos non só como apoio 
expreso de Madrid, senón coa 
recomendación de configurar 
unha dirección coesionada. 
Touriño asenta o seu cargo 
tamén nos alcaldes e en xen
te nova cun perfil militante 

-babeo, obtendo un 15% máis 
de apoio que hai dous anos. 

Comeza unha nova xeira para 
o PSdG-PSOE, .con Pérez 
Touriño como secretário xeral. 
Despois daqueles primeiros 
congresos nos que o partido 
estivo dirixido polos militantes 
que desembarcaran desde o 
PSG, pasouse á inestabilidade 
e aos pactos de famílias, para, 
finalmente, ser Francisco Váz
quez o que decidia a dirección, 
ben como secretário xeral, ben 
por persoas interpostas, como 
Sánchez Presedo, aos que lles 
cortaba as azas cando preten
dian voar tora da gaiola coru
ñesa. 

Hai dous anos en Ourense, Pé
rez Jouriño impoñiase a Miguel 
Cortizo, que arrastraba o bal
dón de ser apoiado por Váz
quez. Touriño contaba co 
apoio de diversos grupos, des
de o vigués Carlos Príncipe, a 
Bonifácio Borreiros de Ferrol, 
Ceferino Diaz en Compostela, 
Sueiro de Ourense e Xosé 
Blanco e López Orozco de Lu
go. Agora renovou a dirección 
nun 56% e reasígnanse todas 
as funcións agás as de Antón 
Lauro que continua como se
cretário de organiiación e Car
ryie Gallego á fronte de Pesca. 
E de destacar á incorporación 
do dirixente de Unións Agrárias 
Xoan X osé Quintas. 

Pero, ao mesmo tempo, desem
barca na dirección do PSdG
PSOE, senón unha nova famí
lia, si persoas cunha traxectória 
comun de militáncia. As perso
as máis próximas a Touriño 
(agás Louro, que provén -do 
POG) militaron ao unísono no 
PCG. Asi o fixeron Francisco 
Candela, Carlos Pajares, Dores 
Villarino, lglésias Sueiro ... Dos 
trinta membros da executiva, 
catorce proveñen dunha "sensi
bi lid ade de ex-pecés" (antes 
das eleicións autonómicas po
de11 engrosar as fileiras socialis
tas os militantes de Esquerda 
de Galicia de Anxo Guerreiro). 
Destacar tamén a incorporación 
á dirección dos alcaldes de Lu
go, López Orozco; Vilargarcia, 
Xabier Gago e Betanzos, Ma-
nuel Lagares. · 

Reafirma tamén o seu ,papel o 
alcalde santiagués, Xosé Bu
gallo, que pasa a integrarse no 
comité federal, xunto con Mi
guel Cortizo, Carlos Príncipe 
(que perde posicións no parti
do) e Marián Ferreiro, a conce
lleira coruñesa crítica con Váz-
quez que foi substituida das 
suas funcións no concello. Ta-

Touriño, de pé e a carón de Francisco Cerviño, recibiu o 76% dos votos dos congresistas. 

mén se integran na dirección 
os até de agora coordenadores 
das catre províncias. 

Co apoio de Madrid . 

Pérez Touriño contou co apoio 
de Madrid para facer unha di
rección coesionada. O secretá
rio de organización na rua Fe
rraz, Xosé Blanco, foi un dos 
responsábeis de que Touriño 
saise elexido en Ourense. Ainda 
asi, o reeleito secretario queria 
contar con todas as "sensibilida
des" na executiva, pero negán
dose a un reparto territorial. 

tras de desaprobación da polí
tica dos coruñeses. As tornas 
mudaron totalmente ªº tomar a 
palavra Marián Ferreiro, a con
cel l ei ra coruñesa crítica con 
Vázquez. Os aplusos fóronse 
apoderando pouco a pouco da 
sala até que, agás os delega
dos coruñeses , se foron po-
ñendo todos en pé. 1 

Os delegados próximos a Váz
q uez devolveríanlles a bola 
cando non se levantaron ao 
ser proclamado secretário xe
ral Pérez Touriño e tampouco 
aplausaron. Si foron os primei
ros en vitorear a Manuel Cha
ves levantándose como un re
sorte ao rematar o seu discur
so o presidente andaluz. Un 
discurso ao que non asistiu 
parte da militáncia, en desacor-

do coas teses do presidente 
socialista. Os delegados vaz
quistas tamén mostraron a sua 
indiferéncia ante o discurso de 
Pasqual Maragall, que foi 
aplausado con maior intensida
de que Chaves polos demais_ 
Foi este un xeito de medir as 
distintas sensibilidades ex is
tentes no PSdG-PSOE. 

Os que non comparten 
o proxecto 

Touriño, mália o enfrontamento 
co sector vazquista e o des
contento dalguns sectores co
mo o de Ceferino Diaz ou dal
gu ns delegados de Arousa, en
frontados a Gago polos depósi
tOs do Ferrazo, saiu elexido se
cretário xeral co 76% dos vo
tos. Unha porcentaxe que pode 

O Venres 30 de Setembro, An
tón Louro tiña pactado con Xa
bier Losada a entrada deste 
voceiro socialista coruñés e de 
Méndez Romeu, o parlamentá
rio próximo a Vázquez, na exe
cutiva. As repetidas declara
cións do alcalde coruñés ga
bando a Fraga e atacando a 
política que segue agora o 
PSdG-PSOE e, mesmo, perso
almente a T ouriño, fixeron que 
este decidise excluir ao sector 
vazquista dos órganos de di
rección. Para tomar esta deci
sión contou con todo o apoio 
da dirección madrileña, segun
do fontes socialistas. 

Un .socialismo galeguista 

·A exclusión dos vazquistas, 
era algo que demandaban boa 
parte dos militantes, segundo 
se puxo de manifesto cando se 
discutiu o informe do secretário 
xeral. Foron moitos os inter
vintes que pediron "man dura" 
coas deslealdades. Pero máis 
ilustrativo que os discursos dos 
delegados foi a_ actitude dos 
congresistas. Cando tomou a 
palavra Xabier Losada, a maio
ria dos asistentes comezaron a 
patear no chan con claras mos-

O adail do. PSC, Pasqual Mara
gall tróuxolles aos socialistas 
galegas unha mensaxe clara: 
''tedes que facer un socialismo 
galeguista", como xeito de co
nectar coa sociedade. CrWcou 
Maragall aos que "ven a Espa
ña dun xeito moi simplista", 
pronunciándose por uh Estado 
que sexa "a unión da diversida
de partindo da periféria". 

-Dias antes, Maragall, asinara 
un pacto cos independentistas 
de Esquerra Republicana de 
Catalunya (cos que xa conco
rreron ao S~nado) no que se 
contempla a reforma do Esta
tuto catalán e da Constitución 
para construir un novo Esta
do. Maragall, como Serra, le
va defendendo a reforma da 

Constitución española desde 
que lanzaron ambos a Plata
forma para o Cámbio. A sua 
postura contrasta coa do 
PSdG-PSOE, que ainda,que 
recollen de Maragall o federa-
1 ism o, seguen a sacralizar a 
Constitución. 

Tamén é diferente a sua p9s
tura ante os nacionalistas. E o 
ex alcalde de Barcelona o que 
tenta achegarse e pactar con 
Esquerra Republicana de Ca
talunya, mentres Touriño ad
mite pactos municipais co 
BNG, (defendJdos expresa
mente no congreso) pero non 
globais, nen outros acordos de 
maior alcance. A sua postura 
equidistante do PP e BNG 
converte ao PSdG-PSOE, in-

semellar moi baixa nun partido 
que pretende apresentarse uni
do ante· a sociedade, pero que 
supera nun 15% ao de hai 
dous anos. Catro anos antes, 
Vázquez só acadara o apoio 
do 56% e, en 1997, na Coruña, 
en plena apoteose vazquista, 
proclamado como o ,;congreso 
da unidade", o alcalde coruñés 
só contara co apoio do 80%. 

O secretário de organización 
do PSOE, Xosé Blanco, xustifi
cou a exclusión do sector coru
ñés de Vázquez da dirección 
afirmando que "unha executiva 
é unha equipa de traballo hexe
m ón ica e compacta e, se hai 
xente que non comparte o pro
xecto político, non pode estar 
na executiva". Ante as acusa
cións do voceiro da delegación 
coruñesa, Xabier Losada, de 
que esta exclusión era unha 
"clara provocación", Xosé Blan
co contestoulle que "en todo 
caso a provocación é daqueles 
que non entenden as regras de 
xogo do partido". 

Pérez Touriño definiu a nova 
equipa como "homoxénea, coe
sionada e renovada", con perso
as que mostraron nos seus 
campos a "capacidade ·de xes
tión". Manuel Chaves felicitou a 
·Touriño por dar acollida na exe
cutiva aos representantes de to
das as esferas sociais e por re
gular o funcionamento interno 
do partido. "Fixéstedelo ben", dí
xolle na clasura. 

O comentário entre os congre
sistas non versaban tanto so
bre a exclusión dos vazqu is
tas , senón sobre cal vai ser 
agora a postura que adopten 
os coruñeses . Os herculinos 
críticos con Vázquez están se
guros de que este vai marchar 
do partido (sobre todo despois 
da cea na Delegación do Go
verno con Fraga) . Até tañen 
cuantificado que, el só, nun
has eleicións municipais non 
pasa de oito concelleiros. Non 
tañen medo a que lles pase 
factura nas autonómicas e re
lembran que Vázquez xa non 
votou a última vez.• 

variabelmente, nun aliado da 
direita ao coincidir nas suas 
posicións antinacionalistas. 

Ainda asi, outra das ensinan
zas que os socialistas afirman 
sacar do seu reéente congreso 
é a necesidade dos pactos lo
cai s co BNG, non só da sua 
existéncia, senón de que fun
cionen ao xeito e o fagan canto 

_ antes. Saben -que, de non ser 
asi, vai ser Pérez Touriño o 
máis prexudicado nas eleicións 
autonómicas. Todos os dados 
indican hoxe que o PSOE non 
superaría os 1 O deputados de 
celebrarse as eleicións agora. 
De non remontar, Touriño pode 
ollar como, o mesmo que aos 
seus antecesores, o fagociten 
os resultados eleitorais~.• -··I 
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Mentres a Xunta asume o trazado interior, 
máis de cincocentos viciños esixen a Transcantábrica pola costa 

Ferrolterra reclama a autovia 
como Chave de desenvolvimento 
-0. SÁNTI CARBALLI DO 

A Mancomunidade de conce
llos da comarca de Ferrolterra, 
axentes sociais e económicos 
e representantes políticos do 
Norte da Galiza, agás os elei
tos do PP, seguen a reclamar 
"sen posibllidade de arranxo 
de nengun tipo" a neceslda
de que para o desenvolvl
mento e o progreso de toda 
esta área xeográflca ten a 
construclón do trazado costel
ro da autovla Transcantábrica. 

Asi o veñen manifestando con rei
teración e máis forza que nunca 
nos últimos tempos e así o fixeron 
patente o pasado Domingo 8 de 
Outubro nunha concentración que 
tivo por cenário a glorieta de Cata
bais, onde hai pouco máis de un 
mes, o conselleiro de Política Te
rritorial Xosé Guiña, inaugurou as 
obras do corredor rápido que enla
zará a cidade co trazado interior 
da nova autovia -defendido polo 
Ministério de Fomento e aberta
mente apoiado pala Xunta- no 
concello de Vilalba. A nova estra
da conectará coa autovia do Noro
este no núcleo de Baamonde, no 
concello chairego de Begonte. 

O trazado interior, polo que final
mente se decantaron tanto a ad
ministración do Estado como a 
Xunta de Galiza presenta como 
variábeis a ter en canta, seg1:.1ndo 
a decisión de Fomento e de Políti
ca Territorial a redución en 17 Km. 
da distáncia entre Ribadeo e Fe
rrol, o custe do investimento redu
ciriase en 55 mil millóns de pese
tas e permitiria máis velocidade 
que unha traza costeira. Estas ra
zóns foron de contado rebatidas e 
tildadas de "claramente discrimi
natórias" pola totalidade de repre
sentantes políticos -agás os popu
lare~ e demais forzas vivas de 
Ferrolterra e de todo o corredor 
cantábrico galega, asinantes da 
chamada Declaración de Ferro!, 
que exixe o treito costeiro da auto
via. o alcalde ferrolán, o naciona
lista Xaime Bello, mesmo apontou 
que "o anúncio da Xunta constitúe 
un acto provocativo para facernos 
p~sar por súbditos antes ;que F>Or 

cidadáns con todos os direitos." 

Rendibilidade Social 

O presidente da Cámara de Co
m érc i o de Ferrol, Francisco 
Cruz, aludiu no transcurso da 
concentración en Catabais a 
dous critérios básicos para recla
mar o trazado costeiro. Por unha 
banda "á necesidade de verte
bración interior de cada território 
definido como espácio sócio
económico singular e polo outro 
poñendo en relación ese espácio 
coas grandes infraestruturas de 
transporte e comunicación de 
ámbito estatal ou europeu." 

Ferrolterra atópase inserida nun 
espácio sócio-económico que 
abranxe polo Norte ás comarcas 
do Eume, Ortegal e a Mariñ<:! até 
Ribadeo e polo Sul o Golfo Arta
bro. Neste espácio radican vários 
polos de dinamismo, tanto en ní
veis económicos como dunha 
clara compoñente social, tendo 
en canta o severo proceso de re
conversión e crise industrial que 
asola esta bisbarra desde hai 
máis de vinte anos. Todos estes 
focos actuan como centros de 
desenvolvimento para o conxunto 
do território, no que se asentan 
un bon número das meirandes in
dústrias do país o que implica, 
como salientou Francisco Cruz 
que "se as cidades do tramo cos
teiro entre Ribadeo e Ferrol xene
ran máis do 35% do PIB galega é 
incuestionábel a releváncia do 
trazado polo Norte." 

As forzas políticas e sociais· de 
Ferrolterra pretenden asemade a 
constitución dunha mesa de diálo
go e negociación tanto con Fo
mento como coa Xunta de Galiza: 
A valoración ao respeito da inipor
táncia do corredor costeiro só po
de facerse, segundo o presidente 
da Cámara de Comércio ferrolá, 
Francisco Cruz "en termos de ren
dibilidade social." Reitérase ase
made a trascendéncia "e o im
préscindíbel que é que a Autovia 
do Cantábrico discorra pala fran
xa costeira, co obxecto de que es
tas comarcas do litoral abando
nenr nG> qu.e atinxe ás comunica- . 

cións, a condición territorial-finalis
ta, que está a limitar as posibilida
des de desenvolvimento económi
co e social presente e futuro." 

Unha nova discriminación 

Entre as razóns esgrimidas con 
maior crueza polos habitantes, 
representantes políticos e ru<en
tes económicos da comarca está 
a verificación do que cualifican 
como "unha nova discriminación 

. para Ferrol e á sua comarca." A 
situación agudízase én Ferrolte
rra, por mor "da auséncia case 
total de investimentos en vias de 
comunicación nas últimas déca
das, o que está a provocar o es
trang u lamento da produción e 
das relacións mercantis ante a 
dificuldade para acceder aes 
mercados interiores e exteriores." 

Nos últimos anos estáse a dotar 
ás comarcas costeiras do Norte 
da Galiza de múltiples polígonos 
industriais co gallo de atraer cara 
estas instalacións novas proxec
tos industriais que poidan reequi
li brar a esmorecida economia 
destas áreas xe.ográficas, entre 
as que se atopan ós concellos de 
Pontedeume, Fene, Cabanas, 
Narón, As Pontes, Somozas, 
Cervo, Foz e Ribadeo. Os novos 
enclaves industriais localizados 
nesta área xeográfica non están 
a acadar os níveis de ocupación 
óptimos, por mor -como sinala 
Fiancisco Cruz- de careceren de . 
conexións ruceitadas coas gran
des vias de transporte estatal." 

Os estudos económicos que dis
poñen tanto a Mancomunidade 
de Municípios, a Universidade da 
Coruña, o Eixo Atlántico e os 
Consellos Económicos e Sociais 
de Ferrol e da Coruña conceden 
preferéncia á opción do trazado 
costeiro. A razón na que basean 
a decisión é que beneficiaria a 
750.000 habitantes, que desfru
tarian de accesos e comunica
cións óptimos para o desenvolvi
mento económico e social. O tra
zad o interior, resp.aldado pola 
Xunta, comunica porén, a núcle
os de povoación que en total non 

. superan.os 45 mil habitantes.• 

ANOSATERRA 

Fomento anúncia o remate 
da Autovia do Noroeste 
para o pri~eiro semestre de 2001 
Xa hai unha nova data para a conclusión da Autovia do Noro
este. O novo prazo deuno o Ministério de Fomento despois . 
dunha pergunta parlamentária do BNG no Congreso. O Exe
cutivo culpou aos últimos derrubes nos túneis do retraso nas 
obras e esqueceu que os derrubes producíronse nos treitos li
citados en último lugar, que coincidian cos trámos de máis difí
cil execución. Segundo Fomento, a via estará totalmente aber
ta ao tránsito no primeiro semestre de 2001, é dicer, aproxi
madai:nente no mes de Xullo. Esta autovia tiña que estar 
concluida en 1993 e segundo o novo prazo, cando se rema
te terán pasado cinco anos de Goverrio do Partido Popular.+ 

O Governo di 
que non hai grupos neonázis na Galiza 

5 

O ataque contra a sede do BNG en Ferrol, a agresión que 
sofreu unha viciña desta localidade e as pintadas apareci
das no concello ferrolán non son máis que unha anécdota 
e "un episódio illado" que non permite dicer que haxa 
grupos neonáziS' na Gal iza. Esta vén a ser a resposta do 
Governo central a unha pergunta do Bloque no Congreso. 
O Executivo tamén dixo que identificou aos autores do 
ataque á sede dos nacionalistas. As páxinas da internet 
con información sobre persoeiros e locais nacionalistas 
tampouco constituen para o Executivo central unha proba 
de qu_e exista actividade_ fascista no noso país.• 

O PP de Ferrol expulsa 
ao concelleiro Román Cenalmor 
O PSOE non é o único partido que padece unha crise en 
Ferro!. O PP expulsou ao concelleiro Román Cenalmor, 
que estaba politicamente aliñado co ex-alcalde Xan Blan
co. Cenalmor recorrerá diante dos tribunais a expulsión 
decretada pala dirección do partido e para iso será aseso
rado por un concelleiro de lndependentes por Ferro!, que 
dirixe Xan Fernández. Como Cenalmor xa declarou que 
non abandonará o éoncello e que pasará ao grupo misto, a 
correlación de forzas en Ferro! permite ao nacionalista Xai
me Bello seguir á frente da alcaldía sen temor unha hipoté
tica perda da maioria absoluta no caso de que o relegado 
do PSOE, Bonifácio Borreiros, decida consumar a rotura.+ 

Bruxelas nega que haxa cartos para 
as autoviás Santiago·Lugo e Lugo-Ourense 
O comisário de Polftica Rexional da Unión Europea, Michel 
Bamier, desmentiu as informacións do Ministério de Fomen
to segundo as cais haberia cartos europeus para ter conclui
das no 2007 as autovias de Santiago-Lugo e Lugo-Ourense. 
O comisário respostou a U".'ha pergunta do eurodeputado do 
BNG Camilo Nogueira e dixo que ainda se está a elaborar o 
Marco Comunitário de Apoio para as Comunidade 
autónomas subvencionábeis polo obxectivo número un du
rante o periodo 2000-2006. Barnier afirmou que é demasiado 
pronto para pronunciarse sobre os a.spectos concretos dos 
proxectos. A inda asi, desde Fomento si deron un ha data.+ 

O Estado incumpriu unha 
senténcia condénatória pór torturas 
A denúncia parte dun dos deputados no Congreso do BNG 
pala Coruña, neste caso Carlos Aymerich, que lembrou que 
o actual secretário xeral da Xefatura de Policia da Coruña foi 
condenado en primeira instáncia pola Audiéncia da Coruña 
por un delito de torturas a unha pena de dous meses e un 
diq dé arresto maior e a cito anos de inabilitación especial, 
condena que logo foi confirmada polo Tribunal Supremo e 
que non se recorreu diante do Coñstitucional. Segundo Ay--
merich, o Estado non cumpre a senténcia condenatória, o 
que "enfeblece a fortaleza do Estado de direito e a confian
za cidadá nas forzase carpos de seguranza do Estad_o".+ 

O PSOE recorrerá 
a absolución do alcalde de Becerreá 
O xulgado do penal nº 1 de Lugo absolveu ao alcalde de Be
cerreá, o popular António Fernández Pombo dun delito con
tra os direitos cívicos por entender que "puido rozar en mo
mentos puntuais os límites marcados polo princípio de inter
vención mínima que rexe o direito penal, pero non pode con
cluirse de maneira determinante que a conduta estivese inte
grada no tipo penal". Manuel Martínez, concelleiro do PSOE, 
denunciara ao alcalde por non convocar plenos e negar do
cumentación á oposición. Entende que se o xuízo foi adiante 
existe delito, polo que recorrerá na AudiéAcia frovincial. + 
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.MADRID DÉBENOS DIÑEIRO·QUE LLE PRESTAMOS 

Nos orzamentos do Estado para o ano que 
ven, o govemo amigo destinará a investi, 
mentos en Galiza 90_.000 MPta [millóns 
de pesetas] por xunto: é dicer, 100.000 
MPta menos do que nos corresponderia 
para es"tarmos ao nível do que se inviste 
por habitante no resto do Estado. O go, 
vemo amigo vai investir por cada cidadán 
galego menos da metade do que vai inves, 
tir por cada cidadán español: velai a igual, 
dade dos galegos e os españois, e a solida, 
riedade dos españois cos galegos e de Az, 
nar con Fraga. De cada catro portos de in, 
terese xeral do Estado, un está nas rias ga, 
legas; mais o Estado vai investir nos seus 
.portos galegos unha peseta por cada doce 
que investirá no conxunto. Somos a cuar, 
ta parte dos porros de interese xeral do Es, 
tado, pero recebemos a doceava parte dos 
investimentos. A autoridade portuária de 
Vigo -que non é do Bloque- leva denun, 
ciado que nos grandes porros galegos o Es, 
tado inviste moito menos do que suman os 
ingresos que eses porros lle proporcionan; 
mais mentras os cataláns montaron un 
"Front Portuari" para presionaren a Ma, 
drid, aquí Fraga non quer porque iso sona, 
ria a "separatismo": asi as cousas, os porros 
cataláns chuchan cartos de Madrid, e os 
porros galegos páganllos. E téñase en con, 
ta que agora . Aznar xa non depetide d~ 
Jordí Pujol para ter maioria nas Cortes e 
govemar favorecendo a seu paí político 
don Manuel Fraga. 

Nos aeroportos galegos, o govemo amigo 
vai investir 1 peseta por cada 100 que in, 
vista no conxunto do Estado: así todos os 
galegos teremos que seguir a pasar por 
Madrid ou Barcelona para ir e vir en 
avión a Europa, sexamos emigrantes, em, 
presários, turistas ou eurodeputados. Fal, 
taba máis! 

No ferrocarril de ~lta velocidade, o Estado 
non investirá nen chisco o ano que vén: 
disque empezará a facelo no 2004 -que os 
galegos podemos agardar e outros non, co, 
ma sempre-, pero de aí até o 2010 só inves, 
tirá por xunto 30.000 MPta. No ferrocarril 

· convencional, investirá en Galiza o 10% 
do Estado onde hai tempo que os trens non 
circulan a 60 km/h como aquí, nen hai ci, 
dades da categoria de Ferrol virtualmente 
incomunicadas. En todo caso, o Plano 
aprobado polo Parlamento de Galiza en 
1995 segue sen cumprirse, e o meio billón 
anunciado pala Xunta a golpe de pandeiro, 
onde está, que non se vé, o meio billón do 
PP? O que se bota de veré que, co govemo 
amigo, nen paxaro en man, nen· cento vo, 
ando: ainda_pior que con Europa. 

\ .,... - / .,,,, ___ .,,. ,, .. ................ ___ , -

XóSÉ MANuEL BEIRAS 

En concluslon, a igualdade e a solidariede 
dos españois ben entendidos ao estilo PP, 
Aznar,Fraga, tradúcese en que o govemo 
amigo ·valora aos gale, 

só superaba en 40.000 MPta á recadación 
da Facenda español~ na Galiza. E que só 
con ·que lle transferisen á Xunta a alícuota · 

gos por baixo da meta, 
_ de da média española: 

esa proporción non ca, 
draria nen na talla da 
mili dos meus tempos 
mozos,· coa fame da 
postguerra e todo. Pro, 
gresamos,sr. Fragá! 

Mais non sexamos 
ruins: a clave estará da, 
quela en que o que nos 
esbulla a Europa solidá, 
ria e o que nos promete 
pero non dá a solida, 
riedade de Madrid nos 
orzamentos do Estado, 
darallo direitamente a 
Facenda de Aznar ao 
sr. Fraga para os presu, 
postos autonómicos ga, 
legos. Pois tampouco. 
Hai tres meses demos, 
tréilles eu, aqui mesmo, 
que mentras a Facenda 
española arrecadaba en 
Galiza 500.000 MPta 

'Mentras o govemo 
amigo do PP inviste 

na Galiza 90.000 
millóns de pta, 

escamotéalle á Xunta 
non menos de 

250.000 millóns de 
impostas pagados por 
consumidores galegas 

ou por empresas 
instaladas na Galiza" 

correspondente ás fac, 
torias que teñen na 
Galiza as empresas que 
tributan en Madrid 
polo Imposto de So, 
ciedades, unha estima, 
ción polo baixo daria 
uns 130.000- MPta 
máis de ingresos auto, 
nómicos; ou sexa, o 
triplo do déficit dos 
40.000 MPta que an, 
tes dixen e ademais, de 
paso, non precisarían 
poñer trabucos igno, 
miniosos aos montes 
viciñais. E tamén lles 
demostrei que só con 
que· a Facenda do Esta, 
do transferise á Xunta 
o IV A que pagamos os 
consumidores galegos 
na mesma proporción 
que representa o gasto 
de consumo que face, 
mos a respeito do total 
español, significaría 
para a Xunta uns 

-este si que é meío billón- o'que lle trans, 
feria á Xunta pola PIE eran só 260.000 MP..: 
ta, ou sexa pouco máís da metade. E que 
ainda que lle computásemos o que transfi, 
ren para o SERGAS e o INSERSO, o total 

120.000. MPts máis. Xa en 1987, o BNG 
plantexara neste Parlamento estudar a 
transferencia do IV A minorista, e reiterou, 
no desde 1992 en diante. Nen o sr. Albor 
primeiro, nen o sr. Fraga despois, quixeron 

Xosé Lois 

saber nada do asunto. Agora, Zaplana to, 
maulles a dianteira: será Zaplana separatis, 
ta valenciano? 

Ou sexa, mentras o govemo amigo do PP 
inviste en Galiza 90.000 MPts, escamotea, 
lle á Xunta non menos de 250.000 MPts de 
impostas pagados por consumidores galegos 
ou por empresas instaladas en Galiza. Vaia 
negócio iste de España con Galiza, non sí? 
Porque por riba, teñen a boa parte dos ci, 
dadáns convencidos de que os galegos pa, 
gamos ao ftsCo menos do que recibimos, e 
vivimos da cairidade do Estado e do PP que 
govema. Claro: se boa parte do que paga, 
mos se recada na Facenda de Madrid, non 
hai Facenda galega que resista! lmaxínense 
que as principais empresas francesas ·tribu, 
tasen en Alemaña, e que a metade do IV A 
que pagan os franceses se arrecadase en 
Berlín: o Estado francés arruinarfase. pois 
iso é o que nos fai aos galegas o govemo 
amigo español. Déanlle a vostede, sr. Fraga, 
eses 250.000 MPts que dixen e poderá fa, 
cerse cargo a Xunta dos 90.000 MPts que 
vai investir Aznar aqui o ano que vén, e 
ainda lle quedarán 160.000 MPta para Pª' 
garlle ao exército español na Galiza, á poli, 
cia nacional española na Galiza, e demais 
servizos benéficos que o Estado sostén pola 
sua conta neste noso país. 

O caso é que o govemo amigo está a estafar 
á Galiza nas transferéncias para o financia, 
mento autónomo, nos orzamentos do Esta, 
do, e no trato dado a Galiza no MAC da 
UE polo menos desde que goveman Aznar 
en Madrid e vostede aqui. E que vostede, 
no canto de plantar cara e defender os in, 
tereses da Galiza e da Xunta ante Madrid e 
ante Bruxelas, faille de escudeiro ao Esta, 
do, e engana, a mantenta, aos cidadáns ga
legas ocultándolles a verdade e vendéndo, 
lles como favores "solidários" do govemo 
central obras e carros que non son máis que 
unha fracción do que teñen direito a ter a 
capacidade financeira para faceren por eles 
mesmos, se os deixasen. Ao cabo, a teoria 
do subdesenvolvimento demostrou hai xa 
meio século que os países que, coma o no, 
so, non se desenvolven ao ritmo do centro 
o sistema, non é porque sexan probes ou 
non teñan recursos, senón porque o seu ex, 
cedente económico é sistematicamente 
drenado cara fara: non é probeza, senón 
empobrecimento. E dous resortes primor
diais para esa drenaxe son os fluxos mone
tários de aforro e capital e os fluxos finan
ceiros públicos.• 

Extracto do discurso pronunciado no parlamento de 
Gallza no debate sobre o Estado da Autonomia 
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Mandáronlle tres recados directos a Fraga e á dirección 9e Madrid 

O PP fai unha muda en Lugo e Ourense 
9* B. LAXE 

"Cuiña é un dos nosos" e 
apoiarémolo para sustituto de 
Fraga; Madrid propón, pero as 
bases deciden e non queremos 
adianto de eleicións. Estas son 
as tres mensaxes claras sai
das dos congresos provin
ciais do PP en Lugo e Ouren
se. Non houbo cámbio, senón 
que mudaron a gorra para es
tar presentábeis ante Madrid . . 

Se houbo algun vencedor nos 
congresos provinciais de Lugo e 
Ourense, ese foi Xosé Cuiña. 
Non se xogaba nada de xeito di
recto, pero a perda de poder de 
Cacharro e Saltar si que incidi
ría notablemente na capacidade 
do de Lalin de substituir a Fraga 
lribarne. Xosé Cuiña saiu refor
zado destes congresos provin
ciais. Tanto Francisco Cacharro 
como Xosé Luís Baltar deixaron 
claro que apoian ao conselleiro 
da COTOP para sustituto de 
Fraga. Fixérono en várias oca
sións e sen tentar acochar a 
mensaxe: de xeito directo. 

Pero non foron unicamente os lí
deres provinciais do PP do inte
rior os que apostaron por Cuiña, 
fixérono ambos congresos dun 
xeito ou doutro. En Lugo, tanto 
Cacharro como o novo secretário 
xeral, lravedra Lestal, puxeron de 
manifesto nas intervencións o seu 
vincallo co de Lalin ao que defini
ron como "un dos nasos". Tamén 
Saltar, como Cacharro, deixou 
claro que a sua decisión de re
nunciar á presidéncia provincial , 
no caso de Lugo, ou de continuar, 
no caso de Ourense, non foi con
sultada nen con Fraga nen con 
Palmou, senón con Guiña. Saltar 
foi claro cando proclamou no con
greso: "Ourense apóiate" dirixido 
a Guiña e, por se fose pouco, pro
clamouno "o mellar valedor do PP 
de Ourense". Nen Fraga, nen Pal
mou nen Arenas. 

Nos dous congresos provinciais 
tamén quedou demostrado que, 
Madrid propón, pero que, ao fin, 
son as bases do partido as que 
dispoñen o que se vai facer. Ca
charro, estivo irónico e deulle as 
grácias aos "renovadores" por 
permitirlle deixar o cárrego can
do os resultados son os mella
res de todo o Estado. 

Francisco Cacharro, á esquerda, e lravedra Lestal, no centro, apoiaron a Xosé Cuiña, á direita, como sucesor de Fraga. X. MARRA 

Pero o seu sucesor, lravedra, 
non tivo reparos en, tamén, ma
nifestar que Cacharro segue a· 
ser o adail natural do PP e Lu
go. E todos no congreso, entre , 
emocións e algun salouco, reco
ñeceron que Cacharro seguirá a 
mandar. E Javier Arenas, con
trariamente ao que viña mani
festando Cacharro, insistía en 
que non había inxeréncias nen 
recomendacións desde Madrid. 
Claro está, ninguén o creía. Pe
ro tampouco lles preocupaba 
moito, máis fachendosos das 

forzas próprias que temerosos 
das disposicións da capital. 

Seguros 
das próprias forzas 

Tan seguros das suas próprias 
forzas que Baltar foi capaz de 
anunciar que el renovaba as 
equipas, que poñia aos que com
partían con el o seu proxecto, e 
que deixaba tora aos que non lle 
eran absolutamente leais (como 
Vitorino Núñez ou Pérez Vidal) e 
que unicamente el se "eterniza 

no poder". Baltar é perene, o~ de
máis son pasaxeiros de tempa no 
PP ourensán. Tamén deixou cla
ro nas suas manifestacións que o 
PP vai con retraso ideolóxico con 
respeito a el, que el xa foi centris
ta e galeguista moito antes. 

Até Fraga lribarne puxo de m;;i
nifesto ante Arenas, para que 
lles fixera chegar "o retrato do 
partido. a Madrid", que Xosé 
Luís Saltar ten moito que ver co 
éxito do PP na Galiza, senda un 
dos peares cara a "unidade re-

A xuntanza será finalmente os próximos 17 e 18 de Febreiro 
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formista". Tamén dixo que os re
sultados nas fumas son eviden
tes, e que Saltar os conseguiu 
"tocando ou non o trombón". 

O que ocorreu nos congresos 
provinciais do PP en Lugo e en 
Ourense foi que decidiron, ante 
a visita de Madrid , "mudar de 
boina, pero non poñer chapeu", 
como comentaba un militante lu
gués. Ou, mellar dito, como lle 
retrucaba outro, "callemos a boi
na nova, a dos domingos, para 
recibir aos forasteiros, pero a 
nosa, a de sempre é a que se
guiremos a levar na Gabeza". 
Cacharro pásalle o testigo a lra
vedra pero segue a mandar en 
Lugo como sempre. Saltar fai 
que cámbia, muda o 50% da 
executiva pero acrescenta o seu 
control partidário. 

Existiu outra mensaxe directa a 
Fraga que, moi poucas veces, 
se produce nun congreso do PP 
ou en manifestacións públicas 
dos seus dirixentes. Tanto Ca
charro como Saltar deixaron cla
ro que non queren eleicións no 
verán. As razóns dadas é que, 
neste tempo, diminue a partici
pación porque moita xente mar
cha ás praias. Outros dirixentes 
populares dan a razón de que, 
por mor dos traballos no rural, é 
moito máis difícil implicar á xen
te nas campañas e levala a vo
tar. Pero hai outros desconfia
d os que afirman que o único 
que pretenden é gañar tempo. 
Para que·? Só eles o saben. De 
momento foi a primeira vez que 
lle mandaron publicamente 
mensaxes claros a Fraga e que 
contradin os seus desígnios. 

Fraga tamén afirmou estes dias, 
por vez primeira, que xa ten 
pensado en quen vai ser o seu 
sucesor. En Lugo e Ourense dé
ronlle a coñecer as suas inequí
vocas posturas, dicíndolle ade
máis que Guiña ten que conti
nuar na consellaria e que non 
van permitir máis manobras co
mo a de sacalo da secretaria 
xeral para compensar a caída 
de Romai. Pero, de momento, 
Cuiña gaña _por 3 goles (as tres 
províncias que o apoian) a cero 
a Romai (que se quedou sen 
_província e sen ministério). Fra-
ga ten o chifro para pitar o final ,, 
pero xa non moito máis poder.• 

o ·aNG perfilará na sua Asemblea a 'alternativa· de governo para Galiza' 
O BNG convocou a sua Asem
blea Nacional para os próxi
mos 17 e 18 de Febreiro de 
2001, tal e como anunciou o 
seu responsábel de Comuni- . 
cación, Mário López Rico, o 
pasado Sábado, 7 de Outu-

. bro. Esta asemblea quere ser 
antes.ala preparatória das elei
cións autonómicas, nas que o 
Bloque "é alternativa de go
verno para Galiza", tal e como 
dixo Rico. 

Entre os obxectivos da reunión 
da organización nacionalista, 
destaca o interese en centrar 

en Galiza o debate político, 
"para que o país consiga 
desenvolverse ao nível que lle 
corresponde~'. Pontos de intere
se serán as fórmulas de refor
ma da leí de financiamento au
tonómico, o desmantelamento 
das fundacións sanitárias ou a 
defensa dos investimentos pú
blicos nos sectores estratéxi
cos no eido social e económi
co. Rico afir'mou que o BNG 
está "en imellorábeis condi
cións" para aumentar o seu nú
mero de votos. 

Segundo o político nadonalis-

ta, a Asemblea debe funcio
nar como xuntanza de traballo 
para prepararse para un posí
bel governo do Bloque en Ga
liza. Para Rico, os vindeiros 
comícios demostrarán o pro
fundo calado das propostas 
do seu partido entre a socie
dade galega e o cansazo dos 
cidadáns da política direitista 
do PP. "Cando cámbie o go
verno de San Gaetano, pode
ranse democratizar as institu
cións e dignificar Galiza como 
pavo". Observou Rico que o 
ideário político nacionalista 
encadra todos os estamentos 

da sociedade galega, único 
xeito de conseguir que "o país 
progrese". 

Xustamente, Rico acusou o 
presidente da Xunta, Manuel 
Fraga, de non ser quen de 
"aproveitar .as competéncias 
próprias de Galiza", como no 
caso da lei de horários comer
ciais. O responsábel de Comu
nicación destacou que os gale
gas perciben o esgotamento 
do xeito político fraguista. "A 
povoación está tarta df? tanta 
incompeténcia e incapacidade 
nos seus governantes". 

A decisión de axuntarse a pri
m ei ros do ano que vén está 
motivada pola cita eleitoral que, 
para a escolla do Parlamento 
galega, supón o 2001. Rico 
considerou probábel que o pre
sidente da Xunta, Manuel Fra
ga, adiante as elei~ións de Ou
tubro para Xuño, polo que ma
nifestou que o operativo de in
formación do BNG está a tra
ballar xa na campaña. "A medi
da que se achega o dia das vo
tación s, cómpre achegarlles 
aos galegas a real imaxe da 
nosa formación para que poi
dan confiar nela". • 



8 GALIZA 
Nº 956 - ANO XXIII ANOSATERRA 

A manifestación de Cangas, celebrada o_ pasado Sábado dia 7, tamén reclamou a autodeterminación do Sahara. 

Masiva manifestación en Cangas 
convocada pala Asemblea de Mariñeiros en Loita 

Recrudécense as m_obilizacións 
a pral do :acordo con Marrocos 
As comarcas do Morrazo e 
do Barbanza están a viver un 
recrudecimento das mobili
zacións en demanda dun 
acordo pesqueiro da Unión 
Europea con Marrocos e en 
defensa da frota. As·i, unha 
numerosa manifestación ce
lebrouse o Sábado sete de 
Outubro en Cangas e está 
prevista outra para o Venres 
trece en Ribeira. A manifesta
ción de Ribeira virá precedida 
por distintas mobilizacións. 

A Asamblea de Mariñeiros en 
Lo ita era a convocante · dunha 
manifestación celebrada en .Can
gas o sete de Outubro que con
tou cunha participación moi nu
merosa. O acto ia encabezado 
cunha pancarta sob o lema "Os 
mariñeiros estamos fartos. Cañe
te solución" e estaba apoiad~ por 
praticamente todas as organiza
cións sociais, culturais, viciñais e 
políticas -da comarca. Mesmo es
tiveron presentes os alcaldes de 
Cangas, Marin e Moaña, que 
pertencen ao Partido Popular, 
unha forza política non só non 
presiona para lograr o acordo, 
senón que tamén envia mensa
xes coa intención de preparar o 
desmantelamento da frota. 

Precisamente o PP foi a organi
zación que-máis presente esti
vo nas consignas coreadas po
los manifestantes e. as reivindi
cacións e exixéncias ao Gover
no central foron unha constante 
durante a hora escasa que du
rou a mobilización. O uso da pi
rotécnia tamén foi unha tónica 
na manifestación. 

A mas.iva asisténcia ao acto 
motivou unha valoración positi
va por parte da Asamblea de 

=Mariñeiros en Loita, pero a 
análise da situación non c:teu 
para tanto. optimism·o. O porta
voz desta organización, Ma
nuel Camaño, lembrou q1:.1e o 
que se vén enriba é "a marro
quinización da frota, que non é 

o mesmo que a criazón de em
presas mistas". Camaño dixo 
que isto pode ser un negócio 
para os grandes armadores, 
pero manifestou que duvida de 
que o sexa para o pequeno e 
mediano armador. 

Os manifestantes tamén aludi
ro n ao problema do Sahara 
Ocidental e demandaron a au
todeterminación para a ex coló
nia española, agora ocupada 
por -Marrocos. A Asemblea con
sidera que a "via sahariana" po
de ser unha boa solución ao 
problema, xa que é no banco 

canário sahariano onde pesca 
a frota. · 

A cuestión do naufráxio do Arosa 
tamén estivo presente na mente 
dos que asistiron a esta mobiliza
ción. Ao tempo que se demanda
ban auténticas medidas de segu
ridade no mar, para explicar a 
traxédia Manuel Camaño aludía 
a causas estruturais que afectan 
tanto á lexislación laboral e de 
seguridade como ás inspeccións 
nos buques. Neste sentido, Ca
maño dixo que "non podemos 
entrar na anécdota de se o barco 
era vello ou o armador malo".• 

Ribeira · sae á rua o Venres trece 
O Venres trece culminará en 
Ribeira unha .intensa semana 
de mobilizacións que comezou 
o Sábado sete de Outubro coa 
colocación dunha pancarta de 
grandes dimensións no palco 
do malecón da vila. A pancarta 
é unha chamada á partici
pación na manifestación que 
se celebrará o Venres. 

Ademais, o Mércores once á 
meiodia un ha ·caravana de veí
c u los percorreu as ruas do 
casco urbano da localidade e 
mesmo se desplazou a conce- · 
llos limítrofes para exixir un 
acordo pesqueiro con Marro
cos e pedir á cidadania que 
asis·ta masivamente á manifes
tación do Venres. Os veículos 
participantes na caravana esti
veron a facer soar as suas bo
cinas e os barcos atracados no 
porto fixeron outro tanto. 

A mobilización do Venres trece 
parte ás oito do serán do male
cón de Ribeira. ' "En defensa 
do sector pesqueiro~ Acordo 
con Marrocos" é o lema da 
manifestación e a consigna da 
pancarta que abrirá unh~ mo
bilización convocada pala Me
sa pala Defensa da Pesca, or-

ganización ná que están inte
grados os sindicatos CCOO, 
CIG e UGT e as asociacións 
patronais e profisionais Agru
pación de Palangreiros de Ri
beira, Confraria de Pescadores 
da Guarda, Asociación Estatal 
de Cefalópodos e Cooperativa 
de Armador.es de Vigo. . 

Todas as entidades comarcais 
da Barbanza apoian esta mobili
zación e o alcalde de Ribeira e 
presidente da Deputación Pro
vincial, Xosé Luis forres Colo
mer (PP), anunciou que porá a 
disposición da organización au
tobuses para facilitar a asisténcia 
da povoación das parróquias. Ao 
tempo, Torres Colomer dixo que 
estará presente na mobilización. 
Os restantes rexedores da bis
barra tamén comprometeron a 
sua asisténcia ao acto. 

Xunto co Morrazo e a Guarda, 
Ribeira é unha importante ba
se da frota que opera no ban
co canário-sahariano. Sesenta 
embarcacións dan traballo di
recto a oitocentos mariñeiros. 
O número de empregos indirei
tos é moito maior, dái a impor
tánda deste acordo pesqueiro 
para toda a vila. + · 

A graJ!de 
comédia 

iugoslava 

9 profesor norteamericano de 
Etica política James Petra 
explica en EL MUNDO de que 
xeito os poderes ocidentais 
mentiron no proceso eleitoral 
de lugoslávia. "Que pensaria 
John Stuart Mills, ideólogo da 
democrácia e do liberalismo, 
do proceso eleitoral de 
lugoslávia, onde Washington 
e a UE bombardearon e 
destruíron os meios 
informativos públicos e 
financiaron con millóns de 
dólares e de euros os meios de 
comunicación privados dos 
seus clientes políticos? 
Considerarla democrática a 
campaña política de Iugoslávia 
cando os clientes dos Estados 
Unidos recibe.n millóns de 
dólares para a sua propaganda 
eleitoral e o Estado iugoslavo 
vese ameazado por únha 
posíbel invasión da OTAN no 
caso de que Milosevic gañe as 
eleicións? Até que ponto o 
eleitorado iugoslavo se sente 
con liberdade para escoller o 
seu presidente cando os 
Estados Unidos realizan 
manobras militares en 
Roménia, Croácia e o 
Adriático precisamente 
durante a campaña eleitoral? 
Mills non poderia chamarlles 
libres a unhas eleicións nas 
que as grandes poténcias 
europeas tentan influír nos 
resultados recorrendo ao 
boicot económico ou á 
promesa do levantamento das 
sancións. De acordo coa teoria 
clásica da democrácia, a 
intervención imperial e a 
violéncia non son compatíbeis 
cun sistema representativo 
pola simple razón de que a 
intimidación física e a 
chantaxe económica son 
incompatíbeis coa liberdade · 
para escoller de forma racional 
os candidatos e os seus 
programas políticos. • 

España,~ 

país muslime 
Francesc~Marc Álvaro 
reflexiona en LA 
VANGUARDIA sobre os xeitos 
de govemo de Aznar e a sua 
relación histórica cos do · 
Islam. "Agustí Calvet 

. "Gaziel", o que fora grande 
director de La Vanguardia 
antes da Guerra Civil, 
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legounos algunhas das máis 
certeiras e lúcidas reflexións 
sobre esa pergunta indixeríbel 
que, ao longo dos séculas, 
fanse cabezas pensantes desde 
Madrid. "que é España?" Para 
Gaziel, escribindo en plena 
posguerra, a causa estaba 
tristemente clara. "España, tal 
como a fixeron os séculos, 
parécese extraordinariamente 
ao seu máis grande inimigo 
histórico: o islam. Nen unha 
nen outro souberon nunca 
constituír unha nación 
perfecta, limitada, livre e 
coeren.te. En troques, ambos 
os dous foron quen de 
conquistar, e tamén perder, 
nun intre, un império imenso 
e efémero". Aznar, intuíndo 
esta semellanza coa média lua, 
comezou a chamar á guerra 
santa en Euskadi. A sua 
comparanza con Belgrad e a 
ua demanda de mobilización 

social somente e pode 
entender asi. E é unha 
declaración moi grave. Que 
está a pedir o pre idente do 
Govemo? Poi que un 
cidadáns, fartos de mba e 
tiros da ET A, fagan un salto 
cualitativo e se con tiruan en 
forza de choque contra os 
partidos que goveman nas 
institucións bascas. Aznar 
non ten bastante con que s 
diga non á ET A. Tampouco 
ten bastante con que, 
aproveitando o drama, e fixe 
dogmaticarnente a actual 
Constitución como un texto 
sagrado. O líder do PP quere 
que os bascos contrários ao 
terrorismo engrosen as filas 
dunha.fatwa que termine cos 
infieis Arzalluz e Ibarretxe a 
médio dunha sorte de 
alzarnento (nacional?) que, 
pastos a fechar a xogada, 
prepare as cousa para unhas 
eleicións a medida do 
ministro~candidato Mayor 
Oreja".• 

Ratzinger contra 
o ecumen1smo 
A páxina electrónica 
WWW.REBELION.ORG publica 
un artigo de Leonardo Boff 
sobre a encíclica de Jo eph 
Ratzinger, adail da 
Congregación para a fe do 
Vaticano, contra as relixións 
non católicas. "O cardeal 
Ratzinger cavou a tumba para 
o ecumenismo na perspectiva 
da xerarquia vaticana. Ten o 
mérito de facer esvaecer todas 
as ilusións. A partir de agora 
non podemos contar coa 
xerarquia vaticana para buscar 
a paz espiritual e relixiosa da 
humanidade. Ao contrário, 
polo seu capitalismo 
concentrador da verdade 
divina, pola arrogáncia coa 
que trata a todos os demais, o 
cristianismo romano 
constitúese en grande 
atranco. P~ro a xerarquia 
romana non é toda a Igrexa, 
nen representa a enteira 
xerarquia eclesiástica 
mundial. Dentro dela hai 
cargos que seguen o camiño 
evanxélico da mútua 
aprendizaxe, do diálogo 
aberro e da busca sincera da 
paz relixiosa';. • 
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Ghaleb Jaber 
'Barak e Sharon pactaron a masacre para a(abar 

co plario de paz' · 
-0- XAN CARBALLA 

DIRIXE O PRIMEIRO HOTEL DO MUNDO ONDE SE ERGUEU A BANDEIRA PALESTINA, O ARAGUANEY EN COMPOSTELA. 

HOME DE DIVERSOS NEGÓCIOS, ERGUE A VOZ ANTE A CRÍTICA SITUACIÓN DO SEU PAÍS OCUPADO, "OS PALESTINOS 

PERMANECEMOS UNIDOS NO ESENCIAL; A INDEPENDÉNCIA DA NOSA TERRA FRONTE Á OCUPACIÓN COLONIALISTA". 

A entrada de Ariel Sharon na 
esplanada das Mesquitas e a 
masacre dos días seguintes, 
como a interpreta desde a 
diáspora? 

As distáncias son relativas, por
que o meu sentimento . está en 
Palestina. Nacin, vivin e vivo por 
aquel povo. Nós esperabamos 
algo asi. Sharon e Barak son a 
mesma cara, e funcionan de 
acordo, porque non pode entrar 
Sharon con tres mil soldados na 
esplanada das Mesquitas sen 
autorización e apoio político. Ba
rak é quen está manexando toda 
·a situación porque desde hai tres 
anos o Likud e os laboristas te
ñen un acordo secreto para des
facerse do acordo de paz e dar 
marcha atrás. Para poder apre
sentalo foron aprazando os Acor
dos de Oslo, os de Washington e 
outra chea deles, e se se foi un 
pouco adiante, en aspectos se
cundários, foi pola presión inter
nacional. Quedaba a última fase 
do Acorde de Oslo, a .máis im
portanté para nós, que era pasar 
dos cinco anos de Autonomia á 
'plena soberania, que ainda que 
tiña que ser sobre o 95% dos te
rritórios ocupados hoxe só admi
nistramos o 35%. Tamén están 
pendentes temas moi importar-i;. 
tes: Xerusalén, refuxiados, o re
parto da auga e o estátus final da .· 

independéncia de Palestina, que 
estaba previsto para Marzo-Abril 
do 99, despois para o 2000 e xa · 
se viu a presión para que nós 
non declarásemos o Estado pa
lestino en Setembro. As presións 
son de traizón, porque as maio
res viñeron do Estados Unidos, 
xuíz e parte no conflito, e de co
bardia pasiva na política euro
pea. Nestes intres atopámonos 
con que Israel, pota sua inestabi
lidade política, xoga a pechar o 
Acorde de Paz como arma elei
toral, porque a sociedade israeli, 
por desgrácia, non sae do seu 
papel de sociedade militar e co
lonialista na zona. Habia raios de 
luz e sementes de esperanza, 
como a política de Rabin, pero a 
realidade é teimosa e Barak non 
é Rabin; o prémio Nobel da Paz, 
Simon Peres, está calado·; Shlo
mo Ben Ami, que viste de año, 
está descubrindo a sua cara ... 

Parece un elemento novo que 
os palestinos con nacionali
dade israelí entren aberta
mente no conflito. 

Hai que diferenciar entre palesti
nos dos territórios ocupados no 
67 (Cisxordánia e Gaza) dos que 
están en Israel nos territórios 
ocupados no 48. Estes segundos 
non teñen cidadania israeli. com
pleta, porque teñen unha man-

chea de direitos limitados, viven 
nunha situación de apartheid 
dentro do próprio Israel. 

A medida que a tensión aumen
ta hai unha tendéncia a apre
seniar o que sucede como un 
conflito entre iguais. A informa
ción é unha parte da batalla? 

Quen domina os meios de comu
nicación? Quen fai as crónicas? 
Un exemplo: mentres un corres
ponsal de TVE ou Tele-5 ou BBC 
tala de masacre, un corresponsal 
de Antena 3, que por interese ou 
cuestións laborais é xudeu, está' a 
facer unha crónica terxive-rsada 
que iguala pedras con tanques. 
Durante moitos anos todos os 
meios funcionaron como un mo
nopólio sen fisuras en favor de Is
rael, pero hoxe algo vai rachando. 
Pero non nos enganemos: hai 
máis mortos, hai máis cenas co
mo as do neno asaslnado diante 
das cámaras da TV francesa. 

Israel toma a iniciativa e trata 
ademais de apresentarse co
mo vítima. 

seu papel de aniquilación física, 
moral e de linchamento cultural · 
do povo palestino. 

Nesta situación eco ultimato 
de Barak pódese evitar a gue
rra? 

A saida está recoñecida en to
dos os acordos internacionais: 
paz por territórios·. É unha terra 
nosa, non nos están regalando 
nada. Hitler ocupou París e 
Fráncia e os franceses tiveron 
que resistir. Nós estamos resis
tindo agora e ternos a esperanza 
de que algun dia seremos libres. 

A unidade política palestina 
medrou nestes anos pero esta 
política israeli pode aumentar 
as diferéncias? 

No máis importante estamos 
unidos. Diferéncias ternos por
que somos un pavo único no 
mundo árabe, e a pesar do exí
lio ternos mecanismos democrá
ticos. lso tróuxonos problemas 
con alguns países árabes, pero 
estamos de acordo no esencial, 
a independéncia do noso povo. 

Eles trazan e executan un plano. E isa ímolo conseguir. 
Hai uns meses Arafat tiña un pa- --
pel e agora eles tratan de ningu- Neste verán falábase de que o 
nealo e voltar a unha situación , único problema. que quedaba 

· de pura ocupación. Tanto lle ten por salvar era o estátus de 
a opinió'n pública. Seguen no Xerusalén. 
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Jso é moi importante, pero Israel 
puxo ese ponto enrriba da mesa 
sabendo que máis que palestino 
é un problema pan-árabe. Era 
unha maneira de non talar dos 
outros escollos, como o direito 
dé retomo dos refuxiados palesti
nos, que somos catro millóns os 
que ternos direito a regresar á 
nasa terra. O lugar onde nós na
cimos. Eles fundaron un estado 
artificial baseado nunha leñda 
histórica de retorno, despois de 
2.000 anos, a unha terra prometi
da. Nós nacimos ali, ternos a no
sa casa, aos pais, avós, bisa
·vós ... Ternos as raíces vivas e 
non pode negarse o noso direito 
a viver na nosa terra. Pero hai 
máis, fronteiras, auga,. .. e para 
min o máis importante é resolver · 
o problema dos asentamentos . . 
Un xudeu francés, polaco, norte
americano ou arxe~tino, cunha 
estrela no uniforme e un fusil ten 
máis direito a viver na Palestina 
que un próprio desa T erra? Nen 
Barak, Netaniahu, Peres, Rabin, 
Sh,aron ou Ben Gurion, nengun 
deles naceu en Palestina, ... Ra
bin contaba cando chegou á con
clusión de que habia que chegar 
a un acorde de Paz: ia no seu 
coche por unha estrada e rece
beu un cantazo; cando deteñen 
ao que guindou a pedra atopan a 
un neno de sete anos. Levouno 
a un campamento militar e cando 
lle perguntaron a Rabin porque o 
levou ao campa}Tlento, dixo que 
era para averiguar quen o insti
gara e o neno díxolle: "a pedra ti
reina eu porque estades oc1.¡pan
do a miña terra". Se cando isto 
sucedeu pasaran trinta anos 
desde a ocupación, Rabin soubo 
que duas xeracións máis tarde o 
problema seguia no mesmo pon
to que no 1948, seguíanos ven
do como inimigos. Dicia Rabin 
que nesas circunstáncias "ternos 
que marchar de aqui porque non 
irnos facer nada". 

Como é a relación, mesmo 
económica, da xente que está 
fora con Palestina? 

É unha posición de cada un. Al
guns estamos comprometidos, 
con apoio moral, con inv~sti
mentos na nosa terra,. .. Esta 
entrevista é un apoio á nasa · 
causa, porque a loita non se fai 
só coas armas, necesítase fa
cer relacións, conseguir ami
gos, ter apoios. -Eu podo estar 
en desacordo con alguns as
pectos das negociacións, pero 
apoio á miña xente que sofre en 
Palestina, especialmente no 
que atinxe á manipulación infor
mativa. A clase política e inte
lectual en Ocidente ten un gran
de cinismo e está escravizada 
pola globalización, pota incultu
ra e polo poder económico. 

A posición norteamericana é 
decisiva sobre o que pode pa
sar? 

O nacimento de Israel propiciou
n o o colonialismo europeu 
(Fráncia e Inglaterra) e Europa 
ten_ unha responsabilidade moi 
importante. Israel· foi unha cria
ción artificial para ferir de morte 
o mundo árabe .. A partir da gue
rra dos Seis Días, Europa deca
touse que o seu papel era mar
xinal e Israel pasaba a ser unha 
base americana na zona. Hoxe 
é unha poténcia militar, cun dos 
exércitos máis fortes do mundo, 
con bombas atómicas, coa práti
ca totalidade da povoación mili
tarizada e con ar-mas na casa. 
Hoxe máis que unha sociedade 
civil, Israel é un mónstruo. Non 
son a.ntixudeu, senón antisionis
ta, e coido que ese mónstruo 
pode comer a Ocjdente.+ 
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A entidade financeira lidera a eurorrexión do noroeste peninsular 

Caixa Gal.icia inicia 
a súa · expansió.n en Portugal 

Caixa Galicia inaugurou unha nova oficina operativa en Portugal, na cidade do Porto que, 
xunto coas de Valenf¡a, Vila Nova de Gaia, Viana do Castelo, Braga, Maia e Lisboa, permítenlle 

comezar oplan de expansión que levará á entidade a dispar no 2003 dunhas 30 oficinas 

Remitido 
REDACCIÓN 

Con esta rede Caixa Ga
licia pretende acadar a cur
to prazo unha dimensión 
mínima que permita á 
Caixa ofrecer un servicio 
de banca universal e liderar 
a prestación de servicios 
financeiros na eurorrexión 
do noroeste peninsular. 
Caixa Galicia consolídase 
así como a única caixa ga
lega con dimensión ibérica, 
presente na totalidade do 
territorio peninsular. 

Caixa Galicia finalizará 
o ano 2001 cunha rede de 
729 oficinas, 8 centros fi
nanceiros (que están dirixi
dos aos segmentos de clien
tela con especiais 
necesidades financeiras) e 
9 oficinas de representa
ción no exterior. Tras a 
inauguración da sede cen
tral en Lisboa a comezos 
do 2001, a expansión a Por
tugal terá a súa continuida- ' 
de nos próximos exercicios 
ata acadar unha rede próxi
ma ás 30 oficinas. O obxec
tivo é finalizar a década 
cun volume de negocio en 
Portugal superior aos 
350.000 inillóns de escudos 
e unha rede de 50 oficinas. 

A entidade 
financeira do 
noroeste 
peninsular 

Caixa Galicia lidera a 
presencia galega na euro
rrexión do noroeste penin
sular, intermediando os 
fluxos económico
financeiros da zona e estan
do presente nas súas prin
cipais empresas e sectores 
produtivos. A Caixa dispo
rá aqtii de máis de 600 ofi
cinas en breve prazo,_ xa 
que ás 447 de Galiza e as 
30 de Portugal se unirán 
25 oficinas en Asturias e 
52 en León, Zamora e Sa
lamanca. 

no país veciño. 

En constante expansión 
Pioneira na fusión de caixas de 

aforros, eti Caixa Galicia integrá
ronse catro caixas de aforros, tres 
caixas rurais e parte das redes de 
tres bancos que operaban en Espa
ña. Actualmente, é a terceira enti
dade financeira española máis ren
díbel e unha das máis eficientes. 

GAUOA 

9 <• 

A 31 de decembro do ano pasado 
o beneficio antes de impostas si
tuábase en 27 .030 millóns de pe
setas e o seu volume de negocio 
acadaba os 3 '03 billóns de pesetas, 
cifra que supón unha taxa de va
riación anual arredor do 20% res
peito a 1978, ano de constitución 

ASTURIAS 

C. VALENCIANA/ MURCIA 
30 

EXTREMADURA /ANDALUCIA 

l. CANARIAS 

t:SPAÑA: 
654-0fíclnas · 
, 8-Centros 

fina~eiros 
9-0flcinas 

Representación 

da Caixa. 
Hoxe o seu absoluto liderazgo 

en Galicia, onde ostenta unha cuota 
de mercado superior ao 25%, com
pleméntase coa súa ampla presen
cia no resto de España, onde xa 
ten a cuarta parte da súa rede de 
oficinas. 
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. A intensa actividade internacional de Caixa Galicia está ligada aos principais 
centros financeiros e de negocios de Eúrópa e América 

Unha Caixa galega 
en Europa 

As oficinas de París, Londres, Porto, 
Ginebra, Zürich e Düsseldorf, na 
Europa Comunitaria, e as de 
Caracas, Buenos Aires e México en 
América, ademais das oficinas de 
representación a través da 

Caixa Galicia 
e as 'novas 
tecnoloxías 

Caixa Galicia ten reali
zado un important~ esforzo 
investidor no ámbito tecno
lóxico. Nos catro últimos 
anos téñense destinado 
20.500 millones de pesetas 
á renovación tecnolóxica 
da Entidade, o que consti
túe un pilar fundamental 
para a mellora da calidade 
do servicio prestado aos 
clientes. 

Asi mesmo, a Caixa ten 
deseñado un modelo de dis
tribución multicanal, que lle 
permitirá ao cliente deseñar 
o mellor xeito de satisfacer 
as súas necesidades financei
ras. Xunto á rede tradicional 
de oficinas e os puntos de 
atención infonnatizada, puxo 
en marcha un servicio de 
Banca telefónica e outro de 
Banca Electrónica, tanto para 
particulares como para em
presas, e dispón da súa propia 
páxina web. Conta tamén cun 
Centro Comercial Virtual. 

Confederación Española de Cajas 
de Ahorro,forman unha grande rede 
comercial no estranxeiro. 
Ademais desta rede no estranxeiro, 
a Caixa mantén convenios de 
colaboración con prestixiosas 

entidades de Europa e América, 
como a Banca Br,ed de Luxemblf,rgo, 
o Banco' Nacional .de Canadá, o 
Banco del Caribe en Venezuela ou 
o Banco de Crédito y Comercio de 
Cuba. 

A inauguración da oficina do Porto levantou unha grande expectación 

PRESENCIA DE CAIXA GALICIA NO MUNDO 

ARXENTINA -----------..., 

VENEZUELA--------~ 

CUBA-.--------~ 

MÉXICO-----~ 

Documentación 

.---------------~PORTUGAL 

.---------------REINO UNIDO 

,.------------~-----~ FRANCIA . 

.-------------~-~SUIZA . 

ALEMAÑA 
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c~MARCAS 

Disidentes e PSOE peden unha moción de censura e o BNG di que é por intereses económicos 

Dous centros comerciais 
provocan a división no PP de· Carballo 
A defensa de cadanseu hiper
mercado enfrenta a dous sec
ta res do PP de Carballo e 
ameaza con provocar unha 
crise no PP provincial porque 
ten implicacións na Executi
va. Ademais, o PSOE, que ta
mén apoia a un dos hipermer
cados, fala de convocar unha 
moción de censura, ainda que 
o BNG non apoia esta Iniciati
va porque se trata dunha cues
tión económica, non política. 

A crise tomou corpo político 
cando o concelleiro de Urbanis
mo, Xosé Bello Pallas, e outros 
tres edis do PP pediron, xunto 
cos dóus representantes do 
PSOE, a convocatória dun ple
no extraordinário para abordar a 
aprobación do Plano Xeral de 
Ordenación Urbana, unha nor
ma adiada desde 1992 pero 
prometida desde entón. 

A petición dos catro concelleiros 
populares e dos socialistas vén 
dada porque tratan de que den
tro do PXOU se aprobe un con
vénio asinado co hipermercado 
Eroski para desenvolver o Plano 
Parcial número 11, situado nuns 
terreas na Revolta. Este hiper
mercado seria o segundo na lo
calidade, xa que Gadisa promo
ve unha grande superfície co
mercial centro da vila, un lugar 
de ócio e comércios que ten 
11.000 metros cadrados e que 
mesmo conta con multicines. 

Inicialmente, o hipermercado de 
Gadisa, que construe a coruf.e
sa Fadesa, era o único proxecta
do na vita. A sua licéncia outor
gárase através dun convénio, 

O concello de Carballo padece unha forte presión urbanística. Nas fotos, a Casa da 
Concello, o Alcalde e o Concelleiro de Urbanismo. 

pero no avance do Plano Xeral 
de Ordenación Urbana, o conce
llei ro de Urbanismo incluiu un 
convénio con Eroski que non co
m_unicou ao alcalde. Este último, 
Manuel Vareta Rei (PP), ao sa
ber da inclusión deste novo hi
permercado, retirouno do avan
ce e tomou deste xeito unha de
cisión de duvidosa legalidade, 
porque unha vez apresentado o 
avance,do PXOU, só o pleno po-
de modifícalo. O avance do 
PXOU era algo que reclamaba a 
oposición e. que entrara no con
cello habia dous meses, ainda 
que este dado ocultóuselle tanto 
ao BNG como ao PSOE. 

Oespois de que o alcalde retirase 
do avance do PXOU o Plano Par
cial número 11, que era o que co
rrespondía ao centro comercial 
de Eroski, o concelleiro de Urba
nismo, a quen une amizade cos . 

proprietários dos terreas, conque
riu o apoio doutros tres concellei
ros do PP para, xunto cos dous 
edis do PSOE, pedir un pleno ex
traordinário que aprobe o PXOU 
e que no mesmo se inclua o hi
permercado de Eroski. 

O PSOE, unha vez iniciada a 
crise, falou da apres·entación da 
moción de censúra, moción que 
é inviábel porque só contaría co 
apoio de seis concelleiros, é di
cer, os catro díscolos do PP é 
os dous do PSOE. Os restantes 
sete concelleiros do PP e os oi
to do BNG non están pola labor 
ainda que por razóns diferentes. 
O alcalde ten compromisos con 
Gadia para que só se promova 
un centro comercial e os na
cionalistas ven na cuestión un 
problema de loita entre intere
ses económicos, non unha dife
réncia ideolóxica nen política. 

O PXOU, tal e como está redacta
do, tampouco pode ser aprobado. 
PSOE e díscolos do PP queren 
que inclua o centro de Eroski, o 
PP e sobretodo o alcalde e outro 
concelleiro popular máis, só que
ren o híper de Gadisa e o BNG 
demanda un plano realizábel que 
non signifique un incremento tan 
importante do volume de edifica
bilidade. Os nacionalistas coinci
den con técnicos como a secretá
ria nas críticas ao PXOU, ainda 
que demandan a aprobación dun
ha norma longamente adiada. 

Crise provincial 

Pero ademais, esta crise munici
pal vai traer graves implicacións 
no PP provincial porque os acto
res da mesma están relaciona
dos coa Executiva. Para oome
zar, o alcalde non destituíu aos 
díscolos, senón que chamou ao 
secretario provincial, António 
Couceiro, para demandar que 
poña orde. Esta demanda ten di
fícil solución, xa que Couceiro é 
inimigo político do alcalde de 
Carballo porque este último 
apoiou ao alcalde de Ribeira, Xo
sé Luís Torres Colomer, no con
greso provincial que elixiu a Cou
cei ro. Por outro lado, o alcalde 
de Carballo é portavoz do PP na 
Oeputación provincial e un dos 
concelleiros dísolos, o de Merca
dos, Xosé Maria Barca, está na 
Executiva provincial. 

Oeste xeito, semellante enfrenta
mento afecta ao PP provincial e 
neste sentido, para tratar de apa
ciguar ánimos, xa se falou de re
alizar o próximo Congreso provin
cial na localidade de Carballo. • 
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A parróquia de Návia 
exixe que o novo estádio 
vigués sexa un multiusos 

Os viciños de Návia en Vigo 
deron o seu visto bon a que 
se inclua no Plano Especial 
de Reforma Interior da 
parróquia a construción do 
novo estádio de futebol que 
substitua a Balaidos. Pero a 
viciñanza exixiu que o novo 
campo sexa un multiusos e 
que non se perdan espazos 
de zona verde nen de 
equipamento social. Xestur 
dixo que o novo estádio é 
factíbel, de modo que agora 
ten que producirse un acorde 
entre o Concello, a Xunta e o 
Celta para buscar 
financiamento, xa que o 
município carece de cartos 
para afrontar este proxecto. + 

O subdelegado 
do Govemo desautoriza 
unha protesta contra a 
empacadora de Ourense 

Sob a excusa de non 
solicitarse coa antelación 
determinada pala leí, o 
subdelegado do Governo 

. en Ourense, Rosendo Luís 
Fernández, desautorizou a 
convocatória dunha 
protesta contra a 
empacadora de San 
Cibrao. Rosendo Luís 
Fernández dixo que os 
convocantes tiñan que 
pedir permiso cunha 
antecipación mínima de 
dez dias e máxima de 
trinta e negou que 
houbese urxéncia na 
convocatória porque estes 
actos celébranse con 
regularidade. Os 
convocantes, pala sua 
banda, reclamaron o seu 
direito constitucional á 
manifestación e lembraron 
que nun Estado 
democrático o normal é 
comunicar ás autoridades 
que se vai celebrar unha 
mobilizaclón, pero non 
pedir permiso.• 

Fraude nas axudas 
á reforestación 
na Ribeira Sacra 

Segundo a asociación 
ecoloxista Xevale, o fraude 
consistiria na venda dos 
carballos e castiñeiros e 
outras árbores autóctonas a 
altos prezos para despois 
roturar as terras de declarar 
baixo xuramento que 
estaban dedicadas a cultivo 
agrícola, co que deste xeito 
aceden a axudas á 
repovoación de espécies de 
crecemento rápido e 
nomeadamente piñeiros. 
Segundo Xevale, estas 
práticas están a levarse a 
cabo nalguns lugares da 
Ribeira Sacra, en concreto 
no lugar de Ximonde, no 
concello de Carballedo. 
Oeste xeito, denúnda 
Xevale, os fundos europeus 
para reforestación serven 
para desforestar o bosque 
autóctono.+ 



Congresos 
MANvELCAO 

Os partidos políticos están a prepararse internamente para 
encarar con certas garantias as vindeiras eleicións ao Parla
mento de Galicia. Pouco hai que dicer dos CongJ;esos pro
vinciais do PP en Lugo e Ourense controlados ferreamente 
por uns grupos dirixentes estábeis e nos que a renovación 
de persoas responde máis a cuestións de· imaxe e vinganzas 
persoais entre uns políticos e outros nun modelo de loita 
polo poder próprio das sociedades atrasadas que demandan 
un mando único e prepoteme sen discusións e liortas políti
cas ou ideolóxicas con significado real. Non obstante, debe 
valorarse a capacidade persoal dos líderes provinciais F. Ca
charro e X.L. Baltar para sobreviver e perpetuarse no poder 
renovando periodicamente o plantel de dirixentes nunha 
estratéxia equilibradora que pretende a un tempo desacti
var a aparición de grupos de descontentos ou agraviados e 
promocionar ou elexir a aqueles indivíduos que se conside
ra non van facer sombra ao único dirixente. A senténcia de 
Baltar referíndose á renovación de todos menos del mesmo 
é ben significativa do sistema de poder na província de Ou
rense. Haberia que distinguir, con todo, entre a estrutura de 
poder de Ourense e a ~e Lugo dado que hai matices signifi, 
cativos que normalmente quedan escurecidos ao aludiLás 
características comuns, tamén moi importantes. En con
xunto, as províncias do interior, agás illas moi determina
das, manteñen un sistema ,de partido único do mesmo xeito 
que en Zamora, Soria ou Avila con clases políticas invariá
beis e praticamente predemocráticas só alteradas polas in
crustacións ocasionadas polo paso dos anos. 

Ten máis interese o acorrido no IX Congreso do PsdG
PSOE, celebrado en Santiago de Compostela. A reafirma
ción do liderazgo de E. Pérez T ouriño e a confirmación da vi
raxe galeguista é unha boa notícia para a nosa terra pois xa 
era tempo de que este partido optara por Galiza como país á 
hora de construír discursos, elaborar estratéxias e propoñer 
políticas creíbeis para que os eleitores os tomaran en consi
deración. Tivo que ser despois dunha enorme caída no apoio 
eleitoral cando o PSOE se dera canta de que non podia se
guir pola senda preautonómica e preconstitucional salvo que 
optara pala sua prática fagocitación política polos demais 
competidores eleitorais. E revelador do retraso estrutural da 
nasa clase política que houbera que esperar ao ano 2000 para 
ver ao alcalde coruñés F. Vázquez alonxado definitivamente 
dun proxecto democrático e progresista ao que case sempre 
se demostrou alleo. A parte, a marxinación necesária e explí
cita do lobby coruñesista, este Congreso encara con decisión 
e claridade o futuro político do grupo dirixente do PSOE ca
ra o obxectivo de govemar Galiza e non unha vila ou cidade 
concreta nun contexto, ademais, moi favorábel a nível de Es, 
tado no que o novo líder Zapatero está a consolidarse rapida, 
mente e sintoniza verbal e politicamente con aquel grupo de 
líderes máis respetuosos coa España plural. 

·Francisco Chacharro Pardo e o novo secretário xeral do PP lugués, 
lravedra lestal. X. MARRA 

A existéncia dun PSdG forte e galeguista é beneficiosa 
para este país e abrigará ao PP a ir con sumo coidado na 
elaboración e difusión de discursos seguidistas do novo 
centralismo autoritário de Aznar e Oreja que terian o. ca, 
miño alfombrado con toupas vazquistas no PSOE. Por 
certo, há ser apaixonante a peripécia política futura do 
alcalde herculino e a sua previsípel inserción no entra, 
mado social ou organizativo do PP. A función do PSOE 
non é sustitutiva do nacionalismo democrático organiza, 
do no BNG senón complementar pois, como partido de 
ámbito estatal, contribuirá a clarexar diante'da cidadania 
o papel político e social dun PP cada vez máis centr~lista 
e controlado desde Madrid e, por iso, cad,9. vez máis inca, 
pacitado para deseñar e aplicar proxectos económicos e 
políticos específicos. e viábeis para a Galiza. • 
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Un piquete de traballadores e comerciantes nunha céntrica rua de Vigo. 
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Só abriron as grandes supertícies, beneficiadas polo decreto do Governo 

Masiva folga xeral do comércio 
contra a liberalización de horáriós 
Praticamente tgdo o peque
no e mediano comércio gale
go parou na xornada de fol
ga xeral convocada para o 
Martes dez de Outubro en to
do o Estado. No noso país, 
máis de cincuenta mil traba
lladores do sector secunda
ron a xomada reivindicativa 
e só as grandes superficies 
abriron as sua portas sob un
ha extrema vixiláncia policial. 

O decreto de liberalización de ho
rários comerciais está deseñado 
para beneficiar ás grandes super
fícies, as únicas que teñen persoal 
dabondo como para faceto rotar e 
poder asi ter aberto o estabeleci
mento durante moitas máis horas 
que o pequeno comércio. Este úl
timo, ante a competéncia horária 
que se lle vén enriba, verase abo
cado ao peche e coa clausura do 
pequeno comércio perderase 
grande cantidade de postas de 
traballo, xa que é o maior empre
gador do sector comercial. 

Mália ·que, ademais dos sindica
tos,: as asociacións da p·equena 
patronal demandaron do' Gover
no unha modificación do decreto, 
non obtiveron resultado nengun. 
En realidade, o Governo está ínti
mamente vencellado aos intere
ses económicos das grandes cor
por:acións comerciais, industriais 
e financeiras. Un exemplo é que 
o ex ministro de Fomento Rafael 
Arias-Salgado hoxe dirixe dunha 
das grandes cadeas de superfí
cies comerciais·, en concreto Ca
rrefour, o resultado da unión en
tre Pryca e Continente. 

A pesar de todo, comerciantes e 
empregados protagonizaron un
ha folga xeral con éxito notábel. 
A maioria do comércio pechou 
as sL.ias portas· de nove a deza
seis horas, ainda que a folga ti
ña unha vixéncia de vintecatro 
horas. "Que tomen boa nota", 
dixeron comerciantes e sindica
tos despois de comprobar o éxi-
to da convocatória. 

Que a Federación de Traballado
res lndependentes do Comercio, 
F.etico, fose á folga e asinase a 
convocatória xunto con ccoo~ 
CIG e UGT é moi salientábel por
que pon de manifesto a fenda que 
produce o decreto de liberalización 
do Govemo central. Fetico é unha 
organización alentada polá patro
nal das grandes superficies, de fei
to a sua afiliación nútrase de traba
lladores de .El Corte Inglés e dou
tras grandes superfíéies como A/
campo. Que un sindicato da patro
nal secunde unha folga e que os 
seus afiliados estexan presentes 
nos piquetes, como efectivamente 
aconteceu, significa que o decreto 
liberalizador terá como consecuén
cia a rotura da paz social dentro 
dos grandes armacéns; unha paz 
que estaba garantida pola presión 
patronal pero que agora será im
posíbel porque condena aos traba
lladores a unha submisión absolu
ta aos intereses da patronal. 

Unha das consecuéncias da libe
ralización será a flexibilidade para 
impar horários laborais aos traba
lladores. Desta flexibilidade serán
os principais paganos os traballa-

·Piquete grande 
Un piqt,Jete informativo numero
so é a mellar garantia para evitar 
enfre.ntamentos cos proprie
tários das empresas nas que 
non se secunda a folga. A pre
senza do piquete constitue unha 
boa excusa dos emP,regados 

· para sumarse á folga. E habitual 
que os traballadores en precário 
que non poden secundar o paro 
avisen aos sindicatos para que 
os piquetes acudan aos seus 
centros.de traballo. Unha vez ali, 
e ante o tamaño do piquete, pa
ralísase a actividade laboral e os 
traballadores en precário poden 
exercer o seu .direito constitucio
nal á folga. 

Se uns conquiren garantir o 

deres das grandes superficies, por 
iso Fetico xa se prepara para en
frentase á patronal, até agora o seu 
principal mentor. lndireitamente, 
esta flexibilidade afectará a todos, 
porque abrigará ao pequeno co
mércio que resista e ao mediano 
comércio a seguir o mesmo mode
lo para poder abrir máis horas e 
non sufrir unha competéncia que 
definitivamente desvie aos consu
midores cara ás grandes superfí
cies. A meio prazo, esta necesida
de provocará enfrentamentos entre 
sindicatos e pequenas patronais. 

Ao longo da xornada de folga xe
ral do comércio apenas se rexis
traron incidentes, máis que algun 
pequeno altercado ás portas das 
grandes superficies. O seguimen
to do paro foi superior ao noventa 
por. cen, tanto entre os traballad~o~--
res como entre os pequenos co
merciantes e a asisténcia ás mani
festacións convocadas durante a 
xornada foi moi numerosa. A folga 
afectou indirectamente a outros 
sectores que prestan servizos ao 
comércio e neste ·sector só per
maneceron abertas en servizos 
mínimos droguerías e farmácias. • 

seu direifo a folga pota presen
za disuasória dos piquetes, as 
grandes superfícies poden 
exercer o seu direito á libre 
abertura grazas á presenza po
licial. No caso de que un pe
queno comércio queira abrir, 
terá que facelo pola sua canta 
e risco, porque a policia non 
acude no seu socorro se hai un 
piquete na porta. E se un traba
llador dun pequeno comércio 
decide acudir ao seu posta de 
traballo e atopa que o proprie
tário do estabelecimento su
mouse á folga ao pechar, o 
empregado terá que quedar 
portas para fara. T ampouco ha
berá poder institucional que ga
ranta o seu direito ao traballo. + 
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A nova economia, básada nas redes dixitais, está na corda f rouxa 

A case 71 anos do.' crack' de 1929 
espertan novos temores sobre· o futuro da ~conomia 
-0- R. MACEIRAS 

Agora que se van a cumprir 
71 anos do "grande crack" 
bursátil dé 1929 non paran de 
xurdir estudos que abren sé
rias dúbidas sobre o futuro 
da economia mundial. En al
biscar o futuro próximo da 
economia céntranse os esfor
zos actuais de toda caste de 
analistas, investidores e xor
nalistas da área económica. 
Os altibaixos dos mercados 
de valores, a evol'ución ao al
za da inflación, o shock pe
troleiro, a suba dos tipos de 
interese e a caída dQ consumo 
son nubarróns que sementan 
de dúbidas aos intere.sados 
na economia neste la-do do 
mundo. Todos se perguntan 
se é posíbel seguer medrando 
ao ritmo dos últimos anos. 

O debate está prantexado tamén 
nos Estados Unidos. Ali levan un
ha década de medra ininterrum
pid a e, especialmente desde 

1995, a economia norteamerica
na experimentou cámbios estru
turais de grande calado: a medra 
no último lustro foi do 4,4% de 
meia, cunha truca de desemprego 
arredor do 4% e incremen·tos 
anuais da produtividade do 2,8%. 

Pero Michael J. Mandel, influinte 
- xornalista do semanário Busi

ness Week, ven botar unha pou-· 
ca de auga fria ao optimismo 
norteamericano no seu libro A 
Próxima Depresión de Internet 
( The Coming Internet Depres
sion, Basic Books, 2000). O título 
completo do libro dio case todo: 
"Por que a explosión .tecnolóxica 
se vai ao garete, por que a ruptu
ra será piar do que vostede pen
sa, e como prosperar despois". 
Noutra visión pesimista sobre a 
economia, Mandel asegura que 
a chamada nova economia, ou 
revolución tecnolóxica e econó
mica baseada nas redes dixitais, 
vai verse freada en seco pola fa
lla de financiación. Mais concre
tamente, pola retracción do seu 

principal combustíbel, o capital 
risco, barato e abundante até 
agora, pero tamén conservador 
cando albisca maus tempos. 

1 

A história demostra que en caso 
de turbuléncias, o primeiro en de
saparecer son as saídas a Bolsa; 
o segundo, aproximadamente un 
ano despois, é o manantial do ca-

pita! risco. Isa significa problemas 
para as empresas da nova econo
mia. Mandel perguntase que pasa 
coas empresas tradicionais. Non 
poden as vellas empresas eléctri
cas, petroleiras, automobilísticas 
ou de distribución seguir sustendo 
o cido económico? A resposta de 
Mandel é que o sector t~olóxico 
aportou unha porción demasiado 

, Oxíxeno para o euro 
O Banco Central Europeu au
mentou os tipos de interese na 
Eurozona en 1 /4 de ponto até si
tuarse· no 4,75%. Ainda que se 
esperaba unha suba, a decisión 
surprendeu, sobre todo despois 
de que a Reserva Federal esta
dounidense decidise non variar 
os tipos de interese. O BCE ta
mén modificou a facilidade mar
xinal de crédito · {pola que em
presta diñeiro ás entidades) e a 
facilidade de depósito (polas 
que remunera no 5, 75% e o 
3,75%). O presidente do Banco 

Central Europeu xustificou o pa
sado Xoves a suba de tipos 
"pola presión alcista" que man
teñen os prezos do petróleo so
bre a inflación da Eurozona e a 
presión sobre o Índice Armoni
zado dos Prezos ao Consumo. 
Mentres, peritos de 8 bancos 
europeus consideran que a re
cuperación do euro non chega
rá até meados do 2001, cando 
se produza unha relazón "equili
brada" entre o euro e o dólar 
fronte á libra esterlina, o ien ja
ponés e o franco suízo. • 

grande da medra dos últimos 
anos, e as cifras xa reflecten unha 
caída nos investimentos en tecno
loxias da información. Se a econo
mía dixital morde o pó, arrastrará 
consigo a toda a economia. As 
ganáncias de produtividade esfu
maránse, levándose consigo a 
medra, mentres a Reserva Fede
ral subirá os seus tipos de interese 
para frear a inflación, o que só 
conseguirá agravar o parón eco
nómico. A economia entrará nun
ha profunda e longa recesión. lsto 
resume en poucas palavras a vi
sión apocalíptica de Mandel. 

Outros peritos, máis optimistas, 
confían en que a nova tecnolo
xia do internet móvil encha o va
leiro de investimento e consu
mo. Unha economia ralentizada, 
din, non ten porque xerar máis 
inflación, e se o fai, a Reserva 
Federal e o seu presidente, Alan 
Greenspan, enfretarán o proble
ma sen aplicar políticas erróne
as. O debate está servido agora 
tamén no centro do império. • 
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Como medir ben o desenvolvimento 
Agora que pintan bastos no panorama eco
nómico, volvemos insistir nun novo indica, 
dor que se vai impoñendo pouco a pouco en, 
tre a comunidade científica. T rátase dun in, 
dicador diferente ao ultramanoseado PIB 
(Produto Interior Bruto) para medi~ o grao 
de desenvolvimento dunha formación social. 

O indicador acuñado polo Programa das 
Nacións Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) é o Indicador de Desenvolvi, 
mento Humano (IDH). Convertido en to, 
do un emblema do informe PNUD, repou, 
sa sobre tres variábeis -esperanza de vida, 
nível de educación e renda por habitante
e trata de poñer en evidéncia que o creci, 
mento económico non debe ser máis que 
un médio para o desenvolvimento das fi, 
nalidades humanas, asi como posicionar ás 
persoas -necesidades, capacidades, aspira, -
cións- no centro do desenvolvimento, . 
xustamente nos tempos en que as preocu, 
pacións polas persoas son substituidas po, 
la's preocupacións por equilibrar presupos, 
tos e manexar fluxos financeiros. 

O IDH mostra claramente as limitacións 
. do PIB pata reflectir a riqueza e benestar 
dunha sociedade. A polución e deterioro · 
ambiental, a violéncia, a desigualdade no 
reparto da riqueza, a calidade dos servizos 
públicos; a coesión social, o nível de acce, 
so a saúde ou aos postos de traballo, a au, 
séncia de perspectivas de futuro, etc, son 
problemas reais dos cidadáns que non 
contabiliza o PI.B. O IDH axuda a ver un, 
ha realidade máis complexa e máis huma, 
na da que nos mostra o PIB. 

Comb exemplo, podemos sinalar que o 

informe do PNUD inclue desde 1998 un 
indicador de pobreza humana nos países 
ricos: o IPH,z. Utilizando os devanditos 
critérios de medición, os EEUU, ca talo, 
gado como o país máis rico do mundo, 
atopase no último lugar dos l 7 paíse~ ri, 
cos considerados. Suécia é o país no 
que a probreza humana está menos ex, 
tendida ( 7%), mentres que o Reino 
Unido (15,1%), Irlanda (15,3%) e os 
EEUU (16,5%) ocupan os últimos luga, 
res na lista. 

O informe PNUD contabiliza que exis, 

l .300 millóns de persoas dispoñen dun dólar ao 
dia para subsistir. Outros 2.800 millóns están no 

umbral de pobreza. Hai 850 millóns de 
analfabetas (dous tércios, mulleres); 850 millóns 

pasan fame.· 

ten 34,5 millóns de pobtes nos Estados 
Unidos. A asisténcia sanitária dista moi, 
to de estar asegurada para todos, a segre, 
gación social é forte, aumentan os traba, 
lladores pobres e unha proporción im, 
portante da povoación está na cadea. Un 
panorama moi distinto ao que venden os 
propagandistas do capitalismo selvaxe. 

Os resultados do capitalismo selvaxe es, 
tán contabilizados no informe do 
PNUD para 1999: 1.300 millóns de per, 
soas dispoñen dun dólar ao dia para sub, 
sistir. Outros 2.800 millóns están no um, 
bral de pobreza. Hai 850 millóns de 
analfabetas {dous tércios, mulleres); 850 
millóns pasan fame pura e dura; 100 mi, 
llóns de nenos son explotados; 1.000 mi, 
llóns están parados ou subempregados. 

E con toda esa situación se nos segue a 
vender a moto da globalización e moi, 
tos se confunden ou se deixan confun .. 
dir pola xigantesca propaganda do sis, 
tema.• 
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Os pesos 
que aturan 
as 

. 
conserve iras 
de Peña 
Unha concentración diante 
da lnspección Provincial de 
Traballo en Pontevedra o 
Yenres 6 de Outubro pedia 
que, de unha vez, tomaran 
nota do traballo que están 
levando a cabo as operárias 
de Conservas Peña, en Vi
laxoán, Aro usa. Polo de 
pronto, a CGT, central a 
que están afiliadas a presi
denta e secretária do comi
té de empresa, xa arrancou 
o compromiso de que se en
viará a un inspector de saú
de no traballo para que 
comprobe en que condi
cións están realizando as 
suas rarefas. 

Un dos maiores problemas 
xurden na fita transportado
ra da fábrica, na cal_ as em
pregadas teñen que aturar 
moito peso na descarga, e 
cos brazos en alto, o que 
provoca sobre todo enfermi
dades de coluna. Esta situa
ción vense denunciando 
de de hai ano pero até o de 
agora a inspección non se 
achegara por Yilaxoán. 
"Cando un empresário, por 
pura avarfcia ou po lo que 
sexa, abriga aos seus empre
gad a realizar tra allos en 
c ndicións proi ida pola 
n rmas laborais e de Seguri
dad Hixi ne, debe er 
anci nado e brigada a re -

peitar o dir itos dos traba
Llad re ", din na CGT. Re
ffrense a "un claro atentado 
empresarial, cometido sobre 
a c tas d unha mullere 
que teñen que aturar e er
guer pesos ilegais durante 
hora e hora ", engaden. Se
gundo exp lican o tipo de 
traballo que se realiza nesta 
e neutras conserveiras está 
expresamente proibido pola 
lexislación laboral interna
cional e española polo dano 
físico que causa. Oisfrázanse 
as longas xomadas laborais 
de horas extras coas que 
compensar baixos salários e 
se obriga a sufrir ritmos de 
traballo cada vez máis forres 
en instalacións perigosas e 
coa conseguinte perda de 
saúde, reseñan. 

Non é só este o problema co 
que se atopan as traballa
doras de Conservas Peña. 
Segundo os sindicalistas , o 
empresário non recoñece a 
sua preséncia na empresa e 
nega ao comité da mesma 
documentación requerida 
como os planos de desenvol
vimento futuro da factoria. • 

Cee, Vigo, Ourense, Lugo, A Coruña, Pontevedra e Ferrol acolleron as concentracións do 10 de Outubro. Na imcqce, a da Praza do 
Toral en Compostela. A. PANARO 

Valoran como 'feito histórico' as concentracións de mulleres do ·1 O de Outubro 

Duas horas de paro 
por dous milleiros de razóns 
-0- A. ESTÉVEZ 

O que importa non son os 
dados de cantas mulleres 
pararon o 1 O de Outubro, se
n ón o debate aberto sobre 
que aconteceria se as mulle
res do mundo se puxeran en 
folga. Asi o reseñan as res
ponsábeis da área da muller 
das centrais sindicais que 
organizaron a convocatória 
de paro doméstico da Mar
cha Mundial do 2000. Na Ga
liza celebráronse concentra
cións en todas as cidades e 
actos de adesión á marcha 
nalguns centros de traballo. 

Postos de traballo e fin da dis
criminación histórica foron as 
reivindicacións que máis se 
escoitaron nunha xornada de 
choiva, que non impediu que 
mulleres de todas as idades se 
sumaran aos diferentes actos. 
As centrais sindicais chama
ban á folga entre ás doce e as 
duas da 1arde, mentres que se 
animaba a parar as activida
des do traballo doméstico du
rante todo o dia. Á unha do 
mediodia as mulleres estaban 
chamadas a manifestarse en 
Cee, Compostela, Vigo, A Co
ruña; Lugo, Ourense, Ponteve-. 
dra e Ferrol. 

Esta xornada de loita feminina 
contou co apoio dalguns con
cellos, con declaracións institu
cionais, das concelleiras do 
BNG e PSOE en distintas cor
poracións e de comités de em
presas. As próprias convocan
tes sabian que ia ser difíci 1 

conseguir que moitas traballa
doras· pararan de doce a duas, 
polo que o respaldo das em-

presas era fundamental. A co
ordenadora nacional da · Mar
cha Mundial das Mulleres está 
formada por unha morea de or
ganizacións e asociacións. 

Nunha rolda de prensa realiza
da o 11 de Outubro as repre
sentantes dos sindicatos con
vocantes, CCOO, CIG, CUT, 
CNT e SLG, valoraron de ''feito 
histórico" a xornada de paro e 
concentración. "Non é tan im
portante facer valoracións 
cuantitativas sobre unha folga 
que sabiamos difícil xa que, 
por exemplo, non é a mesma a 
situación das mulleres da ad
ministración que as da conser
va, como resaltar o debate que 
abrimos", sinala Teté Pérez 
Pardo, a secretária da muller 
de CCOO. As convocantes 
consideran que a participación 
de milleiros de mulleres nas 
concentracións vai supór un 
"salto cualitativo" na reivindica
ción de igualdade salarial e de 
direitos. Nesta primeira folga 
galega de mulleres puxéronse 
de releve dados como que as 
traballadoras do país gañan un 
28% menos de salário. 

A Bruxelas 

Duascentas vinte mulleres ga
legas parten o 12 de Outubro 
en autobus até Bruxelas. Ali 
está convocada a mobilización 
europea desta marcha mundial 
para o 14 de Outubro diante 
da sede do FMI en Bélxixa. A 
táboa pola que máis de 4.500 
organizacións de todo o mun
do se sinten irmandadas lem
bra que o 70% dos 1 .300 mi
llóns de persoas que viven na 
pobreza extrema no mundo 

son mulleres. Estes dados se
rán lembrados tanto en Bruxe
las como na posterior mobili
zación de Nova York, na que 
está prevista unha entrevista 
con Koffi Annan. Tamén nos 
Estados Unidos haberá repre
sentantes galegas. 

A coordenadora nacional gale
ga desta Marcha Mundial, co
mo as outras coordenadoras 
mundiais, inclue as suas pró
prias propostas na táboa rei
vindicativa: a redución da con
tratación temporal, a elimina
ción dos convénios de todos 
aquefes incentivos que promo
van o abandono do pasto de 
traballo, a integración das tra
balladoras do servizo domésti
co na Seguridade Social, per
miso laboral durante o primeiro 
ano de maternidade e libre ac
ceso á titularidade das explota
cións. 

Pero se as empregadas pade
cen a discriminación, a Marcha 
l\.1undial tamén fai fincapé nas, 
ainda máis, desprotexidas. "A 
pobreza ten unha expresión 
moito máis crítica nos colecti
vos das mulleres imigrantes, 
das mulleres en prisión, e nas 
mulleres ciganas. As redes de 
tráfico de imigrantes no noso 
país comércian con mulleres 
para explotalas como prostitu
tas, que en moitas ocasións 
son retidas co'ntra da sua von
tade aplicándolles a maiores 
todo tipo de vexacións e maus 
tratos. Estas mulleres encón
transe cunha situación legal de 
total desamparo. As ciganas 
ademais de ver excluída a sua 
cultura da sociedade, sufren o 

. racismo", din.+ 

Xevale inicia a campaña 
'Fervenzas libres' 

O grupo ecoloxista Xeva/e de 
Chantada enceta unha cam
paña na que solicita o apoio 
da sociedade para defender 
as fervenzas. Na campaña 
Fervenzas Libres explícase 
que "nos últimos anos a ame
aza de mini-centrais, encaros, 
vertidos, lixo e infraestruturas 
diversas, supuxo a desapari
ción de moitas fervenzas". Cí
tase na campaña os casos da 
fervenza do río Enviande na 
comarca de Chantada, do Pe
nedo dG Garabullo en Carba
lledo, do Barbantiño en 
Ourense a perda da fervenza 
do Xallas na Costa da Marte. 
En Xevale distribuen follas 
nas que piden ás institucións 
e a persoas concretas que 
amasen o seu apoio. O apar
tado de correos de Xevale 
Ecoloxia é o 35, de 
Chantada.+ 

Tras a folga, 
suba do transporte 
de viaxeirós. 

Dias despois de rematada a 
folga dos traballadores de 
transporte de viaxeiros da 
província da Coruña, a em
presa Castromil decidiu su
bir as tarifas sen prévio avi
so. Os billetes custan agora 
o 6,6% máis. Non é o caso 
máis grave, xa que segundo 
denúncian os CAEF do 
Campus de Vigo, La Unión, 
filial de Monbus, ven de apli
car un 40% de aumento res
peito ás tarifas da liña Bueu
Marin-Campus Universitário. 
Asi os bonos mensais 
pasan de 6.000 pesetas a 
8.500 desde Moaña, e de 
7.000 a 9.500 desde Cangas 
e Bueu. "Nas primeiras xor-

- nadas aquelas persoas que 
non apresentaran o xustifi
cante de abono mensal fací
aselle pagar o importe ínte
gro da liña regular que esta 
empresa realiza na área de 
Vigo", din os CAEF.+ 

Zenit, a alianza 
. entre Xúlio ·fernández 
e Geshnusic 

A empresa independente Fi/
max, que preside o fonsagradi
no Xúlio Fernandez, e a produ
tora holandesa Gestmusic 
asociáronse recentemente pa
ra criar Zenit Multimedia. Os 
obxectivos da nova empresa 
son deseñar proxectos especí
ficos nas diferentes cadeas, 
entre os que se topan ficcións, 
programas de variedades, do
cuséries, etc. Zenit, ubicada 
en Compostela, é a responsá
bel da recén estreada "Rías 
Baixas", que emite a TVG. Ta
mén na mesma cadea emíte
se A vida aberta, unha 
docusérie de catorce 
capítulos. Ambas produtoras 
participan nun 50% de Zenit 
que nace no momento de 
"apostar pola ficción de gama 
alta: séries, mini-séries e tv 
movies con contidos 
universais e orzamentos com
petitivos internacionalmente". • 
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. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Francisco Vázquez obviou o fallo do TSXG de 1994 sobre a obriga de adaptarse á legalidade. Na foto, cama da campaña da Mesa na que se defendía a topónimo con rostros coñecidas. 

Arremete contra A Mesa tras a senténcia.do Supremo sóbre a ilegalidade do topónimo 

A Francisco Vázquez acábaselle o La, La, La 
Antes de coñecer que e o que 
dicia o Tribunal Supremo na. 
sua senténcia, o alcalde co
ruñés FrancisQo Vázquez 
anunciou que recurriría ao 
Constitucional. A cuestión do 
topónimo, mália a sua legali
dade, é unha bandeira para 
un alcalde 'que non tivo repa
ros en descalificar á Mesa 
pala Normalización e cantar o 
La,la,la de Massiel. Q Supre
mo, baseándose no Estatuto 
e na Lei de Normalización, 
emitiu unha senténcia firme 

- na que reseña que os topóni
mos oficiais son os galegos e 
que a documentación munici
pal debe estar redactada en ga
lega sen perxuízo do castei4!n. 

Para a presidenta da Mesa pola 
Normalización, Concha Costas, 
o talante de Francisco -Vázquez 
queda amosado nas descualifi- · 
cacións <;:ontra esta asociación, 
promotora do contencioso admi
nistrativo que levou ao Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza en 
1994 a lembrarlle a Vázquez cal 
é a legalidade. O alcalde da Co
ruña, ao berro de Viva La Coru
ña, calificou á Mesa de ser ''.un 
can co mesmo colar que o Bl\IG" 
e. de intentar coartar a liberdade 
dos demais. Para rebatir a sen
téncia, asegura que entende que 
a Lei de Administración Local 
está por riba das autonómicas e . 
que, polo tanto, el seguirá utili
zando "La Coruña". Refirese ao 
concello como "bilingüe" mália 
que as iniciativas en canto á ga
legu ización nos últimos quince 
anos foron máis ben pobres. 

Ante a presión do TSXG para 
que sen ·máis dilación aplicara a 
legalidade, Vázquez enviaba 
convocatórias de pleno en bilin
gue e unhas tar><etas informati-

vas sobre as, eleicións nas que 
constaba A Coruña. Mentres, na 
prensa continuaba con '1Ayunta
miento de La Coruña" ou para 
evitar máis chamadas de aten
ción "el Ayuntamiento informa". 

Maxistrados nacionalistas 

. Na Mes.a, que mália celebrar a 
senténcia do Supremo, subliñan 
que o único que corrobora é que 
o concello tjebe cumprir a legali
dade, sinalan que o alcalde dá 
"evasivos argument<?s_ de consti-

tucionalidade". Ademais láianse 
da "obsesión e delírio" do alcalde 
ao anunciar un novo recurso, 
desta vez no Constitucional. "A 
sua temeridade e prepoténcia xa 
o levaron a un recurso de casa
ción agora desestimado, polo que 
o concello debe asumir os cus
tos, e tendo en conta as escasas 
posibilidades de que o novo re
curso anunciado ten de prospe
rar, non cabe dúbida que o sim
ples anúncio da sua posíbel apre
sentación non contribua máis que 
a seguir crispando o debate". 

Concha Costas, presidenta da 
Mesa, sinala que se o alcalde ten 
cousas máis importantes das que 
ocuparse "degeria acatar a sen
téncia e non desafiar novamente 
aos tribunais". Sobre os insultos 
e descualificacións de Vázquez, 
e a identificación co BNG "haberá 
que entender tamén que afirma 
que os maxistrados do TSXG e 
do Supremo, verdadeiros r.epon
sábeis das senténcias, respon
den de maneira partidária a eses 
mesmos supostos intereses do 
nacionalismo".+ 

1; iiii!!dll'; ,, iihiii' "' 
O FÍO DA LINGUA 

Majos · e Meigos 
Algunhas persoas que falan normalment~ en gale, 
go teñen o s;ostume de empregaren' o adx~ctivo 
majo/maja ("E un rapaz moi majo / unha rapaza moi 
maja"). Trátase, como resulta evidente, dun espa, 
ñolismo pois no noso ·idioma non existen outros 
maghps que aqueles que practican. a maxia ou se re, 
lacionan con ela, se é que a persoa que fala ten o 
hábito fonético da gheada ("Fun ver o magho An, 
tón/ Saíron os Reís Maghos", etc.) 

A importación dese españoÍísmo -que no galego 
sen. gheada resulta· evidente pola súa pronun, 
ciación- dáse tamén noutras linguas do Estado. En 
catalán coloquial aparece adaptado en maco/maca. 

Naturalmente, na nasa lingua resulta totalmente 
innecesario, pois para os dous contextos da palabra 
majo· ("bonito" ou "agradable de comportamento 
ou maneira de ser") ternos uriha chea d~ termos 
nasos que valen perfectamente para os dous con, 
textos ou para un deles. Empregamos, así, feíto, xei, 
toso, chusco, cuco, lindo, etc. E, ademais da diversi, 
dade de palabras, a utiliza(fión de sufixos d_iminuti, 

vos e expresivos permítenos multiplicalas extraor, 
dinariamente (feiti.ño/a, feituco/a, feituq_uiño/a feitu, 
queiro/a, chusquiño/a, churrusqueiro/a, churrusqueiri, 
ño/a, etc). O rexistro familiar e íntimo créase moi 
ben mediante estes sufixos. 

P~ro, mesmo se non utilizamos os sufixos diminuti, 
vos ou expresivos, contamos con termos como cu, 
.rr.o/a que en por eles expresan ese iexistro familiar: 
Mercou un vestido moi curro / unha saia moi curra ou 
ben É .un rapaz moi curro / unha rapaza moi curra. 

E aínda máis íntimo e definitorio, ~o dobre signifi, 
cado de bonito/a ou de encantador/a, é o naso ad
xectivo tan tradicional de meigo/meiga para pór de 
relevo estas cualidades positivas: Mercou un vestido 
moi meiguiño / unha saia moi meiguiña ou ben É un 
rapaz moi me"iguiño/ unha rapaza moi meiguiña. 

V elaí. que ao final atopámonos con outro magho ~ 
pois que mago e mais meigo teñen a mesma orixe: as 
<lúas palabras proceden da familia léxica de maxia a 
través do latín magus e magi.cus resQectivam~nte. • 

12 DE OU.TUBRO DE 2000 
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• 
Setembro de 1984. 
11\1 • Publícase o decreto 146/1984 

: ~~~~:~;~~~~~~l;~iu~e se 
e fixa a toponímia e se dispón 
e que A Coruña é o nome oficial 
$ da cidade. 
® 

Xuño de 1988. 
• O Parlamento aproba a Lei do 
• uso do galega como língua 
• oficial de Galiza palas 
• entidades locais. O seu • • primeiro artigo di que "as 
• convocatórias de sesións, 
• ardes do dia, mocións, votos 
• particulares, propostas de 
• acordo, ditames das comisións 
• infonnativas e actas das 
• entidades locais de Galiza 
• redactaranse en língua 
: galega". Concédese un periodo 
• de adaptación de dous anos. 

tembro de 1991. 

• En resposta a un recurso da 

• Mesa o Valedor do Povo, 

• Xosé Cora, envia un escrito ao 
• concello coruñés no que 
• recomenda "o estrito 
• cumprimento do estabelecido • sobre o uso e potenciación do • • idioma galego no Estatuto de 

• Autonomia, abriga que se 

• impón e extende a todos os 
• poderes públicos de Galizan . 
• O concello resposta que acata 
• a lei e pon como exemplo as • placas de cal/e/rua . • Argumenta que defende o • • topónimo "La Coruña" porque 

• "non desexa o concello que o 

• critério das minorias prevaleza 
• sobre o das maiorias" . 
• 
JCaneiro de 1992. 
• A Mesa apresenta unha 
• reclamación administrativa no 
: concello. Non hai resposta. 

Pebreiro de 1993. 
: A Mesa apresenta no Tribunal 
• Superior de Xustiza de Galiza 
• un recurso contencioso 
• administrativo contra o concello. 
• •ullo de 1994. 
• O TSXG emite senténcia na 
• que di que "nengunha dúbida 
• cabe de que o nome oficial do 
• munícipio de que se trata é o 
: de A Coruña e, polo tanto, 
• tampouco cabe dubidar de que 
• o acatamento e observáncia 
• daquela normativa conduce a 
• que oficialmente haberá de ser 
• utilizada tal denominación". O 
• fallo estabelece que non hai 
• máis topónimo que o da 
• Coruña. • 
~ecembro de 1994. 
• O TSXG rexeita os recursos 
• do concello e requírelle, na 
• persoa do seu alcalde, que 
• debe informar mensualmente 
• da adopción de medidas do 
• concello para adaptarse á lei 
• / de normalización. • 
Febreiro de 1995. 
• O concello envia ao tribunal • • seis convocatórias e ardes do 
• dia en bilingüe, ainda que 
e empregando La Coruña. 
• Neste mesmo ano son 
• solicitados polos traballadores 
• trece cursos de galega no 
~ concello, que són denegados. 
@ 

Setembro do 2000. ! En resposta a un recurso de 
• casación interposto polo 
~ concello, o Tribunal Supremo 
;¡¡ , resposta que os topónimos 
• teñen como única forma 
1-1 oficial a _9a galega.+ 

. f 
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Centos de milleiros de persoas manifestáronse en Zaragoza 

Aragón contra o trasvase do Ebro 
l 

-0- RUBÉN RAMOS I ZARAGOZA 

Alguén dixo algunha vez que 
en Aragón o tema da auga era 
comparábel ao da língua en 
Catalunya. A letra dunha das 
cancións de La Ronda de So/
taña, unha das bandas de mú
sica tradicional aragonesa 
máis populares nos últimos 
anos di: " ... Somos un pueblo 
de agua en un seco país, abra
zados a un río queremos vi
vir ... " . Só asi pode entenderse 
que o pasado Domihgo, 8 de 
Outubro, saísen á rua en Zara
goza un de cada tres aragone
ses, case 400.000 persoas. Fa
cendo bon o que decia na tran
sición o grupo "La Bullonera", 
seguindo coas comparacións 
musicais: "Quien quiera lle
varse el agua y el trabajo de 
Aragón, se tendrá que ver pri
mero con toda su población". 

Hoxe é o ministro Jaume Matas 
e o PP quen decidiu dar o paso 
de verse co povo aragonés, co
mo onte foi Borrell e o PSOE e 
nos anos setenta o tardofran
quismo, o caso é que o trasva
se leva un cuarto de século pla
neando por riba das cabezas 
dos aragoneses e estes enfrén
tanse a el coa mesma forza (xa 

.no ano 1974 se recolleron 
200.000 sinaturas contra este 
proxecto hidráulico). 

Esta oposición tan contundente 
(segundo un inquérito publicado 
o 7 de Outubro de 2000 polo 
"Heraldo de Aragón" apenas un 
tres por cento da povoación ara
gonesa apoia o transvase e un 
80% está en contra) , fixo que os 
meios de comunicación estatais, 
sobretodo aqueles controlados 
polo governo español , desen 
unha imaxe dos aragoneses co
mo povo insolidário e plasmada 
no baturro "sentado enriba dun 
botixo" (Fel ipe González dixit, 
1993), porén , son moitas as ra
zóns que fan aos aragoneses 
rexeitar os trasvases, lonxe da 
insolidariedade. 

Aragón non é precisamente un
ha terra húmeda, como poden 
comprobar aquelas persoas 
que, viaxen a Catalunya pola A-
2 . E neste país onde poden 
atoparse as maiores zonas es
tepárias do Sul da Europa (Mo
neg ros, Bárdenas, Campo de 
Belchite ... ), moitos son as vilas 
que, mália a sua situación nun- \ 
ha "canea excedentária" teñen 
que ver chegar en camións a 
auga que van beber. Os exce
sos da política franquista con
dearon a milleiros de aragone
ses á emigración e unha das 
razóns foi os encaros construi
dos (Yesa, Lo Grau, Mediano, 
Mequinensa ... ), a meirande 
parte nas zonas de montaña. 

Aragón é un país pequeno e po
bre, sobre todo se, o compara
mos coa importáncia de viciños 
como Catalunya ou Valencia, 
con millóns de habitantes e, por 
eso mesmo, de votos. A zona 
do Levante non quer a auga pa
ra saciar á povoación, senón 
para continuar o seu desenvolvi
mento económico e turístico, e 
para regar zonas hoxe xa máis 
que explotad.as (segundo de
núncian os ecoloxistas cataláns, 
valenciáns e murcianos). 

A pesar de xuntarse centos de milleiros de persoas en Zaragoza, porta:.roces do PP descalificaron a mobili:z:ación dicindo que 
estaba "manipulada". 

Acordo con partidos 
doutras comunidades 

Neste debate aberto pala apre
sentación do anteproxecto do Pla
no Hidrolóxico Nacional (no que 
se recolle a posibilidade 'do trans
vase de caneas), dinse barbarida
des como que a auga dos ríos 
que vai parar ao mar pérdese. Se 
o final dos rios é serripre chegar 
ao mar, no caso do Ebro é ainda 
máis claro, porque a zona do Del
ta (que afecta a catro comarcas 
catalanas) é un Parque Natural 
de grande importáncia que se ve
ria seriamente afectado tanto polo 
transvase como pola construción 
de grandes encaros na zona alta 
da conca. Por eso mesmo, os 
aragoneses atopan un importante 
aliado nos habitantes da zona ca
talana do Baixo Ebro. Moitos par
tidos políticos das comunidades 
afectadas sumáronse tamén á 
protesta aragonesq: un día antes 
da manifestación Chunta Arago
nesista, Esquerra Republicana de 

- Catalunya, Iniciati
va per Catalunya, 
Tierra Comunera, 
Eusko Alkartasu
n a, Los Verdes 
de Andalucía e 
Murcia e Ecolo
gistas en Acción 
de Murcia asina
ron a chamada 
"Declaración de 
Zaragoza", na 
que plasman a 
sua oposición a 
este tipo de políti
cas hidráulicas. 

O aragonesismo 
rexurde s~mpre 
que o país 

feito o trasvase e 
ainda están a pe
dir máis auga, xa 
que os 1.050 Hm3 

que se cQntem
plan no PHN non 
Hes parece abon
d o (Zaragoza 
consume anual
mente menos de 
90 Hm 3

, cunha 
povoación de 

é ameazado 
polos proxectos 
de trasvases 

Foron precisamente os conserva
cion istas murcianos os que de
nunciaron en Zaragoza, en Se
tembro, o que está a acontecer 
na sua comunidade, onde os re
gadíos ilegais se espallan palas 
zonas rurais e onde a auga vai 
servir para continuar coa especu
lación urbanística no litoral. Se
gundo os ecoloxistas, os políticos 
murcianos e valenciáns dan por 

máis de 600.000 
persoas). 

Por todo eso e por 
_. moito máis o tema 

dos transvases é en Aragón toda 
unha cuestión nacional. De feíto, o 
aragonesismo rexurde sempre 
que o país é ameazado polos pro
xectos de trasvases. Este feíto pó
dese comprobar na "resurrección" 
do PAR .nos últimos días, partido 
que levaba vários anos recibindo 
fortes correctivos eleitorais pola 
sua política de pactos (antes co 
PP, ago~a co PSOE).+ 

Pacto da· Auga 
Para frear os transvases, supos
tamente, as Cortes de Aragón 
aprobaron en 1992 o chamado 
Pacto da Auga, onde se recollen 
unha chea de obras hidráulicas 
entre as que se atopan algunhas 
moi polémicas e con grande 
contestación social e afección 
meio-ambiental: recrecimento de 
Yesa e encaros de Santallestra, 
Chánobas, Biscarrués e Lecha
go. Oito anos despois a unani
midade que aprobou o Pacto es
tá totalmente rota, porque a ter
ceira forza política ·do país (en 
1992 fara do Parlamento autó
nomo), Chunta Aragonesista é 
contrária a política de grandes 
encaros. Tanto a CHA como 
COAGRET (Coordenadora de 
Afectados polos Grandes Enca
ros e Transvases) e outros co
lectivos están a desenvolver un
ha grande tarefa de información 
e oposición a estes .proxectos de 
macro-encaros. Denúncian que 
o obxectivo de todos eles é fa
vorecer o futuro trasvase e que 
as únicas beneficiadas son as 

. empresas hidroeléctricas e 

construtoras. Todos eles teñen 
moitas razóns de peso para fa
cer dubidábel a sua convenién
cia. Chánobas, nas portas do 
Parque Nacional de Ordesa, é 
un dos casos máis claros, pero 
tamén Santallestra (proxectado 
a carón dunha falla, que pon en 
perigo de marte real a catro mi
lleiros de persoas}, Yesa (que 
se intentou xustificar para levar 
auga de calidade a Zaragoza, 
proxecto que xa foi rexeitado po-

_la UE pola sua afección meio
ambiental na zona do Prepiri
neu) ou Biscarrués (xunto aos 
Mallos de Riglos). 

O governo español estase a 
aproveitar desta situación para 
insistir en "os diferentes intere
ses dos aragones~s" ao mes
mo -momento que Alvarez Cas
cos promete millóns e millóns 
de investimentos, cando o 50% 
das partidas do orzamento 
estatal do 2001 para Aragón 
vanse destinar ao AVE (que 
J:Jasará por Zaragoza camiño 
de Barcelona e pouco axudará 

na vertebración dun dos países 
europeus con maiores proble
mas de povoación). 

As promesas dos populares 
non parecen chegar ao povo, 
que recebeu dunha forma pe
culiar a Javier González Ferrari 
(polémico pregoeiro das festas_ 
de Zaragoza), cunha pitada xe
ral e que case lincha ao alcalde 
da capital aragonesa, José Ata
rés, cando quixo sumarse á 
manifestación do 8 de Outubro 
á chegada ao Concell6. 

Aragón ergueuse con forza e, 
mália as diferéncias internas, 
dixo ben alto non a un Plano 
que segue tratando á comuni
dade como "un ha colónia", co
mo denunciou José Antonio La
bordeta, deputado de CHA no 
Parlamento español. O trasva
se, ese tema que xurdiu nos 
setenta e que despertou a 
conciéncia aragonesa, volve 
trinta anos despois, pero desta 
volta parece coller preparados 
aos aragoneses.+ 
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A ETA Ínata 
ao fisc~I Luis Portero 
en Granada 

Un comando de tres 
activistas da ETA asasinou o 
fiscal xefe do Tribunal 
Superior de Andalucía, Luis 
Portero, en Granada o 
pasado Luns, 9 de Outubro. 
As testemuñas presentes no 
lugar dos feítos identificaron 
a Gorka Palacios como un 
dos responsábeis da marte. 
Palacios tamén está 
considerado o autor do 
asasinato de José Martín 
Carpena, concelleiro do PP 
en Málaga. Ao tempo, a ET A 
co-locou vários artefactos 
explosivos en senllos 
veículos de militares 
destinados en Anda.lucia, 
que non causaron danos 
persoais. Como mostra de 
repulsa, o lehendakari Juan 
José lbarretxe convocou 
para o próximo 21 de 
Outubro unha manifestación 
en Silbo en defensa da paz, 
"sen nengun compoñente 
ideolóxica".+ 

OPNY, 
expulsado 
da Internacional 
Democristiá 

O Partido Nacionalista 
Basco (PNV) foi expulsado 
da Internacional 
Democristiá (IDC) logo da 
reforma dos estatutos 
deste foro na última 
xuntanza celebrada en 
Santiago de Chile. Por 
iniciativa do Partido 
. Popular, aclamouse unha 
mudanza q~e lles impede 
aos partidos non 
presentes no Partido 
Popular Europeu participar 
na IDC. Unió Democrática 
de Catalunya opúxose a 
esta medida e solicitou 
gue só lles fose aplicada a 
aquelas forzas que 

_ quixesen integrar a IDC, 
non ás fundadoras, caso 
do PNV. Mais, ao final, os 
populares venceron, 
mercé especialmente ao 
labor de identificación 
entre o nacionalismo 
basco e o terrorrsmo: + 

Nueva Izquierda 
aproba ingresar no PSOE 

Só dous votos en contra e 
unha abstención.foron a 
única oposición que se 
manifestou no Consello 
Político do Partido 
Democrático de la Nueva 
Izquierda (PDNI) para iniciar 
o "proceso de coQverxéncia 
orgánica no PSOE", é dicer, 
a integración. A dirección 
desta forza escindida de 
Izquierda Unida ainda non 
decidiu se participará como -
corrente dentro do Partido 
Socialista ou farao' doutro 
xeito. O PDNI ten proxectado 
un congreso para Marzo de 
2001, pero os seus dirixentes 
valoran a posibilidade de 
adiantalo a Decembro deste 
ano para acelerar a 
integración no PSOE. A partir 
de Novembro comezarán as 
negociacións entre as duas 
forzas políticas.+ 
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O. governo de ·sarak imponlles aos palestinos fortes restricións de direitos 

· Israel enfria a ameaza 
de guerra para· aforcar o proceso de paz 

"' *CÉSAR LORENZO GIL 

O governo israeli de Ehud Ba
rak conseguiu ·º seu obxecti
vo de saír indene da forte re
presión que el mesmo desem
bocou nos territórios palesti
nos ocupados. A ameaza dun
ha guerra total en Oriente Pró
ximo obrígalle á Comunidadé 
Internacional a frear as exi
xéncias sobre Tel Aviven re
lación aos direitos humanos. 
Mentres, ráchase o proceso de 
paz e criase un estado policial 
sobre a comunidade árabe. 

Israel viviu o pasado Luns, 9 de 
Outubro, o Yom Kippur máis ten
so dos últimos oito anos. Mentres 
a comunidade hebrea agardaba 
o solpor entre rezos e pensamen
tos, o mundo temia unha guerra. 
As fronteiras libanesa e síria en
chíanse de militares; Irán anun
ciaba que, no caso de ataque is
raeli a calquer país árabe, bom
bardearia Tel Aviv con mísiles. 
Finalmente, Ehud Barak decidiu 
cancelar a ofensiva e continuar a 
represión da intifada. 

Mais o medo da ONU e da UE a 
un novo conflito global da rexión 
foi unha arma moi beneficiosa 
para a política israelí. O gran te
mor de Ocidente tiña connota
cións tamén económicas. A ac
tual crise do petróleo podia que
dar en simple catarreira se fica 
baixo fogo o corredor oriental do 
Mediterráneo. 

Foi por iso qüe Kofi Annan, lgor 
lvanov -ministro de Asuntos Ex
teriores de Rúsia- e Javier Sola
na -emisário político da Comi
sión Europea- a penas abriron a 
boca, nas suas visitas a Xerusa
lén, sobre as matanzas do Exér
cito israelí. O xesto sobérbio do 
primeiro ministro hebreo, quen 
exixiu o final da intifada en ulti
matos móbiles, paralizou as de
mandas cívicas da Comunidade 
Internacional. Asi, mentres que 
durante a visita de lasir Arafat a 
Europa, a UE compartia co líder 
palestino a sua reivindicación 
dunha comisión internacional de 
investigación sobre os abusos 
militares sobre os palestinos, So-

lana nen llo comentou a Barak. 

Pouco a pouco, a poderosa forza 
israeli vai esganando a revolta 
árabe. Armados precariamente, 
ameazados de morte pola policía 
nas ,suas próprias casas, asasi
nados máis de 20 nenas nesta 
semana e média, a Autoridade 
Palestina sabe que .é inútil resis
tir alén das süas posibilidades. 
Pero o ámbito diplomático non lle 
é nen moito menos favorábel. Só 
a Liga Árabe manifestou a sua 
dor pola situación de Palestina e 
reeditou os chamados· á unión de 
todos os países muslimes no ca
so dunha invasión israeli. 

lndependéncia adiada 

Despois de vários anos de diso
náncia entre os colonos de ka
lashnikov de Hebrón, os gurus 
ultraortodoxos e o Partido Labo
rista no poder, agora mesmo 
poden brindar os tres amigabel
mente. A sacudida que seguiu á 
visita de Ariel Sharon á Espla
nada das Mesquitas logrou evi
tar o que xa parecía feito: a de
claración de independéncia de 
Palestina. A dia de hoxe, o de
vandito enfriamento do apoio in
ternacional, as olladas que non 
queren ver nada dos Estados 

Unidos en campaña eleitoral e a 
mobilización xeral hebrea dei
xan pouco lugar para un paso 
político de tal calibre. · 

Pola contra, a vida dos palesti
nos vai empiorar moito nas pró
ximas horas. A belixeráncia de 
Tel Aviv pretende anular de vez 
todos os avances da era Rabin 
e converter os árabes en cida
dáns de terceira categoria. 

Co nome eufemístico de "san
cións políticas", Barak aprobou un 
paquete de medidas lexislativas 
de urxéncia que castigan a su
posta "desobediéncia" dos pales
tinos. Coa excusa de manter "en 
paz" os territórios "insurrectos", Is
rael aplica un modelo de repre
sión policial a todos os níveis. 

Por tempo indefinido, nen Gaza 
nen Cisxordánia permanecerán 
fechados, incluído o aeroporto 
de Gaza, que recibia voos hu
manitários, desviados agora a 
Exipto. O feche das fronteiras 
atinxe tamén ás mercadorias, 
que sufrirán unha drástica redu-

ción e ampliarase o control ad
ministrativo israelí. 

Tel Aviv tamén suprimiu o 90 
por cento dos permisos de tra
ballo para árabes en Israel, co 
que máis de 90.000 famílias 
quedarán sen sustento. Suspén
dense as transferéncias cara á 
Autoridade Nacional Palestina 
dos tributos que os palestinos 
lle pagan ao estado xudeu. Ta
mén se conxela a construción 
do porto de Gaza, financiado na 
sua meirande parte pola UE. 

En canto aos poderes especiais 
para o Exército, Barak ampliou 
as áreas que debe vixiar a milí
cia israeli. Desde agora, os 
mandos militares poderán usar 
sen restricións metralladoras 
pesadas e helicópteros. Calque
ra autoridade armada pode or
denar o traslado de povoación 
palestina ou destruír edifícios 
impunemente. Ademais, a poli
cía pode decretar o bloqueo de 
determinados bairros, se consi
dera que poñen en perigo a "se
guridade nacional".• 

M .\:";lTL ALO:";SO 

De Milosevic a Kostunica 
A unha velocidade surprendente produciuse o troco na presidéncia da 
República Federal lugoslava, e Kostunica tomou os trastos de Milose, 
vic. Afinal non precisou de segunda volta eleitoral, á que surpren, 
dentemente temia o agora presidente, apesar de abondarlle un escaso 
2% que en todo caso ia lograr. Unha enorme mobilización popular füm 
que o governo cedese paso antes de entrar nunha confrontación de 
graves consecuéncias. O certo é que o balance que se facia nas chance, 
lerias ocidentais producia asombro. A pérola era P4qué emocionado 
ante "a forza do povo _co que o governo español sempre estará". Os da, 
dos dos dias seguintes ensombrecian a propaganda: o sucedido diante 
do parlamento formaba parte du~a hábil estratéxia do alcalde de 
Cacak -informárono El Mundo e EuroNews- que bloquearon pontos 
de Belgrado con camións e disfarzaron unhas poucas dúceas de persoas 
de policias para facer a palinódia do irmanamento. Benvido sexa o 
cámbio sen sangue, pero que ninguén esqueza os centos de millóns cos 
que foi apoiada a oposición, nen que Kostunica -como a totalidade dos 
sérbios- enarborou o fusil fronte á revolta kosovar. Sucede que agota 
no Parlamento a forza de Kostunica non é tanta, e o partido de Milosé, 
vic ten unha importante maioria relativa. Os intentos de afastar ao ex, 
presidente da política babeo acusacións internacionais apenas se ten en 
pé con todo o que está chovendo no mundo. Ou é que nos falta moito 
para ver a Ariel Sharon de Ministro de Exteriores de Israel?+ 
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Crise no governo 
, arxentino tras a demisión 
do vicepresidente 

A denúncia de práticas 
corruptas no governo de 
Pernando de la Rúa, 
especialmente no Senado, 
xa provocou a primeira gran 
crise da coalición 
governamental. O 
vicepresidente do executivo 
e líder do Frepaso, de 
ideoloxia socialdemócrata, 
Carlos Chacho Álvarez, 
demitiu para facer constar o 
seu desacordo coa actual 
política do seu sócio De la 
Rúa. As desavinzas entre 
os partidos da Alianza vén 
engadir á fonda crise 
económica un novo ponto 
de inestabilidade que 
favorece en todos os 
inquéritos ao menemismo. 
Contado, a renúncia de 
Álvarez devolveulle ao 
Frepaso parte da sua 
autoridade moral , decrépita 
logo da sua ascensión ao 
poder.• 

China condona 1.200 
millóns de dólares 
de débeda africana 

O governo chinés asinou 
un convénlo cos estados 
africanos cos que mantén 
créditos polo que se lles 
condonan 1.200 millóns 
de dólares nos próximos 
dous anos. O ministro 
asiático de Comércio 
Exterior e Cooperación 
Económica, Xi 
Guangxeng, anunciou que 
son corenta e catro os 
países beneficiados por 
unha medida que "busca 
axudar a aliviar a pobreza 
e iniciar o 
desenvolvlmento preciso 
para este continente". 
Este anúncio produciuse 
na apertura do Foro 
China-África que se 
mantén en Beljlng desde o 
1 O de Outubro. Oeste 
acordo, mália todo, 
quedaron excluidos os 
estados que manteñen 
relacións diplomáticas 
con Taiwán.• 

Triunfo da esquerda 
nas eleicións lituanas 

Alxirdas Brazauskas da 
Coalición Social Demócrata 
foi o vencedor das eleicións 
lexislativas lituanas 
celebradas o pasado 
Domingo oito de Outubro. 
Contado, o partido de 
Brazauskas só obtivo 51 
dos 141 escanos da cámara 
lexislativa, polo que terá que 
formar governo cunha forza 
afin: Nova Unión, un partido 
de centro esquerda que 
o,btivo 29 deputados. Entre 
os dous tañen a maioria 
absoluta. A direita no poder 
sofreu unha severa derrota 
porque realizou unha 
política económica liberal 
que abocou ao país a unha ' 
crise económica sen 
precedentes. Mália que en 
Ocidente se fai fincapé no 
pasado comunista de 
Brazauskas, este non 
discute pertencer a órganos 

~como a OTAN.• 
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Fronte á violéncia 
de ETA 
Os grupos políticos protago
nistas da loita contra a ditadura 
criminal de Franco, están des
pistados coa cuestión do terro
rismo. Este artigo trata de axu
dar a que se faga algo de luz 
sobre o tema, desde a perspec
tiva da non violéncia. -

En primeiro lugar os grupos de es
querda e os nacionalistas (sen ex
cluir individualidades da direita ci
vilizada) non teñen que deixarse 
marcar o rumo nen o ritmo, nen 
por ETA nen 
polo naciona-
lismo españo-
lista. Non hai Ternos que facer 
que esquecer 
que o na- deescudos 
cionalismo es
pañolista de 
direitas é o 
responsábel 
do maior verti
do de sangue 
da História de 
España. 

En segundo 
lugar hai que 
explicar que 
pasa en Espa
ña Hai que fa
cer un repaso 
da pervivéncia 
da ditadura, 
un inventário 
das inscricións 
fascistas nas 
igrexas, nas 
ruas, nas pra-

humanos de 
persoeiros que 
poidan estar 
máis ameazados 
por ETA. Mesmo 
dese alcalde 
fascista e 
indecente, que 
govema envolto 
nunha rede 
clientelar e 
mafiosa? 
Mesmo. 

zas ... dos abondosos restos de 
confesionalidade do estado, das 
fortunas xeradas e mantidas ao 
amparo da ditadura .. aqui, nen o 
Estado nen as empresas compen
saron os traballos forzados e a ca
dea como se fixo na Alemaña; e 
os seus beneficiários só puxeron 
a vitola democrática sen tapar se
quer os tirantes franquistas. Hai 
que facer un inventário por parte 
dos partidos nacionalistas (as na
cións galega, catalana e basca 
son ainda hoxe e sen compensa
ción o principal danado pala re
presión franquista) e da esquerda 
de todo este fascismo, estas 
miasmas que tan doadamente se 
sinten ollando por exemplo a figu
ra de Manuel Fraga, colaborador 
de Milósevic, perdón de Franco. E 
hai que presentar ese inventário 
en Europa. Esa Europa que du
rante decenas de anos repudiou 
eses rexímes e persoaxes fascis
tas e parafascistas responsábeis 
dun mundo infernal e negro, dun 
réxime asasino e torturador, que 
durante décadas proibiu as liber
dades de expresión, reunión e 
asociación. 

En terceiro lugar a xente de es
querdas e os nacionalistas, ver
dadeiros facedores da paz, deben 
ter unha maior presenza nas ma
nifestacións contra os crímenes 
de ETA (xa sei que xa estamos); 
as que supoñen mortos e as que 
non. Pero nós ternos que levar a 
batuta, sen consentir que os her
deiros dos crímes da ditadura ten
ten cínicamente dar leccións desa 
democrácia que nunca quixeron e 
sempre negaron. A sua manipula
ción golpea a sensibilidade da 
xente de ben. Nós marcaremos o 
tempo de resposta, os símbolos 
(diferentes dos símbolos do para
fascismo) e en cada acto de pro- · 
testa contra os crimes etarras de- ' 
bemos lembrar tamén, por breve
mente que sexa, os crimes pade-

ANOSATERRA 

Suso Sanmortin 

cidos polos pavos (gaJego, cata
lán e basco) e polos cidadáns du
rante a ditadura. 

En cuarto lugar, a xente de es
querdas e os nacionaJistas, te
rnos que implicamos máis a fondo 
na construción da paz. Estar máis 
presentes ali onde hai violéncia. E 
así como hai que ser duros e esi
xentes, tenaces, na denúncia da 
corrupción dos grupos de poder, 
dos meios de comunicación, das 
mafias fomentadas desde deter
minados centros do poder políti
co, nasa violéncia a nível macro, 
tamén a nível micro, na violéncia 
criminal que acaba coa vida dos 
nosos viciños e rivales políticos. 
Falo (e sei que non son o primei
ro) de facer de escudos humanos 
de persoeiros que poidan estar 
máis ameazados por ET A. Mes
mo dese alcalde fascista e inde
cente, que governa envolto nunha 
rede clientelar e mafiosa? Mes
mo. Ternos que arriscar a vida co
mo a arriscan eles. Verdade é 
que eles o fan case sempre por 
simples poder, por cartas, e con
tra a sua vontade. Nós farémolo 
pola liberdade, pola democrácia, 
.polo pluralismo.+ 

· HENRIQUE SALAS 
DELEGADO DE PERSOAL DA CIG 

Euskadi e lugoslávia 
Escrebo alporizado despois de es- _ 
coitar ao Presidente do Governo 
español nas declaracións que fixo 
ao remate do foro Formentor, de
claracións nas que facia un cha
mamento para que os cidadáns de 
Euskadi se mobilizaran tal como fi
xeron os iugoeslavos para sacudir
se de enriba a ditadura do terror. 

Entendin ben? Fixo Aznar un cha
mamento a que as masas asalta
ran e incendiaran o Parlamento 
basca e depuxeran a lbarretxe 
para aupar á lehendakaritza a 
Carlos lturgaitz por ter máis votos 
na moción de censura? Quer pro
vocar Aznar un golpe de estado 

en Euskadi? Non será el o verda
deiro Milósevic desta história? 

Se vivíramos nun país verdadei
ramente democrático, non teria 
que investigar a xustiza a posibi
lidade de que Aznar cometera un 
delito por facer un chamamento 
para subvertir a legaJidade, (Arti
go 494 do Código Penal)?+ 

COSTADAMORTE@HOJMAIL.COM 

Xurxo Borrazás 
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Liberdade 
de expresión 
A discriminación nas axudas pú
blicas a libros de Méndez Ferrin, 
Manuel Rivas e Lupa Gómez, de
mostra que na Galiza existen for
mas de censura antidemocráti
cas. Que se discrimfnen libros de 

_escritores galegos demostra que 
o governo da Xunta non ere nen 
quere _a liberdade de expresión. E 
que as suas discriminacións se
xan ocultadas polos médios de 
comunicación galegos e teñamos 
que ser informados polos madri
leños fai ver que aqui non ternos 

· liberdade de expresión, o aire pa
ra respirar. A GaJiza segue atra
pada no NO-DO franquista.+ 

~ . Suso-DE ToRo 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

200 milhoes 
de falantes 
Na entrevista com o novo Direc
tor Geral de Política Linguística 
(ANT de 21 de Setembro), o alto 
cargo político afirma: "Hai ra
zóns importantes para talar ga
lego. Estou disposto a recoller 
ideas para cheg~r" á xente, para 
concienciala no uso da língua". 

Perguntado pelas razóes aduz, , 
em primeiro lugar, duas: 1) "a 
afectividade, património, her
danza, cultura" e 2) que, _tendo 
urna língua viva, "non nos custa 
nada mantel a", náo devemos 
pensar em pe~dé-la. Prossegue 
com mais argumentos: 3) "é do
ado", 4) "os caste1áns falantes 
( ... ) manteñen a fonética galega" 
(parcialmente; e os galega-ta
lantes também introduzem 
tragos castelhanos, diga-se). 

Mais: 5) "é economicamen1e ren-

~¿uz,~ 
e.za-&J/d~ 

7-AA~ 

Para garantir-a 
liberdade de 
comércio, o Tribunal 
de Xustiza de 
Luxemburgo anulou 
unha directiva que 
proibia a publicidade 
do tabaco. Calquer 
·dia autorizan a 

ublicidade das 
drogas e do 
comércio de armas. 

Missing é unha boa 
pelí~ula que denúncia 
as desaparicións da 
ditadura chilena. A 
detención de 
Pinochet durou máis 
de un ano, pero a 
Televisión Española 
non programou a tita 
en todo ese tempo. 
lso si, tan pronto 
como Israel comezou 
de novo o 
acorralamento dos 

e· 
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1 palestinos, emitiu A 
· ? 1 lista de Schindler. 

1 
1 

No congreso do PP 
de Ourense Fraga 
fixo un repaso ás 
forzas políticas do 
país. Mencionou aes 
nacionalistas, aes 
socialistas e despois 
ao anarquismo, que 
o representan, dixo, 
os colectivos que se 
opoñen a instalacións 

1 como minicentrais ou 
empacadoras. O 
presidente confunde 

- anarquismo con 
democrácia. 

Isabel San 
Sebastián, no seu 
programa de 
televisión, largaba 
contra o direito dos 
etarras a dispar de 
intérpretes en 
euskera nas suás 
declaraCións, mentres 
un fiscal defeñdia 
este direito por ser 

· constitucional. 
"Constitución e 
Estatuto si, pero até 
certo ponto", espeto u 
a comedida 
xornalista. 

"Onte abríronse as 
mazmorras do 
· réxime despótico" é 

· 1 unha frase que 
: lembra a aquelas 
1 ráncias consignas de 
1 Rádio Tirana 
1 referíndose-ao rei 
1 como "o pelele 
1 monarco~fascista". 
1 Só que destas foi El 
1 País o que se referiu 
. : ás mazmorras. O 
1 réxime despótico non 
1 é o Chile de Pinochet, 
1 senón lugoslávia. • 
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dábel. Nun mundo globalizado, no 
que é imprescindíbel saber idio
mas, o galega abre as portas para 
máis de 200 millóns de talantes". 

Por último, 6) "hai que rachar co 
estereotipo de que se se tala ga
lego se lle come espácio ao cas
telán", talvez fosse mais apropria
do dizer se se tala mais ou se 
avan98. Mas é 
que este de
rradeiro argu
mento é orien
tado por Gon
zález Moreiras 
no sentido de 
espa<;o cogniti
vo: "os rapa
ces bilíngües· 
ou que estuda
ron galego _son 
os que mellar 
saben o caste
lán e os outros 
idiomas" (com 
efeito, na Gali
za, há os rapa
zas que só fa
lam castelhano 
e os "bilín
gues") além do 
espa<;o cogniti-
vo, será sus-

É sabido que o 
comumdos 
galegoscom 
algum tipo de 
rela~s 
internacionais 
naousamo 
galego, porque 
nemestao 
mentalizados 
nem manejam 
um galego apto 
para esse fim. 

tentável que um hipotético avanc;o 
do uso do galego na sociedade 
náo comeria espac;o de uso social 

. ao castelhano? 

Nos destaques tipográficos de A 
Nasa Teria, brilha pela sua 
ausencia a alusáo do Director 
Geral a dimensáo demográfica 
do galega. a pesar disso, é (boa) 
notícia. Constitui, aliás, omissáo 
estranha a linha linguístico-ideo
lógica do jornal, que, embora 
náo oficialista, é claramente de
sintegradora (tanto na língua 
usada como na selecgáo e trata
mento de notícias) da nossa co- · 
munidade idiomática lusófona. 

As avessas, a manchete do qua
dro diz: "Seria importante que se 
dese un acorde normativo". Esse 
encabec;amento distorce as de
clara~s e induz em erro. O lei
tor apressado julgará que o Di
rector Geral disse que seria im
portante que se desse un acordo 
normativo entre os sectores em 
discrepancia, porventura num 
ponto intermédio entre reintegra
cionismo ·e isolacionismo (se tal 
fosse possível!). Mas o que pede 
o dr. Moreir_as é "un esforzo por 
·parte de todos para confluir na 
normativa oficial com todas as 
variábeis que se permite e que, 
despois, o uso determine cales 
van permanecer. As diferénciase
xistentes son menores e seria im
portante que se dese un acordo". 

. A distor<;áo das palavras do entre-
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ANOSATERRA 

FE DE ERROS 

No número anterior, a foto
grafia e pé asinados por Suso 
Sanmartin, en realidade pre
tendia ser unha carta de cola
boración máis de dous leito
res de ANT, neste caso P. 
Ares e S. Sanmartin. O erro 
foi debido ao chegar polo co
rreo electrónico coa sinatura 
e enderezo habitual do noso 
colaborador humorístico.+ 

, vistado dá nas vistas e nao precisa 
de mais comentários. Quanto a 
proposta do Director Geral, eu 
acho que as diferenc;as existentes 
nao sao menores, mas fundamen
tais. Em todo o caso, dentro da es
crita que por história e-raiz nos co
rresponde, existem variáveis so
bretudo de pronúncia e de léxico 
muito válidas que permitiriam a 
confluencia de todos: decerto, com 
consenso social maior ou náo me
nor que o que vivemos na actuali
dade, e com vantagens de relevo, 
como ·o próprio Director Geral indi
ca. Mas, infelizmente, existem al
guns preconceitos, alguns condi
cionalismos ideológicos, algumas 
_barreiras mediáticas, alguns obstá
culos políticos ... , e, enfim, algumas 
diferenc;as de fundo. 

Gostaria de perguntar a A Nosa 
Terra e, na sua abertura ao diá
logo, ao Director Geral se de ver
dade pensam que esse galega 
táo hibridizado e desconchavado 
nos abre as portas da Lusofonia. 
A mim parece-me que náo. Fo
menta-se um padráo linguísitco 
diferencialista -diferencialista a 
respeito do portugués, harmoni
zador e integrador nos dialectos 
.do espanhol- precisamente, en
tre outras ·tun~es, para anular a 
utiñidade da nossa língua como 
instrumento de comunicagáo na
cional e internacional. 

É sabido que o comum dos gale
gas (a com~ por quase todos 
os políticos, que sáo os mais visí
veis) com algum tipo de relaC10es 
intemacionais, incluindo aí os paí
ses lusófonos, náo usam o galega 
(que pódem usar, as vezes, na 
Galiza), mas o castelhano. Porque 
nem estáo mentalizados nem ma
nejam um galega apto para esse 
fim. O que prava que esse galega 
nao abre as portas "para máis de 
200 millóns de talantes". Só que a 
opiniáo geral ou . conscienciali
za~áo ou mentalidade, assim co
mo a optimizagáo da língua, é pro
movida por grupos com poder po
lítico-académico e com incidencia 
social (govemo, escala, meios de 
comunicagáo, etc.), que no nosso 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN C:ÓDAX 
VIGO 

caso, generalizando, náo querem 
o galega nem para andar por tora 
nem para andar por casa. E nao 
querem para nada o galega por 
espanholismo, porque sendo es
panhóis e talando espanhol, tem
no como supérfluo e por si mesmo 
prescindível. 

Entretanto, alguns nacionalistas 
galegos aspiram a um acordo den
tro da normativa dita oficial .. ., sen
da bem notório o escasso empen
ho de alguns, para nao dizer de
sinterese, em participar, por exem
plo, nos acordos ortográficos lusó
fonos ou na Comunidade dos Paí
ses de Língua Pog:uguesa (CPLP). 
Mas ainda bem que vamos animar 
o muito galaico Instituto Cervantes 
para dar "dimensáo internacional" 
ao "galego", náo vao imaginar em 
Portugal urna Galiza espanholiza
da, náo é?+ 

MIGUEL CUPEIRO FRADE 
(VIGO) 

Vinte anos, 
e non Pita 
Intentando fuxir de calquer inten
cional idad e política, quixera, 
desde este recuncho, ter a opor
tunidade de dar a miña opinión 
sobre o acontecido no Parla
mento europeu, onde o deputa
do galega Camilo Nogueira foi 
criticado polo Partido Popular 
por non asinar unha nova decla
ración contra o terrorismo, por 
entender que en dita texto, impli
citamente, se satan~zaba o na
cionalismo democrático basca. 

Foi unha postura non só cóerente 
co seu pensar, senón que, ade
mais, confirmou precisamente o 
que o próprio 
parlamentário 
denunciaba, é Sr. 
dicer, preten- • Pita: non 
der poñer ao 
nacionalismo 
en cuarentena 
baixo a máxi
ma de, comigo 
ou contra min, 
sen brindar 
nengunha po
sibilidade ao 

esqueza que os 
seus direitos, 
mesmo o de 
poderdicer 
sandeces, 
débelloa 

diálogo das persoas como 
formacións de-
mocráticas; asi Camilo Nogueira. 
uns redactan e 
os demais, sen 
rechistar, de-
ben asinar. "lsto chámase respei
to ás minorias" . 

O máis esperpéntico é que os au
tores desta campaña por rendibili
zar a traxédia humana pretendan, 
na Galiza, aparecer ante a socie
dade como os demócratas "autén
ticos" e deixar aos demais pen
dentes de receber a sua benzón. 
O seu pensamento único colleu 
plasticidade nas declaracións do 
portavoz do Governo galega, se
ñor Pita, cando na sua visceralida
de por agreder ao BNG, non dubi
da en poñer en custión o talante 
democrático de Camilo Nogueira. 

Grave señor Pita, por facelo sa
bedor da traxectória deste políti
co de convicións democráticas 
profundas, xa que, namentras 
vostede respiraba ao carón do 
franquismo, Camilo nos seus 
anos mozos xa tiña o compromi
so contraido con outros homes e 
mulleres que desde a clandesti
nidade loitaban contra a d.itadura, 
por facer chegar ás seguintes xe
neracións uns raios de liberdade. 

Se non o sabe, pergúntelle ao 
seu patrón político, cando este 
era ministro de Franco onde an
daba Nogueira, pergúntelle cando 
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a masacre do ano 72,. como sen
do xefe de sección dunha impor
tante fábrica de Vigo foi despedi
do xunto a outros traballadores e 
postas a disposición do TOP, bai
xo acusación de ser "subversi
vos". Cantos xefes, que non dei
xan de ser homes de "confianza" 
das empresas, estiveron dispos
tos a renunciar a esa relativa co
modidade social por defender' li
berdades democráticas? 

En fin ... señor Pita, vinte anos de 
aluno deberan ser dabondo para 
aprender o significado tan sinxelo 
da palabra democrácia, -vostede 
prefire seguir repetindo unha 
mentira tantas veces como sexa 
necesário para convertila en ver
dade, a sua grande verdade- ser 
demócrata se conquire dia a dia, 
adoptando actitudes de respeito 
ás opinións dos demais , e non 
ensuxándoa ao empregala de xei
to temerário cara homes ou mu
lleres da talla de Nogueira, pois 
grácias a estas persoas vostede 
pode estar nun Parlamento gale
ga, que por certo a sua formación 
política no seu dia rexeitou. 

Deberia dimitir, pero como non 
o vai facer. .. , pídolle en todo ca
so, que cando a sua señoria se 
dirixa ás bancadas da oposición 
non esqueza que os seus direi
tos, mesmo o de poder dicer 
sandeces, débello a persoas co
mo Camilo Nogueira Román.+ 

HENRIQUE PÉREZ GoNZÁLEZ 
(VIGO) 

Paletos e 
nacionalismo 
Faz uns dias lim um artigo de 
Rosa Montero onde chamava 
"paletos" aos nacionalistas. Sra. 
Rosa Montero, se eu for castel
hana como voce (dá-me o mes
mo onde tenha nascido, optou 
por Castela, é dizer, todas as te
rras da Espanha menos Galiza, 
países de tala catalá e País Bas
co) tampouco necessitaria ser 
"paleta" ... Pois daquela a minha 
língua e cultura estariam de so
bra defendidas polos poderes do 
Estado, mais ainda do normal : 
exército, poderes legislativo e ju
dicial assim quanto pelos grupos 
de pressáo existentes na Espan
ha: TV5, Antena 3, Prisa ... 

Eu, como galega, sinto que esses 
poderes só toleram, por vezes 
atacam despiedadamente (Aca
demia da História, Academia da 
Língua Espanhola ... ), mas nunca 
a defendem. Fazendo que os ga
legas, alguns, sintam vergonha 
da sua própria língua, e sendo"----
ela tao internacional como a cas-
tel han a (Galega-portugués ou 
portugués é só questáo de no me) 
nos sintamos minimizados, 
acomplejados e a vezes renun-
ciemos voluntariamente a usar o 
galega, ou portugués, já náo só 
nas instituiitóes internacionais on-
de teria a mesma importancia 
que o castelhano, senáo que 
também na própria Galiza. Me-
nos mal que ternos um deputado 
na Europa que entende que gale-
ga e portugués sáo o mesmo. 
Obviamente esse depu'tado seria 
un "paleto" segundo a Rosa Mon-
tero ... Obrigado Camilo Nogueira! 

Eu opino que todos estes "tortulei-
'ros" e "opinadores" teriam que di
ferenciar entre nacionalismo ex
pansionista (espanhol, alemáo, 
britanico, francés ... ) e nacionalis

. mo de subsistencia (cataláo, gale
ga, basca, escoces ... ) digo eu.+ 

SusANA CoucEIRO GuIMAREI 
(MADRID) 

A 
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De nenas con forma 
de triángulo e piratas 
na Costa da Marte 
Máis coleccións 
para primeiros leitores e 
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O enano sa!tareiro. 
llustracións: Fernando L. Juórez 

Texto: Tareixo Alonso. 

máis libros adultos ·para xóvenes 
Kalondrako Editora, 1998 

*A. ESTÉVEZ 

"Cando entrou na habitación o 
primeiro que veu foi unha mo .. 
rea de libros enriba de mesa. 
Ben, de que se chamaban libros 
enterouse despois. Pero, ao abri .. 
los, surprendeuse de que todas 
as letras soltas que a mestra pin .. 
taba na pizarra, estaban xuntas. 
E, con moitas cores. E gustáron .. 
lle os libros". Este conto pode .. 
ria ser o soño ideal dos editores 
que traballan todo o ano para 
captar aos leitores máis peque .. 
nos. Ou a seus país. V elaí as 
novidades para o que queda de 
2000 e que poderán verse xa no 
U SaJon do Libro Infantil e Xuve .. 
nil de Pontevedra, en Decembro. 

Para Kalandraka non hai outro 
catálogo que o dirixido aos máis 
pequenos. Esta editorial especiali, 
zada vai máis alá dos libros, e non 
é raro que argallen exposicións 
para que os nenos perceban as 
tres dimensións imposíbeis no pa .. 
pel, ainda que os traballos de Ka, 
landraka destaquen por sairse da 
páxina, polo seu esforzo na ilus .. 
tración polo atractivo resultado 
final. A árbore das follas Din A-4, 
de Carl Can e Cario Orlin, e 
Unha historia fant:ástica, de Bruno 
Beitz, son dous novos lanzamen, 
tos. Para seguir coa liña dos con, 
tos de sempre, O tra.xe novo do rei, 
aquel no que Andersen ridiculiza, 
ba ao presumido emperador. 

A toda cor e- con pouco texto em, 
prende Galaxia a colección "¿E 
que r· cuxos prime iros tf tulos son 
Non me gusra o fútbol ¿e que?, Son 
gordiño ¿e que?, e Meu pai é ama de 
casa ¿e que? Nesta editorial apos .. 
tan pelas reedicións, algunha tan 
especial como a de O neno menti .. 
rán e o lobo, un dos primeiros in .. 
fantis desta casa, en 1972. T amén 
As via.xes do príncipe azul, de Darlo 
Xohan Cabana, volta con nova 
cará, e O coche de carreiras Rudi 
Fuciños, de Uwe Tinm. Xosé Mi .. 
randa publica Lua e os nubeiros na 
colección Sete Mares, na que ta, 
mén se edita Todo o verán por 
diante, de Xoaquin González. 

Vi va o ilustrador! 

Da importáncia do ilustrador ta, 
mén saben en Xerais, na que, 
dentro da renovada colección 
Merlin, vanse publicar antolo, 
xias de cantos con tres ilustrado
res estrela: Xan López Domín .. 
guez, Fran }araba e Miguelanxo 

Prado. Nesta nova Merlin reedi, 
taranse A farmiga coxa, Os soños 
na gaiola, Rimas con letra, Dua.s 
bágoas par Máquina, O laboratorio 
do doutar Nogueira e Ameaza na 
Antartida. Pero a proposta novi, 
dosa de Xerais é a colección 
"Merliño": máis cor para os pri, 
meiros leitores. O coello de Fede .. 
rico, con texto de Xosé Miranda 
e ilustración de Roberto Y epes, 
Carlota a marmota, de Miro Vi, 
llar con Enjamio, e Os señores 
meses, no que Ánxeles Ferres en, 
carrégase de todo, estrean Merli, 
ño. T amén os máis pequenos po, 
den disfrutar de novas aventuras 
de Os Bolechas, a série de Pepe 
Carreiro, en A Nosa Terra, antes 
de que remate o ano. Máis con, 
tos populares e tres títulos da En, 
ciclopédia Temática: Os cereais e 
o pan, O medio terrestre e A 
prehistoria en Galicia completan 
as novidades desta editorial. 

X e lis de Toro retoma personaxe 
en Paco Peco Pequeneiro e o mun .. 
do a.o revés, que aparecerá en So .. 
telo Blanco, e que continua coas 
aventuras en vérso "absurdas e 
surrealistas". En Decembro Lino 
Braxe e Ana Pontón apresentan 
o libro Ana Triángulo, cunha 
nena con tres vértices. Xa para 

leitores máis grandóns Sotelo 
Blanco publica un libro de An, 
tón Cortizas Memorias dun rio, e 
xa ten nas librarlas Bastón, bom .. 
bín e bombón, de Ana Mª Fer, 
nández, máis Capitán Araña, un, 
ha história de piratas na Costa 
da marte asinada por Rafael Le, 

ma. En Ir Indo, Tucho Calvo 
publica A castaña que chegou á 
arbore. Ademais de aqui ao 
2001, Aire sonoro, de António 
Garcia Teixeiro, Contos Rusos, 
de Afanasieff, e A pesca no venw, 
de X.A. Ventoso Mariño son al, 
gunhas das propostas. • 

¿Ainda nada? 
Texto e ilustracións: Christian Voltz, 1997. 

Kolandrako Editora, 1999. 

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

Eses híbridos adolescentes 
Que interesa a un leitor entre 
13 e 16 anos? A pergunta non 
ten fácil resposta para os edito, 
res; algun decátase de que os 
libros recomendados para doce 
anos en diante non espertan o 
interese dos alunes de Secun .. 

• dária; outros coidan que os 
cámbios son tan rápidos neste 
tramo de idade que é dificil 
atinar cos gastos, e os máis re .. 
coñecen que están a expensas 
do que marquen os mesmos 
centros de ensino. Franck Me, 
yer, de Galaxia, detesta falar 
das "coleccións híbridas" pero 
·recoñece que os libros dirixi, 
dos a estas idades móvense en, 
tre idades variadas. Na colee, 
ción Costa Oeste, a "xuvenil" 
da editorial que dirixe Carlos 
Casares, podemos atopar a au, 
tares como Paulo Coelh.o, 
Heiman Hesse, a novela negra 
catalana de Manuel de Pedro, 
lo, ou a Mary Shelley. 

"Costa Oeste e unha colee .. 

ción para a mocedade que ta, 
mén gasta aos adultos", sinala 
Meyer. O activista do asturia, 
no Pablo Anton Marin Estra, 
da é o autor de Camiños sen 
fin, prémio Abril, un galardon 
que sete editoriais, _ entre elas 
Galaxia, instauraron para dar 
xogo a todas as línguas do es, 
tado, incluída a asturiana e a 
aragonesa. Os vindeiros títu, 
los serán Máscara de Palma, da 

Roberto di que 
Texto e ilustracións: Kessler. 
Kalandrako Editora, 1999. 

ben coñecida na literatura xu .. 
venil Fina Casalderrei, e Pai, 
xase con fondo gris, unha no, 

·vela na que Pepe Carballudé 
ubicará aos adolescentes en 
pleno franquismo. 

En Xerais tamén se elimina a 
banda de leitores de 13 anos en 
diª11te da colección Merlin pa .. 
ra incorporala á colección Fóra 
de Xogo. Nesta série reedítanse 
en Outubro Cando petan na 
porta pola noite, de Xabier P. 
Decampo, e A expediciót) do 
Pacífico, de Marilar Aleixan, 
dre. O mesmo acontecerá en 
Novembro con O novo diário 
dun xove maniático e Eu tamén 
son maniática, nos que Ann 
Mcpherson e Aidan Macfarla, 

. ne, médicos de Oxford, fan re, 
flexionar a dous irmáns sobre 
anoréxia, anticoncepción, sexo 
e SIDA. T amén será o mes de 
Nadal o escolltdo por Xerais 
para publicar A man dos pahi, 
ños de Manuel Rivas. • 

Abondaxa! 

~ VíTOR V i\QUEIRO 

Áo longo de semanas, de meses 
• e de anos, os que nos preocupamos 

palas cuestións sociais -iso que se 
adoita chamar a re~ publica, polo de 
agora ainda non república- ternos 
escoitado dicer desde diferentes 
posicionamentos do mundo da 
política, dos meios de 
comunicación ou de certos sectores 
da cultura que -sen se producir o 
fenómeno da violéncia- todo, 
absolutamente todo, é negociábel, 
incluído, naturalmente, o direito de 
autodeterminación e, mesmamente, 
a secesión. Todo, con tal de que 
remate o regueiro de mortos que vai 
para catro décadas de existéncia. É 
incompatíbel, proseguen estas 
fontes, calquer tipo de negociación 
coas pistolas presidindo a cena. 

a.en escrebe estas liñas 
desconfia, á sua vez, desde hai máis 
de tr~ décadas, das mensaxes que o 
poder acostuma emitir e coñece, 
aliás, que o poder adoita ser 
vertolán e actua segundo sexa a 
dirección do vento, do vento dos 
seus particulares intereses, entenda .. 
se, e nunca mellor dito o de 
particulares. Mais, por outra banda, 
quen escrebe estas liñas ten un 
certo pendor á inxenuidade desde a 
nenez primeira - se cadra pola sua 
condición de fillo único- e tiña 
acreditado - sen extralimitarse- na 
devandita hipótese da negociabili .. 
dade de calquer conceito sempre e -
cando a violéncia non se achase 
presente. 

6.gora, quen escrebe estas.J.iñas. 
olla como as suas suspeitas e os seus 
medos de onte, as suas 
desconfianzas, viran realidade, e 
contempla un direito basilar, e, ao 
próprio tempo, ínfimo --cómpre _ 
recoñece,lo, a petición era cousa de 
mínimos- como fica esmagado, 
porque o Estado.nega que se 
recoñeza, na matrícula das viaturas, 
a referéncia ao país de orixe, á 
procedéncia que cada quen arbora, 
sexa nación, rexión ou praza 
africana de insubomábel 
españolidade, ainda que os 
moradores vistan chilaba e fez e 
falen árabe. E agora, quen escrebe 
estas liñas, fica pensativo e segue a 
afincar .. se no feito de que, ao 
pasaren os días, as semanas, os 
meses o ar se lle converte nunha 
mistura química cada vez máis 
irrespirábel e é por iso que porá un 
autocolante á beira da sua 
matrícula, para dicer el, tamén,. 
ahonda! a tanta prepoténcia, a tanto 
nacionalismo español reaccionário, 
antigo, xenófobo e racista que 
expulsa diariamente acentos de 
navegantes de pa~eras que foxen da 
fame do Magreb e sub,Sahara, se se 
precisar con inxección sonífera 
incluída, a tanto antidemócrata que 
ainda onte escrebia artigas 
anticonstitucionais, que ainda onte 
loubaba Tejero e Ynestrillas, e que 
hoxe tenciona ensinamos o que é a 
democrácia, a tanto personaxe . 
desprezábel que .só atura o seu 
nacionalismo que, de por parte, é o 
único excluinte xunto ao de 
Bóris.+ 
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• Preparan unha 
homenaxea 
-Del Riego no seu 

,,-- · . 88 cumpreanos. 
O vindeirb 7 de Xaneiro 
Francisco Femández del Riego, 
presidente da Real Académia, 
cumprirá 88 anos. Es'te non será 
un cumpreanos habitual xa que 
Del Riego vai receber unha ho, 
menaxe no transcurso dun xan, 
tar que se celebrará en Monda, 
riz. A comisión organizadora, 
coa sede na editorial Ir Indo, es, 
tá formada por Bieito Ledo, Xo, 
sé González Martínez, Xosé Luís 
Franco Grande, autor da biogra, 
fía de Del Riego, Agustiri Sixto 
Seco, Basílio'Losada, Xosé Ma, 
nuel Cid, Antón Pulido e Pauli, 
no Novo. A idea de buscar a im, 
plicación de institucións públi, 
cas e privadas para formar un 
comité de honra xa conta coa 
adesión da RTVG. A edición 
dun libro e dun áudiovisual 
completan esta homenaxe. • · 

• Reunión 
fotográfica na 
Coruña ao redor 
de Luís Ksado 
Peter Marlow, Cherna Conesa, 
Manuel López, Xurxo Lobato e 
Oliva Maria Rubio participarán 
na mesa redonda "Fotografia: 
Exibición e edición", que se ce, 
lebra na Biblioteca Próvincial 
da Coruña o 1 7 de Outubro no 
marco dos actos do N Prémio de 
Fotografia'Luis Ksado. Ao dia se, 
guinte desenvólvese un taller d.e 
fotografia no Teatro Colón difi, 
xido por Marlow e Conesa: os 
interesados deben inscribirse' na 
Deputación nun prazo que 
remata o 14 de Outubro. 
Asim~smo o Colón acolle o dia 
19 a entrega do prémio e a ho, 
menaxe a Ramón Caamaño, 
cunha conferéncia de Xoán Xo, 
sé Femández Carrera.• 

• Aramis, prémio 
do .certame 
fotográfico 
'X-uventude 2000' 
Alexandre Maure, de Vigo, foi o 
gañador do Certame de Fotogra, 
fía "Xuventude 2000" coa sua co, 
lección Aramis, pola que receberá 
150.000 pesetas. Neste certame, 
que organiza a consellaria de fa, 
mília, tamén foron premiados na 
categoría entre 22 e 30 anos Zom, 
bi, o residente do mal, de Emílio 
Cendon, A fraga dos duendes, de 
Elia Fuentes, e Na corda III, de 
BernardÓ Saco. Na categoria B, 
entre 14 e 22 anos, Carolina 
Martínez foi a gañadora-pola sua 
colección de seis fotografías. 
Ademais Xa non me dá sexo, de 
Rosa Mª Fernández Caamaño, 
Liando un pito, de Paula Celtiá 
Diaz, e Cada un pesca á sua manei, 
ra, de Cecília López. Os traballos 
serán expostos dentro do Outono 
Fotografico, que se inaugura en 
Ourense a fin de mes.• 

••..•....•••.•....••••.•..•........•...•••••.....••.••.••.......•.• . . : 

• Os escritores. prémian 
No ventre dó silencio 
A pluma estilográfica da 
Asociación de Escritores en 
Língua Galega será entregada 
este ano a Xosé Luís Méndez 
Ferrin pola sua última novela 
No ventre do silencio. A obra 
foi votada maioritariamente 
polos escritores sóctos, qMe 
deben elexir a mellór obra ¡¡, 
terária do ano pa_§ado. Na 

pr~meira edición deste 
prémio da Asociación de 
Escritores foi O lapis 'do 
/carpinteiro, de Manuel Rivas, 
o libro gañador. Méndez fe, 
rrin receberá o galardón nun 
xabtar literário que se vai ce, 
lebrar durante o Congreso de 
Escritores GaÍegos, en Vigo, 
no mes de Decembro. • · . •.......•.•.•••.••••......•.•........•.•......•...••••.....••••.•.• 

• J aureguízar 
convida, 
aos cantos ínfimos 
na rede 

- O n0vo proxecto do xomalista e 
escritor Santiago Jaureguízar é a 
editorial na rede Infimos.net, que 
acolle narracións de cinco liñas. 
"T emós a intención de publicar 
volumes de escritores infimos que 
mellor capten o sentido ínfimo de 
síntese e de labazada narrativa. A 
infimidade req~ire que non exce, 
dan os 149 caracteres", advírtese. 
E engaden que cada tres meses · 
un xúri "parcial" fntegrado polos 
mantedores desta páxina escolle, 
rá os contos máis salientábeis, 
"que seran recompensados cun 
galardón ínfimo que al)cende a 
1.000.000 de protóns".• 

'• 

•Encontro 
de teatro 
Galiza--~ortugal 
Celebrouse o Sábado 7 de 
Outubro o I Encontro de Teatro 
Galiza,Pórtugal no auditório da 
Asociación de Viciños de San 
Paio de Návia, en Vigo. Para 
celebrar esta xomada de 
fratemidade amasaron o seu 
traballo os grupos de teatro 
Ultimacto, de Cem Soldas, e o 
grupo de Teatro de Návia 
Lohengrim. Asimesmo o dia 6 
de Outubro foi inaugurada na 
Casa de Portugal en Vigo unha 
exposición sobre Lisboa, 

. ·cedida pola Bíblioteca Museu 
República e Resistencia de 
Lisboa, para comemorar o 
noventa·aniversário da 
República Portuguesa. • 

• A Cor de Vari Caramés. A Galeria Trinta de , 
Santiago acolle desde o 5 de Outubro amostra Color do fotógrafo Va, 
ri Caramés. É a primeira vez que apresenta os seus traballos en cor de 
xeito individual; na série destacan as imaxes submariñas e enigmáti, 
cas nas que continua indagando nos detalles das sombras e das néboas 
que povoan o conxunto dos seus trabalfos. Caramés naceu no ano 1953 
en Ferrol e_a sua obra está presente en colección_s intemacionais. • 

A NOSA TERRA. 

A. PANARO 

Milleiros de persoas viaxaron palas estradas 
do país na tarde do Sábado 7 de Outubro 
cara Compostela e A Coruña, dependendo da actuación escollida nesa 
noite. O Coliseo da cidade herculina encheuse para ver a Van Morrison, 
cuxo concerto soubo a pouco. No caso do grupo de Ch icago, Smashing 
Pumpkins, na fotografía, tamén se encheu a sua actuación no campos, 
telán Multiusos do Sar. A banda de Billy Cargan congregou a máis de 
sete milleiros de persoas na que posibelmente sexa a sua última xira. • 

il Criaturas, 
seleccionada para 
a Mostra de 
CaixaEsp~a 
Teatro do Aquí, a compañia que . 
dirixe Roberto Vidal Bolaño, 
vai representar Criaturas en Va, 
lladolid, Sória, Burgos, Zamora, 
Paléncia, Salamanca e León du, 
rante o mes de Novembro tras 
ser seleccionada na IV Mostra 
de Dramatúrxia 
Contemporánea "Caixa 
España". O texto de Vidal Bola, 
ño a partir do cal se montou es, 
te espectáculo xa gañara o Pre, 
mio "Eixo Atlántico" de 
Teatro, e baséase no mito de 
Prometeo, o primeiro criador de 
vida artificial. • 

• Lugo xa ten 
un monumento 

,,, 

aAnxel Fole 
O escultor ourensán Ramón 
Conde encarregouse de realizar 
a estatua de Ánxel Fole no con, 
cello de Lugo. O alcalde, o so, 
cialista Xosé López Orozco 
inaugurouna o Mércores 4 de 
Outubro nas festas,do San Froi, 
lán. conde retratou de forma fi, 
del os rasgos do autor de T erra 
brava nunha peza de bronce cu, 
xo peso total achégase aos 
catrocentos quilos. A escultura 
queda instalada diante da casa 
natal de Fole ollando cara á 
praza de España. • 

· ·Férrol 
En clave de Bach 
Odia 18 de Outubro comeza no 
centro cultural Torrente Balles, 
ter de .Ferro! o ciclo musical En 
clave de Hach, c~ha primeira 
actuación de Esther AndJ;és La, 

fuente e Alicia Alcayna. Neste 
mesmo ciclo, organizado pola 
concelleria de Cultura, inclúen, 
se as actuacións do pianista Ni, 
casio Gradaille, o 2 7 de 
Outubro, e de Amaya Femández 
Pozuelo, o 3 de Novembro. • 

•Inauguran 
en Vigo unha rua 
conomede 
Enrique X. Macias 
O compositor finado Enrique X. 
Macias ten desde o Xoves 5 de 
Outurbo unha ruana cidade de 
Vigo, de onde era. O composi, 
tor, autor de Viaxe de inverno e 
e lamores e alegarias' entre 
outras obras, é un referente cul, 
tural, segundo sinalou o conce, 
lleiro de Cultura Carlos Prínci, 
pe, "para a xeración de persoas 
que hoxe estamos na cuarente, 
na". Referiuse Príncipe ao com, 
positor pola "sua nova forma de 
sentir e de comprender a vida, 
oposto ao modo anterior ou, 
alomenos diferente".• 

•Os vellos 
da Universidade · 
de Compostela 
van de xira 
A Aula de Teatro da Universi, 
dade de Compostela comezou 
unha xira o pasado 6 de 
Outubro por diversas cidades 
europeas coa sua montaxe Os 
vellos non deben de namorarse, de 
Castelao. A peza, ademais de na 
Galiza, foi representada no Fes, 
tival de Teatro Universitário de 
Cadiz e Algeciras. Agora apre, 
séntase nos Paísés Baixos, Bélxi, 
ca e Noruega: Esta xira conta 
coa apoio de diferentes centros 
galegas no exterior e da Funda, 
ción Galiza, Europa. • 
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---1~11 =======Leit=======uras~lir------
Nas fronteiras 
do lirismo 
actual 

Título: m-Talá. 
Autora: Chus Pato. 
Edita: Xerais. 

Unha das características da poesia, 
da boa poesia dos noventa, é que 
os/as autoras/as souberon infundir
lle unha forte personalidade que 
fai inconfundíbel a sua escrita. Un 
exemplo perfecto é Chus Pato, que 
desde que no 91 dera á luz Urania, 
constituí e en referente abrigado 
sempre que se fala de poesía galega, 
oferecendo sempre unha imaxe lí
rica peculiar, particular e formal
mente moi intensa e tensa. Heloisa 
(94), Nínive (95), Fascinio (96) e A 
ponte das poldras (96) son os títulos 
do eguintes poemário , co que 
confirma unha traxectória poética 
certamente brillante e amplamen
te recoñecida, onde a concepción 
poética debuxa unha liña que se 
adentra no lirismo tomándoo críP' 
tico nun afán por construir o seu 
centro a partir do contexto, senda, 
desta maneira, unha poesia moi 
pouco tradicional, Só en A ponte 
da poúlras e apresentaba un di -
curso dotado de coeréncia interna 
que permitise unha percepción te
mática meno críptica. O cripcti
cismo de Chus Pato semella ter a 
ua orixe, ou unha das uas ornees, 

na dialéctica que se estabelece en
tre o mundo do racional e o mun
do emotivo, através do racional (se 
é que e ¡xx:le racionalizar a emo
ción), proceso que tamén contri
bue na elaboración dun di curso 
que quer estar imbricado na reali
dade social (realidade externa que 
tam ' n, na poesía, pcx:le er o me5' 
mo que realidade interna, tanto 

Chus Pato. 

nos afecta o mundo que é a orixe 
ou estímulo dos nasos sentimen
tos) sen que poidamos prescindir 
dela para explícalo porque sen ela 
inclusive chegaria a ser case impo
síbel que puidera existir. O resu ta
do é un poema que o leitor debe 
descifrar (re-compoñer), que sem
pre se busca un leitor cómplice, 
participativo, que non admire o 
poema senón que axude na sua 
composición; unha sorte (real
mente, unha sorte) de poesía inte
ractiva que nace da mesma lírica 
necesidade de trasmitir o eu, de 
querer compartir e do gow ou de
safogo de facelo. 

O poemário que hoxe nos ocupa, 
m-T alá, segue os parámetros antes 
exposros. T rátase dunha indaga
ción introspectiva na que hai unha 
boa <lose de dor; realmente, lirismo 
e dor son unha parella pouco afeita 
a estaren afastados, polo que é moi 
raro un poemário lírico sen que ela 
se manifeste, pois a dar é un senti
mento universal do que ninguén se 
ve libre e que ten manifestacións 
moi similares en todo nós. Esta 
indagación comeza cunha pergun
ta (o primeiro poema titúlase xus
tamente "pergúntome" e constitue 
unha exposición de intencións, un 
adianto do que será o libro ou mes-

mo un resumo) e remata non cun
ha resposta explícita (non é fre
cuente encontrar algo explícito 
neste tipo de poesía, mais si coa 
certeza de que que todo se fai en 
nome da pureza. Con ese todo es
tamos a referimos a que na litera
tura, na poesia, todo vai feito en 
nome da pureza. Polo tanto, en m
T alá hai metaliteratura, en bastan
tes ocasións é un discurso poético 
que ten como epicentro temático a 
literatura, en realidade a poesia de 
Chus Pato é dificil imaxinala sen 
as contínuas referéncias ao mundo 
cultural e literário, referéncias das 
que se serve na reconstrución do 
eu, a modo de puzze ou como as 
páxinas dun libro que debemos ir 
recolocando para poder lelo. Fala
mos de referéncias, outra causa son 
as influéncias. Eis algunhas das re
feréncias que se poden atapar en 
m-T alá: Ferrín, Celan, Rimbaud, 
S. Plath, Manuel António, E. 
Poud, Rosalia, Shak:espeare, Kafka, 
Risco, Pedrayo, M. Codax, David 
P. Iglesias, G. de Nerval, Xohana 
Torres, l. Bachman, Delmira 
Agustini, I.Ducasse, Angela Car
ter, Marlene Oietrich, Marilyn 
Monroe, o mundo celta e o mundo 
clásico grecorromano. Claro está 
que estas referéncias son iso e non 
influéncias; por outro lado, cando 

se fale de influéncias, convén dis
tinguir as estritamente literárias 
das que nacen de modelos de con
d u ta asumidos polo eu, Así, no 
apartado literário semellan moi 
claras as pegadas de Manuel Antó
nio ou de Ferrin, xa desde a pró
pria concepción do poenfa. 

Os poemas de m-T alá, non apre
sen taban un-
ha fonna defi-
nida e unifor-
me ainda que Trátase 
se movan en
tre marxes 
claras. Porque 
non é que ha
xa novidade 
moi grandes 
con respecto 
aos poemários 
anteriores, 
máis que de 
novidade dé
bese falar de 
evo luci ón. 
Aqueles 
anunciadores 

dunha 
indagación 
introspectiva 
na que hai 
unha boa 
dose de dor; 
realmente, 
lirismo e dor 
son unha 
parella 
pouco afeita 

poema-mosai- a estaren -
co de Urania, afastados. 
tendentes· á 
brevidade e a 
tensa conden-
sación, fóronse abrindo, gañando 
amplitude esp;;icial e semántica, 
cunha sintaxe estrutural máis rica 
e potimórfica. No momento evo
lutivo no que nos atopamos, non é 
raro que o poema tronce, dando 
entrada a formas expresivas moi 
próximas, ou mesmo importadas, 
da narrativa, xomalismo ou do te
atro. Asi é que atopamos diálogos, 
versos longuísimos e de cariz na
rrativo ou fórmulas de semanário
diário, xogando coa disposición 
espacial .moi á maneira creacionis
ta ou cunbsta. Se falamos de crea
cionismo é porque a construción 
do poema lembra moito a Manuel 
Antonio, un constante fluir de 

(Pasa á páxina seguinte) 

- UNIVERSITARIA 

AVELLENTAMENTO 
DEMOGRAFICO 

E CONSECUENC1AS 
SOCIO ECONÓMICAS 

Auellentamento demogrdfico 
e comecuencias socioeconómícas 
Xoaquín Fernández Leiceaga (Dir.) , 

xO'ilqlúuwu1ánd~'l.tci~'eaga<Dir.) O avellentamento demo-
grdflco paira sobre boa 
parte das sociedades occi

dentais, pero ten un dos seus expoñentes mdís agudos 
en Galicia. Este libro reune trabal/os de autores de 
formación e procedencia diversa que contribúen a ex
plicar nor1: só a xénese da cuestión senón tamén o que 
nos deparard o provir. 

,, Os fa/antes 

como lingüistas. 
Johannes Kabatek 

Este libro mostra que o 
papel fundamental na cre
ación dunha lingua común 
galega e dun galego culto 

non é só labor dos planificadores lingüísticos senón 
tamén, e en grande medida, dos falantes mesrt:zos, 
fa/antes de galego nos dmbitos públicos e contribuín
tes por excelencia d formación das novas tradicións de 
discurso. 

X E R A 1 S ~(--~~~) 
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conta de libros 

Poetas de vangarda 
T eresa López selecciona en Sementei
ra de ronseis poemas de cinco poetas 
de vangarda; poemas escritos nos anos 
vinte e trinta, practicamente descoñe
cidos para o lei
tor de hoxendia. 
Xesus Bal y Gay, 
Johan Carballei
ra, Denys Femán
dez, Emilio Mos
teiro e Xosé Otero 
Espasandm son 
eses cinco poetas 
que incorporaron a 
linguaxe de 
vangarda á sua pro

. dución. Sinala Te
resa López que "fan parte desa galería 
de poetas náufragos, en que foi pródiga 
a xeración do 25, que, .neste caso, vi
ron agravada esta condición polo feito 
de difundiren os seus poemas de forma 
case exclusiva en xomais e revistas". 
En Espiral Maior.t 

Relatos de música, 
amor e nsos 
Edita a Depuración de Pontevedra os 
tres volumes cos 
relatos premiados 
no certame Lueiro 
Rey. Play Back, de 
Francisco Castro 
Veloso, narra asan
danzas de Lisardo 
dentro da Orquestra 
Eclen e, segundo o 
autor, baséase nun 
relato verídico que 
unha boa noite lk 
contou un músico ga
lego. En O bebedizo 

_ de lua, Xosé Carou 
Reí traslada a acC:ión a 
unha tribu escandina
va, con historias de 
amor e traizón. Por úl
timo, Antón Lopo asi
na O riso de Isobel 
Hill, ou como unha 
aluna se convirte nun
ha obsesión para un profesor de insti
tuto.+ 

Versos con xenreira 
"Eu quera ser/a daga que liquide ao sis
tema opresor/quixe- ------¡ 
ra clavarme nel 
até face-lo reben- r1NS DO MUNDO 
tar/e que o seu 
sangue desborde os 
rios/eu quixera". 
Salvador 
Rodríguez, que se 
encarrega de falar 
do mundo da cultu
ra atraves das páxi
nas dun xomal, edi-
ta o seu próprio poe-
mário Fins do mundo. Nel bora fara 
versos de morte, opresión e dor. • 

Comicidade atroz 
en Thomas Bemhard · 
O director teatral Claus Peyrnan esti
vo a piques de ser destituído en 1978 
do seu cargo do Württembergisches 
Staatstheater de Stuttgart ao ser acu
sado polo primei- --:::::::=::::-:::::::::::::::::;-i 
ro ministro do 
Land, Karl Filbin
ger, de "simpatizar 
cos terroristas". A
paradoxa? O desti
tuído foi Filbinger 
ao descubrirse o 
seu pasado como 
xuíz no nacionalso
cialismo ~ Esta é a 
história que inspira 
a peza Ante la jubi-

. ladón, do austriaco 
Thomas Bemhard, que xunto Minetti 
e Ritter, Dene, Voss, edita nun só 
volume Hiru. Bemhard exibe a "co
micidade atroz" para denunciar a re
surreción do nazismo.+ 
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(Ven da páxina ant.erior) 

irnaxes poéticas (de procedéncia 
moi diversa, bótese unha ollada ao 
número de referéncias) que debe
mos ir interpretando·paso a paso 
para facemos co significado total 
do poema, ainda que ese incontro
lábel fluir do mundo interior ta
mén acha explicación convincen
te dentro do surrealismo e, desde a 
distorsión, obsérvase tamén serne
llanza impresionista ou cubista. 
Abando complexo é o que vimos 
de dice~, pero é que a poética de 
Chus Pato .é unha das máis com
plexas que podemos atapar. O seu 
é un proceder fundamentalmente 
ecléctico no que, ao lado de certas 
notas que sernellan autobiográfi
cas, é frecuente atapar pegadas de 
calquera actividade humana que 
teña ,relación coa arte; música, ci
nema, pintura, arquitectura, litera
tura, história. Non se trata de vir
tuosismo incontrolado e fiítil (fre
cuente, por exernplo, en boa parte 
da poesía dos. oitenta) senón que 
ten a súa nacéncia no mundo real 
máis próximo. "Cornezo a ver a 
Literatura corno ·unha construción 
do intelecto" (pá:X. 87), ou "nun
ha arte que carece de paixón e só 
díspón do cálculo/ e da estética do 
cálculo para trazar as liñas rnestras 
do seu oficio" (páx. 9) non se opo
ñen ao que acabamos de enunciar 
para ratificalo non ternos máis qu~ 
lembrar os poemas onde se percibe 
certo autobiografismo, como, por 
exemplo, "este é un poema perso
al; abtéñanse curiosos" onde o po
ema se tronza dando entrada a un
ha nova forma poética (próxima á 
narrativa) nunha tentativa de lo
calizar e expoñer o lirismo que po
de albergar o cotián. As temáticas 
relativas á pátria e á língua son 
frecuentes nos seus poernários e 
aqui non están ausentes. 

O último poemário de Ch~ Pato é 
unha deseperada tentativa na pro
cura do lirismo, unha procura nada 
fácil, que forza o poema deica esna
quizalo e mesmo formalmente pro
.sa porque é preciso atapar o senti
mento para ver .algo que mereza a 
pena na xente. Na xente e no mes
mo eu, que m-T alá tamén é como 
unha entrevista co próprio ego co , , 
proprio ser na que se desdobra en 
personaxes que dialogan, para tra
tar de explicalo oll simplemente 
para poñer de manifesto diferentes 
tendéncias ou opinións que non 
sempre xustifican a razón ou a lóxi
ca, que tanto léxica como razón 
son algo que o home ·acostuma a 
domesticar en favor dos seus intere
ses. Poesia feminina, consciente
mente feminina, ousada e hábil no · 
manexo dos recursos, non é doado 
atapar quen integre tan ben fórmu
las narrativas. Pero é ela mesma 
quen mellar se define: "O poema 
tal e como se concibía na moderni
dade estaba baseado, /corno todo o 
mundo sabe, polo demais, na cen
tralidade da metáfora e no /verso li
bre e tamén na libre asociación de 
imaxes; hoxe por hoxe perisa~ na/ 
sua comunicabilidade é quimérico, 
de tal xeito que é moito máis efi
caz/ ocluir o poema e relatar o con
texto ... " (páx. 74 ), ou, na seguinte 
paxina: " ... trataríase de narrar ou 
vcerar un/ novo tipo de poema no 
que o que se recolla sexa a acción 
do verso e non /propiamente o ver
so, quizais así poderiamos interesar 
ao lector".+ 

XOSÉ M. EIRÉ 

Xogos 
españolímpicos 

· Pode · que sexa unha falsa ou 
tendenciosa impresión, debida a 
algun vírus de nacionalismo ex~ 
cluinte deses que pululan ulti
qiamente, cando menos se ere
mos nos telediários e no Informe 
Semanal. Pero estas olimpiadas, . 
na sua transmisión xa sexa tele
visiva ou radiofónica (a maneira 
m~is habitual de vivilas, a non 
ser que un sexa deportista ou 
membro da família real) seme
llan uns campionatos nacionais 
de España nas distintas modali
dades deportivas, coa peculiari
dade de que, coma no chiste, só 
corren españois e por riba che
gan de últimos. 

Que se prestase ~special aten
ción aos compatriotas é normal, 
pero eso é unha causa e outra é 
o inaudito enfoque case exclusi
vo nas, xeneralmerite, desventu
rás deportivas da expedición pá-· 
tria. Apelando á memória olím
pico-televisiva de cada quen, 
que normalmente só se exercita 
cada catro anos e polo tanto 
non adoita ·ser exaustiva, non 
atopamos .sen embargo parangón 
con esta ánsia de ollar só para 
os/as paisanos, nunha competi
ción que, mália ter sido substi
tuido o espírito do barón de 
Coubertain polo espíritu Nike 
ou calisquer marca semellante 
ainda é o cenário para a admira: 
ción dos mellares deportistas do 
mundo, e para o disfrute de xo
gos minoritários antes de esque
celos outros catro arios. E á xen; 
te non lle importa t.anto, ainda 
que o prefiran, que .sexan do seu. 
país, e máis cando os seus depor
tistas non se están locindo. Pa
tadoxicamente, o excesivo se
guimento dos participantes es
pañois en detrimento moitas ve
ces de quen gañaba a proba, am
p lifitou entre o· televidente a 
sensación de fracaso á marxe do
número escaso de medallas. 

A este qesplegue patriótico-tele
visivo, imaxino que planificado 
en concordáncia ao envio da 
maior escuadra deportiva da his
tória olímpi~a hi~pana, unha 
Armada Invencíbel que era a 
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séptima delegación, sumouse un 
descontrol nas emisións dos di
ferentes deportes, e un critério 
difícil de entender nas priorida-

, des informativas que determi
nou que o xa fastidiado efecto 
antípoda ainda se multiplicase 
notabelmente. 

Asi podíase ver en diferido un 
partido completo de baloncesto 
que acababas de ver, tamén en
tefro e en directo tres horas an
tes. E pola contra podía un tra
garse várias horas de resume, in
cluidas as andanzas dos Astolfi 
ou Sarasola, os da jet ou "jeta" 
olímpica, e ser incapaz de atapar 
entre tanto resume e anúncios 
do teléfono Siemens a final dos 
L?OO, o salto (xa non digamos 
"os saltos") de Pedrbso ou outras 
finais de atletismo. Ao final sa
couse a idea de que a eséncia 
olímpica, que un sempre creu 
representada basicamente nas 
probas atléticas, residia na figura 
retaca do omnipresente boxea
dor cardo bés, di to sexa con to
das as simpatías par;;¡. el. 

Entre os comentaristas houbo 
de t?do, e tamén hai que apon
tar que perviven na televisión 
ce; tos veteranos que ainda se 
atreven a loubar as boas xoga
das dos rivais de España (o de 
balonmán piropeaba cerros go
les dos rivais, ainda que logo 
daba explicacións por se acaso), 
ou os de atletismo tamén sou
beron admirar aos campións de 
calquer nacionalidade (ta
mén ... qué remedio lles que
dou, diante do autismo español 
nestas probas). 

Na rádio a causa foi piar. Cerras 
cacle.as, coma a SER, puxeron ao 
mando das operacións a radiofo
nistas futboleiros, que aplicaron 
á competición o1ímpica os crité
rios e comentários de aficionado 
tabernário que adoitan usar a 
cotio cando falan do deporte rei. 
Asi a cousa converteuse nunha 
histérica percura da medalla 
convertendo os Xogos nun ca: 
rrusel domingueiro: "atención, 
que hoxe a medalla pode vir en 
tal deporte, en tal outro e na
quel". Ou "medalla en tal sitio'" 
substituindo ao clásico "gol en 
La Condomina". Entrevistando 
a unha nena de 16 anos, cuarta 
en xinásia, o entrevistador em-

peñábase en perguntarlle tlnha 
vez e outra se non estaba triste 
por non ter acadado o bronce, 
<liante da ledícia da xinasta por 
ter xa só par~icipado na final. 

O quinto posta de Iván Raña ta
·mén foi recebido nesta rádio co 
consabido "qué pena" en tro
ques de valorar o meritório e 
prometedor do logro. A apoteo
se desta xente chegou coa final 
de fubol. Ali xa dixeron de to
do, como é habitual. Estaban na 
sua prebe, e dicer que "estes ín
dios( ?) non saben tirar os penal
tis", foi unha das moitas lindezas 
ás que nos teñen afeitas estes 
panocos do micro, que líbrenos 
quen sexa que España gañe algo 
algun dia nesto do balón . Por 
certo que os "índios" camerune
ses sabian tirar os penaltis. 

Outro factor presente en todo ti
po de transmisións foi a xa clási
ca presenza da famflia real. Mais 
desta vez o "momento realeza" 
que <liria lzaguirre, non funcio: 
nou, mais ben parecian levar 
máis gafe que benzón medalleira, 
coque foron pouco a pouco sen
da obviados dos comentários e 
imaxes. As autoridades deporti
vas deberan valorar á beira do 
reprantexamento do plano 
ADO, o escaso resultado das ín
fulas reais na prestación da dele, 
gación, a fin de mellorar a sua 
actuación, cos estímulos necesá
rios ou os entrenamentos preci
sos, para o ben do noso deporte 
en futuras edicións. 

T amén haberá que destinar máis 
orzamento 
para as com-
pras no rastri
llo de atletas 
do Leste ex
com unista . 
Fichando con 
bon ollo arre
glábase o me
da lle iro nun 
plisplás . Por
que nesto ta
mén chega
mos tarde, 
comparad os 
con outros 
países coma 
Austrália, on-
de pululaban 

Desta vez o 
"momento 
realeza" non 
funcionou, 
máis ben 
parecían 
levar máis 
gafe que 
benzón. 

T atianas e lvanes, pero coa sua 
medalla ao peito (por cerro, as 
medallas dos países do Leste non 
eran todas -pero todas- froito 
da dopaxe? Ou é que ainda lles 
duran os efeitos?). 

Pois nada, que nós, por defectos 
de papeleo e por chularia diplo:.. 
mática con Cuba, aqui anda
mos, con depresión olímpica. E 
facendo os chistes de sempre, 
que si o futbolin, o mus ou o in
sulto a Arzallus foran olímpicos 

_ íanse enteirar por aí fora. Moi
to me temo que, salvo na últi
ma especialidade, tamén leva
ríamos un chasco. 

Sen embargo, como simples es
pectador, case preferiría tomar 
aos tempos eh que o máximo lo
gro español era que Mariano 
Haro quedara quinto. Polo me
nos podiase disfrutar tranquila
mente do deporte e "ir" polos 
que mellar nos caeran. + 

G. VILAS 

ANOSA TEBRA 

Ü COQdeL 

O Bugallo-
N 2 18. Setembro de 2000. Prez~ 200 pta. 

Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés. 

Os temas máis candentes relacionados 
coas comarcas arousás e os temas ecoló
xicos teñen o seu espácio oeste número. 
Asi, formúlanse críticas contra a constru
ción do porto deportivo da Ill~ da T oxa. 
O colectivo ecoloxista considera que esta 
obra afectará definitivamente os bancos 

de marisqueo e 
prexudicará o 
equilíbrio do 
ecosistema de 
toda a ria. A 
Federación 
Ecoloxista 
Galega alerta 
sobre a proli
feración de 
alimentos 
transxénicós 
e expli a 
ca les son os 
scus prexuí-

zos. Vítor Caamaño 
coma a sua experiéncia como coleccio
nista de cunchas e os xeitos máis intere
santes para conseguir unha boa mostra 
destes elementos mariñ s. Ramón Mouri
ño dá conta, através dun pequeno c nto, 
das necesidades que os cans merecen dos 
seus donas para poderen vi viren felices. • 

O Paporrubio 
N 2 19. Mano de 2000. 
Dirixe e edita: Vítor Tizón. 

Esta publicación especializada en omito
loxia apresenta vários artigos sobre coida
do e ciéncia dos paxaros en cadvidade ou 
en liberdade. Rafael Cuevas explica as 

posíbeis 
variacións do 
comportamento 
reprodutor dos 
canários e as 
suas inversións 
sexuais. Alfon
so Babra dá da
dos sobre os 
princípios que 
rexen na incu
bación de or
nitoloxia de-
portiva. Fer

nando Orozco segue o seu comentá
rio histórico sobre as razas omamentai 
de galiñas ibéricas. • 

Magazine socio 
cultural do mundo 

Compostelán 
Nº 94. Seternbro de 200. De ba lde. 

Dirixe: Pi lar Comesaf\a. 

Edita: Finisterre Edicións. 

A principal reportaxe desee número cén
trase na chegada a Compostela dos turi -
tas de final de tempada, que arriban á ci
dade santa ao tempo que comeza a chúvia 
e o fria do outono. A fin do verán tamén 
serve para valorar o Compostela Millenium 

Festival, 
que 
axuntou 
en San
tiago o 
máis lu
cido da 

· cultura 
mun
dial. O 
actor 
Che te 
Lera 
entre
vista o 
seu 
irmán 
Xa-

quín, de 
profisión cantautor. Na sección de sem
blanzas, a revista recupera a história per
soal de Dario Acuña Lagos, plusmarquista 
galego dos 100 metros libre~ a nado, pilo
to de cazabombardeiros e médico en 
Compostela. t 



A NOSA '!'ERRA . 

Arde amor, de Raul Veiga, é unha das longametraxes que se exiben dentro do ciclo da consellaria. Na foto Rosana Pastor. 

A consellaria de Cultura 
convida a ir ao ciÍlema 
O ciclo 'Cine galega en Galicia' 
inclue máis de vinte curtametraxes 

A consellaria de Cultura defí, 
nea como "un paso máis na li, 
ña de apoiar a produción au, 
diovisual do,.... país". Trátase da 
inicia ti va "Cine galego en Gali, 
cia", pola cal durante os vin, 
deiros meses salas comerciais 
das vila e cidades acollerán 
proxeccións con entrada gra, 
tuíta de longa e curtametra, 
xe • Non todo erá cine en gal e, 
go xa que e incluen traballos en 
ca telán ou rodado na Galiza. 

Cun orzamento d cuarenta 
ito millón de pe eta , o ciclo 

apresentad o Mércores 4 de 
Outubr polo concelleiro Xe, 
u Pérez Varela desenvolvera, 

se até Febreiro do ano que ven. 
O ciclo canta con tres aparta, 
dos "Cine galega na tua vila", 
"Curtametraxes galegas no teu 
cine" e "Cine galega na tua ci, 
dade". Es re último apartado 
desenvólvese de Luns a Venres 
en diferentes cines privados: o 
Yago de Santiago, o Avenida 
de Ferrol, o Fraga de Vigo, o 
Gonviz de Pontevedra, o Xes, 
reira de Ourense, o Yelmo de 
Lugo e o Colón da Coruña. As 
salas son alugada para estas 
proxeccións. 

A previsión consiste en emitir 
unha longametraxe nunha pri, 
meira sesión, e unha curra máis 

frCC1óN 5. M,TALÁ 3. COMPOSTELA 
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Xerais Euloxio R. Ruibal 
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Xurxo Borrazás 
Sotelo Blanco 4. XACEMENTOS 

2.TEN 
ARQUEOLÓXICOS 

O SEU PUNTO 
NoN FiCC1óN 

DE GALICIA 

A FRESCA ROSA Pilar Bárciela G./Eusébio 

Mª Xosé Queizán R. Seara 

Xerais 2. Ü PAIS 
Xerais 

3. ÜESPELLO 
DA BRÉTEMA 5. ESTRUTURA 

Suso de Toro ECONOMICA DO SERÁN El Pafs,Aguilar DE GALICIA Otero Pedraio 
Galaxia 2. A GUERRILLA 

Xoaquin F. Leiceaga / 
Edelmiro L. Iglesias 

4. A ROSA DE ANTIFRANQUIS, Laiovento 
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Xosé Carlos Caneiro DE LANGULLO 
Xerais António Téllez 
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Ped1eirn (Santiago). So11t11 (Lugo). T01,gu (Üurense). 

un traballo "histórico" na se, 
gu.nda. Asi pasaran -polas cida, 
des Dame Lume, Fisterra, Arde 
Amor, Sei quen es e Terra de 
Fago. As curtametraxes son A 
ti como se che di adeus, Unha luz 
acendida, Amor serrano, O ma~ 
tachin e Coruña imposible. As fi, 
tas incluídas no apartado "his, 
tórico" son Urxa, El bosque del 
lobo, Beatriz, Sempre Xonxa e 
Continental. As setes salas co
merciais estarán ocupadas con 
este ciclo un dia á semana du, 
rantes os meses de Ouwbro e 
Novembro. 

Que pasará nas vilas? As salas 
escollidas para ver cine galega 
até finais de Decembro son os 
minicines de Vilagarcia, o Or
feo de Viveiro, Galaxia de Can, 
gas, El Marino de Ogrobe, 
Hollywood de Monforte, Bar, 
banza de Ribeira, 7º Arte de 
Ponteareas, Cine Ribadeo, Cine 
Lalin, Cinema Paradiso do Car-
balliño e o Buenos Aires de Ve, 
rín. Tres paquetes irán pasando 
por estas sala: o de Fisterra, con 
O Matachín e Porriño en Buenos 
Aires, Arde amor con Amor Se, 
rrano e Miss Ledya, e Sei quen es, 
con Coruña imposible, e Nuestras 

· fiestas del Más Allá. 

De retomo ás cidades, e até ben 
entrado Febreiro, desenvólvese o 
ciclo "Curtametraxes galegas no 
teu cine". Máis de virtte traballos 
exibiranse en sete salas cinema, 
tográficas os Y emes e os Domin
gos. O Cambio, Isolina do Caurel, 
Cuba libre, Paranoia dixital, Nut, 
Unha luz acendida, Sabes que te · 
quera, e A ti como se che di adeus, 
son alguns dos traballos que se 
poderán ver de balde.+ 
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Xurxo Borrazás 

'A literatura galega é 
d~sesperantemente puritana' 

-0- CARME VIDAL 

EsCREBE A MAN E EN LIBRETAS. LEVA OS ORIXINAIS Á EDITORIAL E NUNCA SE APRESENTOU A UN PRÉMIO LITERÁRIO. A PESAR DO CORTE 

TRADICIONAL DO PROCESO, XURXO BORRAZÁS DEFÍNESE COMA UN ESCRITOR "AXITADOR" QUE REACCIONA NA SUA OBRA CONTRA TO, 

DAS AS OPRESIÓNS QUE IMPEDEN A LIBERDADE. NESA REVOLTA QUE PROMOVE NA SUA ESCRITA NON DEIXA FORA A AUTORIDADE 

LITERÁRIA, AQUELA QUE MARCA A LITERA TURA ACEIT ÁBEL E ESTIGMATIZA A QUE SAE DAS SUAS NORMAS. DESESPÉRALLE A BORRAZÁS O 

PURITANISMO E O TRADICIONALISM9 QUE IMPERA NA NOSA NARRATIVA E NON SE REFIRE SÓ ÁS FORMAS SENÓN TAMÉN AOS VALORES QUE 

PRECONIZA. DESPOIS DE _TÍTULOS COMO CRIMINAL OU Eu É, OFERÉCENOS AGORA UNHA NOVA NOVELA, NA MALETA (SOTELO BLANCO). 

Nos catro anos-que pasaron des, 
de a publicación da sua última 
novela optou polo relato breve. 

O relato faise en dias mentres 
que escreber unha novela leva o 
seu tempo. No caso de Na male, 
ta partin case por primeira vez 
coa idea de facer unha novela. 
Coido que é distinta ás outras, 
máis simples, polo menos na su, -
perfície ainda que penso que cos 
anos se verá que non ten tantas 
diferéncias. Marcaría o ponto 
que me levou a: escreber esta no, 
vela no meu libro anterior, O 
desintegrista no que incluo al, 
guns ensaios de reflexión sobre a 
literatura. Ese libro cumpriu ne, 
se sentido unha función profi; 
láctica e por eso puiden agora 
escreber unha história sen máis. 

Semella estar nun camiño cara 
unha maior claridade. Tiña antes 
máis necesidade de experimentar 
coas posibilidades da narrativa? 

Neste caso o que me propuxen 
foi · a construción de dous perso, 
naxes. Nas miñas obras os prora, 
gonistas ou son moi cultos ou ca
se marxinais, nesta novela optei 
pola segunda via e tamén traba, 
llei o ritmo da narración para que 
fose superficialmente moi simple 
pero, a pesar cliso, non creo que 
sexa un camiño, supoño que po; 

do volver a outras construcións. 

Ter unha história que contar é 
fundamental á hora de escreber 
unha novela? 

Ás veces éo pero outras menos. 
Distingo entre as novelas de his, 
tória e as de personaxes. A miña 
segunda novela Criminal é de per, 
sonaxe e a terceira Eu é, de histó, 
ria. Na maleta seria de novo unha 
obra de personaxes na que parto 
dunha situación básica para logo 
adicarme a modelar os protago, 
nistas. Procurei que a história fose 
moi simple desde o comezo até o 
fin. O desencadeante é sinxelo 
pero as personaxes leváronme a 
derivacións máis complexas. 

Modela as personaxes pero case 
sen descripcións. 

Case nunca descrebo polo miudo 
porque iso centraría a cuestión en 
dados que hoxendia 'non son sig, 
nificativos. No século XIX falar da 
vestimenta dunha persoa eviden, 
ciaba o ambiente social pero ago, 
ra o aspecto xa non denota con 
tanta claridade a procedéncia. 

Ese cámbio supón tamén unha 
evolución da novela como xénero? 

Ten que responder aos leitores de 
hoxe. Sempre se di que se agora 

alguén pinta un cadro como As 
meninas é unha vulgaridade can, 
do todos o ternos por unha obra 
mestra. Agora escrébese en cir, 
cunstáncias distintas. Nas miñas 
anteriores novelas inclúense 
exercícios de estilo que poden ser 
unha carga para o leitor normal . 
pero neste caso procurei extirpar 
o texto <lestes aspectos. Tiña 
conciéncia de que a miña litera, 
tura era máis loubada por outros 
autores que polos leitores e esta 
está pensada para· os últimos. A 
claridade é un princípio da escrita 
e unha aprendizaxe necesária pa, 
ra un escritor. Pode haber causas 
complexas pero non escuras. É un 
erro procurar chamar a atención 
coa escuridade. 

i\.preséntase ~a tnaleta coma 
unha viaxe cara a liberdade~ 

Eso é moi ambicioso. Quizais se, 
ria mellar falar de xestos de raiba 
ou rebeldía. As persoas traballa, 
doras <leste tempo, normais, so, 
fren unha série de asédios, intén, 
taselle convencer de que con 
certas ilusións van ser máis ple, 
nos e á fin as decepcións son · 
maiores. Os protagonistas son 
duas persoas sen sorte que se ven 
imersas na espiral do sistema ca, 
pitalista. Intentan convencerse 
de que é posíbel un golpe de sor
te e a caída é máis dura. A situa, 

ción que se conta é esaxerada e 
ten función metafórica ou alegó, 
rica, para min non era tan im, 
portante que o que se contase fo, 
se verosímil como demostrar que 
eses cámbios espectaculares que 
se prometen son falsos. 

Dous amantes descobren que 
son imtáns. Por que introduce 
o tema do incesto? 

Rondábame na cabeza o trata, 
mento que se lle dá á família. Ese 
descobrimento leva a extremos a 
crítica á institución familiar. Pro, 
dúcenme agóbio todas esas pre, 
sións que van contra o indivíduo 
e que non son máis que ficcións 
como a própria família, a reli, 
xión, os carros, hoxendia os de, 
portes ... todos eses grandes siste, 
mas que nos socavan baixo a 
apariéncia conirária e quería evi, 
denciar esa opresión que produ, 
cen. Emprego as novelas para ex
poñer posttJras pouco presentes 
noutros textos. Para min a litera, 
tura galega é desesperantemente 
puritana, moi influida ainda por 
valores relixiosos e de aceitación 
dos roles de toda a vida, sen ir 
máis alá, sen mudanza. Desespé, 
rame, por exemplo, que o sexo 
apareza sempre misturado coa 
violéncia ou con cuestións éticas. 

Considérase por iso transgresor? 

ANOSA TERRA 

Transgresor non set, provocador 
_e ainda <liria mellar axitador, 
gasto desa palavra. Supoño que 
moitas das miñas personaxes son 
reviradas e rabiosas e pode ser 
que tamén eu sexa así. Ao me, 
llor é unha reacción ao decatarse 
do labirinto e o cárcere no que 
estamos metidos. Ai comeza a 
protesta contra toda esa situa, 
ción na que nos convertemos en 
adultos. Son lousas que en apa, 
riéncia fan a vida máis levadeira, 
como a educación sexual ou a 
opresión relixiosa, contra as que 
non teria que ser imposíbel rebe, 
larse. En parte coido que escrebo 
por cuestións máis políticas que 
literárias. Na miña obra clase un, 
ha crítica á autoridade en todas 
as suas formas, relixiosa, familiar, 
política e mesmo literária, cunha 
forma de escreber non tradicio, 
nal que é unha crítica á autori, 
dade de como se debe escreber. 

Critícase que se esté a facer 
unha narrativa en exceso con, 
servad ora. 

Predomina unha narrativa tradi, 
cional, tanto no aspecto técnico 
e literário como nos valores que 
se transmiten, pasados e mesmo 
un pouco pacatos, como <licia. 
Deberia haber máis tendéncias 
pero tampouco se publica tanto. 
Faise unha novela máis do sécu, 
lo XIX que do XX e moitas veces 
eso ven determinado pola saida 
que os escritores ven ao que es, 
creben. Como se publica pouco 
a xente opta polos prémios e o 
condicionante é maior, adáp, 
tanse máis ao gusto dos xúris. 

V ostede apreséntase a prémios 
literários? 

Nunca me apresentei a nengun e 
talvez sexa porque non me inte, 
resa esa espera. Pareciame pouco 
vivíbel agardar o fallo dun xúri. 
Non entendía a situación de ver, 
me agobiado por algo que para 
min é disfrutar. Na escrita non 
teño nengun tipo de sofremento. 
Só me resulta pesado pasar o tex, 
to a ordenador, xa que escrebo a 
man e de corrido en libretas. 

Os narradores laianse da falta 
de leitores e das imposibilida, 
des para introducirse noutros 
mercados. 

É un problema gravfsimo e mes
mo desesperante, pero planifica
do, é dicer, nada casual e que 
afecta mesmo á hora de escreber. 
A escasez de leitores non ten a 
ver coa calidade da novela gale, 
ga. Se houbese máis haberia máis 
publicacións e máis variedade, 
pero as institucións criadas para 
promover esto semella:n ir á con
tra. Como di Ripstein, dá para un 
bon pesimismo. Os autores gale, 
gas non existen, os meios de co, 
municación non os recollen pero, 
en todo caso, o principal é a falta 
de uso e o ataque sistemático que 
se fai á lingua que fai que os leito, 
res vexan á nosa literatura como 
menos accesíbel, máis despresti, 
xiada. En canto aos mercados de 
fora as vías normais que serian o 
castelán e o portugués prescinden 
de prestarlle interese ao que se fai 
aqui. No caso castelán é pala 
mentalidade colonial que os leva 
a pensar que se hai algo bon xa 
aparecerá por el só. No portugués 
desaténdenos pola consideración 
que teñen da nosa língua e a au, 
séncia de normalización pode 
xustificar esa mirada sua. + 

A : 



ANOSA '!'ERRA 

O exemplo de Eugenio Montes 
Contaba tantos anos coma o sé, 
culo XX Eugenio Montes, cando 
morreu. OS mesmos que Eduardo 
Blanco Amor, que era da idade 
-así o recorda Carballo Calero ao 
tratar dos libros e autores galegos
"de Amado Carballo, de Manuel 
Antonio, de Álvaro de las Casas, 
de Bouza Brey, de Eugenio Mon, 
tes ... Todos es tes poetas galegas, 
nacerían, ano máis OU" menos, CO 

século", confirma o egrexio críti, 
co na súa obra clise título. 

Conmemorouse dabondo iste 
ano a nacencia de Manoel,An, 
tonio, en Rianxo, 12 de Xullo 
de 1900. SupoñG que se celebrará 
ainda o centenario do nacimento 
de Eugenio Montes, en Vigo, o 
24 de Novembro clise mesmo 
ano, anque as circunstancias po, 
líticas e literarias non sexan ago, 
ra moi propicias para a exalta, 
ción do sabio fabüstán de Bande. 
Anque é ben certo que o literato 
vigués de maior categoría estéti, 
ca, naceu na cidade da oliveira, 
porque o seu avó, notario ban, 
dense, decidiu que a súa filla fose 
a parir a Vigo, para que a atende, 
sen millor. Pero Montes tiña a 
gala considerarse de alí "pues en 
rigor originario -dicia- só aos de 
Bande corresponde en puridade 
o neme de galaicos que os demais 
o levan por extensión". 

Non embargantes, o máis fecun, 
do período da súa vida, non na 
produción literaria, senón na fi, 
siolóxica, se desemola en Vigo, 
no tempo que colabora en El 
Pueblo Gallego e participa na re, 
dacción daquil xornal que, ase, 
gún o seu biobibli6grafo ] avier 
Gutiérrez Palacio, foi propieda, 
de de "don Manuel García Por, 
tela, que, curiosamente, era ca, 
talán", e o seu xefe de redac, 
ción, Ramón Fernández Mato. 

Ve e que aut r de Eugenio 
Montes. Prosista del 27. Estudio 
crítico y Antología (editad por 
Caixa Ouren e, hai nce an ) 

uviu campás que non eran pre, 
cisameme as da Colexiata de Vi, 
go. Post que se as escoitara, sa, 
berfa m i b n que o propietario 
do Pueblo Gallego foi D. Manuel 
Port la Valladare , ex,ministro 
da Monarquía e futuro xefe do 
Gobemo da repúblca. En canto a 
Femández Mato, ·nunca sería un 
dos innumerables redactores xe, 
fes do xomal de Portela, senón o 
primeiro e único director que ti, 
vo, salvo o seu amo e suce or na 
dirección de El Pueblo Gallego. 

Nada disto é novidade para os 
lectores dos exemplos que estou 
poñendo acerca da vetsatilidade 
ideolóxica da xeneración dos 
Álvaros, non <le todos , xenera, · 
ción que comenza, por certo, 
con tales poetas nacidos, "ano 
m,áis, ano menos, co século". 
Todos eles, máis ou menos, re, 
dactores ou colaboradores do 
xornal de Portela Valladares. 

• As FILLAS DE MONTES. Isa 
etapa viguesa de Eugenio Mon, 
tes resultou a máis fecunda, hu, -
manamente, da sua vida, tal co, 
mo anota, con exactitµde niste 

vidrioso ponto, Gutiérrez Pala, 
cio: "Con estas datas coñece á 
que sería a súa muller s}urante a 
súa estáncia en Vigo. E a época 
da colaboración en El Pueblo 
Gallego. Alóxase nunh~ pensión 
e entra en relacións coa filia da 
dona. Como froito desas rela, 
cións nacen dúas nenas. Montes 
decidiu casar, pero o matrimo, 
nio non continua · unido moito 
tempo". Coas dúas fillas do seu 
primeiro matrimonio, sin.ala 
Gutiérrez, mantivo sempre D. 
Eugenio "excelentes relacións 
que perdurarían toda a vida". 

Cabe supor que o conspicuo in, 
telectual franquista sosteríase en 
Santiago, onde as filias de Mon, 
tes estudaban as súas carreiras e 
se fixeron populares pola súa fer, 
mosura, elegancia e sutileza; sem, 
pre baixo a atenta pn;>tección do 
inesquecible policía Moure, cur, 
mán de seu pai. Tanta era a ·súa 
fama que cando os estudantes 
composteláns se alporizaron por 
primeira vez na era de Franco, a 
causa dun artigo do Xesuita astu, 
riano, Padre Villaamil, contra as 
súas novas costumes eróticas, o 
fixeron ao grito de ¡Viva Carlos 
111!, o monarca que expulsara á 
Compañía de Xesús, e ao de ¡Vi, 
van as de Montes! 

Dada a prove.rbial tacañeria de 
Eugenio Montes, virtude da que 
moito sabía Castroviejo, iste des, 
confiaba de que aten.dese debida;. 
mente ás súas fillas, e nun bon 
día, no que indo con Álvaro Rui, 
bal se encontraron en Madrid 
con il, os escritores santiagues~s 
insinuáronlle que debía .preocu, 
parse. máis delas, consello ao que 
reaccionou Montes decíndolle, 
"tanto me acordo, Álvar6 e José 
Maria, das miñas fillas que ista 
mesma mañá mandeilles pola 
posta, moi ben adicado, ¡o pri, 
meiro exemplar de Melodía italia, 
na que acaba de sair do prelo!". 

• Os AMORES DE EUGENIO. 
Como menciona no seu libro Ja
vier Gutiérrez, Eugenio Montes 
compartía a súa vida de separa, 
do (xudicialmente, supoñó) con 

bos sentaban cátedra, consentín 
en reemprazar a Augusto Assia, 
ou a Dionisia Gamallo Fierros, 

- naquela encomenda que iles, 
por diversos motivos, non pui, 
deron cumprir. Fun, polo tanto, 
sobresainte de espada naquil pri, 
meiro ruedo galaico. 

outra muller: Natividad Zaro. 
"A relación iníciase ca.fa 1928 e 
con ela permanece até que mo, 
rre Natividad. Ela era actriz e 
tradutora de teatro italiano. Pre, 
séntanlla nunha estrea dunha 
obra teátral de Azorín. Eugenio 
agardou até a morte da súa mu, 
ller lexítima en 1968 para casar 
con Natividad en Madrid". 

O que iñora Gutiérrez Palacio, na 
pequena biografía que fai de 
Montes, é que iste mantivo acle, 
mais, nises anos , unha relación 
moi amorosa coa estupenda escri, 
tora andaluza, Eugenia Serrano .. 
Quen tiña boa química con cer, 
tos colegas das letras, naturais de 
Galicia, e tamén cos que eran ho, 
mónimos dela, como o seu pri, 
meiro marido, Eugenio Mediano 
Flores. Montes reunía ista doble 
condición, e tan enamorado esti, 
vo da sú~ tocaia de Guadix (de 
onde foi, no seu tempo, princesa 
a nosa raiña Lupa), qµe pouco 
faltou para que casara con ela, 
antes de facelo con Natividad za, 
ro, como sería a súa abriga. Tal 
como me contolÍ, un dos máis an, 
tigos e constantes amigos do fla, 
bistán bandense: Jesús Suevos. 

• Os HIPOTÉTICOS ESCRITOS 
DE MONTES. Son datos para a 
exahustiva biografía de Eugenio 
Montes que está por facer, ainda 
que andaba niso, hai anos, unha 
belida e intelixente licenciada 
que, ao casar non sei se deixou de 
escribir o que sería a súa tese dou, 
toral. No seu momento facilitei, 
lle os papeis que lin hai anos no 
mesmo Bande adrede do seu fillo 
máis egrexia pero tan distante do 
meu pensamento. Nen embar
gantes, aceitei falar da súa inxen-
te obra xomalística, a pedido de 
Eduardo Rodríguez Osorio, o bo 
escultor de Chantada, autor de _ 
'monumento que lle iban a levan, 
tar a Montes na súa vila natal. 

Osario esculpía, por entón, o 
rneu busto, que resultou a testa 
dun foliculario, e a fostáncias do 
bandense Don Pepe, un químico· 
excepcional, que era o seu com, 
pañeiro no Instituto, onde am, 

Asimesmo chamei a atención da 
doutoranda respeito do ensaio de 
Salvador Lisarraque, publicado 
en Escorial (cuaderno 3 5, 1944), 
titulado Las obras completas de 
Eugenio Montes, no que coa "iro, 
nia da total seriedade e con todD 
luxo de detalles explica como 
saiu publicado un tomo imenso 

_de 7 .657 en pg.pel biblia ... A fi, 
nalidade de Lizarrague era con, 
seguir de Montes que se dedicase · 
eón máis frecuencia a escreber 
libros, que terminara os iniciados 
e que por suposto lera ·o seu dis, 
curso de ingreso na Real Acade, 
mia Española". Tal como infor, 
maria Gutiérrez no seu libro, 
acerca do gran escritor que tiña 
tanta nugalla pra escreber. · 

• 0 FASCISMO DE MONTES.
Libro, onde trata concisamenté 
da evolución ideolóxica do seu 
biobibliografiado; dende o nove, 
centismo galego, maiormente ou, 
rensano, cando compón os Ver, 
sos a tres cas o neto (título que 
imita ao dos Cincuenta homes a 
dez reás, de Castelao) e escrebe 
en Nós o seu luminoso ensaio 
sobre a Estética da muiñeira. 
Mais, o colaborador de Nós e re, 
dactor de El Pubelo Gallego, ga, 
ña a cátedra de Psicofoxía, Lóxi, 
ca e Ética, do Instituto de Cádiz, 
e convértese nun dos primeiros 
fascistas españois, xa denantes 
da República e niso adiántase 
moito aos colegas da súa xenera, 
ción, cuxas traxectórias exem, 
plares que fon relatando que, 
brántanse na República ou coa 
Guerra PLuscuancivil. 

Pois o que pasa desapercibido pra 
] avier Gutiérrez é que Montes xa 
antes de entrar en contacto coa 
Acción Española de Ramiro d¡;! 
Maeztu, en 1932, e de ser apre, 
sentado por Sánchez Mazas a Jo- · 
sé Antonio Primo de Rivera, par, 
ticipara na primeira organización 
fascista que existiu na península. 
Lémbrome moi ben en ·1er na 
Nueva España, de Antonio Espi, 
na, ou Nosotros Ele César Falcón, 
as arreme.tidas daqueles semana, 
ríos republicanos contra os fascis, 
tas de Ernesto Giménez Caballe, 
ro, Eugenio Montes, Rafael Al, 
berti, reunidos arredor de San, 
groniz, que fora director xeral de 
Turismo, durante a ditadura do 
Xeneral Primo de Rivera. Boa 
proba gráfica é a foto de Montes 
con Alberti, na terraza do chalet 
do direc;tor de La Gaceta Litetaria 
citada por Gutiérrez. 

Anque, ao pouco tempo, Rafael 
Alberti tivo a sorte de namorar 
a 3:quela espléndida ~uller, 
Maria Teresa León, que co seu 
talento e fermosura o conver, 
bu, xa pra sempre ... ao estali
nismo. Evolución ao revés da 
dos intelectuais galegas que ve, 
ño exemplarizando . • 
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Ana Pillado 
'O corpo é a matéria 
prima ~a miña pintura' 

V eño de ler dous libros para os 
que teño que ilustrar a portada. 
Un de relatos de Afonso Eiré, 
que sairá en Espiral Maior, e A 
escuma dos dias, de Boris Vian, 
que sairá en Laiovento coa tra, . 
dución de Henrique HarguindeL 
Estou lendo agora A Guia da Ga, 
liza máxica de Vítor Vaqueiro. 

Que leituras recomendaria? 

Dous libros fundamentalmente: 
Gal.iza na Il República, de Carlos 
V elasco, e Os Diarios de Sira 
Alonso. Serven para non cair no 
esquecemento, que semella ho, 
xendia o politicam~nte correcto, 
robre todo na Galiza onde o fran, 

- quismo segue presente. T amén re, 
comendaria O ÜUtro lado da músi, 
ca , a poesía, de Luísa Villalta, no 
que propón unha nova metodolo, 
xia de análise. E, por último, o que 
considero un dos mellares poemá, 
rios que lll), Caler.ulario perpetuo, de 
Xosé Mª Alvarez Cáccamo. · 

Agora mesmo pódese ver unha 
mostra da sua pintura na gale~ 
Sargad'elos de Vigo. O primeiro 
co que se atopa o visitante é co 
corpo como centro do traballo. 

O corpo é a miña matéria prima, 
o corpo como un elemento lúdi, 
co, coque se pode experimentar, 
carpos deformábeis, especial, 
mente carpos de muller. Na ex, 

1posición pódense ver obras de di, 
ferentes etapas. Nas últimas ex, 
perimento con novas materia.is 
como o cemento, ou escaiola. 

Vostede refírese ao seu _gosto . 
pola pintura como case unha 
herdanza familiar. ,. 

É certo que o meu avó, xornalis
ta, introducíume no mundo da 
pintura. Moitas noites quedaba 
con el até ben tarde vendo libros 
de pintma, libros que logo her, 
dei, Era como un xogo, no que 
primeiro me explicaba a arte co, 
mo un conto. Máis tarde, come, 
zou a introducirme na teoria e, 
desde pequena, comece i pintar. 
Asistin a algunhas clases ainda 
que son bastante autodidacta. 

Di que é unha neces'idade pintar 
pero é dificil poder viver da arte. 

Son realista, sei. que non vou 
poder viver da pintura. Pero 
tampouc0 o cons-idero unha 
afeizón de tempo libre, senón 
unha necesidade á que quera 
seguir adicándome. • 
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- OValMiñor 
nos albores 
· do século 

é o título da 
-most_ra que, 

no Instituto 
de Estudos 

Miñoranos, 
nos oferece 
unha visión 
fotográfica 

retrospectiva 
dos 

concellos de 
Gondomar, 

Baiona e 
• Nigrán. 
A direita, 

Baiona 
a finais 

do s. XIX. 

Ver•ión 
Orixinal, 

quinteto de 
metais, 

interpretará 
obras 

dásicas o 
Luns 16, na 

Fundación 
&arrié da 
CORUÑA. 

O Trinque 
Achegarse ao Atlántico Norte 

Comezou Ferrol con Islándia 
e agora continua Pontevedra 
coa semana de Finlándia. Boa 
oportunidade para coñecer a 
cultura dos países nórdicos e, 
de cara a obter Q aprobado de-

finitivo, pode un achegarse ao 
Museu do Povo Galego onde 
está instalada a mostra Viver 
no Atlántico Norte, da que to
man parte museus islandenses 
e noruegueses. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR Mº X. GÓMEZ • 
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Arteix-o 
•TEATRO 

TEATRO 00 MORCEGO 
Cenifiracán A branca ro-
sa. Os piratas, comédia 
romántica dirixida por 
Celso Parada á que pode-
remos asistir o Venres 13. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

SIRO LóPEZ 
Mostra a sua obra baixo o 
título Arte e direitos hu-
manos, na Casa da Cultura . 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO PEREIRA & 
JACINTO CAJETE 
Mostra a sua pintura no 
Centro Exposalnés até o 
Domingo 15. Pola sua parte 
Eduardo Bahamonde faino 
no Auditório Municipal. 

Cangas 
•CINEMA 

PRODUCIÓN GALEGA 
Ciclo de películas galegas, 
en xira por vilas e cidades, 
no que poderemos ver al-
gunhas das mellares curta-
metraxes, fitas de éxito pró-
ximo ou xa clásicas ou his-
tóricas. Comeza o Mércores 
18 coa proxección da curta-
metraxe O Matachín, a 
longametraxe Finisterre e 
no apartado de cinema res-
taurado, Porriño en Buenos 
Aires. No cinema Galáxias. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

lTÁLIA NA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA 
Mostra composta por deza-
nove paneis con textos, ico-
nografia e fotografías cunha 
bibliografia diversa. Analisa, 
reunindo dados e documen-
tos, a intervención dos ita-
lianas nos dous bandos da 
Guerra Civil. Inaugurada en 
Milano ao cumprise os se-
senta anos da chegada dos 
primeiros brigadistas, e na 
sua homenaxe, contra o fas-
cismo que se estendia por 
Europa. Na Ca5a da Admi-
nistración de Sargadelos até o 
15 de Novembro. 

A e -;orufia 
•CINEMA 

CGAI 
Estivo a semana pasada coa 
segunda parte do ciclo adica-
do ás novas xeracións france-
sas e agora están co adicado 
ao escritor noruegués Knut 
Hamsun, prémio Nobel e 
admirador de Hitler. O Ven-
res 13 ás 18 h, poderemos 
ollar Markens Grt1de /A 
bendición da terra, de Gun-
nar Sommerfeldt (Noruega, 
1921), muda, con rótulos en 
castelán; e ás 20:15, Sult / 
Faníe, de Henning Carlsen 
(N oruega-Dinamarca-Sué~ 
cía, 1966), tamén con entra-
da de balde. O Sábado 14 ás 
18:30, tócalle a vez a Victo-
ria, de Bo Widerberg (Sué-
cia-Alemaña, 1979). Todas 

elas con entrada de balde. O 
Martes 17 ·ás 10: 15, dá come
zo o ciclo adicado á ciéncia 
ficción europea con Progra
ma Gearges Mélies, Segun
do de Chomón, A.bel (/anee 
(Franza, 1902-1916), mudas 
e rotulación en galego. E o 
Mércores 18 ás 20:15, conti
nua con Adéla ]ecte Neve
cerela / Nick Carter, aquel 
tolo, tolo, tolo dectective, de 
Oldrich Lipsky ( Checoslo
váquia, 1977), con substítu
los en galego. As entradas, 
nas sesións non gratuítas, 
custan 200 pta, 100 con car
né xove. 

• EXPOSICIÓNS 

ÜUST A V VIGELAND 
Podemos contemplar unha 
mostra do escultor norue
gués, con obras pertencentes 
a sua primeira época (de 
1893 a 1899), e bustos e per
sonalidades como Henrik Ib
sen, Edward Grieg, Henrik 
Wergland e Beethven, xun
to con bronces e escaiolas 
pertencentes ao parque pú
blico de Oslo; o Parque de 
Escultura Vigeland, monu
mental obra na que traballou 
durante corenta anos; un es
pác io público que contén 
200 pezas cun total de 600 fi
guras co tema do ser humano 
e o transcurso da vida, desde 
o berce até a campo~anto. 
Trinta e seis pezas que fan un 
percorrido pala obra do artis
ta desde 1893 a 1939. Ade
mais oferécense as fotografias 

que o noruego Knut Bry re
alizou baseándose nas escul- · 
turas do Parque. 

Mª ]OSÉ SANTISO 
A sua última pintura, que 
require diferentes leituras, 
cun discurso onde a conclu
sión sobre a percepción vi
sual cuestiona as distintas re
alidades visuais. Na Sala de 
Exposicións da Biblioteca Pú
blica Miguel González Garcés, 
até o 17 <leste mes. 

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 extraí
da da prensa, integrandoo no 
repenório sauriano, ás veces 
sátirico, outras icono tráxico. 
Xunto aos debuxos, os recor
tes das notícias que os orixi-

~··~:'q6~úf:J1o~nEf~ 
·Unha vendedora de pi

so~ {Carmen Mama) atopa 
m.mha vella vivencia 300 mí> 

naron. Na Sala de Exposicións 
da Fundación Caixa Galiza 
até final de mes. 

ÜXACEMENTO 
DE A T APUERCA 
O Museo Arqueolóxico aco
lle unha mostra sobre este 
descubrimento. O castelo 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 acopadas. Entre os 
actos complementares figu
ran as conferéncias que ofe
recerán Juan Luis Arzuaga, 
o coruñés José M. Bermú
dez de Castro e o catalán 
E\ldald Carbonell, os tres 
directores das escavacións. 
Até o 5 de Novembro. 

FRANK LLOID WRIGHT 
A cidade vivinte é o título da 
mostra desee arquitecto 
norteamericano, primeira 
retrospectiva en Europa en 

máis de carro décadas, dun 
dos criadores do deseño. mo
derno. Co obxectivo de ex
plicar a vis ión do arquitecto 
dunha orde social ideal e 
documentar as suas solu
cións, a mostra reune máis 
de 200 obras {mobles, vai
xela, fiestras), debuxos e 
planos orixinais, libros de
señados por Wright, ma
quetas e fotografías . Na 
Fundación Barrié até o 7 de 
Xaneiro 

JAVIER RICO ASCARIZ 
Colga as suas pintura na 
Asociación Cultural A. Bó
veda 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 Maria 
Pita, que a partir de agora 
acollerá mostras organiza
das pala galeria Arte Ima
gen. Esta mostra de Alfredo 
Erias poderémola contem
plar até o 25 de Outubro. 

O CINEMA: 
AVENTURA TÉCN1CA 
Mostra que poderemos con
templar no Forum Metropo
litano (Parque de Europa) e 
que permanecerá aberta até 
o 19 de Novembro. 

DE VAN ÜOYEN 
A CONST ABLE ... 
.. . Aspectos da tradición do 
pintoresco na colección Car
men Thyssen Bamemisza é o 
título da mostra que perma
necerá no Museu de Befas Ar
tes até o 19 de Novembro. 
Trinca e cinco cadros que 
amasan cenas cotiás holan
desas ademais de algunhas 
imaxes tradicionais decida
des italianas como Roréncia, 
Venéda, Roma ou Napoles. 
Estruturada en dous aparta
dos: Paixases e vistas urbanas: 
con pintura holandesa do 
XVII -Jan Van Gayen, Aert 
Van der Neer e Saloman 
Van Ruysdael, John Consta
ble e panorámicas italianas 
do s. XVIII de Canaletto, 
Francesco Guardi, Laude-Jo
seph VBemet e Giuseppe 
Zocchi-; e Xogos, ficcións e 
cenas da vida cotiá: pintura 
holandesa do s. XVII -Hcxx:h, 

Defensa do rio Lérez 

O Sábado 14, a Plataforma en Defensa 
do rio Lérez, convoca a unha visita desde 
Pedre á calzada romana, ponte de Serra
pio, muiño da Serra e ponte románica de 
Pedre. A saída realizarase as 15:30 horas 
desde Pedre. Ao remate haberá unha pa
padela na Casa do Povo de Pedre . • 

Jan Havicksz, Jacobus Vrel e 
Emanuel de Witte. Época ro
cocó, con Giovanni Antonio 
Guardi e Pierre-Antaine 
Quillard. Visión do novo mun
do, tema antillanos de Au
gustin Brunias. E Xogos gayes
cos, con obras de Lucas Ve
lázquez e Mariano Fortuny. 

•MÚSICA 

VERSIÓN ÜRIX1NAL 
Quinteto clásico de metais 
que participa no Ciclo de In
térpretes Novos, no que dan 
os seus primeiros pasos na 
alta interpretación. O quin
teto interpretará obras de G. 
Gabrieli, T. Albinoni, l. 
MacDonald, W.A. Mozart, 
F.Antal, K. Shoonenbeek, 
E. Crespo, C. Luckyth Ro
berts, D. Gillis. O Luns 16, 
ás 20:30 horas, no Autlitório 
da Fwu:lación Barrié. 

A VOZ HUMANA 
Ciclo de concertos que 
permitirá escoitar distintos 
tipos de voces dentro do 
repertório que inclue árias 
antigas e clásicas, cancións 
románticas e nacionalistas, 
lieder, árias de ópera e ro
manzas de zanuela. Ne! in
sírese o concerto que o 
Martes 1 7 oferecerá a mez
zosoprano Elena Gragera 
acompañada polo pianista 
Antón Cardó, que inter
pretarán obras de L. Van 
Beethoven, F.Schubert, 
H.Wolf e R.Schumann. 
Será ás 20:30 horas no At~
ditório da Fundación Banié. 

•TEATRO 

EsPELLO CóNCA vo 
Cenificarán a obra Caste· 
lao. Sempre, o Mércores 
18, Xoves 19 e Venres 20 
no Foro Metropolitano . 

'~ capo~. Retrato.. ·de tertos 
mundos gaís e délincuenéiais 
de Buen0s Aües. Baseado 
pi.¡nha: história re.aL 

pouco tempo mentres é vixia· 
do pola policia. 

no Festival de Cinema Indepen
dente Sundance esta fíta sobre 
unha moza que comparte casa 
cos seus dous noivos. Podia 

· ser unha reflexión divertida 
sobre as 1'novas famílias" e fi
ca en parruladá'. 

~· O RAPAZ. Comé
. dia: . .na que .Bruce Wi
llís interpreta a un asesor de 
imaxé que o día antes de' 



•CINEMA 

POLITICAMENTE 

••••••••••••• INCORRECTO 
É o título do ciclo no que 
se v~ñen proxectando di-

A Estrada ferentes fitas e que conti-
nua até o Domingo 15. 

• EXPOSICIÓNS 
No Teatro Principal. 

CARI Rúsio LA VíA LACTEA 

Mostra os 'seus óleos no Cen- Título da fita de Luis Bu-
ñuel que poderemos ollar, da illa normanda de Ta-

tro Comarcal de T abeirós até 
o Luns 16, no Audit6rio da tihou. No decurso dos sécu-

o vindeiro Venres 2 7. 
Universidade, ás 20 horas. los a comun fachada adán-

•TEATRO 
tica serveu de tránsito a 

• CONFERÉNCIAS conquistadores e peregri-

T ALIA TEATRO 
nos, navegantes e pescado-

Luís BUÑUEL res, homes da cultura e do 
Representará a obra Soños 

Será o tema no que se cen- comércio. A importáncia 
dun Sedutor, de Woody 

trarán as charlas tituladas das pesquerias a longo da 
Allen, o Domingo 15. 

O retablo secuencial. de la história é o que retrata a 

Ferrol vía láctea, por Román Gu- mostra A visita para grupos 

bern, e Os paradoxos de escolares inclue uns obra-

Buñuel, a cargo de M. Je- doiros didácticos con diver-

• EXPOSICIÓN$ an Claude Carriere, ás que sos módulos práticos. 

poderemos asistir na Facul-
MONTSE GUTIÉRREZ dade de Xeografia, o Martes Ex LIBRIS 

A pintora de Mugardos, 17, ás 18 horas. O Mérco- ÜNIVERSITATIS 
mostra a sua obra, fusión de res 18, á mesma hora e lu- É o título da mostra que 
composicións construidas; gar, teremos Unha leitu.ra podemos contemplar no 
pinturas que xogan na am- supostamente teolórica de Coléxio de Fonseca, e que 
bigüidade da presentación e La vía láctea trinta anos acolle diversos incunables. 
a representación, porque despois e A peroi.véncia do 

BEA REI todo quere ser e non ser; cinema de Luis Buñuel, a 
técnica e soporte cambian- cargo de Fernando Mén• Poderemos coñecer a obra 
tes. Fainos retroceder até dez-Leite. Ese mesmo dia, dista artista na Casa da 
acopamos coa pintura máis no Centro Galego de Arte Parra durante Outubro. 
primitiva que lembra a sim- Contemporánea, Visión da 
boloxia máxica prehistóri- colección Francisco Man- DIÁLOGOS 
ca. Até o 26 de Outubro na ~eón por Patricia Galego CO SILÉNCIO 
Galeria Sargadelos. Alvarez, ás 19 horas. Tttulo da mostra na que 

Gondomar • EXPOSICIÓNS 
participarorr dezaoito ar-
tistas galegas que dialoga-
ron coa sobriedade do in-

• EXPOSICIÓNS 
Ü MUNDO SECRETO terior dunha igrexa e que 
DE LUIS BUÑUEL coas imaxes das suas obras 

0 V AL MIÑOR NOS 
Mostra que se inaugurará fraguaron un universo 

ALBORES DO SÉCULO 
o Martes 1 7, ás 13 horas, temporal. Na Igrexa de 
na Igrexa da Universidade. San Domingos de Bonaval. 

T[tulo da mostra que no 
Instituto de Escudos Miñora- VIVERNO MUSEU VIRTUAL: nos nos oferece unha visión ATLÁNTICO NORTE SANTIAGO 
retrospectiva dos concellos Ma;tra que acolle o Museu EOCAMIÑO 
de Gondomar, Baiona e Ni- do Pooo Galego, até o 30 de Mostra que permanecerá 
grán. Médio cenro de foto- Novembro, promovida por un ano en Santiago. Esttu-
grafias que recollen cenas 

Santiago, Bergen e Reikia- túrase en sete partes, desde 
populares da época e paisa- vik, cidades europeas da as que se poderá acceder 
xes e contornos agora xa cultura, coa participación aos pontos rnáis rechaman-
mudados. Cc?mplétase coa 
proxección dunha película 
rodada polo fotógrafo vi-
gués José Gil en 1926, en lMAGO ANTIQUA 
formato de vídeo, de pro- É o título da mostra arque-

1 
xección contínua. Tamén olóxica que poderemos co-
hai unha mostra de exem- ñecer na Sala Porta Miñá. 
piares de periódicos publi-
cados no Miñor e unha es- RAMóNCONDE 
colma de textos de autores Mostra as suas esculturas 
de releváncia que teñen re- na Sala Bacabú. 
ladón coa comarca. 

EDUARDO NARANJO 
Babeo o título Realismo, senti-

Educando a Rita menws e soños escóndense 55 
cadros que repasan a vida e 
obra do artista, un dos máxi-

E o tCtulo da obra teatral de Willy Russel, mos expoñentes do realismo 
dirixida por Josu Ormaetxe e interpretada pictórico, de realidades, de 
por Anne lgartiburu e Cherna Muñoz. sentimentos e tamén de so-
Trátase dunha comédia que combina o ños. Litarais cheos de nenos, 
humor coa irania e na que os personaxes retratos, auto-retratos, flores 
representan dous mundos opostos pero murchas ou resplandecentes, 
complementares, que buscan o mesmo. mares ... do expresionismo ao 

pis cos que se declarou á sua Diferentes xeitos de ver a realidade e de realismo ou surrealismo pero 
afrontala a través dos protagonistas nun sempre na busca do senti- muller. Até o 20 de Outubro 

mundo no que domina o éxito social, a be- mento. No Museu Provincial na Sala de Exposicións da Fun-
leza, o diñeiro ... dous seres que loitan por até o 20 de Outubro daci6n Cai.xa Caliza. 
sobrevive por camifios o~tos e co mesmo 
fin. Respresentarana en VIGO o Venres PEDRO ARES XosÉEsPONA 

13, ás 22:30 hora.5, no Teatro-Sala de Con- A galeria Sargadelos serve Expón os seus vidrais na sa-

cerros do Centro Cultural Caixanwa. O Sá- de cenário para os seus de- la Capela de Santa Maria do 

bado 14 estarán en PONTEVEDRA, ás sefios e pinturas. Centro de Artesanía e Dese-
21 horas, no Pazo da Cultura. O Domingo ño até o 15 de Outubro. 

15 será en LUGO, ás 20:30 horas, no Aiv COLECTIVA 
ditório Municipal Gustavo Freire. + DE ESCULTURA Moaña 

Na sala Clérigos, co portu-
gués Patinha, o galega afin- • EXPOSICIÓN$ 
cado en Paradela Álvaro de 

Lalin la Vega, o lucense Bernardo J. ZúÑIGA CABALLERO 
Tejada, o catalán Antoni Mostra as suas pinturas no 

• EXPOSICIÓNS Más, o ribadense Caxigueiro Clube de Golf Ria de Vigo. 

dE PtCASSO 

e os coruñeses Pepe Galán e 
Urza. Todos os dias, non •TEATRO 

A BARCELÓ sendo os Domingos, de 12 a 

Mostra que permanecerá 14 e de 19 a 21:30 hÓras, até ÜVENDEDOR 
aberra no Museu Munici- o 24 de Outubro. DEPAXAROS 
pal Ramón Me AUer, até o A programación infantil 

CASTELAO. 15 de Outubre. 
VIDAEÜBRA 

do Café-teatro do Real aco-

Máis de 200 pezas que bus· 
lle a representación da 

Lugo obra de Miro Magariños, o 
can oferecer unha visión total Domingo 15 ás 18:30 h . 
da sua obra, trinta delas iné-

• EXPOSICIÓNS ditas. Organízase en duas par- Monforte tes: desde as primeiras auto· 
CARMENÓVOA caricaturas de 1903 até 1920, 
Mostra a sua obra, dentro momento da publicación, de • EXPOSICIÓN$ 
do ciclo Os nosos artistas, Nós, e a partir disa data até a 
na Biblioteca Pública, até o sua morte. T amén se poden XERACIÓN DO 2000 
16 diste mes. contemplar os debuxos a lá- Unha promoción universi-

·1 

tes da cidade e experimen-
tar sensacións de imersión 

-grazas á combinación de 
efectos visuais e auditivos 
ou visitar un museu virtual 
con extractos temáticos da 

' Fundación Granell e do 
Museu do Povo Galego. 
Tecnoloxia, interfaces vir-
tuais, multimedia ... En San 

· Mattiño Pinário. 

•MÚSICA 

CLÁSICA 
A cargo de Sabine Barts-
chi, no órgano; Rudi 
Bentz e Werner Züger, 
trompeta. Interpretarán 
obras de Haendel, Tele-
man, Mozart e Corelli; o 
Venres 13 na Igrexa da 
Universidade, ás 19 horas. 

OmóN 
TER::KA A N OSA 
Música coral dun milénio 
para o Martes 17, ás 21 ho-
ras, no Auditório de Galiza. 

FILHARMÓNICA 
DE CÁMARA 
DE P ARDUBICE 
Dirixida por Leos Sva-
rovski, fundada no 69, é 
unha das máis importan-
tes da República Checa. 
O Mércores 18 interpre-
tárá obras de Mozart, Te- ' 
lemann e Stravinski 

•TEATRO 

CENTRO DRAMÁTlCO 
NACIONAL 
Representará a obra Ce-
mentério de automóviles, 
de Fernando Arrabal, o 
Sábado 14 e o Domingo 
15, ás 21 horas no Auditó-
rio de Galiza. 

TEATRO DE NINGURES 
Cenificará a obra Tic-
Tac, basada no libro do 
mesmo nome de Suso de 
toro, o Luns 16 e o Mar-
tes 17, ás 22 horas, no 
Teatro Principal. + 

tária, case corenta novas 
criadores da Faculdade de 
Belas Artes organizados co-
mo grupo de traballo, mós-
trannos unha visión moi es-
pecial da actividade huma-
na, múltiple e versátil, que 
verte unha surpresa obxecti· 
va-obxectual na xeografia 
doméstica que habitamos. 
No Centro Comarcal Terra 
de Lemos desde o Domingo 
15 até fi.nais de mes. 

•TEATRO 

CASAHAMLET 
Representará a obra titula-
da A velada de Londres, o 
Martes 17. 

Ogro be. 
• EXPOSICIÓN$ 

SIMiá3Io DE EcrrJLTIJRA 
AOARUBRE 
Na Praza do Corgo até este 
Domingo 15. 

•MÚSICA 

CffiUÑABRA.s:; QJwmr 
Actuarán o Domingo 15, 
ás 20· horas, na Igrexa de 
San Martiño. 

ANOSATERRA 

·······~················· 

Ourense 
• CONFERÉNCIAS 

CASTELAO ESCRITOR 
Características do seu uni
verso literário, é o dtulo da 
conferéncia inserida no ci
clo Castelao e o seu tempo. 
Unha perspectiva Ourensá; 
a cargo de Francisco Fer
·nández de Riego, presiden
te da Real Académia Gale
ga. O Martes 1 7 no Edificio 
Sirneón, ás 20: 15 hóras. 

• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO 
PARA NENOS 
Mostra didáctica especial
mente dirixida ao público 
escolar, composta por re
producións de diversas 
obras de Castelao, portadas 
de libros, caricaturas, pin
turas e ilustracións, asi co
mo referéncias á sua vida e 
obra a través de fotografias 
da época e debuxos de Pe
pe Carreiro. Até o 26 diste 
mes na Casa da Xuventude. 

XII XORNADAS DE 
BANDA DESEÑADA 
Que comezaron o 6 <leste 
mes e na que as expocicións 
constituen un dos principais 
atractivos. Nas salas do Mu
seu Municipal poden con
templarse, até este fin de se
mana, A hiStória do Blues 
con orixinais de debuxantes 
que fixeron a versión en có
mic do último disco de Si
niestro Total; a de Xúlio 
Daspastoras, titulada Uste• 
des perdonen, na que se re
collen debuxos dos primei
ros volumes da nova publi
cación Sin Hueso; Cita na 
Habana, o álbum de Fran 
Jaraba que se centra na gue
rra de Cuba; e Aventura rw· 
Camiño de Santiago, de Pri
mitivo Marcos. A Casa da 
Xuventude acolleu, por tanto 
xa non as podemos ollar, 
cinco exposicións: os esbo
zos e exercícios realizados no 
curso de animación desen
volvido por Limaia Produ
cións; a de orixinais do ou
rensán Miguel Anxo Roble
do; a de debuxantes portu· 
gueses Para além dos 
olivais; I Concurso Galega 
de Imaxe Artística; e a Ex
pofanzines 2000, que cum
.pria once anos, e presentaba 
1.500 tLtulos de autores de 
30países. 

SO ROLLA P AISAXISTA 
Na Aula de Cultura Caixa
nova onde poderemos visi
tala até o 29 de Outubro. 

VELÁZQUEZ 
Poderemos coñecer ista 
mostra titulada El arte de 
mirar no Museu Arqueoló
xico Provincial, onde per
menecerá até Novembro. 

MASIÁ 
Rafael Romero Masiá naceu 
en 1953 en Santiago, licen
ciouse en Bela.5 Anes en Se
villa, estudou paisaxe en Se
govia e gravado e pintura en 
Perugia, senda na actualida
de profesor na Escota de Ar
tes da sua cidade natal. Da 
sua obra di Alfredo Conde 
"Abstraccións das que devén 
a figura humana contempla
da desde o próprio interior 
do .home e paisaxes que se 
axexan desde idéntico lugar 
desamparado". Na galería 
Viso! até o 28 deste mes. 

NAT ÁLIA DIAZ MELLA 
Mostra a sua obra no Ateneu, 
até o 17 de Outubro, dentro 
do ciclo Os nosos artistas. 

INVENTA 2000 
É o título da mosta colecti
va que poderemos coñecer 
no Edificio Simeón, até o 29 
de Outubro. 

·Polo 
• EXPOSICIÓNS 

CASTELA.O E NÓS 
A AS-PG xunto coas con
cellarias de Educación e 
Cultura artellaron esta mos
tra para dar a coñecer, ainda 
máis, a figura e obra de Cas
telao. As láminas e cadros 
van acompañadas dunha 
unidade didáctica que trata 
de aprofundar no estudo da 
sua obra, relacionandoa con 
temas da actualidade, análi
se, compresión e reflexión 
asi como proposta e realiza; 
ción de traballos e investi
gación. Destinada para 
ESO, Bacharelato, Garantia 
Social e Ciclo Formativos, 
pero tamén para as persoas 
que queiran coñecer a obra 
e vida deste galego univer
sal. Até o 17 de Outubro no 
Instituto de Poio. . 

Pon.tevedr-a 
•ACTOS 

SEMANA CuL TURAL DE 
HELSINKI/FlNLÁNDIA . 
Con motivo da cal haberá 
exposicións sobre a arqui
tectura finesa, o fenómeno 
das luces boreais e a paisaxe 
salferida de lagos deste país. 
A programación compléta
se coa semana gastronómi
ca e actividades de cinema, 
música e conferéncias. 

V SEMANA CuL TURAL 
CuBA~GALIZA 
Organizada pola A.C. e de 
Solidariedade Amigos de Cu
ba. As actividades realízanse 
no Teatro Principal con en
trada gratuita. Como a expo
sición de pintura Color e Ca
lor 2000, con obras de cuba
nos e galegas: Choco, Rai
mundo Orozco, Alfredo 
Gutiérrez, Ornar Kessel, Jú
Iia Valdés, Moldes, Ruibal, 
P. Palomar, Saul Otero e 
Manolo Figueiras; ou a titu
lada Gal.egos en Cuba, sobre 
os nosos paisanos na Inde
pendéncia e na Revolución 
(cedida por CIG Emigra
ción). Ambas até o Venres 
20. O Xoves 12, a compañia 
cubana Teatro Habana re
presentará a obra Antheo en 
La Habana, de Abilio Esté
vez. O Venres 13, último 
dia, ás 2p h. teremos música 
tradicional sonera con Típi
co Oriental, e folc galega a 
cargo de T rei.xadura; e ás 23 
horas soarán ritmos afrocu
banos con Maria Vinnen e a 
Orquestra Malaika, de San
tiago de Cuba e metal gothic 
galego con Vórtice, gañador 
do cert:ame Ben ueñru, Maio 
2000 de Pontevedra. 

•CINEMA 

ÜIES lRAE 
Programada polo cine-clu
be Pontevedra e pertencen-
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Ainda 
estamos a 
tempo de 
contemplar 
algunha das 
exposicións 
das 
Xomadas 
de Banda 

. Deseña de 
OURENSE, 
por exemplo 
os orixinais 
do álbum 
Cita na 
Ho&ana,de 
Fran Jaraba, 
do que 
ollamos un 
cadroá 
esquerda. 

Xarrón, 
de Henry 
van de 
Velde 
(1901-1902) 
que 
podemos 
ollar.na 
mostra 
Dueño de 
Vonguarda 
en 
PCNllVEDRA. 
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Unha das 
exposicións 

que 
podemos 

ollar no 
Centro 

Galega de 
Arte 

Contempo· 
ránea de 

SANTIAGO, 
éa 

fotográfica 
da francés 

Georges 
Rousse, do 

queollamos 
unha obra á 

direita. 

te ao ciclo Hist6ria do cine
ma. Proxectarase en Caja 
Madrid en sesións de 20:15 

- horas e 22:15 horas o Mér
cores 18. 

• EXPOSICIÓN$ 

EDITORIAL GALAXIA 
Promove a mostra realizada 
con motivo do seu 50 ani
versário. No Teatro Princi
pal desde o Luns 16 até. o 
10 de Novembro. 

V ÁZQUEZ VILASECO 
Inaugura a mostra da sua 
obra, o Sábado ·l4, na Sala 
de Exposicións Caixanova. 
Até o 25 diste mes. 

ANTÓNIO }ANEIRO 
- Durante o este mes de Outu

bro, mostrará a sua pintura 
abstracta no café Universo, 
na Praza de Méndez Núñez. 

PEDRO HERRÓN . 
A sua pintora segue a mira! 
cara á terra, pero agora sen a 
nostálxia dun bosque perdi
do, a sua ollada elévase cara 
ás alturas e descobre terrnsos 
planetas instalados nun es
-pácío superior. Cria un cu
rioso sistema planetário fei
to coas fases de astros clóni
cos. Na galería de arte Ane
xo até o 14 de Novembro. 

DESEÑO DE V ANGARDA 
1880-1940 

Convóca.tórias 
PRÉMIO EsTORNELA 
De Teatro en galega para nenas, dota
do con 250.000 pta. e convocado pola 
Fundqción Xosé Neira Vilas co obxecti
vo de_ estimular a ·criación teatral e pro
porcionar lle aos pequenos obras que 
poídan representar. Cada orixinal pode 
conter unha ou várias pezas que se en
viarán en catro exemplares, antes do 30 
de Novembro á sede da fundación en 
Gres-Vila de Cruces (Pontevedra) C .P. 
36587. Nun sobre aparte, i>echado, ·in
. dicarase nome e apelidos da persoa au
tora do traballo, así como o enderezo e 
o número de teléfono. O prémío decí
dirase durante Decembro e Ediciós do 
Castro publicará o libro premiado. Máis 
información no 986 688 806. 

CURSO DE ÜALEGO PARA 
FORÁNEOS E ESTRANXEIROS 
Dirixido a persoas con poucos coñece; 
menros, polo que non é necesário ter 
coñecimentos prévios. O horário será: 
Lt.ins e Mércores de 10-12 horas; de 
18-20 horas e 20-22 horas. Obterase o 
título de 1 º Curso de Galega da Escala 
Oficial de Idiomas. Terá un enfoq_ue 
comunicativo completado co máis ele
mental de gramáticá e léxico e unha 
iniciación na cultura ,galega: xeografia, 
história e literatura. A matrícula reali
zarase na Escala Oficial cle Idiomas de 
Vigo de 9 a 14 horas. Máis informa
ción na EOI de Vigo, Martínez Garri
do, 17; tfno. 986 ~60 210/61. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA . 
SINFÓNICA DE LETÓNIA 
Poderémolos escoitar o 
Mates 1 7, ás 21 horas no 
Auditório do Pazo da Cultu
ra. O prezo da entrada será 
de 1.000 pta. 

Rihadávia 
• EXPOSICIÓN$ 

ÜALEGOS E CASTELÁNS 
Mostra que 'poderemos . 
conterp.plar no Museu Et
nolóxico durante o mes de 
Outubro. 

IV ENCONTROS PARA A 
NORMALIZACIÓN LINGÜÍsTICA 
Que se realizarán o.9 e 10 de Novembro 
no Consello da Cultura en horário de 
mañá e tarde. O prazo de inscrición re
mata o 23 de Outubro e o prezo é de 
5 .000 pta. que se fará efectivo mediante 
transferencia bancária 

0

á conta de Caixa 
Galicia 2091- 0300-4 7-3110063172. 
Coa inscrición enviarase o xustificante 
de pagamento. O número de prazas é li
mitado (100 persoas) e cobriranse por ri
gorosa orde de inscrición. Entregarase 
,un diploma acreditativo de partici
pación nos Encontros (contro1arase a 
asisténcia). O Xoves 9, ás 9 horas será a 
presentación; ás 10:30: conferéncia A 
configuraci6n sociolingü(stica da Europa 
unida; ás 11:30: colóquio; ás 12:30: mesa 
de ttaballo: ANL no ámbito da xustiza: 
propostas e intervención. ANL desde a 
perspectiva da xudici:ltura (Benito Monte
ro Prego. ANL no exerdcio xurúlico priva
do (Lu~ Rodríguez Ennes); ás 16:30: me
sa de ttaballo. O galego na igrexa (Daniel 
López Muñoz), na sanidade (Francisco 

. Váiquez Vizoso), na publicidade (Fernan
do Ramallo Femández); ás 18:30: confe
rencia: Perspectivas das !in.guas minori.za
das nas institucións da Unión Europea 
(Alba Nogueira López). O Venres 10, ás 
10:30: conferencia: O proceso de normali
ziic6n lingüística visto desde o exterior, ás 
11:30 colóquio; ás 12:30: mesa de ttaba
llo: A nornu.úi.zaci6n Llngüística na ono
mástica. Galeguización de n0mes e apeli-

' 

dos: estado da cuestión (Gonzalo Navaza 
Blanco)¡ A recuperación da toponimia ga
lega (Antón Santamarina Femández); A 
Comisión de Toporúmia Galega (Xermán 
Garcia Cancela); ás 16:30 horas: Mesa 
de T raballo: Caracterización da linguaxe 
aministrativa galega (Carlos Diaz Abrai
ra); A cualidade lingüística nas tarefas de 
correcci6n (Xusto Rodríguez Rio) e O ga
lego como língua de especialidade (Iolanda 
Galanes Santos); ás 18:30: Conferéncia: 
A xesti6n Lingüística (Toni Mataix 
Ubach); ás 20 horas: clausura . 

Il ENCONTRO MUNDIAL DE 
AMIZADE E SOLIDARIEDADE 
Que se realizará na cidade da Habana do 
V enres 10 ao Martes 14 de Novembro. 
Haberá, entre outras actividades, exposi
cións de dirixentes da Revolución e in
tervención de delegacións; ttaballo en 
comisións, encontros cos Comités de 
Defensa da Revolución, unha gala cultu
ral, visitas opcíonais a distintintos luga
res de interese ou encontros con organi
zacións políticas e sociais. Existen paque
tes de prezos en Cubatur. Fax: 537 333 
104. Email: santo@cbteven.cbt.cma.net 

LUOOTECA DA ASPO 
De Ourense, volve ao seu horário habi
tual para o Outono, Inverno e Primave-

~ ra, todos os Venres de 18 a 20 horas e 
Sábados de 11 a 13 horas (agás que 
coincidan en festivos). Poden acudir 
crianzas de 3 a 14 anos que poderán pa-

sar 4 horas semanais de forma divertida, 
lúdica, criativa e socializadora nos locais 
da rua António de Puga 4 (no centro da 
cidade. A asisténcia é aberta, libre e gra
tuita. O programa de actividades é am
plo e segundo as suas preferencias. Ade
mais de aprender a brincar con xogos 
cooperativos, tradicionais ... , poderán 
criar os seus traballos nos obradoiros de 
cestaria, papirofléxia, cómic, tear, cerá
mica, recottáveís, fotografía, astrono
mía ... Os obxectivos queren lograr que 
os cativos se socialicen aprendendo a se 
comunicar e respectar, desenvolver a 
criatividade e aprender a utilizar de for
ma axeitada o tempo libre. Máis infor- ' 
mación no tfno. 988 248 141. 

CuRSO DE METOOOLOXIA 
DIDÁCTICA 
Promovido pola Consellaria de Famí
lia e Promoción do Emprego, Muller e 
Xuventude. Realizarase entre o 18 de 
Outubro e o 5 de Decembro, de 16:30 
a 20:30 horas, no Seminário 6 do Pazo 
de Cultura de Pontevedra. 

CuRSO DE PREVENCIÓN 
DE DROGODEPENDÉNCIA 
PARA EDUCADORES 
Promovido pola Consellaria de Famí
lia e Promoción do Emprego, Muller e 
Xuventude e realizarase os dias 23, 24, 
25, 30 e 31 diste mes, de 17:30 a 20:30 
horas nos Seminários 2 e 3 do Pazo da 
Cultura de Pontevedra. • 

resultado un espazo onde 
conviven diferentes disci
plinas: arquitectura, escul
tura, pintura, gravado etc. 

Oveis Saheb, Carlos Tejo, 
Sandra Voets e Claudia 
Wissmann. 

CANEDA 
Mostra de pinturas e debu
xos que poderemos con
templar até o 27 diste mes 
na galena. de arte Citánia. 

SOLEDAD PENALTA 
Mostra as suas esculturas 
na Casa da Parra. 

V ARI C ARAMÉS 

150AN05DE 
FOTCXJRAFIA FN EsPAÑA 
Título dista mostra na que 
poderemos ollar algunhas 
das fotografías do Estado 
desde a sua aparición. Na 
Sala de Exposicións da Aula 
de Cultura Caixa Galiza até 
o vindeiro 28 de Outubro. 

É o título da mostta que po
deremos coñecer, até o 5 de 
Novembro, na Sala de Exposi
cións do Paz.o da Cultura. Un 
percorrido históricb a través 
da evolución do deseño. O 
ponto de partida e a toma de 
conscíéncia que se produce 
no seo dos movimentos mo
dernistas da Europa indus
trializada, con obras de Van 
de Velde, Josef Hoffman, 01-
brich, Peter Behrens ou Héc
tor Guimard. Continua coas 
formulacíóns rací0nalistas 
propugnadas palas Werk
bund, a Bauhaus e o De Stil e 
a sua influéncia no estilo in
ternacional de entreguerras, 
onde xa quedan definidas as 
bases do deseño contemporá
neo. Exíbense obras de Witz
mann, Breuer, Mies van der 
Rohe, Rietveld e Schiaparelli 
entre outros. 

Santiago. 
•CINEMA 

fotografica, coidada selec
ción de 4 7 obras que criou 
entre 1986 e 2000. Iniciou
se coma fotógrafo publicitá
rio, maís nos setenta come-

zou a traballar en edifícios 
abandonados onde esculpe, 
debuxa, p inta, construe e 
dermba para realizar unha 
fotografía obtendo como 

Preséntanos unha mostra 
fotográfica, baixo o título 
Color, que poderemos ollar 
na galeria Trinta até o 8 de 
Novembr.o. Traza unha to
pografia vaporosa e húmida 
do todo aquelo que no ca
miño da vida merece ser 
relembrado. 

DALI-ÜALA-LACROIX 
o priviléxio da intimidade 
é o título da mostra que a 
Fundación Eugénio Granell 
acolle, con fotografias feitas 
por Marc Lacroix de mo
mentos privados de Dalí e 
Gala en Cadaqués e de Ga
la no castelo de Pubol. As 
fotos van acompafiadas de 
comentários nos que se 
plasman as lembranzas do 
fotógrafo, os diálogos co 
pintor e a criación artfstica 
entre os dous. Poderémola 
cofiecer no Museu Granell. 

En rota 

EsPAZOS ALTERNATIVOS 
Nova edición que utiliza 
cinco locais de copas como. 
salas alternativas. As escul
turas de Julio Zaldívar po
deremos contemplalas no 
Quinteiro '(Ponte Bora); o 
colectivo Flexo presenta 
unha intervención no Feira 
Vella; a pintura de Maria 
Sánchez encóntrase no Orí~ 
f6n; Roberto Carbajo mos
tra a sua fotografía no 
Atrium; e Roberto Hemán
dez fai o mesmo no Mandrá
gora. Ate o 15 de Outubro. 

CARLOS V. A NÁUTICA 
E A NAVEGACIÓN 
Con mótivo da comemora
ción do centenáI'io de Car
los V no Edificio Sanniento 
do Museu de Pontevedra até 
o 17 de Decembro. 

FANZINASA 
O espácio para os pequenos 
de ·formatos audiovisuais 
cámbia de fórmula a partir 
deste trimestre para con
verterse nun f anzine en 
pantalla grande. Ademais 
da proxección de curtame
traxes, contarase con diver-

, sas seccións: cinema, vídeo, 
televisión, banda deseñada 
e cactuacións musicais en 
directo do grupo de impro
visación PARTO. Na Na
sa os Venres,. este 13, ás 22 
horas. O prezo será de 700 
pta, 350 para tripul:mtes. 

• EXPOSICIÓNS 

GEoRGEs RoussE ' 
O artista francés exibe, até 
o 19 de N ovembro no 
CGAC, unha retrospectiva 

A A.C. Gente da Barreira de Ouren
se e o Movimento Defesa da Língua 
programan un roteiro baixo o lema 
"Fazendo memória histórica pelas 
rotas dos guerrilheiros na comarca 
de Ferrol", do Venres 13 ao Domin
go 15. Hai que pagar 2.000 pta. para 
gastos colectivos, levar saco-qm1a, 
algun camping-gas e algo de comida. 
O Vemes, de 20 a 21 h, é o agrupa
mento no· restaurante Cán.tábrico de 
Fene (antes da ponte das PiaS), para 
logo dirixirse ao refúxio deo Clube 
de Montaña de Ferrol "Monte Fon
telo", en Brión, que ten litei,:as, co-

medor e unha fermosa vista, para, de 
seguido, facer a cea de convivéncia 
O Sábado, sairase ás 9 para facer o 
roteiro Brión-A Graña-Castelo de 
San Filipe, con xantar ao ar livre e.a 
posibilidade de ir aos cemitéiros de 
Catabais e San Mateu de Serántes. 
Á noite, cea colectiva no refúxio. O 
Domingo haberá a posibilidade de · 
visitar a Fraga do Eume e os refúxios 
dos guerrilheiros existentes; xantar 
nun restaurante e despedida. Infor
mación e contactos nos telf. 988 242 
321 - 982 400 578 ou no correo 
electrónico xico 1 ®teleline.es. • 

J.A. HERNANDEZ 
E de Caracas e traballa co 
médio fotográfico, audiovi
sual e escultórico. As suas 
pezas gardan sempre unha 
relación coa memória e có
mo se altera cando m,odifi
camos a percepción habitual 
dos obxectos. No CGAC até 
o 16 de Novembro 

MAR.CALDAS 
A fotógrafa mostra as suas 
imaxes, baíxo o título Mo
mentáneas , sobre a vida co
tiá das persoas, anónimas 
pero próximas á artista. 
Momentos de descanso, es
tudo, viaxe ... son matizados 
por imaxes das estelas que o 
paso dos avíóns deixa no 
ceo. Poderémola contem
plar na Galeria SCQ. 

TRANSFER 
Mostra colectiva, artellada 
polos governos de Rená:nia 
do Norte-W estfalia e da Ga
liza coa colaboración dos de 
Astúrias e Euskadi, no. 
CGAC até 12 de Novembro. 
Nela poderemos ollar obras 
de Xoán Anleo, "Ricardo 
Antón Troy.is, Alberto Ba
rreiro, Vicente Blanco, Ale
:xander Braun Mark Forma
nek, Mirko von Gizycki, 
lñaki Gracenea, Jürgen 
Grolle, Stefan Hoderlein, 
Jochen Lempert, Pablo de 
Lillo, Adolfo Manzano, Kat
harina Mayer, Alice Musiol, 
Markus Oehlen, ltziar Oka
riz, Martin Pena, Sérxio 
Prego, ~ Xesus Rodríguez, 

.r 

•MÚSICA 

PARTO 
Música Improvisada a cargo 
deste trio de experimenta
ción formado na Coruña e 
integrado por músicos de 
Kozmic Muf fin e Clúnia. 
As suas impresións e sensa
cións acústicas e visuais, ex
presadas a través de silén
cio, ruido, sons, berros ... 
con cacharros, cachivaches, 
xoguetes, obxectos cotíás e 
instrumentos de fabricación 
própria como proposta para 
sair do imposto. Na Nasa, o 
Sábado 14 ás 23 horas. O 
prezo será de 700 pta. e 350 
pa;ra tripulantes. 

Tri.ves 
•EXPOSICIÓN$ 

MANUEL Luís ACUÑA 
E O SEU TEMPO 
Título da mostra bibliográ
fica, hemerográfica e foto
gráfica, con motivo da ho
rhenaxe en memória do es
critor, xomalista e pedagq
go galeguista . A mostra 
percorre a história do sécu
lo XX a través da voda de 
Acuña. Vintetrés paneis 
recollen os acontecimentos 
roáis importantes na vieja 
deste mestre falecido en 

Ana Pillado 
mostra a 
sua pintura 
na galeria 
5orgadefos 
de VIGO. 

I" 



A NOSA TERRA : ......... ~ .................................................................. . 

A Rede 

1975. No Centro Comarcal 
de Terras de Trives. 

•TEATRO 

TEATRO DA LUA 
Representará a obra titula
da Vltimame·nte non dur
mo nada, o Domingo 15. 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO 
A BARCELÓ 
Poderemos coñecela na 
Casa do Escudo, a partir do 
Mércores 18 e até o 11 de 
Novembro. 

Vigo 
•CINEMA 

PRODUCIÓN GALEGA 
Ciclo de cinco días en xira 
por vilas e cidades, no que 
poderemos ver algunhas das 
mellares curtametraxes, fi
tas de éxito próximo ou xa 
clásicos cunto con fitas his
tóricas. O Mércores 18 co
fneza a quenda correspon
dente a esta cidade coa cur
tametraxe O Matachín, a 
longametraxe Dáme Lume 
e, no aparrado de cinema 
histórico, Sempre Xonxa, 
de Chano Piñeiro; o Xoves 
19 proxectarán a curtame
traxe Amor serrano, a lon
gametraxe Finisterre e a fi
ta de cinema histórico Bea· 
tri:{. No cinema Fraga. 

CINE CLUBE LUMIERE 
Oferécenos a fita O home 
elefante, de David Lioch 
(EEUU-R. Unido, 1980), 
que se proxectará o Luns 
16 ás 20:30 horas, no Audi
tário do ConceUo. O Martes 
1 7, ás 21 horas, e inserido 
no ciclo As matemáticas á 
Pantalla, proxectarase, no 
Auditório do Centro Cultu
ral de Caixanova, Moebius, 
de Gustavo Mosquera 
(Arxentina, 1996); e o 
Mércores 18, á mesma ho
ra, poderemos ollar Good 
Will Hunting (O indoma
ble WiU Hunting), de Gus 
Van Sant (EEUU, 1997). 

BUSCADOR u ... Lo 
www.u-ló.com 

•DANZA 

COREOGRAFIAS 
TRADIClONAIS E 
POPULARES 
A cargo da AguJxición F olcl6-
rica I..embranzas Galegas. O 
Sábado 14, ás 20 horas no 
Teatro-Sala de Concertos do 
Centro Cultural Caixanova. 

• EXPOSICIÓNS 

ANA PILLADO 
Mostra a sua pintura co cor
po centrando a ollada: mozas 
funambullstas sobre fios de 
arámio, raparigas transparen
tes ... Ainda que as formas 
completas de carácter, on-

das, óvalos, elipses ... signifi
can sen precisar de referente 
identificábel. Na galeria Sar
gadelos até o 26 diste mes. 

EDMUNDO PAZ 
Colga as suas pinturas no 
centro múltiple de arteVisual 
Labara. Até o 25 diste mes. 

ISAAC DIAZ PARDO 
Artista, intelectual, empresá
rio e nome fundamental na 
história galega do século XX, 
mostra a sua obra cartelística 
na Sala de Exposicións do Co
léxio de Arquitectos. Trinta e 
oito cartaces, uns do inicio 
da Guerra Civil, outros do 
exílio de Buenos Aires, e os 
últimos criados para a estrea 
de obras de teatro galegas. 
Até o 5 de Novembro. 

LEGADO DE 
POUCARPO SANZ 
Mostra de trinta obras da 
colección de pintura euro
pea, principalmente dos s. 
XVII e XVlll, legada ao con
cello por este mecenas (as 
setenta restantes mostrarase 
cando estén restauradas), 
na Casa das Artes onde per
manecerá até o 12 de Outu· 
bre. Nela podermos con
templar alguns anónimos 
alemáns, do flamenco Peter 
. Brueghel, de Juan Francisco 
Detroy, o holandés Janzx 
Van Croos ou de Roehn. 

] OSEP ÜLIVERAS 
Colga as suas pinturas na 
galería Androx até finais de 
mes. 

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

XAVIERPENA 
O arquitecto e pintor colga, 
no Coléxio de Arquitectos, 
unha mostra da sua obra, dez 
óleos de médio e grande for
mato, de técnicas mixtas so
bre tea e cartón, nos que se 
experimenta unha forte evo
lución desde que expuxera 
hai tres anos. As estruturas 
transfórmanse e pasan de ser 
pechas a abrirse, con liber
dade total, con auséncia de 
referéncias formais nas que a 
ética reaparece transformada 
en estétíca. Até o 22 de Ou
tubro, na Sala de Exposicións 
doCOAG. 

PROSTITUCIÓN 
Alecrín, o Centro de Dia pa
ra mulleres prostituidas orga
niza esta mostra fotografica 
coa participación dos centros 
de Vigo, Ourense, Composte
la e Lugo. Exposición itine
rante que ten como ponto de 
partida esta cidade e que ten· 
ta achegarnos un pouco a eses 
bairros que están tan perto e 
que son tan descoñecidos. In
serida nas actividades contra 
a prostitución, pretende ser 
unha chamada de atención 
sobre a explotación sexual 
con motivo do Día contra a 
Prostituci6n que se celebrou o 
23 de Setembro. Kté o 15 de 
Outubro na Sala dos Peiraos. 

CONCHA FRADA 
Ficci6ns titula esta fotógrafa a 
mostra que podemos ollar na 
galeria Ad Hoc (García Bar
bón 71), até o 17 de Outubro. 
Divídese en tres séries: Explo
sións; Leite derramado; e Bri
llos. Precisión, achegarnento 
ao obxecm, captación do mo
vimento nun intre, utilización 
de acci6ns e obxectos coti
diáns son as premisas coa.5 que 
se move e que leva até o final. 

CARA ACARA 
Título da mostra na que 
Henri Cartier-Hresson é 
protagonista por partida do
bre xa que se presenta o seu 
traballo como fotógrafo do 

Anúncios de balde 
• Clases de ioga pala Escola Sana
tana Dharm·a, pala mañá, serán e 
noite en Cangas, Moaña, Redonde
la e Vigo (Teis , Bauzas~ Coia). As 
persoas interesadas poden chamar 
ao telf. 986 304 357. 

• Curso de danzas do mundo, im
partido polo profesor Suso Cancelas 
no Café-teatro do Real de Moaña, do 
18 de Outubro ao 20 de Decembro to
dos os Mércores de 21 a 22 :30 horas. 
Matrícula 3.5000 pta. Máis informa
ción no telf . 986 422 874 perguntando 
por Suso. lnscricións no Café-teatro 
do Real: Méndez Núñez 24. 

• En Santiago, oferécese señora 
para traballar como empregada de 
fogar, coidando nenos, anciáns ou 
enfermos. Responsábel e con expe
riéncia. 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. 

• Coido enfermos en hospitais ou 
fago traballos de limpeza, en San
tiago Responsábel e con experién
cia. Tlf. 616 253 366. 

• O Movimento de Defesa da Língua 
organiza en Outubro o Circuito Poé
tico Corunha 2000. ·se estiveres in
teressad@ contacta-nos no 606 
915311 ou a través da caixa dos co
rreios 4077-15080 da Corunha. 

• Regálanse cachorros de can de 
cetro semanas. Información, polas 
mañás, no 986 441 182, e palas tar
des no 986 450 044. 

• Vendo acordeón diatónico dun
ha só ringleira de botóns, en tonali
dade de do, marca Hohner, sen es
trear, por 45.000 pta. Perguntar por 
Xan no telf. 981 316 543. 

• Regálase, por cámbio de morada, 
Snawcher xigante con pedigrí, de 3 
anos. Razón no telf. 629 709 119. 

• Búscase persoa para compartir 
piso no centro de Santiago, cale
facción, teléfono, etc. As persoas in
teresadas poden chamar ao 981 
56383~ 

• Nen@s da Revolta, busca teclista
gaiteiro que comparta os plahtexarnen
tos do grupo. Telf. 606 722 492 Sérxio. 

• Taller ContempÓraneo de Arte's 
Plástícas, un xeito diferente de 
abordar a criación a través de dis
tintas. manifestacións artísticas, debu
xo, fotografía, escultura, pintura, etc. 
Atención a0s nenas de 7 a 12. Tfno. 
981 589 258 e 609 825 898. 

• Rias Bai~as 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 
175 litros e posición vertical. A estre
ar. 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 Caca
be los, 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 Humi/la
doiro. Apdo. 81615080. A Coru~a. Es
tamos agardando os vasos traballos 
para facer posíbeis novas 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. 669 251 437 . 

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

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

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

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

Los RABANES 

• Vendo Ford-Fiesta 1.6 Diesel. 
B.on estado xeral. ITV ·pasada. 
290.000 pt;:is . Tfno: 666 945 629. 
Deixar mensaxe no contestador. 

• Véndese P.iso novo de 1 00 m2 ~n 
Alicante . 4 cuartos, 2 baños, terraza 
e trasteiro . Zona centro, a 5 minutos 
da praia. Tfno : 982 331 700/630 390 
283, de 9 a 23 horas. 

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

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

• Véndese matesial de hostelaria 
en bon estado: neveira mostrador, 
frigorífico expositor, balanza dixi
tal, conxelador e cafeteira con 
muífío . 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. · 

• Vendo CDs de jazz da colección 
Blue Note-Time Lite (sen estrear). 
Vendo, asimesmo, outros títulos en 
perfecto estado. Envío listado. Car-

-los Soaxe Piñeiro . Vilela, 8-Tirán. 
36959 Moaña. 

• Véndese parcela de 2.208 m. Si
tuada no núcleo rural ao pé do Pico 
Sacro, Concello de Boqueixón. Prezo 
interesante. Tfno.: 606 250 288. 

• Os CDs e titas coa recompilación 
musical dos Morenos de Lavado
res, editados pola Asociación Viciñal 
de Lavadores para homenax:ealos es
tán xa á venda no Local da Aso
ciación (Ramón Nieto, 302, Vigo). O 
prezo é de 1.000 e 1.200 pta. Fax.: 
986 223 101 . 

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

• Búscase profesor de matemáti
cas comerciais e contabilidade 
para clases particulares no mes de 

_Agosto en Mondariz-Balneário . Inte
resados chamar ao 606 507 853. + 

Despois da xira do pasado 
~o All Star, agora volven 
con máis forza e ilusión 
presentando o seu novo 
traballo, incluindo temas 
como My commmanding wi
fe e Perfidia. Estarán o Xo
ves 19 a partir das 22 horas 
na Iguana Clube por 1.300 
pt,a, adiantada, ou 1.600, 
na billeteira. 

don titulada Feature 
Film, proxecto que parte 
da música de Bernard 
Herrmann -composta para 
a célebre fita Vértigo, de 
A. Hitchcock. Até o 24 
de Decembro. Ademais 
hai un ~iclo de cinema 
brasileiro o Sábado 21 e 
Domingo 22 adicado a Ly
gia Pape e António Ma
nuel e dos rexistos de Ar
tur Barrio. A partir do 29 
de Outubro e até o 1 7 de 
Decembro p~oseguirá con 
fitas escollidas por estes 
artistas. 

V~1 . 1. .,agarc1a 

Bra.ga 
grande escultor Alberto 
Giacometti e tamén é 
protagonista das fotografias 
realizadas pota sua muller, 
Martine Franck, da axén· 
cia Magnum. Na Sala de Ex
posici6ns da Fundación Caixa 
Galiza até o 22 de Outubro. 

V ANGARDA RUSA 
Baixo o epígrafe de "Sen ob
xecto" a Sala de Exposicións 
do Centro Cultural Caixanova, 
acolle, até o 29 de Outubro, a 
mostra de 6le0s, maiormente, 
procedentes do Museu Esta
tal de San Petersburgo, que 
supoñen a aportación máis 
relevante da arte non figura
tiva. A exposición, ademais, 
adquire un interés adicional 
ao seren unha das primeiras 
realizadas no Estado sobre a 
pintura abstracta rusa <leste 
periodo. Vassily Kandinsky, 
Kazimir Malevich e Mikhail 
Larionov, que determinaron 
a variante rusa do "sen ob
xecto" e abriron o carreiro 
dos Alexander Rodchenko, 

l van Kliun, Vladimir Lebe
dev, Mikhail Matiushin, 
[van Puni, Pavel Filonov, 
Boris Ender, Natán Altman, 
Alexander Bogomasov e Ni
kol~y Evgrafov ademais das 
máis emblemáticas criadoras 
Luvov Popova, Olga Roza
nova, Alexandra Exter e Ma
ria Vladiminovna Ender, 
compoñen esta mostra de 
trinta obras que abranxen o 
periodo que transcurre entre 
1910e 1930. 

• EXPOSICIÓNS 

LEOPOLDO NóVOA 
Poderemos contemplar a 
sua obra na Sala de Exposi
cións da Casa da Cultura, 
até o 15 de butubro. 

• EXPOSICIÓNS 

TRES HISTÓRIAS 
DO BRASlL 
Instalacións de tres gran
des da arte brasileira: Ly, 
gia Pape, Artur Garrio e 
Antón Manuel, ou dous 
últimos de nacionalidade 
portuguesa, emigrados no 
Brasil desde a infánCia. 
Tres mostras individuais 
que constituen a primeira 
antolóxica fora do Brasil 
dos seus traballos e pro
xectos. Inaugurarase o Sá
bado 14 no Museu Serral
ve s (D . ] oao de Castro 
21 O) . O mesmo diana ca
pela da Casa de Serralves 
poderemos coñecer a ins
talación de vídeo do artis· 
ta británico Douglas Gor-~ 

• EXPOSICIÓNS 

GALERIA 
MÁRIO SEQUEIRA 
Presenta tres mostras indi
viduais. Baltazar Torres, 
que realiza unha mostra d~ 
pintura e escultura titulada 
Can you live twi.ce! onde as 
paisaxes nos levan a afasta
dos horizontes e a preséncia 
humana está arredada. Pe· 
dro 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 transparén
cia. Finalmente Catarina 
Campino, pFesenta a intala
ción de vídeo Waterfall. 

•MÚSICA 

SINFÓNICA NACIONAL 
DELETÓNIA 
Ofereceranos un concerto, 
dirixido por Terje Mikkel· 
sen e co solista Misha Key
lin (violino), interpretando 
obras de Bersntein, Obertu
re Candide, Sibelius, Con
certo para violino e orquestra 
en re menar, op 47, e Proko· 
fiev, Sinfonia ng 5. O Mér
cbres 18, ás 20:30 horas no 
Centro Cultural Caixanova. 

CoNCEI<;Áo RAMos 
Ocupa cos seus lenzos a 
Galeria dos Coimbras (Lar
go de Sta. Cruz 506, 1 º), 
até o 30 de Outubro. + 

31 -=o xo 
XO 
QN z UJ 

<º .o 
-o o::: 
ll) ca 
().. ~ 
0 1 • ::) 

zo 
UJ 
o 
N 

Agaleria 
Mário 
Sequeira de 
BRAGA 
alberga tres 
exposicións, 
unha de 
Catarina 
Campino, 
da que 
ollamos un 
fotograma 
do seu vídeo 
Woterfoll; 
outra de 
escultura e 
pintura de 
Baltazar 
Torres; e a 
terceira de 
Pedro 
Cabrita Reis. 
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, Ourense acolle Funergal, a feira funerária do Eixo atlántico 

Os cadaleitos galegos procuran novas terras 
9<> CÉSAR LORENZO GIL 

Hai tempo habia na. comarca 
do Paradanta un enterrador 
qu~ sempre remataba os-cai
xóns con duas pontas en ca
da xunta "para que non fose 
fuxir o morto". Outro da parte 
do.._ Barbanza sempre coloca
ba á beira do defunto un bote 
de água de colónia "por se 
tiña que facer algunha visita 
e non queria ir a feder". Ho
xe n di a, Galiza segue pen
sando moito no enterramen
to. E.n Ourense, Funergal 
axuntou todo o sector nun
ha cita comercial que apre
senta as novidades da indús
tria fúnebre e serve de encon
tro para mercados distantes. 

Algo de tétrico se desprende 
cando se entra nunha feira de 
mostras ateigada de caixóns, 
coroas de defu.nto, candela
bros, crucifixos, líquidos disol
ventes e incluso ún tanatório 
móbil e unha cámara cremató
ria. Mais o arrepio do carpo la
go se esvaece. Os coches fu
nebres lacen brillantes coma 
nun salón do automóbil, os en
caixes para os almadraques 
dos cadaleitos gardan moita 
grácia e na maioria dos expo
sitores, a empresa oferécelles 
aos seus posíbeis comprado
res gorentosos licores e embu
tidos variados. "Esta é unha 
feira como outra calquer. Aquí 
vimos facer negócio", comenta 
un dos empresá.rios asistentes. 

Funergal reuniu entre o 6 e 8 
de Outubro en Ourense o máis 
importante da indústria funerá
ria galega. Todos os aspectos 
da cerimónia da marte coló
canse en estilizadas vitrinas, 
pulcros estantes e coloridos 
catálogos. A máxima das 50 . 
firmas que se deron cita ali é 
buscar novas mercados para 
os seus diferentes produtos. 
Esta feira celébrase cada dous 
anos e naceu en 1998 pola ne
cesidade do sector galega de 
criar unha alternativa á Feira 
de Valéncia, a única até entón 
da Península Ibérica. 

A idea foi ben acollida pola in-
d ústri a portuguesa, a mellar 
representada neste certame e 1 

fonte de negócio ·para a maio
ria dos expositores. Segundo 
Ramón Bouzo, director da fei
ra, deste p~ís chegan a maio
ria dos compradores de mate
rial galega. "Hai unha grande 
proliferación de vendas en 
Portugal. Moitos fabricantes 
de caixóns están conseguindo 
colocar os seus produtos ali 
con grandes vantaxes". 

Sobre esta reunión, mália es
tas boas expectativas, paira a 
pantasma da crise. fy'lentres 
aumentan os benefícios das 
compañías aseguradoras e 
máis das empresas adicadas 
á xestión dos enterros, cae a 
demanda de caixóns e demais 
·instrumentos do cerimonial fu
ne r á ri o. Nos últimos cinco 
anos reducíronse as mortes 

Os caixóns poden' levar refrixeración incluida. Abaixo~ tapas cos escudos do Madrid e da Ba~a. 

na Galiza, ao tempo que au
mentaron nun 30 por cento as 
empresas que operan neste 
sector. "Os fabricantes de ma
terial fúnebre non poden li
brarse do seu stock con ofer
tas especiais nen gañarlle á 
competéncia con revolucioná
rias navidades, porque este é 
un sector de desenvolvimento 
moi limitado, a:lén de qÚe as · 
aseguradoras só compran o 
material máis corrente e, polo 
tanto, máis barato", explica 
Bouzo. 

Para o director, nos próximos 
anos terá que producirse unha 
reconversión moi profunda. 
"Cada vez que fecha unha em.: 
presa de caixóns, abren catro, 
porque os empregados daque
la, que coñecen o produto, 
aventúranse a facer o seu pró
prio negócio. lsto condena a 
·viabilidade dos fabricantes, xa 
que cómpre maior concentra- . 

ción para incrementar a rendi
bilidade e reducir os custos". 

Bouzo salienta a tendéncia ex
pansionista dos mercados para 
evitar a queda. "Xa se están 
vendendo cadaleitos galegas 
nas repúblicas ex soviéticas de 
Xeórxia ou Ucránia: Nos Emi
ra tos Árabes hai firmas de 
aqui, igual que nas colónias 
francesas do Pacífico. Pronto 
se han asinar convénios con 
empresas africanas e máis en 
Latinoamérica". 

Soterrado nas 
armas da tua equipa 

Con certeza, o mercado funerá
rio vai engordiño na busca de 
novas produtos. Na mostra ou
rensá destacaron os enfeites 
nos caixóns, axeitados a todas 
as persoas e intereses, e a apli
cación das novas tecnoloxias 
ao redor da marte. 

Agora mesmo, calquer que 
queira que na tapa do seu ca
daleito . figuren as armas da 
sua equipa de futbol, xa pode 
encarregalo. Os máis solicita
dos, de momento, segundo os 
seus criadores, son os escu
dos do Bétis de Sevilla, ainda 
que os do Madrid e do Barce
lona teñen maior difusión xeo
gráfica. 

Para que a calor non estrague 
nengun funeral, apresentouse 
o novo refrixerador adaptado 
aos caixóns. Cun sóbrio dese
ño de madeira, este aparello 
conéctase ao cadaleito e man
te nse no interior un perfecto 
ambiente denantes de entrar 
no nicho. 

Segundo a empresa vallisole
tana impulsora do tanatório 
móbil, Galiza é un mercado 
moi apetitoso, en poténcia,. da
do o espallamento da sua po
voación. Este sistema, integra
do nun tráiler, conserva todos 
os detalles precisos para un 
velório, desde a sala de espe
ra até a pequena capela na 
que o cura pode dicir .unhas 
derradeiras palavras. 

Grácias á informática, a cién
cia de labrar as lápidas pode 
experimentar moitos cámbios 
nos próximos anos. Arredado 
o vello e imóbil deseño de 
cruz, · "Descanse En Paz" 
(DEP) e nome con idade e da
ta de defunción, os novos pro
gramas conseguen anovado
ras fórmulas para destaca·r no 
grisallo cemitério. 

I• 

Parece claro que se a ciéncia 
de facer caixóns segue a 
avanzar, pronto os mortos que 
describía Castelao en Un o/lo 
de vidro. Memórias dun es
quelete van preferir a como
didade do seu cadaleito acol
chado que andar ao frío nos 
valados do camposanto.+ 

Sérbia 
FRANCISCO CARBALLO . 

Está no olla de furacán das 
relacións internacionais. 
Pretende ser o motor dos 

Balcáns: un conxunto xeopolí, 
tico europeu de inquietante de, 
valar. Os Balcáns estiveron na 
órbita bizantina dez séculos; lo, 
go víronse escindidos entre os 
impérios Turco e o Austro, 
Húngaro nun viver inestábel. 
Aí conviven povos, interrela, 
donados sempre, nun desequi, 
líbrio de forzas permanente. 

Sérbia exercia de pulmón de Iu, 
goslávia desde 1918. A supervi, 
véncia da federación voltouse 
problemática ao desaparecer Ti, 
to. Milosevic intentou en 1989 
estreitar os vínculos federativos, 
reduciu as autonomías de Voi, 
vodine e Kósovo e promulgou 
unha nova constitución en 
1990. Este erro restritivo e o 
acoso tanto dos EEUU como da 
Alemaña etc. conduciu á des, 
composición da federación: in, 
dependizáronse Eslóveniá, Cro, 
ácia, Macedónia. Bósnia ainda 
está a constituirse en liberdade 
babeo protección ocidental. 

A República federal de lugoslá
via reconstruise no 92 con Mon
tenegro e Sérbia e foi recoñecida 

·como sucesora de lugoslávia en 
1995. A resisténcia á penetra
ción económica e ideolóxica d 
EEUU e a UE explica algo a po
lítica de Milósevic de reducir o.s 
poderes de Voivodine e Kósovo. 
Sérbia achouse agredida tanto 
desde Kósovo como desde o 
EEUU, Alemaña etc. A teima 
de Milósevic nun socialismo i.so
lado, a perda de zonas sérbias en 
Bósnia e a guerrilla albanesa-ko
sovar provocaron respostas mili
tares e sociai::. de represión espe
cialmente en Kósovo. Os bom
bardeos da OTAN de once se
manas concluiu o 9-VI-1999; K& 
sovo quedou babeo administra
ción provisional da ONU. 

Sérbia devastada pola OTAN 
suportou o embargo e coda clase 
de restricións económicas. A vi
da civil fíxose áspera e dramáti
ca. O xogo eleitoral de Milósevic 
fo¡ un fiasco. Caeu na sua pró
pria trampa. A cidadania asedia
da militarmente, empobrecida, 
optou por K tunica, un av ga
do fiel á cultura sérbia, de desco
fiecida capacidade para articular 
un governo no tecido plural da 
Federación. A Sérbia socialista 
pode agora ser atrapada por un 
capitalismo imisericorde. 

O futuro de lugoslávia é escuro. 
Todo inclina a pensar que só un 
sistema confederal pode confi, 
gurar Sétbia,Montenegro, atra, 
er á paz a Kósovo como autono
mía ou nación e brindar unha 
terra· dos serbiocróatas merece 
respeto; precisa de liberdade sen 
acosos. Xa está ben de vasalax:es 
ao Leste e ao Oeste. + 

Pique e Aznar emociÓná
ronse <liante da "insu~ 
rrección do povo contra 

o tirano" en ·1ugoslávia. As 
poucas horas desprezaban aos 
manifestantes de Aragón "por 
manipulados". E no noso país 
á xente que . se mobiliza Fraga 
e P.ita cámanos "os anarquistas 
das Plataformas". Hai povos de 
primeira, segunda e terceira. + 


