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Os acordos de Sharm el Shej son un obstáculo moi débil a unha guerra anunciada 
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XAN CARBALLA 

A política basca do PP 
A maioria absoluta do PP levou consigo uns cámbios de orientación 
política que retrotraen o "problema basco" ao franquismo. Non son 
verbas políticas acusatórias, senón a constatación simples dunha es~ 
tratéxia política diferente, coa que se pode estar de acordo ou discre~ 
par. Desde a chamada Transición a hoxe un Govemo estatal non 
apostaba unicamente pola via policial, rexeitando a análise, até ag~ 
ra dada por verdadeira, de que ETA non podía vencer palas armas 
pero que, o Estado, tampouco poderia vencer a ET A exclusivamente 
pola via policial. Por eso o Estado ensaiou outras vias coma o Bata~ 
llón Vasco Español ou os GAL, ademais da perene negociación, ben 
desimulada ou pública como en Arxel. A segw:lda diferéncia esencial 
na política do Governo españolé que existía a ,convición de que un 
Govemo Basca sen o PNV significaría a fractura da sociedade civil -
de Euskadi. O PP está convencido de todo o contrário. Pensa que a 
policía, coa axuda da Franza, é quen de desmantelar á banda terroris~ 
ta, pero que o problema non é ET A, senón toda caste de nacionalis~ 
mo. Polo tanto a prioridade principal é desocupar ao PNV de Ajuria 

· Enea. Os métodos soh o de menos. As vítirnas, para 'ET A e para o 
Govem6, serriellan inoedas de.cámbio nu~a partida de·terror.t 
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19 DE OUTUBRO DE 2000 

Sete anos de acordos, de Oslo a Sharm el Shej, 
fican apenas en papel mellado 
. ' .. 

Palestina e Israel, seguen 
no límite da guerra 

-0- XAN CARBALLA 

A mesa redonda do balneário exípcio acaboú cun exíguo e condicionado pacto, que non parece senón un derradeiro 
alento á campaña eleitoral americana. Na mesma beira do precipício, con máis dun cento de palestinos asasinadÓs 
e mesmo algunha re,sidéncia de Arafat en Oaza bombardeada, o problema da ocupación israelita de Palestina volve 
sinalar os límites di pax americana e reclama un novo papel para a ONU, que ainda non se enxerga no horizonte. 

Pedras e paus son as annas dos 111ozos palestinianos frente a un dos exércitos máis poderosos do mundo que exerce de forza de ocupación. 
/ / 

s acordes de Oslo en 1993 pare
cian sinalar unha nova era de paz 
para Oriente Médio logo dun sécu
lo de guerras e ocupacións. Arafat 
e Rabin chocaron as cinco. diante 
de Clinton, no que parecia o coro
lário inevitábel da Guerra do Gol
fo, cando os árabes permitiron a 
reanudación do statu quo anterior 
á invasión de Kuwait, sempre que 
se acordase para Palestina un 
princípio básico; paz por territórios. 
A guerra lanzouse en 1991 contra 
Saddam Husseim con tocio o in
terno dos mísiles e o desprezo to
tal ás "normas de guerra" por par
te das forzas intemacionais (arma
mento atómico de baixa intensida
de, enterramentos vivos no deser
to dunha manchea de soldados 
iraquianos, bombardeo a manten
ta de obxectivos civis ... ), pero res
taurada en parte a situación ante
rior, con lrak submetido a un cerco 
que custa milleiros de vidas 
anuais, os ollos volvíanse á pro
mesa anterior, e Oslo (13 de Se
tembro do 1993) parecia ser un 
ponto de partida con data de che
gada no 2000: proclamación do 
Estado palestino, fronteiras reco
ñecidas e seguridade mútua. Pero 
tocio saltou polo ar. 

Víase vir desde hai tempo. Morto 

Rabin (4-Novembro-1995), nun 
magnicidio que foi ponto e á parte 
no proceso, o sucesor Netaniahu 
supuxo·unha verdadeira barricada 
no camiño da paz. Ao frente do 
Likud, o candidato preferido polos 
americanos adicouse a destecer 
todo o tecido, de acordo cun go
verno americano que era incapaz 
de presionar ao seu estreito alia
do. Comezouse a non respeitar 
nengun tipo de prazo e a renego
ciar todo o xa acordado. Nen o 
cárnbio de govemo, cun ex-xene
ral Barak á fronte, foi capaz de su
perar a situación a pesar das es
peranzas levantadas desde os 
médios: Oslo estaba morto e do 
que se trataba era de · procurar 
responsabilizar aos palestinos do 

. incumprimento. Chegouse asi ás 
reuriións de Camp David, que 
tentaban lograr un acordo baixo o 
sistema de diplomácia en cuarto 
pechado até atopar unha solu
ción, un sistema que a Bill Clinton 
lle era especialmente querido. 

Vén de saber-se que, contraria
mente ao que se filtrou nestas se
manas de lntifada, non se estivo a 
piques de chegar a acordo nen
gun. Só se coñece unha testemu
ña directa, a do membro da dele
gación palestina Akram Haniyyé, 

que na revista Al Awam de Agos
to pasado declarou que Arafat non 
era partidário dese encentro, por
que estaba improvisado e víñase 
dun fracaso de conversas secre
tas en Estocolmo; que os palesti
nos tiveron sempre sensación de 
encontrarse ante unha delegación 
conxunta israelo-estadounidense; 
que non houbo posibilidade nen
gunha de tratar o grave tema dos 
refuxiados, sobre o que Israel non 
admite nengunha responsibilida
de; que non habia cesión nengun
ha sobre o estátus de Xerusalén e 
finalmente que a posición palesti
na remitíase ás resolucións da 
ONU e os acordes de Oslo. 

A pesar de que Camp David pa
recia a derradeira esperanza, nin
guén pensaba que as armas ian 
tronar axiña. Semellaba que o 
anúncio de Arafat de declarar uni
lateralmente a independéncia pa
lestina (13 de Setembro) metera 
unha présa enorme na diplomá
cia e o feito de aqeder a poster
gala traeria un tempo de posíbel 
arranxo ... e nisto chegou Sharon. 

Un criminal de guerra 

Desque Ariel Sharon se fixera 
coa xefatura do Likud, e Ehud 

Barak sofria unha tras outra de
rrotas parlamentárias, as posibili
dades dunhas eleicións antecipa
das en Israel tomaban corpo. Mal 
que ben a situación parecía baixo 
control, dentro do que a raiba pa
lestina podia tolerar. Pero facia 
falla unha provocación e o Estado 
israelita argallouna da maneira 
máis cruel: encabezouna Sharon, 
o xeneral que en 1982 bloqueou 
as aldeas de Chabra e Shatila, 
nas aforas de Beirut, iluminounas 
cos reflectores do seu exército, e 
deixoulles paso aos seus aliados 
falanxistas libaneses, para que 
durante dous dias asasinasen e 
submetesen a tocio tipo de seví
cias e violacións a case 2.000 
persoas, entre homes, mulleres e 
nenos. Sharon nunca foi xulgado, 
non entrou en nengunha lista ne
gra de nengun tribunal interna
cional, quedou libre, formou parte 
de diferentes gabinetes israelitas 
e agora pode ser mesmo primeiro 
ministro se gaña o Likud, ou mi
nistro de Asuntos Exteriores nun 
governo de concentración. 

O 29 de Setembro pasado Sha
ron saiu de casa, acompañado 
de máis dun milleiro de militares 
israelitas, entrou na chamada 

Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

Esplanada das Mesquitas e 
acendeu a mecha dunha lntifa
da que nengun líder palestino 
estaba en condicións de conter. 
Era a desculpa ideal: organizar 
unha matanza e despois botarlle 
a culpa á Autoridade Nacional 
Palestina por non poder contro
lar aos seus. A cenificación non 
sae ben por moitas razóns: os 
mortos sucédense por minutos, 
caen nenos, e praticamente to
das as vítimas teñen disparos 
na cabeza e no ventre. Fronte 
ás pedras da cólera palestina 
enfróntanse fusis, helicópteros 
artillados, tanques, ... aos pou
cos dias a televisión francesa fil
ma o fusilamento sen piedade 
dun meniño de doce anos para 
o que o seu pai pedia piedade 
detras dunha rocha ... 

A raiba dos palestínos exté.nde
se a todos os países árabes, de 
Marrocos a lndonésia, lográndo
se unha unanimidade ~en pr~ce
dentes cercanos. O Cúmio Ara
be dos próximos dias ten sobre 
a mesa diferentes posicións: 
Exipto e Xordánia condicionados 
pala sua fronteira con Israel e os 
acordos bilaterais, Síria a Líbano 
fronteirizos pero con terras ocu
padas, lrak encolerizada pola 
agresión contínua, ... Non é pro
bábel que se acade a unanimi
dade, pero o mundo vai ter que 
escoitar as voces fortes dunha 
nación árabe que non está dis
posta a poñer a outra meixela 
permanentemente e á que a 
ONU, traida e levada na anterior 
crise do lrak de correveidile dos 
norteamericanos, xa non pode 
contentar postergando unha e 

ESTA'S~MAN.Al 
ANOSATERRA 

outra vez, todas as resolucións 
favorábeis a rematar coa ocupa
ción militar de Palestina. 

Finalmente a reunión de Sharm 
el Shej (Exipto), na que Clinton 
se empeñou, só se realizou des
pois de que, tras a morte por lin
chamento de tres soldados israe
litas que se querian infiltrar na ln
tifada, Israel se adicou abombar
dear locais da Autoridade Na
.cional Palestina (unha residéncia 
de Arafat, várias comisar~as, ... ). 
A ameaza dunha guerra aberta 
postérgase uns dias, porque os 
pontos acadados apenas son un 
mínimo dique de palla fronte a 
tanta xenreira contida. A abruma
dora· superioridade militar israeli
ta é, paradoxicamente, a única 
posibilidade de que o xenocídio 
palestino non se consume.• 

Palestina, país ocupado 
1897 Primeiro congreso mundial sio

nista en Basilea, no que se afir
ma o propósito de criar un fogar, 
en Palestina, para o povo xudeu. 

1900-1930. Auxe da imigración xu
dia a Palestina e colonización 
progresiva do território. 

1919. Despois da 1 Guerra Mundial e 
o afundimento do Imperio Otoma
no, a Sociedade de Nacións esta
belece o sistema de mandados. 
En 1920 asígnase á Gran Breta
ña un mandado sobre Palestina. 

1920-30 Auxe do nacionalismo árabe e 
choques entre a povoación autócto
na palestina e os colonos xudeus. 

1936-39 Revoltas palestinas antisio
nistas. 

1937 O informe Peel recomenda a 
partición do território 

1938-39. Radicalización dos grupos 
sionistas ante as restricións britá
nicas á imigración. 

1940-45A11 Guerra Mundial e o éxo
do xudeu de Europa agudizan a 
presión dos grupos sionistas. 

1947 Resolución 181 da Asemblea 
Xeral das Nacións Unidas que 
propón a partición de Palestina. 

1948. Declaración do Estado de Israel 
1948-49. Retirada britán ica. Primei

ra guerra árabe-israelita. Éxodo 
de refuxiados palestinos aos pai
ses viciños. Cisxordánia e Gaza 
son administradas por Xordánia 
e Exipto respeitivamente. 

1956. Participación israelí na gverra 
de Suez ao lado das poténcias 
coloniais , Fráncia e Gran Breta
ña, contra a nacionalización do 
canal por parte de Exipto. 

1964. Nace a Organización para a 
Liberación de Palestina, OLP. 

1967. En Xuño , Guerra dos Seis 
Dias . Israel ocupa militarmente 
Cisxordánia, a Franxa de Gaza, o 
Sinai e os Altos do Galán. Tamén 

Superffcle da Palestina Histórica: 

Israel actual: 21.946 km2 

Territórios palestinos: 6.257 hm2 

Cisxordánia: 5.872 km2 
Gaza: 378 km 2 

Área autónoma en 1997: 
4% de Cisxordánia e Gaza 

Área con autonomía limitada en 
asuntos civís: 23% de Cisxordá
nia e Gaza 

[Referéncia comparativa: Galiza: 
29.434 km2

• (A Coruña, 7.876; 
Lugo, 9.803; Ourense, 7.278 e 
Pontevedra, 4.477)] 

se anexionan Xerusalén. lnícian
se as políticas de expropriación 
de terras, instalación de colonos 
e control da povoación palestina. 

1970. Expulsión da OLP de Xordá
nia e instalación en Beirut. 

1973. Outubro. Guerra do Yom Kip
pur na que Exipto e Síria atacan 
Israel. 

1974. A ONU recoñece á OLP como 
único e lexítimo representante do 
povo palestino. 

1975. A resolución 337 da ONU de
fine o sionismo como unha forma 
de racismo. 

1978. Acordos de Camp David entre 
Israel e Exipto. Tratado de paz 
en Marzo de 1979. 

1982. A raíz da invasión israelita do 
Líbano, o cuartel xeneral da OLP 
é trasladado a Túnez. 

1985. Ataque aéreo israel í ao cuar
tel da OLP en Túnez. 

1987. En Decembro comeza a lntifi
fada (insurreción popular)' nos te
rritórios ocupados. 

1988. Xordánia anúncia a fin dos 
seus· lazos administrativos coa 

Povoación palestina total en 1997: 

Cisxordánia: .... ................ 1.450.000 
Gaza: .............................. 1.050.000 
Israel: ...... ........................... 900.000 
Xordánia: ........................ 2.100.000 
Líbano: ............................... 350.000 
Síria: ....... ........................... 350.000 
Resto do Mundo: ............... 800.000 

(Densidade de povoación média: 
400 hab./Km2 e en Gaza máis 
de 2. 780 hab./Km2

) 

Cisxordánia. 
1991. Guerra do Golfo. Conferéncia 

de Madrid 
1993. Acordos de Oslo (1): Israel e a 

OLP recoñécense mutuamente e 
asinan unha declaración de prin
cípios para o autogovemo pales
tino. lníciase un periodo transitó
rio que debía dar paso a unha 
solución definitiva en cinco anos. 

1994. Maio: instalación da Autorida
de Nacional Palestina en Gaza e 
Xericó. En Agosto, o presidente 
Arafat instálase en gaza. 

1995. Setembro, Acordos de Oslo 
(11) que amplian as zonas de au
togoverno palestino. En Novem
bro é asesinado Isaac Rabin. 

1997. Paralización do proceso de 
Paz. Fréase a fiüimaHzación das 
relacións entre Israel e o resto 
dos países árabes.• 

FONTES: 

Palestinian Central Bureau of Statistics. 
www.pcbs.org ! lsaías Barreñada. Investigador 
do Instituto Universitário Ortega y Gas.set. 
www.nodo50.org/palestlna/home. htm 
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Israel ven colonizando território palestiniano desde os anos vinte. A pesar dos 
acordos de Oslo, a construción de asentamentos proseguiu. Na foto, construción 
xucleas perto de Ramallah. 

Claves do conflito 
ISAIAS BARREÑADA 

Inicialmente tratábase dunha disputa entre dous rnovernentos naciona; 
listas por un mesmo território. Estes dous rnovirnentos eran rnoi desi; 
guais. O árabe palestino era un rnovirnento autóctono equiparábel aos 
dos países viciños, que reivindicaba o direito á libre determinación. O 
outro era un rnovirnento esóxeno, europeu e de inspiración colonial.is-
ta, que reivindicaba a reunificación dos xudeus dispersos na terra dos 
seus ancestros, e era totalmente alleo á realidade do lugar. Os primeiros 
pasos do conflito foron propiciados polo colonialismo europeu que viu 
con bon ollas o proxecto de colonización e modernización sionista. 

-Nen sequer a guerra de 1948-49 resolveu de facto o desacordo sobre 
unha partición do território-tal corno propuña a comunidade interna
cional. Só deu lugar á criación do Estado xudeu sobre parte do territó
rio e a dispersión dos palestinos. O conflito cornplicouse ao implicar 
tanto aos países árabes viciños, que viron a Israel como unha espiña 
colonialista cravaaa no mundo árabe, como ás grandes poténcias con 
intereses na zona que se aliñaron con cada unha das partes. Pola sua 
banda, Israel desenvolveu un discurso ideolóxico que xustificaba as 
suas posicións (liberación nacional, democrácia e socialismo, lexiti- -
rnidáde histórica e relixiosa, etc.) A violéncia prolongada abocaría á 
negación do...-Óutro (a total exclusividade dos proxectos: a existéncia 

- dun supo tia a desaparición do outro) .e á radicalización das posturas. 

A comunid~de internacional foi incapaz de irnpor unha negociación 
ou facer cumprir as suas resolucións e a duración do conflito foi afon
dando os motivos de tensióri e dificultando atapar solucións satisfac; 
tórias para as partes. A entidade estatal xudia consolidouse e a ocu; 
pación transformou a fisionomía da Cisxordánia e Gaza. Mentres 
tanto os palestinos se converteron nun povo desarraigado e depen
dente da axuda exterior. 

Hai que facer notar que a pesar de que o sionismo recorra á identida
de confesional como elemento lexitimaclnr e <llle·. oola sua banda, o 
Islam teña sido un compoñente import~~e- d~-~a~ionalisrno árabe, 
o conflito israelo;palestino non é un conflito relix.ioso nen étnico: 
atopamos grande diversidade étnica entre os xudeu~ e diversidade 
confesional entre os palestinos.• 

Guerra posíbel, trunfo imposíbel 
Chega o século xx1 e o problema de Oriente Médio 
segue aberto en carne viva. Acaso o final esteña máis 
cerca, acaso sexa a guerra o que se aviciña, o certo é 
que a situación neste Outono está máis quente que 
nunca. Canta o empresário galega-palestino Ghaleb 
Jaler que cando neste ano foi hospitalizar á sua nai 
doente, e tivo que sair para Xordánia por falla de 
infraestrutura hospitalária nos territórios ocupados, un 
soldado parouno na fronteira: "se sae non volve 
entrar", espetoulle; cando lle botou en cara que aquela 
era a sua Terra, descubriu que o soldado era un mozo 
xudeu recentemente emigrado da Arxentina. Velai 
unha das caras que máis se oculta da realidade 
palestina: viven nun país baixo ocupación militar, en 
contínua colonización, concedendo direitos a persoas 

. chega'das de tora, que pasan a ser cidadáns 
privilexiados fronte aos naturais de Palestina. 

En Oslo chegárase a un entendimento de princípio que 
supuña o mútuo recoñecimento. Aquilo supuxo a 
concesión do Prémio Nobel a Arafat e a Rabin, e 
parecia que en poucos anos a paz seria posíbel. Pero 
non se pode armar un monstro e pensar que pode ser 
engaiolado con facilidade. A existéncia de Israel 
implicou armar a toda a sua povoación, Ciiar uns 

servizos policiais internos (Shim Bet) que teñen 
amparo legal para torturar e un servizo de espionaxe -
exterior (Mossad), exemplo de licéncia para matar. 
Israel posue mesmo bombas atómicas, ainda que só 
se admita pala boca pequena, pero enfronte ten un 
inimigo que, por máis que teña récorrido ao terrorismo, 
enfróntase as máis das veces con pedras ante tamaño 
exército. 

Acaso sexa esa abismal diferéncia, a imposibilidade 
de ter un inimigo concreto ao que enfrontar no 
campo de batalla, a meirqnde vacina contra a 
guerra. Nas últimas semanas quérese apresentar 
insistentemente á policia palestiniana ou ao grupo 
Tanzim, como un verdadeiro exército secreto 
palestino. Pero apenas son armas lixeiras as que 
portan, tal e como se acordara en Oslo, e viuse . 
perfeitamente que ante os helicópteros israelitas só 
lles queda fuxir. 

A paz que se precisa en Palestina non só ten que ser 
xusta, senón rápida. Toda unha xeración de palestinos 
admitiu ceder para lograr a paz e o sucedido nas 
últimas semanas só sementa frustración, raiba e 
sobretodo mina a Autoridade Nacional Palestina, única 

garantia, con todas as limitacións que se queira, de 
que hai un único interlocutor. Dividir os palestinos 
pode ser obxectivo israelita pero é un auténtico 
desastre para quen queira chegar a unha paz 
duradeira. 

As imaxes que chegan da Palestina tamén amasan 
outra realidade incontestábel: millóns de persoas viven 
na miséria, rodeadas de tanques e bloqueados un dia 
e outro tamén. Os territórios ocupados son verdadeiros 
campos de concentración. Israel non quer admitir a 
comparación co rexime nazi, porque xudeus foron as 
principais vítimas daquela indústria da marte de Hitler. 
Pero o ermo, a fame, unha distribución de soberania 
con aldeas isoladas como pretenden os máis duros do 
sionismo non é admisíbel. Palestina terá que ser un 
território, un estado, un lugar para viviren os seus 
habitantes e fogar para os seus refuxiados polo mundo 
adiante, e ben sºexa Israel ou a comunidade 
internacional, terán que pagar por tantas décadas de 
vexación. Haberá ou non guerra, pero todos teñen que 
ter o convencimento de que a guerra só suma dor e 
morte e postergará o reclamo dun povo que berra polo 
direito a existir. • 

ANOSA TERRA 
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Saneada unha torre de ventilación do Hospital Xeral de Vigo que levaba dus anos sen limpar 

Nunca se poderá identificar a fonte da lexionella 
*H. VIXANDE 

Detrás dun "non se incum.;. 
p~iu nengunha norma obriga
tória no control da lexione
lla" agáchase unha filosofia 
de recorte no gasto na sani
dade pública que o Governo 
galega non quer recoñecer. 
Para esvaer ·a responsabili-

. dade, a Administración su
mo u un cumulo de oculta
mentos e contradicións no ca
so do broto de lexionella apare
cido no Hospital Xeral de Vigo. 

O doce de Outubro, dous días 
despois de facerse público o 
·broto de lexionella en Vigo, a 
Consellaria de Sanidade dábao 
por concluido, ainda que decla
raba que agardaba tres dias pa
ra pechar o caso. Até . o Mérco
res dezaoito, acertou a Conse
llaria, pero o cúmulo de contra
dicións indican que só foi iso: 
acertar, porque despois afirmou 
descoñecer con absolutas ga
rantias a procedéncia do broto e 
mesmo ignorar o contido da au
topsia xudicial praticada ao pri
meiro dos mortos, un dos traba
lladores da contrata de limpeza 
do hospital, que faleceu na sua 
vivenda .cando apresentaba un 
cadro atípico de pneumonia. 

O broto provocou unha grande 
alarma social porque tanto o 
Hospital Xeral como a Consella
ria de Sanidade, através da Di
rección Xeral de Saúde Pública, 
só actuaron con sixilo no tocan
tes ás responsabilidades que 
afectaban ao Hospital. O pasa
do dia 11 técnicos da Consella
ria limpaban unha torre de refri
xeración do Hospital Xeral da 
que se sospeitaba que podia 
proceder o broto. Fontes ben in
formadas revelaron que eses 
mesmos técnicos surprendéron
se ao comprobar que desde ha
bía dous anos non se limpase a 
torre de refrixeración, máxime 
cando· iió mesmo Hospital rexis
tárase outro broto de lexionella 
en 1998 e daquela déranse ins
trucións moi claras para realizar 
un axeitádo .control para evitar 
novos brotas. Desde a xeréncia 
insístase en que non se incum
priu nengunha norma obrigató
ria no control da lexionella, pero 
todo indica que a vixiláncia que
da aí, sen mostrar máis celo 
que o estritamente necesário. 

No control dunha das torres de 
ventilación do Hospital Xeral xa 
se tirara a conclusión de que o 
broto partía dali. Ainda que a se
guridade non era absoluta, des
pois de cruzar dados sobre os 
enfermos, todo permitía descar
tar que o broto partise doutra 
estación de refrixeración de edi
fícios da zona. Contado, o con
trol coincidía temporalmente co 
realizado nuns grandes arma
.céns próximos, pero de imediato 
Sanidade· difundiu que o broto 
podia proceder dunha área es
tensa na que están tanto o Xeral 
como os grandes armacéns, asi 
como un hotel. Sobre que esta
belecimentos lle parecían sos
peitosos -ainda que xa non· ha
bia sospeita nengunha e nen
gun empregado deses estabele-

cimentos figurou entre os doen
tes- a Consellpria non tivd in
conveniente en 'realizar declara
ción. En todo o demais, calou. A 
confusión e a alarma estaba se
mentada, mália que o concello 
extremara a precaución para 
que non s_e producisen situa
cións de pánico. 

A directora xeral de Saúde Pú
blica, Pilar Farjas, tampouco 
contribuiu ao mantenimento da 
calma. O Domingo quince de 
Outubro recoñecia ao xornal 
ABC que o Hospital Xeral non · 
comunicara a existéncia do bro
to até o dia seis de Outubro. · 
Ese mesmo xornal denunciara o 
dia anterior que a Xunta non di
fundiu con anterioridade a exis
téncia do broto para evitar que 
coincidise co debate do estado 
da Nación. Por esta razón, o de
putado do BNG XÓsé Francisco 
Ferreiro Abelleira exixiu da Xun
ta a demisión do conselleiro de 
Sanidade Xosé Maria Hernán
dez Cochón ou a apresentación 
dunha demanda contra o ABC. 

Responsabilidades políticas 

Mália que hai certa demora na 
confirmación de que un broto 
pneumónjco está causado pala 
lexionella, a xeréncia do Hospi
tal Xeral recoñeceu implicita
mente aos traballadores do 
centro que algo sospeitaba. A 
presidenta do Comité de Cen
tro, Susana Pequeño (CIG) reu
niuse co xerente e outros mem
bros do persoal do hospital o 
dez de Outubro e só entón co
municou ter a sospeita de que 
había lexionella, pero o dia seis 
xa recebira unhas probas pro
cedentes dun centro especiali
zado na matéria en Majarahon
da nas que se confirmaba ~a 
presenza de antíxenos de lexio
nella. Todo isto non abonda pa
ra a garantir a existéncia da en
fermidade, pero é proba de que 
a dirección sospeitaba que era 
lexionella, com:o efectivamente 
logo admitiu. Ainda asi, só de
clarou oficialmente a existéncia 
do broto o dia dez e ao dia se
guinte procedeu a limpar a torre 
de refrixeración na que agora 
todo aponta a que se aloxaba a 
bactériacausante do broto. 

Demasiado sixilo no tratamento 
informativo, demasiado retraso 
na declaración oficial do broto e 
demasiada rapidez en limpar a 
torre de refrixeración como para 
non sospeitar que a bactéria es-

. taba aí. A consecuéncia do sa
neamento desa torre de ventila
ción do X eral, n.u nea se poderá 
identificar a forite. lsto por unha 
banda non permite declarar ofi
cialmente rematado o broto a 
menos que haxa constáncia de 
que efectivamente estaba ali 
agás que non se queira recoñe
cer. Declarar publicamente que 
o broto procedía da torre de re
frixeración do Xeral de Vigo im
plica cando menos ter que asu
mir a responsabilidade civil po
los danos causados. Ainda asi, 
xa se apresentaron dent'1ncias 
por parte da As.ociación de 
Afectados por Erros Médicos. 
Estas denúncias son a única via 

Sanidade sinalou como sospeitosos de ser a fonte do broto a outros edificios próximos 
ao Hospital Xeral (na foto), pero foi moi discreta en todo o demais. A.N.T. 

O conselleiro de Sanidade H. Cochón. 

para o esclarecimento dos feí
tos e a depuración de respon
sabilidades. 

Haxa ou non rE;!sponabilidade ci
vil ou penal de membros da xe
réncia do Hospital Xeral, hai ta
mén unha responsabilidade po
lítica da ·directora xeral de Saú
de Pública, Pilar Farjas, que in
correu en numerosas contradi
cións, do ponselleiro de Sanida
de, Xosé Maria Hernández Co
chón, e do presidente do Gover
no galego, Manuel Fraga, que 

, chegou a afirmar con rotundida
de que o_ broto estaba tora do 
Hospital. As declaracións de 
Fraga non só demonstraron un
ha absoluta ignoráncia senón 
que contribuiron a incrementar o 
estado de alarma e a espallar o 
temor entre usuários de instala
cións comerciais e hostaleiras 

_ ~ próximas que non alonxaban a 
bactéria do broto. 

O dia de pechar esta edición, e 
despois de declarar a Xunta re
matado o broto de lexionella en 
Vigo, había nesa cidade un tra
ballador do Hospital Xeral afec
tado por lexionella e sete em
pregados dese centro máis con 
pneumonia típica. Houbo 28 en
fermos de lexionella, dos que 
faceleceron dous, ademais dun 
terceiro, que padecía o mal pe
ro que morreu ·por complica-

. cións derivadas doutros cadros 
patolóxicos polos que tora in
gresado no Xeral. Ainda que 
non todos os falecidos morreron 
no hospital e que non están to
dos ingresados, o último caso 
con ingreso produciuse o dia oi-
to de Outubro, pero xa manifes
tara os primeiros síntomas o dia 
un de Outubro. • 

-Lexionella 
en Vigo, 

conselleiro 
en Venezuela 

A política sanitária de 
Fraga Iribarne non é só a 
máis errática e contraditó
ria de todas as suas políti
cas sectoriais, senón ta
mén a roáis alarmante e 
supeditada a desígnios e 
intereses alleos. De todas 
estas afirmacións nada 
gratuitas tivemos dous cla
ros exemplos nas últimas 
semanas. Por unha parte, 
Fraga anúncia que as fun
dacións anitárias pa arán 
a ser de titularidade públi
ca; pola outra, aparece un
ha nova contaminación 
por lexionella nun hospital 
do Sergas. Ainda que non 
o semelle, sen casos ínti
mamente relacionados. 

Se cando Fraga puxo en 
marcha as fundacións non 
foi quen de explicar as 
verdadeiras intencLóns--1.. 
menos ainda o foi á hora 
do trasacordo, xustificado 
palas críticas da oposi~ 
ción. Como se lle impor
tasen até de agora! A mo~ 
dificación ainda é máis 
singular políticamente por 
canto se produce ao médio 
mes de realizar no parla
mento unha encendida 
defensa deste mecanismo 
de xestión sanitária e da 
sua legalidade ante a pro
posta do BNG que ciernan~ 
daba precisamente o con
trol público destas forma
cións. 

As razóns deste cámbio de 
política é preciso bu calas 
en Madrid, onde, ao ito 
días, realizan o mesmo 
anúncio que Fraga. Con 
xustificacións de tan pou
co peso como as dos seus 
compañeiros galegas: é 
mellar agardar a que este~ 
ñan transferidas as compe
téncias a todas as autono
mías. Totalmente ao revés 
das razóns dadas por Ro
mai Beccaria cando era 
ministro para poñelas en 
marcha! 

A contaminación por le
xionella no Hospital Xeral 
de Vigo non son froito da 
casualidade, nen do risco 

. médico, senón efecto cau
sado pola política sanitá
ria da Xunta de aforrar di
ñeiro neste sector, concul
cando reglas elementais de -
mantemento das instala
cións. Un claro indicati
vo: nos orzamentos dos úl
timos anos, as partidas de 
gasto sanitário só aumen
tan no apartado de paga~ 
mento das medicinas .. E o 
conselleiro Cachón? Nen 
cesado, nen dimitido; de 
viaxe en Venezuel?-. • 
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Renueva la Presidencia de don ~uell'raga, votando en la sede del 
Partido Poptllar, en Colonia 1473, ha$ta ~ l'i dé octubre. 

También puedet en~ tu voto por c:oneo: Si no llegó a tu casa et soba de 
votación, rethalo de la oficina de Correos más ptóxilna. 

lf)c~<1e dd l'.utat.lu l'1.i p11la1 1.k G.d1<·1&1 cu U1t1L!1t.,~ . C:o11»n1:1 1 ~·!\ l1·k!(itH• . ~d "·' .',. 
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A reforma legal impedirá que os emigrantes voterJ en sedes de partidos políticos. Na imaxe, programa do PP no Uruguai chamando 
bO voto nos seus locai5. 

A moción, apresentada polo BNG, recolle cámbios na Lei eleitoral 

O Congreso aproba por unanimidade 
mellorar as condicións dos emigrantes 
O Congreso dos Deputados 
aprobou o pasado Martes, 17 
de Outubro, tomar unha série 
de medidas destinadas a me
llorar as condicións dos cida
dáns do Estado español que 
moran tora do país. Todos os 
grupos da Cámara aceptaron 
unha moción do BNG, que in
cl ue cámbios substancials 
nos dlreltos políticos, econó
micos e sociais dos emigrantes. 

A proposta redactada polo depu
tado nacionalista Carlos Ayme
rich contempla vários pontos de 
actuación, encamiñados a modi
ficar de xeito definitivo diferentes 
apartados legais que mantiñan 
en desigualdade os galegos do 
exterior -ademais dos emigran
tes do resto do estado- respect9 
aos que viven no próprio país. "E 
básico e lóxico que se procure 
que non exista diferéncia de tra
to para aqueles cidadáns que ti
veron que marchar e os que fica
ron", explicou Aymerich. 

Segundo o parlamentário, o 
maior adianto que se pode pro
ducir en breve na vida cotiá dos 
emigrantes responde á interven
ción do Estado español no es
tranxeiro, especialmente nos paí
ses máis deprimidos economica
mente, para compensar con pen
sións dignas aqueles cidadáns 
que non poden traballar. Para 
dignificar o nível de vida destes 
emigrantes, a moción aprobada 
no Congreso prevé un baremo 
que consiga, finalmente, corrixir 
os problemas cos que conviven. 

Xustamer.ite, o Parlamento ten a 
encomenda de obrigarlle ao go
verno a axilizar os trámites de pa
gamento das pensións de xubila
ción para os emigrantes que resi
den en países con convénios bi
latefais en matéria de s~guridade 
social, caso da maior parte dos 

estados latinoamericanos. Como 
afirmou Aymerich, actualmente 
estas pensións teñen unha de
mora mínima de cinco anos, por 
culpa da morosidade á que están 
abocados moitos estados sen li
quidez pública. "Se os seus orza
mentos non chegan para cubrilo 
todo, obviamente este tipo de 
causas queda para o' final". 

Voto en mesa 

Outro dos importantes cámbios 
que traerá consigo esta moción 
vaise reflectir na Leí eleitoral. A 
demanda do BNG quere que se 
estabeleza un novo sistema nos 
comícios locais, autonómicos e 
xerais para os votantes no exte
rior. Se até agora, o normal era 
a votación por correo, en cir
cunstáncias diferentes a como 
operaba no interior, a reforma 
introducida supón unha transfor
mación radical do modelo. 

Tal e como reclamaba o Consé
llo Xeral da Emigración e osco
lectivos de residentes, cada es
tabelecemento consular e cada 
embaixada de España disporá 
de mesas eleitorais, con presén
cia de interventores ttos partidos 
que asi o soliciten. O voto postal 

só poderá usarse en circunstán
cias especiais e verase someti
do a todas as garantias coas 
que conta no território español. 

Para que esta modificación ope
re nos próximos comícios, os 
galegas, o BNG presentará an
tes do 21 de Outubro unh~ pro
posición non de lei para mudar a 
Leí Orgánica do Réxime Eleito
ral, co fin de que se apliquen es
tas medidas tal e como se apro
baran nas Cortes. "Con este pa
so, conséguese, despois de tan
to tempo, equiparar os direitos 
políticos de todos os cidadáns, 
vivan onde vivan", manifestou o 
parlamentário galego. 

Outras das medidas que se in
cluí ron refírense á_ integración 
dos emigrantes retornados, á in- _ 
formación relativa ao carácter 
pluriiingüístico do estado e a pre
séncia desta diversidade nas ini
ciativas educativas públicas (Ins
tituto Cervantes, UNED, colexios 
españois ... ) e nas facilidades pa
ra obter a nacionalidade para os 
descendentes agora discrimina
dos, como os filias de españolas 
naturais, "unha situación incom
prensíbel a estas alturas", tal e 
como aseverou Aymerich.+ 

Fraga emprega éartos públicos para 
facer campaña en Buenos Aires 
O presidente da Xunta, Ma
nuel Fraga, de viaxe institu
cional por Latinoamérica, 
aproveitou unha xuntanza co 
Centro Galega de Buenos Ai
res ·para facer propaganda 
política do Partido Popular. 
Durante a celebración da 
"Festa do cocido" na capital 
arxentina, Fraga viviu unha 

xorn'ada típicamente eleitoral. 
Tal e como canta Serafín Lo
renzo na sua crónica para La 
Voz de Ga/icia, o acto estivo 
presidido por unha enormé 
foto manipulada do líder da di
reita galega e nas mesas ha
bia centos de exemplares de 
Galicia Terceiro Milenio, pan
fleto recorrido xudicialmente. • 

ANOSATERRA 

Augas de Galiza 
aproba 24-encoros até o 2017 
A Xunta de Governo do' ente Augas de Galicia aprobou o 17 
de Outubro o Plano Hidrolóxico de Galiza-Costa, polo que se 
propón a. construción de 24 encoros até o ano 2017. Alguns 
dos previstos son xa yellas propostas de encaros hidroeléc
tricos como o do río Umia, que se xustifican pelas necesida
des de abastecemento ou prevención de enchentes. A Fede
ración Ecoloxista Galega, q1;1e votou en contra, considera o 

, plano "un catálogo de obras públicas subordinado aos intere
ses do sector da construción e do sector .hidroeléctrico".• 

'O compromiso co Padre Silva 
I 

está por escri~', di Anxel Carreño 

5 

Comezaron as comparecéncias na comisión de 
investigación do caso Benposta eno Parlamento co 
desfile de conselleiros chamados a declarar. Mentres 
Xosé Antonio Orza, Xosé Cuiña e Xaime Pita acusan ao 
Padre Silva,. responsábel da Cidade dos Muchachos, de 
provocar o conflito, o que era conselleiro de Política 
Territorial hai quince anos, Anxel Carreño, asegura ·que 
existe un compromiso por escrito co mesmo. Carreño 
alude ao documento polo que a Xunta era beneficiária 
dunha cesión de terreas sePlpre que construíra ali 
vivendas sociais, condición que non se cumpriu. 
Asimesmo a conselleira de Fam(lia, Manuela López 
Besteiro, e o conselleiro de Educación, Celso Currás, 
negaron que os requerimentos de_ información sobre 

- supostos-maos-tratos-~os-pequenos de Benposta 
tiveran que ver co litíxio dos terreas.• 

Holanda retira o seguro obrigatório · 
para os emigrantes 
O governo holandés substituíu o seguro obrigatório aos 
traballadores estranxeiros naque! país por outro voluntá
rio. Oeste xeito, aqueles galegas que traballaran no país 
centroeuropeu só posuen este seguro até finais do ano 
pasado. Os demais terán que se acollará nova modali
dade opcional, sempre que non teñan feito os 65 anos. 
Todos os maiores desta idade carecen ae direitos res
pecto a este seguro. Esta medida pode afectar aos direi
tos sobre percepcións de pagas públicas e prestacións 
sociais que o Estado de Holanda lles adebeda aos asa
lariados galegas que xa non moran naque! país. Asi o 
comunicou a Asociación de Emigrantes Retornados de 
Pontevedra, quen se ofereceu para resolver calquera 
dúbida dos traballadores galegos nos países europeus. 
O número de teléfono deste colectivo é o 986841206.• 

Educación suprim~ 180 prazas de méstres 
A consellaria de Educación anunciou o 16 de Outubro a 
supresión de 180 prazas de mestres de infantil e 
primária, polo que as centrai$ CIG, UGT, CSIF e STEG 
amasaron a sua oposición a esta medida "mentres non 
se leve a cabo a negociación duns novos critérios para 
fixar as plantillas dos centros de primária, infantil e 
coléxios públicos integrados". Estos sindicatos levan 
de xeito unitário a demanda de debatir na mesa 
sectorial unha negociación na que solicitan, entre 
outras cuestións que "todo o profesorado de infantil e 
primária teña as mesmas condicións de traballo que o 
profesorado de Secundária". • 

As estradas galegas inciden máis 
nos acidentes que as do resto do Estado 
A porcentaxe da relación siniestralidade e estado da 
via .sitúase en Galiza nun 1 % mentres que a media .total 
do Estado está nun O,é5%, segundo a información do 
Governo central ao deputado do BNG ·Guillarme Váz
quez. "O feito de que a porcentaxe desta relación sex~ 
na Ga_liza superior é a evidéncia do lamentábel estado 
en que se atopan nasas as estradas", sinala Vázquez.+ 

Demandan o pago d~ matricula 
universitária en catro prazos 
Comezou unha campaña dos CAF no campus da 
Universidade de Santiago para exixir que o pagamento 
da matrícula universitária poda facerse en catro pagos. 
Os CAF queren que "se lles dean facilidades ao 
estudantado e á suas famílias no pago dos taxas facendo 
máis suportábel a carga que xa de por si son as · 
matrículas". Actualmente estabelécense dous prazos, un 
co 60% do importe e outro co 40%. Ademais, os CAF 
piden que se axilice a tramitación das bolsas.+ 
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A EDUCACIÓN INFANTIL: APOSTA NECESÁRIA 
QUE AINDA N.ON OFERECE GARANTIAS 

Os Movimentos de Renovación Pedagóxica, 
preocupados ante a situación global da Educa-
cióh Infantil, vimos analisando a realidade a 
respeito deste tema nas distintas Comunidades 
Autónomas. Conscentes de que as situacións 
son diversas entre unhas autonomías e outras, 
parécenos que en todos os casos é un tema que 
hai que abordar con carácter urxente e ao que 
haberla que prestar especial atención ante a 
pusta en marcha do novo curso escolar. 

Comprobames que, lonxe de aproximarnos 
a un deseño educativo completo e axustado 
ás necesidades desta etapa, séguense produ, 
cindo graves caréncias para atender a unha 
demanda que desde as fa!llílias é cada vez 
máis necesária e que desde a própria socie, 
dade perfílase como unha das realidades 
prioritárias ás que haberla que ·atender. 

A posta en marcha de estratéxias por parte 
das distintas Administracións para paliar as 
deficiéncias que existen, comportan en 
moitos casos respostas que non son coeren, 
tes cun modelo que respeite as necesidades 
e intereses dos máis pequenos. 

Desde a implantación da LOXSE, esta eta, 

CARMELA CONS PINTOS 

pa educativa perfilábase con entidade pró, o 
pria, o que supoñia un deseño específico en ~ 
canto a concepcións e recursos moi dife, ~ 
rentes ao que nos atopamos na prática. ~ 

Partindo da análise que vimos facendo, e á 
luz do debate que esto suscitou entre os dis, 
tintos sectores da Comunidade Educativa, 
eremos necesário pronunciarnos a favor 
dun modelo de Educación Pública que sexa 
coerente coa Etapa completa e que incluí, 
ria a atención dalguns aspectos que consi, 
deramos absolutamente irrenunciábeis: 

- A recuperación da Etapa de Educación 
Infantil como etapa completa desde os O 
aos 6 anos. 

- A identidade e especificidade desta etapa, 
sen que acabe converténdose nunha adapta, 
ción á baixa dos obxectivos, contidos e pla, 
nifícación de recursos da etapa de primária. 

- A necesidade de planificar unha oferta 
diversa en canto a tipos de centro, progra, 
mas educativos, etc. que se axuste ás distin, 
t.as necesidades familiares sen esquecer en 
nengun caso a atención prioritária aos direi, 
tos e necesidades das crianzas destas idades. 

na institución, teñen intencionalidade educa, 
tiva polo que estes factores teñen que estar 
contemplados e contextualizados dentro do 
Proxecto Educativo e o Proxecto Curricular 
de cada Centro e desde aí hai que planificalos. 

- A adecuación do traballo de Equipas de 
apoio externo específicos para esta etapa 

·(EA.: Equipas de Atención Temperá) cos re, 
. cursos 'suficientes para realizar o seu traballo'. 

- A planificación da escolarización desde a 
xestión descentralizada dos Municípios, den
tro dun marco autonómico, nos que se procu, 
ren vias reais de participación da Cornunida, 
de Educativa. 

- A proposta de canles de participación 
familiar, axustando o seu acceso aos centros 
e a posibilidade de participar na toma de de, 
cisión a través dos órganos competentes. 

- A organización dos servícios, horários 
e calendários que se ofertan, intentando 
conxugar as necesidades das farnílias coas 
dos próprios nenos. 

/ 

- A formación continuada dos profisio
nais que atenden a esta etapa a través de 
cursos e foros de debate nos que han xogar 
unha labor importante as Asesorias de Edu
cación Infantil. 

- O axuste desde as próprias adrninistra
cións do papel de orientación e asesora
rnento da Inspección Técnica configuran
do este servizo con persoas especialistas e 
próximas a esta etapa educativa que sexan 
conscientes da realidade en que nos rnove, 
rnos na prática. 

Só o compromiso por mellorar a realidade 
educativa desde todos os sectores implica, 
dos na atención a esta etapa, favorecerá o 
poder avanzar cara unha cultura da Infán
cia respectuosa cos direitos e necesidades 
dos máis pequenos e cara un modelo de 
sociedade máis digno, no que poderán me, 
drar como persoas. • 

CARMELA CONS PINTOS, mestra do C.P. Fonte Dúu: 
de Touro, en nome da Mesa de Infantil 

(AGAMEI ·Colectivo Cerotres • PNC • NEG) - A Formación e titulación específica para 
os profisio'nais que teñen que atender este 
tramo educativo desde o recoñecimento do 
seu trabalfo a todos os níveis coa mesma im, 
portáncia que o de quen atende outras etapas. 

Xosé Lois 

- Garantindo o acondicionamento de es
pazos e recursos de maneira que podan 
atenderse as necesidades reais dos máis pe, 
quenos, garantindo a seguridade, afecto ~' 
en definitiva, o clima necesário para que 
desenvolvan todas as suas capacidades ... 

- A modificación das rátios actuais e a pro
posta de grupos máis pequenos por adulto, 
de maneira que podan garantir as condicións 
que permitan unha atención axeitada. 

- A ampliación de plantilla en todos ·os 
centros, e de maneira urxentísima, a reví, 
sión do módulo actual que contempla unha 
persoa máis só a partir de cinco unidades. · 
- A revisión das condicións en que se está a 
ofertar a ampliación de servizos e recursos, 
(comedores, horários ampliados, atención de 
especialista<; de idioma, música ... ) partindo de 
que todos os tempos. que ¡Dermanece o neno 
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A VOTOCRÁCIA, 
ESTILO E 

FACHENDA 
XosÉ CURRÁS 

Ao fio dos ecos do debate ( ?:dous non de
baten se un non quer) da situación da 
Autonomía, ao fío das proclamas de ven
cedores e vencidos, do vencereis pero no 
lconvencereis, lembrei algo da argumenta, 
ción de base dun artigo anterior meu pu
blicado nestas pá:xinas que, por suposto, 
nen conservo nen cito, a lor do Neofascis
rno. Lembro que falaba daqueles que con, 
funden a democrácia co dia da votación. 

A actitude e o estilo do Conselleiro e 
voceiro do PP, Xaime Pita, foi o máis 
craro dos dous dias de sesión: crispación, 
maus modos, acusacións de nada, as trin, 
cheiras corno argumentación e a maioria 
dos votos corno xustificación, globos de 
papel, cánidas miradas solicitantes de 
agarimos do amo. Só faltaba o peito des
cuberto baixo unha camisa sen botóns. 
O televisivo Taracido na tribuna. 

No dia a dia de viver a sociedade, de tanto 
escoitar palavras como sociedade civil, 
reinserción social, cultura democrática, 
maiorias absolutas, os feítos do 68, os do 
non, os do si e os do xa veremos, mi querido 
amigo, vas volvendo ao nihilismo, á deses-
peranza. E benditos aqueles que só teñen 
que pelexar co PSOE en Govemos com, 
partidos, partidos ao nf vel dos intereses 
persoais dos que se poñen por <liante de to
do e de todos. Beati eles que non dan cun 
govemo local do PP ao que algun conce, 
lleiro do PSOE apoia na percura tola de sa, 
be deus qué, como nos pasa en Moaña. 

Aniña a fachenda nas maiorias absolu, 
tas, que para iso gañaron as eleicións e 
poden facer o que lles pete. Son xeitos 
novos de entender a democrácia. Xeitos 
criados por aqueles que nunca sentiron a 
necesidade da livre expresión, de actua, 
ción Livre, dos que nunca oiron un disuél
vanse nen van escoitalo máis nunca, dos 
que renegan das Platafarmas pero apoian 
os feítos sucedidos en Belgrado; dos que 
negan o diálogo con ET A para comezar 
a resolver o problema pero ofertan cama 
e mantel para que as FARC (que, afinal, 
matan, secuestran e extorsionan, tamén) 
dialoguen co govemo colombiano para 
resolver un problema que se orixina a 
milleiros de quilómetros de aqui. 

A cada , voces, berros, fachendas. Sempre 
a lembranza das maiorias e dos votos: E 
moes o pensarnento: esto non é democrá, 
cia, é votocrácia, os votos empregados co
mo arma, como único sistema, princípio e 
fin de todas as cousas. De pouco lle vale 
ao señor Be iras Terrado dar cifras, poñer 
de vulto a realidade económica dos trabu
cos que pagarnos e a sua aplicación nega
tiva no país. Ou salientar que o señor za, 
plana fai en Valencia o que el pedía no 
1987 ou que non hai un peso para obras 
portuárias ou de camiños de ferro. A vo
tocrácia obrígaos a votar en contra do que 
o mesmo Fraga pedía hai ben pouco. . . 

De pouco lle vale ao señor Guerreiro, mm.
ha fermosa intervénción, solicitar descul, 
pas pola apropriación indebida do galeguis, 
mo como doutrina, como xeito de viver, 
de sentir, de morrer fusilado ou paseado. A 
maioria nunca pede perdón: vota e gaña. 

E se gañan doutravolta en Xuño? Teño 
moitas queixas que dar da rniña própria 
xente. Pero van ( vannos) obrigar a tra
ballar o duplo ou o triplo neses comícios 
que veñen. Convencer para vencer_ Re, 
matar coa votocr'ácia para instaurar a 
qe,mocr~ci?-. ~ª- Q~lizq. • _ ,_ -. ,_ . , .. "' 
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Tamén votaron en contra dos temas defendidos por Fraga outros anos 

O PP rexeita tOdas as proposta~ dá oposición 
por vez primeira nas história parlamentar 
*A. EIRÉ 

O PP xa ten preparada a sua 
máquina eleitoral para as pró
ximas eleicións autonómicas, 
ainda que, ven mirado, leva en 
campaña eleitoral permanen
te. Quen move esta campaña 
eleitoral son os retos. Retos 
que funcionan internamente: a 
ver quen consigue máis votos, 
a ver quen lle saca máis dife
ré n ci a .ao contrário, a ver 
quen é incapaz de impedir 
máls candidaturas ... E retos 
que funcionan cara o exterior. 
A asunción deses desafios 
convértense en brogadas 
na vida política do dia a dia. 

Se na primeira xornada do Deba
te da Autonomía Fraga lribarne 
retou a Xosé Manuel Beiras con 
un "eso non mo di vostecle a min 
na rua", ao dia seguinte foi ovo
ceiro do PP, Xoán Casares quen 
realizou unha aposta medio pa
recida: "verémonos nas urnas". 

Esa foi a resposta que o PP lles 
deu a BNG, PSdG-PSOE e 
EdeG para non aceitar nengun
ha das 272 propostas de resolu-

ción apresentadas. Feíto único 
na história autonómica. Existiu 
explicación? Existiu: "debemos 
votar nós os programas eleito
rais da oposición?, perguntouse 
Casares. Foi todo. 

A oposición tamén lle realizou as 
suas perguntas. Inquirían se a -
gunha forza política é capaz de 
apresentar unhas propostas coas 
que non esteña de acorde, quer 
dicer, que non aparezan, dun ou 
doutro xeito, no seu programa po
lítico. Tamén tentaban razonar se 
alguen é capaz de realizar política 
sen facer propostas. E, ainda, 
que entande o PP por democrá
cia parlamentar e pela función da 
cámara de representantes. Podí
anlle dicer tamén quen eran os do 
"non" pero xa non valia a pena di
cer nada Fraga deu por remata
da hai tempo esta lexislatura e o 
Parlamento leva máis de tres 
anos pecho ao debate político. 
Dous non poden debater nen 
chegar a acordes cando un non 
quer. Afirman os nacionalistas, 
coinciden os socialistas. 

Pero, estaban tan lonxe as pro
postas da oposición do ideário 

Pérez: Varela sentíuse ferido polos ata· 
ques pol'dicos de Beiras. 

do PP? Nen moito menos. Esa 
non era a razón da negativa, se
nón o de negarlle, sobre todo ao 

·. BNG, calquer capacidade de ini
ciativa. Tanto é asi que o PP non 
tivo reparos en votar contra pro
postas que en anos anteriores 
non só foran aprobadas, senón 
apresentadas polo próprio Fraga 
lribarne. Algunhas como a retor-

ma do Senado ou a participación 
directa de Galiza en distintos or
ganismos da UE, formaran parte 
do programa estrela de Fraga no 
debate de ·1994_ Tamén se ne
gou o PP votar a prol dunha ini
ciativa para erradicar a violéncia 
contra as mulleres. 

Acordos imposíbeis 

Asi as cousas, o PP aprobaría 
as suas 40 resolucións. Faltaría 
máis! O BNG decidiu apoiar 19 
destas propostas en base· á "ra
cional idade política". Racionali
dade que non gostou nada nas 
bancadas do PP, sobre todo 
porque o BNG argumentou que, 
deste xeito, demostraba que ~·se 
pode dialogar e discurtir". Nun
ha palavra, que se non hai diá
logo político como ven predican
do Fraga e se non existe di~cu
sión, a culpa é do PP. 

O PSOE, pola contra, argumen
tou que o PP "non fixo nada nes
tes anos, pero ainda-pode mudar 
un chisco no tempo que queda", 
sentíndose co "deber cumprido" 
ao absterse. Dase a circunstáncia 
de que a maioria das propostas 

Os representantes municipais denunciaron a marxinación de Galiza nas comunicacións 

O sector lácteo galego defendeu o seu direito á produción 
no Parlamento Europeu 
Como feíto excepcional hai que 
calificar o debate que se deu na 
comisión europea de Agricultura 
sobre o sector lácteo galega, 
mostrando os deputados un 
apoio aberto á grave situación do 
noso agro. O deputado Camilo 
Nogueira apresentou aos quince 
representantes do sector lácteo 
galego, convidados por el, cunha 
breve introdución na que resu
miu a nosa problemática láctea. 
Afirmou Nogueira que esta teria 
fácil solución se se lle facilitase a 
posibilidade legal de desolvolve
mento da sua produción. 

Tamén interviron Xosé Ramón 
Cendán, representante do SLG e 
Manuela Permui, presidente da 
Socieclade Cooperativa da Cape
la, denunciando o sistema actual 
de cuotas "que non beneficia á 
produción galega, senón que a 
prexudica". T amén fixeron referén
cia ao problema da desertización 
da terra agrária galega, á necesi
dade de estabelecer a prima á 
herba e ao esfórzo realizado nos 

· explotacións gandeiras galegas 
nos últimos an·os de cara á mo
dernización do sector e a adapta
ción ás normas médio-ambientais. 

Os representantes lácteos, entre 
os que se atopaban o presidente 
da Cooperativa Láctea Galega, 
Xabier Taboada, o Presidente 

da Cooperativa Agrária Provin
cial da Coruña, Xosé Calo Faral
do; o director xeral adxunto de 
Feiraco, André Fernández Vilas, 
ou o presidente da Unión Sindi
cal Agrária, Leandro Quintas, ·ta
mén se reuniron co Presidente 
da Comisión de Agricultura da 
Eurocámara, Friederich Graefe, 
ao que, no intercámbio de opi
nións, lle expresaron a necesi
dade dun cámbio de critérios na 
asignación de cuotas. 

O responsábel das cuotas na 
UE, Van de Steene, comunicou-

lles que, segundo a sua opinión, 
o sistema de cuotas actual non 

. se modificará até o ano 2008, 
ainda que o Corisello Europeu 
estabeleceu que deberá realizar
se no ano 2003 un informe so
bre a posibilidade da supresión 
das cuotas. "No caso de produ
cirse esta supresión haberia que 
atapar medidas para que os pro
dutores das rexións periféricas, 
de montaña e xóves agricultores 
poideran sobreviver. Na impro
l?ábel supresión de cuotas, co
mo se contempla na Axenda 
2000, estabeleceriase un siste-

ma de cuotas compensatórias", 
afirmou Van der Steene. · 

Outra das entrevistas que manti
ve ron foi co director~eral de 
agricultura da Comisión Euro
pea, o chantadino Xosé Manuel 
Silva, co que, despois de entre
gar lle un documento redactado 
pola comisión no que se _recolle 
a problemática do sector lácteo, 
puideron analisar a situación dei
xando a un lado todo o protocolo 
e, talar, segundo un dos presen
tes, ''totalmente a peito descu
berto por ambas partes", o que 
lles permite traer unha ampla vi
sión dos planos agrícolas da UE. 

Os representantes 
municipais 

Esta mesma semana tamén se 
transladaron a Bruxelas os re
presentantes municipais das 
principais cidades da Galiza, 
mantendo unha reunión con Mi
chel Bamier e con outros mem
bros do seu gabinete de Comi
sário Xeral da Política Rexional. 
A delegación expúxolle ao comi
sário a marxinación que sofre 
Galiza nas infraestrutur:as viá
rias, solicitándolle maiores in
vestimentos na Rede Transeu
ropea de Transportes e a poten
ciación da eurorexión Galiza
Norte de Portugal. 
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rexeitadas incidian na problemáti
ca máis quente: pesqueira, infra
estruturas, horários comerciais, 
cuota láctea, peaxes nas autoes
tradas ... As propostas aprobadas 
polo PP eran todas de carácter 

· xenérico e non comprometen a 
nada. Declaracións de boas inten
cións. A verdade é que a maioria 
das aprobadás nos últimos anos 
tampouco se cumpriron, pero ser
viron para recordarlle lago ao Go
ve.rno o incumprimento. 

Onde houbo discrepáncias entre 
nacionalistas e socialistas foi no 
financiamento autonómico. O 
BNG aposta porque a Galiza, 
para ter verdadeiramente poder 
político, teña capacidade tributá
ria plena (Beiras tratou de de
mostrar no debate que Galiza 
perdía máis que recibia do Esta
do). O PSdG-PSOE e EdeG, 
consideran que, deste xeito, "o 
noso país vai á ruina". 

Mentres tanto, nas bancadas, 
escoitábase pela rádio un chiste 
dun tal Eugénio. "Sabe aquel 
que diu: ... era un político tan 
dialogante que até cando lle da
ban a razón se incomodaba."• 

Asimesmo, os acaldes do BNG 
reclamáronlle un maior seguin
mento e control na aplicación 
dos programas dos fundos esta
tutários e do fundo de Coesión, 
especialmente no tema médio 
ambiental e de coesión social, 
asi como o cumprimento das di
rectrices comunitárias por parte 
do Estado es añol. 

Por outra banda, a delegación 
galega reuniuse co Director Xe
ral de Redes Transeuropeas de 
Transportes, Alfonso González 
Finat, a quen se lle puxo de 
manifesto as mas comunica
cións entre a Galiza e o resto 
da Europa. Os representantes 
solicitaron unha mellara nas co
municacións por ferrocarril, es
tradas e vias aéreas. O alcalde 
de Ferrol, Xaime Bello, apre
sentoulle un documento en no
me dos 22 concellos de Ferrol
terra no que se solicita que o 
trazado da Transcantábrica se
xa realizado pota costa. 

Camilo Nogueira, o anfitrión 
destas delegacións, puxo de 
manifesto, ao remate das visitas 
en declaracións a este xornal, 
como a existéncia dun déficit de 
preséncia galega en Europa, 
non pode implicar "dar unha ba
talla por perdida, pois achantan
do non se resolve nada".• 
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Hai tres anos A Nosa Terra denunciara a situación e que os TRACs estaban obsoletos cando se instalaron 

O Parlamento aproba renovar a telefonia rural 
porque impede aceder á internet 

1 

-0- H. VIXANDE 

O rural galega non ten aceso 
ao ciberespazo. A Telefonia Ru
ral Celular, os TRACs, non le
ñen ancho de banda suficiente 

- como para navegar por inter-
. - net. Esta denúncia, realizada en 

1997 por a Nosa Terra, foi to
mada en consideración tres 
anos despois e <> Parlamento 
acordou instar á Xunta á reno
vación da rede de telefonia ru
ral. A mellor solución para os 
seus usuários é a criazón dun-

. ha rede pública para que logo 
os abonados podan escoller 
operador. Oeste xeito evitarian 
a dependéncia de Telefónica. 

A Telefonia Rural Celu'lar é un 
sistema sen fios que permite a 
transmisión de voz a zonas ru
rais pouco povoadas nas que 
non é rendíbel tender cabos te
lefónicos. Cando se instalou na 
Galiza case a mediados dos no
venta, optouse por un sistema 
xa entón obsoleto que só permi
tía a transmisión de voz e fax, 
pero que non facilitaba a trans
misión de dados porque a velo
cidade é só de 2.400 báudios. 

Daquela a internet era unha tec
noloxia sobradamente coñecida 
e moi pouco tempo despois a 
Xunta mesmo comezou a promo
ver un discuro que outorgaba ás 
novas tecnoloxias da informa
ción, e nomeadamente á internet, 
un factor decisivo par::i a moder
nización do p~ís. Con semellante 
discurso, a Administración galega 
declaraba relegado ao ru!al. 

Pero ademais, a implantación 

da telefonia rural celular reali
zouse grazas a unha xenerosa 
contribución da Xunta. Telefó
nica apenas tivo que desenvol
sar cartos e todo isa sucedeu 
cando s.~ estaba ás portas da 
liberalización das telecomuni-

cacións, liberalización que obri
. gaba ao operador dominante, é 
dicer, a Telefónica, a prestar 

· un servizo declarado universal 
sen aplicar custos de conexión 
superiores á tarifa fixada polo 
Governo. 

Oeste xeito a Xunta non só pa
gaba un sistema de telefonía ob
soleto e facíao cando a Telefóni
ca teria que afrontalo en breve, 
senón que entregaba a esa 
compañia 83.000 usuários abso
lutamente dependente·s. Esas 

83.000 persoas 
soff os abonados - --
á TRAC, uns 
usuários que non 
poden mudar de 
operador porque 
non hai nengun-
ha outra compa-
ñia que poda de
senvolsar cartas 
para competir en 
condicións de 
igualdade con 
Telefónica , que 
non ten que 
afrontar custos 
de amortización 
porque o investi
mento realizouno 

- a-Xunta. 

Toda esta situa
ción fora denun
ciad a en 1997 
por A Nosa Te
rra. Mália que a 
Xunta pasou por 
riba da informa
ción e tratou de 
eludir a sua res
ponsabilidade, a 
información des
te xornal forzou 
a destitución do 
director de Tele
fónica en Galiza, 
Xaime González 
Fernández, ain
da que a compa
ñia e a Xunta 

trataron de ocultar este feíto di
cindo que era unha xubilación 
anticipada. 

Futuro incerto 

Por outra banda, a recente libe
ralización das telecomunicacións 
non tivo en conta esta circuns
táncia do rural galego e as licén
cias de telefonía inalámbrica de 
banda ancha non primaron o 
servizo no rural e mesmo as li-/ - . A~-CERAM'"A~ DQ . a:a: ¡¡¡•en céncias non están deseñadas 

~ ~ QW >O para servir a esta povoación. 

~AC.Tn.o@-~ EASDE ~ffi~~ As1tuaciónparaoss3.oooabo-M cJ 1 I'(. ~ ::::>a: <t U nados á TRAC non pode ser de 

' R~. a. º~'o ... ~--~¿--.1~--~~~:L.---\,,;,C/'J,__~~ffi--u~.J--------'--~1----"'~=oª=ig=~=~e=g'---'~=~~~t~n~~s n~~u~~~e~~~ '1 ~O U C/'J den escollar operador con case 
()en if ~ absoluta liberdad-ª.:_ É máis .. o CC!Tl\f\.l:FEI ·A~CQN- TERDA~ GAlE >w~_-.w028 acorde parlamentário para instar 

~ 11-\1-.. ~ ~ á Xunta a renovar a rede de tele-
!" A.~, AS IDEAS E-A,CIENCIAQUE oa:ocn tenia rural poderia significar 
~ o. Cl. Cl. O apontalar a dependéncia de Tele-

LLESAPRBPOR~Qfl.N~t>Rl.0 .. , C\I C/'J UJ <( fónica se é que a Xunta insiste no a: <t en a: modelo da instalación do TRAC e 
oa: UJ CC non negócia co Ministério de 
..J W :::::> W Ciéncia e Tecnoloxia a implanta-
~ ti O 1- ción dun sistema público de emi-

DEFOR · . ~GALICIA'DE >:EO~ . soresdetelefoniainalámbricade Z C/'J O 0 alta capacidade para que lego os 
::> <r O z usuários escollan o operador que 
O:::::> et<( ofereza os prezos e os sel'Viios ·<@!E: ·1 · {l. Rl·o· 0~~~20 quemáislleconveñan. 

E
, '.Q . · • <t <t >< 

0 
· o caso da Teletonia Rural Celu-

<.!J C w % lar é un dos exemplos lnáis fla-

DE ESTUDOSCERAMICOS · , zOZc.t grantes de que a liberalización 
W <( ::> ~ provoca maior dependéncia e é 

unha mostra de como os pode
res públicos poden incrementar 
esa dependéncia financiando as 
redes para que as use unha sea 
compáñia, ou de como eses 
mesmos poderes poden criar . 
servizos públicos que permitan 
un verdadeiro aceso á libre 
competénciá. • 
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Vista da cidade de Caracas, onde vive a maioria da colónia galega en Venezuela. 

Os emigrantes negan que se e$tea a producir un broto xenófobo 

O colectivo galego en Venezuela 
pede atención para 
os seus problemas socieconómicos 
-e> CÉSAR LORENZO GIL 

Coma se fose un globo que se 
hincha sen medida, cruzou o 
Atlántico un rumor infundado 
que aseveraba que Venezuela 
vivía un tempo de ódio cara 
aos colectivos galego, espa
ñol, italiano e portugués ali 
afincados. Vários xornais de 
Galiza déron lle espácio a esta 
suposta información, sen 
achegar a penas nengunha 
declaración de emigrantes e 
menos ainda explicando cal é 
a situación social real dun es
tado conv.ulsionado por moi
tas mudanzas xuntas. 

A raíz de toda a polémica xurdi
da hai que buscala nos tempos 
de crise que vive Venezuela. Tal 
e como explica o comerciante e 
responsábel do BNG nese país, 
Xosé Manuel López, a entrada 
de Hugo Chávez no governo 
modificou os alicerces dun esta
do afogado polo bipartidismo 
corrupto. "Os venezolanos vivi
ron 40 anos baixo unha ditadura 
bicéfala, que xogaba coa demo
crácia unhas veces coas cores 
dos conservadores e outras co
as dos libarais. Chávez preten
de cambiar todo e esa revolu
ción trae consigo unha fonda re
cesión económica". Segundo 
López, a queda estana notando 
especialmente as clases baixas, 
incapaces de subirse ao tren da 
máis mínima calidade de vida 
sen procurar ingresos de cal
quer xeito. "Nestes dous -últimos 
anos medrou moitísimo o núme
ro de persoas que integran a 
economía informal, vendando 
na rua todo tipo de mercadorias. 
Son o que aqui -chamamos 
buhoneros, trafagantes de rou
pa, aparellos electrónicos ou pe
quenos utensílios. Caracas está 
intransitábel, en calquera praza 
até o asfalto está cuberto de pe
quenos tenderetes". 

A proliferación deste tipo de ca-

mércios, con produtos sen a pe
nps custos ao non teren que pa
gar impostas nen declarar a sua 
orixe, criou temor e protestas 
nos comerciantes tradicionais, 
na sua meirande parte galegas, 
italianos, españois e portugue
ses. "A xente do comércio de 
sempre ve que os seus clientes 
acaban mercando tora, a pesar 
de que a mercadoria ben pode 
ser roubada ou de contrabando. 
Este rexeitamento orixina certa 
tensión entre os buhoneros, to
dos eles venezolanos ou emi
grantes colombianos, ecuatoria
nos e peruanos, e os estranxei
ros", afirma López. 

No ambiente xeral de mudanza 
que está a experimentar Vene
zuela, son moitos os políticos, 
moitas veces agarrados á cara
vana de Chávez, que procuran 
ascender socialmente a base de 
pescar nos pequenos enfronta
mentos sociais. ''Toda a idea de 
xenofóbia en Venezuela está ar
gumentada sobre o feito de que 
alguén, posibelmente algunha 
persoa en busca dunha parró
quia fiel e fanatizada, repartiu na 
boca do metro un panfleto que 
pedia a expulsión dos estranxei
ros", relatou o comerciante gale
ga. "Arestora xa ninguén se acor
da daquel papeliño e creo que 
ninguén se lembra de telo lido." 

Para Xosé Manuel López, igual 
para moitos emigrantes galegas 
en Venezuela, que coñecen ben 
o país por levaren máis de vinte 
anos alá, o próprio carácter da 
povoación e a sua conformación 
histórica impeden que se dea 
ódio por motivos de orixe xeo
gráfica. "Quen pode titularse co
mo venezolano puro? Os índios 
qué sobreviven na selva? Este é 
un país de mestura entre bran
cas, indíxenas e pretos; unha 
raza nova e particular que non 
entende de diferéncias por moti
vo de cor, língua ou apelidos", 
relata o político. 

A Xunta alármase 

Fernando Amarelo de Castro, 
secretário xeral de Relacións 
coas Comuñidades Galegas, 
convocou unha rolda de prensa 
para criticar o governo chavista, 

-responsábel, segundo a sua 
opinión, "do broto xenófobo''.. O 
funcionário autonómi.co desta
cou que o temor dos colectivos 
de emigrantes é cada vez maior 
e que existe medo ao futuro. 

Fronte a isto, López considera 
ben triste que os emigrantes só 
aparezan en grandes titulares 
cando se poden aproveitar poli
ticamente. " Dicir que a publica
ción anónima e efémera dun 
panfleto vén provocada polo na
cionalismo exacerbado de Chá
vez é algo ridículo. Haberia que 
dicirlle que tamén acuse a Az
nar dos. asasinatos a imigrantes 
por parte de cabezas rapadas 
en Barcelona. Dá mágoa ver 
que calquera causa se utiliza 
para criminalizar un governo de
mocrático que só ten un defec
to, non facer demasiado caso 
das ardes que lle chegan de 
Washington". 

O responsábel do BNG no esta
do sulamericano reclamou que 
os emigrantes non queden fora 
de foco en situacións que real
mente os fan protagonistas. "Se 
eu chego a Galiza e digo que 
hai centos de anciáns galegas 
que marren na rua por non teren 
diñeiro para manteren a sua es
táncia nun asilo, vanme dar un
ha páxina nun diário? Cómpre 
que dunha vez, os dirixentes po
líticos de todo signo, incluídos 
os nacionalistas, consideren os 
emigrantes cidadáns de primei
ra categoria e se preocupen, 
non de que algun venezolano 
faga bricandeiras á sua canta 
ao tempo que o convidan a to
mar unha cervexa, senón que 
loiten para que todos eles teñan 
direito a unha vida digna".+ 

FMie 
Banco 
Mundial, 
xemelgos 
O escritor uruguaio Eduardo 
Galeano escribe sobre as 
institucións bancárias máis 
forres do mundo en PAGINA 
12, xornal arxentino. "Os 
irmáns xemelgos non 
precisan espello. Cada 
xemelgo serve de espello para 
o seu irmán: cando un mira o 
outro, vese. Joseph Stiglitz foi 
vicepresidente do Banco 
Mundial até primeiros <leste 
ano. En Abril, a modo de 
despedida, publicou na 
revista The New Republic un 
artigo que retrata, sen 
piedade, unha organización 
todopoderosa: non o Banco 
Mundial, nos cumes do cal 
estivo sentado, senón o 
Ftmdo Monetário 
Internacional (FMI). Pero o 
retrato resultou, tamén, un 
involuntário autorretrato. Se 
Deus quere e a Virxe, o 
vicepresidente do FMI 
ofereceranos, cando se 
xubile, a verdadeira 

-fotografía de frente e de perfil 
do Banco Mundial, que 
resultará idéntica á do seu 
irmán xemelgo. O retrato que 
traza Stiglitz parece obra 
dalgun deses milleiros de 
artistas da denúncia qúe 
armaron tremendo balbordo 
en Seattle, Washington e 
Praga. Os xemelgos 
proxectaran a xuntanza de 
Praga, prevista desde hai 
alguns anos, como unha 
celebración. O evanxeo do 
mundo libre e o catecismo do 
mercado libre salvaran os 
países do leste e o milagre 
ben valia unha festa. 
Derramouse a festa por culpa 
dos convidados de pedra, eses 
liantes que teñen o mao 
costume de asomar o fuciño 
onde ninguén os chama? 
Velaqui o milagre, segundo 
Stiglitz: "A rápida 
privatización urxida a 
Moscova polo FMI 
permitiron que un reducido 
grupo de oligarcas se fixese 
cos bens públicos ... Mentres 
o governo non tiña fundos 
para pagar as pensións, eses 
oligarcas estaban a enviar 
diñeiro a Chipre ou Suíza ... 
Só o dous por cento da 
povoación vivía na pobreza 
ao final do triste período 
soviético, pero a 'reforma' 
elevou a truca de miséria a , 
case o cincuenta por cento". 
Palabra de Stiglitz." • 
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O lmpério Global 
Eduardo Prado Coelho 
reflexiona no xomal luso 
PÚBLICO sobre as formas 
políticas da economía global. 
"Seriamente, podemos dizer 
que um dos livros essenciais 
do nosso tempo deverá 
mesmo ser o recém-publicado 
"Empire" de Toni Negri e 
Michael Hardt (na Harvard 
University Press). Toni Negri 
é um dos grandes nomes do 
pensamento italiano ( com um 
passado de liga<;6es por vezes 
algo comprometedoras a 
grupos de extrema-esquerda), 
Michael Hardt é um professor 
americano em Duke e autor 
de urna obra já traduzida em 
portugues sobre Gilles 
Deleuze. E é Deleuze que 
aparece na base desta 
renova<;ao do marxismo 
contemporáneo. O império é 
a forma política da 
globaliza<;ao capitalista. O 
império e nao o imperialismo 
americano. E o império é 
ilimitado em tres planos: num 
sentido espacial (domina a 
totalidade); num sentido 
temporal (urna vez que 
pretende dominar o próprio 
fluxo do tempo, propondo-se 
como definitivo); e num 
sentido social (dado que 
controla roda a nossa 
experiencia). Nesta medida, 
nao tem um exterior que lhe 
resista e toma mesmo absurda 
a ideia de um retomo ao 
Estado-na<;ao. Mas o seu 
domínio nao é inexorável 
(dizem os autores): porque as 
transforma<;6es que provoca 
sao um risco, mas também sao 
urna oportunidade: "A 
globalizas:ao capitalista actual 
apresenta as condi<;6es para 
urna globaliza<;ao nao 
capitalista alternativa." Nao 
seria isto um bom tema para 
discussao, camaradas?"• 

Democrácia 
-ao xeito israelit~ 
O filósofo Gabriel Albiac 
critica os palestinianos por 
considerar que atentan contra 
o sistema democrático 
israelita. "Ariel Sharon 
visitou unha praza de 
Xerusalén que está a 
douscentos metros da sua 
casa. Arafat lanzou os seus 
terroristas de Al Fatah 
(uniformados e armados por 
Israel como policía palestina), 
ben agachados tras seus fillos. 
Poi unha masacre planificada 
e repugnante. Pode unha 
democrácia proibirlle a un 
cidadán ºasear pola sua 
cidade? Parouse alguén a 
pensar aquí que pasaría se 
Arzalluz considerase unha 
visita de' Mayor Oreja a 
Guetaria motivo para lanzar a 
Ertzaintza ao asalto de 
lntxaurrondo, envolta en 
nenos? ( ... ) Estamos a xogar 
con lume. Apoiando o pior 
dos terroristas. Cando xa non 
hai máis alternativa no 
Próximo Oriente que un 
govemo de concentración na 
óltima trincheira 
democrática: Sharon con 
Barak. Ou ben, o terror".+ 
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Fraga vén de dicer que -a sani
dade galega é a mellor do mun
do. Comparte esta afirmación? 

Ternos unh·a boa rede púbÍica e 
bons profisionais, pero a política 

·do PP non é un incentivo para o 
seu aproveitamento nas mellores 
condicións. En cada Orzamento 
destínanse 37.000 millóns de pe
setas a concertos con entidades 
privadas e 20.000 millóns máis a 
asisténcias con médios alleos. É 
posíbel que o Sergas non poda 
dar cobertura a todos os deman
dantes porque a demanda au
menta cando hai máis oferta, pero 
os concertos ten ,que habelos en 
sentido inverso. E de sentido co
mun que non se poden comprar 
douscentos escáneres dun golpe, 
pero hai que adquirir pouco a pou
co ese material, porque o contrá
rio significa privatizar, o que eles 
chaman extemalizar. Hai que in
ventivar a mellara da rede pública, 
pero o Govemo ten un interese en 
precarizala. Non digo que estexa 
a empiorala. Se externalizamos 
servizos como limpeza, por exem
plo, tacemos que eses servizos 
estexan xestionados por empre
sas privadas con ánimo de lucro 
que poden ser eficaces pero que 
tenden a simultanear a limpeza 
dun hospital con, por exemplo, a 
limpeza dunha delegación de Fa
cenda, e isa é duvidoso no que se 
retire á cuestión da hixiene. A rede 
pública é boa pero hai que optimi
zar os recursos e implantar máis 
dispositivos de recursos humanos. 
Se ternos a ciruxia saturada, ha
berá que incrementar servizos e 
non extemalizalos, porque senón 
estaremos ante o mesmo fracaso 
que o das fundacións. En princípio 
díxose que as fundacións mellora
ban a xestión con eficácia e 
eñciér:c~; e daban máis flexibilida
de na contratación e ::as compras. 
Nós estabamos dispostos a taÍ«ii 
de eficácia e eficiéncia, pero hoxe 
é algo que xa está cuestionado 
por todo o abano do sector. E se 
fracasaron as fundacións, haberá 
que incentivar a rede pública. 

Logo está a escasa capacidade 
reivindicativa de Fraga no que 
respeita á débeda histórica sani
tária. Non é o mesmo o custo na 
Galiza pola dispersión e envelle
c i mento da povoación que en 
Castela ou en Andalucia e cando 
se produciu a transferéncia do 
Sergas non se tiv~ron en conta 
eses parámetros. E unha frivoli
dade dicer que a nosa é a mellor 
sanidade do mundo. É unha boa 
rede se a comparamos coa do 
naso entorno, pero hai que me
llorala. En conclusión: todo dis
positivo fóra do control público, 
hai que reintegralo, hai que po
tenciar a rede pública e eliminar 
gradualmente os concertos. 

Cre que hai ¡,m modelo privati
zador da sanidade qUe ~iimpi
riza o sistema público? 

Detrás dos orzamentos do Ser
gas para concursos con entida
des privadas ou asisténcias con 
médios alleos está un modelo que 
p¿::r~e!!~ ~~ ~e~~r5Q~ público~ ~ 
hai que rematar con iso, ainda 
que radicalmente non se poden 
eliminar todos os concertos. Darei 
un exemplo, na Fundación Hospi
tal de Verin até hai un ano non 
habia escáner e iso significaba 
que habia asisténcia sanitária de 
primeira e segunda división. Ade
mais, iso traia consigo desviar a 
asisténcia moitas veces cara cen
tros concertados. lso é vampirizar 
recursos. O Medtec, sociedade 
mercantil, estaba anexo ao com
plexo do Meixoeiro e moitas ve
ces empregaba material funxíbel 
·e persoal do Meixoeiro: Se a rede 

'GAUZA 
ANOSATERRA 

Xosé. Francisco Ferreiro Abelleira, deputado do BNG 

'Fraga fixo un. ridículo espantoso 
ao devolver as fundacións sanitárias 

ao sistema público por. orde 
de Madrid' 

9* HORÁCIO VIXANDE 

XOSÉ FRANCISCO FERREIRO ABELLEIRA É DEPUTADO E RESPONSÁBEL DO B.N.G. EN MATÉRIA SANITÁRIA. COMO SA

NITAAIO E POLÍTICO, ABORDA NESJA ENTEVISTA A SITUACIÓN DA MEDICINA PÚBLICA E OS EFEITOS PERVERSOS QUE 

PROVOCOU A PRIVATIZACIÓN DA MESMA. ESTE PARLAMENTÁRIO NACIONALISTA CONSIDERA QUE HAI QUE REFORZAR O 

SISTEMA PÚBLICO, EXCLUIR OS CRITÉRIOS ECONÓMICOS E CORREXIR AS DISFUNCIÓNS QUE HAI NA SANIDADE PÚBLICA. 

de fundacións non ten todas as 
prestacións teñen que desviar en
fermos e iso é duplicar o gasto e 
privatizar recursos. Cando o Med:: -
tec realiza un servizo a un hospi
tal público, pásalle unha factura, 
pero non sucede ao revés. 

Sobr~ as fundacións, en unha 
semana o PP pasou de dicer 
que ian conUnuar, a facer o 
contrário por indicación de 
Madrid. · 

Galiza, por falta de peso político, 

A. PANARO 

foi corpo de experié~cias é im
plantacións polémicas. Ramal, 
como conselleiro primeiro e como 
ministro despois, foi o buque in
sígnia das fundacións e das so
ciedades mercantis. Sobre este. 
modelo hai unha coincidéncia en 
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que falta eficácia e eficiéneia e a ' 
coincidéncia e das institucións e 
de todÓ o abano do sector. Bei
ras, pola envergadura do proble
ma económico, xa que o aspecto 
técnieo-sanitário estaba sobrada
mente discutido, planteou a cues
tión no Parlamento e realizou un
ha expo~ición contundente que 
amasaba as caréncias económi
cas do sistema das fundacións e 
o seu fracaso. Nese debate parla
mentário de hai dez dias, respós
tase por parte do PP que que o 
sistema funciona ás mil maravillas 
e que está en plena expansión. 
Unha semana despois Rubén 
Moreno, secretário de Xestión e 
Cooperación Sanitária, presidente . 
do lnsalud e. paradoxicamente o 
pai do modelo do Hospital de Alci
ra, anunciou o fin das fundacións 
e isto ratificouno a ministra Celia
Villalobos, quen dixo: 'lmaxinan 
algunha necesidade vital pola que 
haxa que transformar un hospital 
nunha fundación? O lnsalud non'. 
Poñen como bastión a Galzia até 
que se pon de manifesto que as 
fundacións son un fracaso. Ne
gando primeiro a devolución das 
fundacións sanitárias ao sistema 

- p€Jblioo-e-reettando-unl'la-semana--
despois, Fraga fixo un ridículo es
pantoso. Se Fraga é altofalante 
das políticas que define Madrid, 
se non ten autonomia, polo me-
nos debia informarse das políticas 
que teñen deseñadas ali para non 
ter que recuar nunha semana. 

Até que ponto o modelo priva
tizador é responsábel de ca
sos como o do aspergillus ou 
a lexionella? 

Desde o ponto de vista técnico 
non se pode tlicer que pravo-_ 
quen situacións como esas, pero 
ao moverse· por critérios econo
micistas e de recorte de gastos, 
reláxanse as medidas de control. 
Na rede pública hai uns protoco
los que, por exemplo, estabele
cen uns tempos de descanso en
tre lntervencións. Se nori se con
trolan os protocolos de actua
cións na sanidade, indireitamen
te provócase unha relaxación 
que pode desembocar en casos 
como estes. O aspergillus e a le
xionella están aí e ternos que ser 
extremad8:mente coidadosos. 

Sempre está por médio a 
cuestión da precarización e 
dos critérios económicos. 

Eses son dous elementos que 
teñen que estar á marxe do sis
tema público. Hai disfuncións na 
sanidade pública que hai que 
abordar. Hai que incentivar a in
terlocución e a participación do 
persoal para evitar a desmotiva
.ciOn e o aosent1smo. N1sto, todo 
está. relacionado e a introdución 
de critérios económicos final
mente provoca un mal servizo 
porque se se abriga a operar moi 
seguido .aos mesmos ciruxáns, 
ao final as cousas saen mal. ~~---

Por último, no último debate 
ao -esfaáo aa i-.f~\::6!'! quedou 
patente que só aumeñt~!.! o 
gasto en medicamentos. 

O gasto farmacéutico increménta
se porque non hai políticas de 
control, pero tamén é verdade . 
que a maior enve!!ecimehto, máis 
gasto en medicamentos. Non é 
unha xustificación , necesitamos 
máis prevención que curación, 
pero tamén maior control. Se do.__ 
tamos á atéñción primária· 9e 
máis persoal auxiliar, pódense im
pulsar medidas correctoras que 
diminuan a picaresca e o uso ex
cesivo de fármacos. Hai que ter 
en conta que é na atención primá
ria onde se dispara este gasto.+ 
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C~MARCAS 

Temor_ na oposición a que todo estexa relacionado coas indenizacións do Mat Exeo 

Manipulado o ·censo e adiada 
. a data-para as eleicións á confraria de Miño 

eC>- H.V. 

Tras un recurso de alzada, a 
Xunta anulou q proceso elei
toral na contraria de-pescad9-
res de Miño despois de detec
tar numerosas irregularida
des. Agora o patrón maior in
tenta de adiar o proceso de 
nova convocatória eleitoral e 
a oposición teme que a razón 
estexa relacionada co último 
reparto d~s indenizacións po
la maré negra do M~u Exeo. 

tempo para controlar 
o reparto da última 
xeira de indenizacións 
que teñen que chegar 
polo desastre do Mar 
Exeo, que no seu dia 
derramou todos os 
bancos marisqueiros 
da contraria. 

Xa tora polémica a 
xestión das axudas 
chegadas anterior
mente, xa que a un 
crédito brando do 
ICO ao 2% rematou 
cun recargo do 19% 
porque ao 2% houbo 
que sumar un 10% 
para o avogado que 
levou o caso -o bufe
te de Xerardo Conde 
Roa- e outro 5% pa
ra a contraria. 

O patrón maior da contraria de 
pescadores de Miño, Go_nzalo 
Rodríguez Santos, xa superara 
en dous anos o mandado cando 
un xulgado instou á Xunta a con
vocar eleicións para renovar o ca
bildo da contraria. O trece de Xu
llo de 1999 a Consellaria de Pes
ca lembrou á contraria que · tiña 
que iniciar o proceso eleitoral e o 
cinco de Outubro Gonzalo Rodrí
guez deu á Xunta un Galendário 
que comezaba o dez de Novem
bro de 1999 e remataba o vinteun 
de Decembro dese mesmo ano. 

Os ~neos marisqueiros son o principal recurso ~squeiro de Miño. Na foto, aspecto do litoral. 
Mesmo hai contro

vérsia en torno ao número de 
persoas qL:Je se teñen que be
neficiar palas axudas do Mar 
Exeo. En 1992 mariscaban 

Pero en lugar de cumprir o ca
lend ário, adiou o proceso até 
despois da campaña da ameixa 
e convocou para o vintenove de 
Marzo de 2000. A oposición a 
Gonzalo Rodríguez ,teme que 
houbese algunha relación entre 
os beneficios que se poden tirar 
da campana aa ámelxa e o re
traso nas eleicións. Ademais, 
producíuse unha manipulaciór:i 
do censo eleitoral que basica
mente consistia en dar de alta 
na terceira lista a un numeroso 
grupo de persoas que nen pes- · 
can _nen marisquean. 

Nas eleicióhs anuladas Gonzalo 
Rodríguez apresentara duas listas 
de seis membros, unha por terra e 
outra por mar. Outra candidatura 
de seis persoas antes relaciona
das co patrón maior pero agora 
enfrentada con el, apresentouse 
por terra e unha terceira candida
tura, esta sen relación coas ante
riores, apresentouse por mar. 

Ante as irregularidades do pro
ceso, a candidatura que -se 
apresentaoa por ierra e que no 
pasado estivo co patrón maior, 
apresentou un recurso de alza
d a diante da Consellaria de 
Pesca que este organismo re
matou fallando positivamente, 
co que obrigou a unha nova 
convocatória eleitoral. A candi-

datura independente por mar ta
. mén apresentou un recurso, pe
ro como o fixo diante da contra
ria, descoñécese se esta deu 
curso á reclamación e enviou a 
documentación á Xunta. 

Unha das razóns para que a )_(un
ta non a,prémie verdadeiramente 
a repetición das eleicións débese, 

_segundo a lista independente, a . 
que esta última! "non é da corda 
da Xunta". Esta lista, ademais tg= 
ria moitas pssibi:laades de- ~air 
eieita no caso de producirse un 
proceso ele.itoral limpo. 

En calquer caso, coa nova aber
tura do proceso eleitoral, Gonza
lo Rodríguez Santos gaña marxe 
á frente da contraria e isto dalle 

· duascentas persoas pero foron 
máis de trescentas as que co
braron as indenizacións. O ca
so está no xulgado. 

O reparto de todo tipo de axudas 
sempre foi moi polé~!~ t;í1 Mlño. 
Despoi~ Ca éonstrución dun via
ciuto da autopista por Pedrido, os 
mariscadores estiveron sen po
der traballar na zona dez anos, 
pero só cobraron unha indeniza
ción de 25.000 por cabeza. Por 
suposto, a entidade encarregada 
de xestionar estas indenizacións 

- foi a contraria que preside Gon
zalo Rodríguez Santos.+ 
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De la Rua 
será nomeado 
fillo ad~ptivo de Bueu 

O presidente arxentino Fer
nando de la Rua chegará ao 
concello de Bueu o vindeiro 
26 de Outubro. Nesta vila 
están as orixes galegas do 
actual mandatário arxentino. 
Ese mesmo dia haberá un 
recibimento oficial no conce
llo, cun acto no que se lle 
concederá a medalla de tillo 
adoptivo. Tras o xantar De· ·1a 
Rua visitará acompañado 
dos seus parentes galegas 
o pazo de Santa Cruz, onde 
se atopa un escudo familiar. 
Posteriormente De la Rua 

. '--- desprazarase a Santiago, 
onde participará en diferen
tes actos institucionais co 
presidente da Xunta, Manuel 
Fraga. O alcalde de Bueu, o 
popularTomás Barreiro, xa 
se entrevistou co presidente 
da Deputación de Ponteve
dra, Manuel Abeledo, para 
solicitar a colaboración do 
organismo nesta visita.• 

Fomento xustifica 
o non funcionamento 
de obras ferroviárias 
xa realizadas 

"As obras 
correspondentes á 
construc_i_ón dE} ~~riadoi
r~~ e :iiéíiora de 
instalacións para o aumen
to da capacidade do tramo 
Santiago-A Coruña 
atópanse actualmente fina
lizadas, estando pendente 
a inclusión das instalación 
no posto de mando de Ou
rense para a sua posta en 
servizo". Esta é a resposta 
do Governo central a unha 
pergunta do deputado do 
BNG, Francisco Rodríguez. 
Este sínala que o convénio 
Xunta-Fomento estase de
senvolvendo moí 
lentamente e "no mellor 
dos casos, trátase da 
construción de apartadoi
ros e de correción de cur
vas. Non hai nen dupla via 
nen electrificación".+ 

O PSOE acusa 
á Deputacióñ de Lugo de 
negarlle do::umentación 

Manuel Martínez, concelleiro 
socialista en Becerreá e 
deputado provincial, acusou o 
Luns 16 de Outubro ao orga
nismo provincial de negarlle 
acesso á información solicita
da. Segundo o seu relato, tan
to a el como ao alcalde 
Pedrafita, o tamén socialista 
Xosé Luis Raposo, se lles ne
gou a revisión dunhas factu
ras do Instituto Lucense de 
Desenvolvemento (lnludes) e 
uns expedientes de proxectos 
do plano Proder. Desde a De
putación de Lugo deféndense 
sinalando que o PSOE non 
deberia-1er solicitado os 

' documentos no lnludes, 
senón na mesma Deputación, 
e sinalan que "Martínez solici
ta cópia dos expedientes sen 
consulta prévia".• 



· Património 
MANUELCAO 

Son habituais os atentados contra o património histórico, 
artístico e cultural da nasa terra. Seguramente só se ten co, 
ñecemento dunha pequena parte dos que se cometen e 
ainda deben ser menos os que chegan a aparecer publicita, 
dos nos meios de comunicación de maior tirada. A razón 
básica <leste estado de causas provén da desvalorización 
implícita e explícita que o património galega ten para a 
elite dominante no país. Cando por razóns diversas unha 
parte <leste património é susceptíbel de derivar rendas ou 
benefícios en forma de captación de fundos públicos, ven, 
da directa a terceiros ou apropriación de bens e servizos da 
comunidade a elite dominante na Galiza e boa parte dos 
seus aculturizados seguidores só tratan de apoderarse dese 
património furtando, en todo caso, calquer estratéxia de 
protección pública e rendibilidade social. Non é difícil 
atapar casos de persoeiros locais, con responsabilidade pú, 
blica ou non, que cantan nos seus xardins con cruceiros, 
cabaceiros ou pedras de valor arqueolóxico ou paisaxístico 
que foron recollendo doutras paraxes que haberia que con, , 
servar, esnaquizando de xeito torpe e impune fermosos pai, 
saxes e conxuntos arquitectónicos de especial interese. 

Na sociedade actual, o património próprio é unha fonte de 
rendas para os cidadáns que o valoran máis, en última ins, 
tanda, a sociedade debe compartir un proxecto comun de 
valores e de país. Ese proxecto apróbase nas eleicións ao 
confiar a un grupo político a criación e govemo das insti, 
tucións que han levar á práctica as promesas eleitorais. Por 
agora, os grupos que nos govemaron tiveron pouco intere, 
se en defender o noso património nunha opción que con, 
tau con importante apoio popular. Lentamente, emerxe 
unha posición cada vez máis sólida a prol do mantemento 
e mellara dos nasos recursos arquitectónicos, paisaxísticos 
e médio,ambientais que abriga ás institucións ~ arbitrar 
mecanismos de control e castigo dos infractores. E asi, que 
nen a própria elite dirixente que pode atribuír máis valor á 
estátua ecuestre de Ferrol que a un castro se atreve-hoxe a 
non propoñer, sobre o papel, todo un listado de medidas e 
mesmo un cerro impulso institucional que, formalmente, 
indique unha defensa nítida do patrimonio galega. 

En realidade, tales deseños non nacen da queréncia polos 
nasos recursos patrimoniais senón da pura oportunidade 
política e da posibilidade de obter rendas sen esforzo e re, 
cursos da UE que pasarán a engrosar as arcas sen fondo do 
clientelismo local ou provincial. Sirva un exemplo recente 
-entre moitfsimos- para indicar este modo de proceder. 
Este pasado verán varios concellos da província de Ouren, 
se reclamaron á Xunta de Galicia o seu recoñecemento co, 
mo "concellos de interese turístico" o que lle foi denegado 
dado que non cumprian case nengun dos critérios mínimos 
para aspirar a tal calificación. Seguramente, os Alcaldes 
<lestes lugares, cobizosos ante o éxito de Allariz, creron 
atapar a fórmula para capturar clientes con só figurar como 
"concello de interese turístico". Só trataban de enganar, de 
facerse pasar polo que non son, arrasando de paso cos be, 
neficios das poucas actuacións ben feitas e que son resulta, 
do da continua adicación e traballo pero que requiren in, 
telixéncia, sabiduría e un mfnimo de respeito polos recur, 
sos patrimoniais e médio,ambientais herdados. 

'Seria bon 
que a Administración 

fose pondo fin á impunidade 
da que gozan os caciques locais 

e os paisanos 
que os arremedan 

\ ' 

Seria bon que a Administración Autonómica fose tomando 
un tnaior interese na defensa real do noso património e pi.J., 
xe~ fin á impunidade da que gozan os caciques locais e os 
paisanos que os arremedan. O labor dos colectivos sociais 
ten que ser completado co axeitado deseño e aplicación efi, 
caz dos controis que as institucións públicas estabelezan. En 
particular, os castigos han ser efectivos e proporcionais aos 
danos realizados para desincentivar os comportamentos 
agre~ivos ou pouco respeituosos co património galega.+ 
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NACHO SANTÁS 

Celebrada o Venres trece, foi a maior que se lembra na comarca 

Histórica manifestación en Ribeira 
en demanda do co11vénio con Marrocos 
Cando -van para once os me
ses que leva paralisada a fro
ta do banco canário-saharia
no, unha multitudinária mani
festación celebrada en Ribeira 
o Venres 13 de Óutubro vol
veu a demandar a sinatura do 
convénio pesqueiro entre a 
Unión Europea e Marrocos. A 
mobilización foi a maior que 
se recorda na comarca e foi 
secundada por un paro do 
sector comercial da vila. 

Todas as forzas políticas acudiron 
á convocatória da Mesa pola De
fensa da Pesca, que contou cun
ha asisténcia de vários milleiros 
de persoas, entre os que estaban 
os alcaldes de toda a comarca. 
"En defensa do sector pesqueiro. 
Por un novo acordo entre a Unión 
Europea e Marrocos" era o lema 
dunha mobilización que coincidía 
co anúncio da Unión Europea de 
desviar a Sérbia os fundos iniciais 
do acordo pesqueiro. Oeste xeito, 
Bruxelas rE;1petia veladamente a 
invitación a desmantelar a frota e 
os govemos español e galega ca
laban coma petos. 

. Pancartas como "A frota, Cañe
te, asi vaise ªº garete" e consig
nas como "Nen a España nen a 
Europa impórtalles a nasa frota" 
ilustraban o estado de ánimo dos 
asistentes e sinalaban a quen 
consideran culpábeis de once 
meses de paralisación da activi
dade: .a UE e o 'Estado español. 

A manifestación partiu ás oito da 
tarde do malecón de Ribeira e, 
tras percorrer as ruas 'máis céntri
cas da vila, concluiu ás . nove da 
noite na Praza do Concello, onde 
os asistentes gardaron un minuto 
de siléncio polos últimos naufrá
xios e escoitaron as intervencións 
dos representantes etas organiza
cións integrantes da Mesa pola 
Detensa do Sector Pesqueiro. 

Paradoxicamente, a presenza 
dos alcaldes da comarca -que 
portaban unha pa11carta própria 1 

que, sob o lema "Alcaldes da co
marca coa xent~ do mar'', ia a 

continuación da pancarta que 
abria a mobilización- significou 
que todos eles responsabilizasen 
á Uníón Europea da situación da 
frota, cando os rexedores perten
cen a dous partidos que cantan 
cun comisário na Comisión Euro
pea: Loyola de Palacio polo PP e 
Pedro Salves polo PSOE. Cha
maba a atención máis ainda a 
auséncia de críticas ao PP por 
parte de tres dos alcaldes, en 
concreto o de Ribeira, Xosé Luís 
Torres Colomer, o de Boiro, Xe
sus alonso Fernández, e o da Pó
voa do Caramiñal, Isaac Macei
ras, ainda que hai que subliñar 
que os tres pertencen ao Partido 
Popular. De todos xeitos, os tres 
rexedores non puderon evitar que 
se berrasen constantemente con
signas contra o seu partido. 

Os ·sindicatos e os representan
tes políticos das forzas progre-

sistas non só criticaron á Unión 
Europea, senón que sinalaron 
ao PP e aos governos español e 
galego como culpábeis da situa
ción por unha pasividade que 
consideran inaceptábel. Neste 
sentido, reclamaron na manifes
tación a presenza do conselleiro 
de Pesca, Amáncio Landin, que 
estivo ausente. 

Por outra banda, a actividade co
mercial e hostaleira estivo total
mente paralisada namentres du
rou a mobilizacón e moitos dos 
comerciantes acudiron á mani
festación. Só permaneceron 
abertas as farmácias e unica
mente se rexistou actividade na 
lonxa pesqueira porque a mani
festación coincidiu coa chegada 
da frota de baixura. A actividade 
na lonxa foi motivo de polémica e 
enfrentamentos, ainda que non 
se produciron incidentes.• 

Intereses ocultos e desinterese 
"Nos acordes da Unión Europea 
con terceiros países sempre sai
ron prexudicadas nacións perifé
ricas como a Galiza", denúncia o 
representante da CIG en Rib~i
ra, Xan Garci~. "Namíbia, Nato, 
f.letán e desde hai catro anos 
Marrocos", engade o sindicalista, 
que lembra que· isto pon de ma
nifesto que hai intereses ocultos 
"porque hai barcos particulares e 
doutras nacións de fóra da UE 
que están a pescar no banco ca
nário-sahariano". As declara
cións de Xan Garcia producían
se antes de coñecerse que Ma
rrocos adiaba, co consentimento 
da UE, a solución ao problema. 

Ademais dos intereses ocultos, 
Xan Garcia tamén detecta unha 
falta de interese por parte da 
Xunta en defender a frota pes
queira galega. "Mai directrices 
do PP para botar balóns tora, 
para ir diluindo o tema e para 
dicer que a-Xunta non ten nen
gunha responsabilidade", di 
Garcia. "Pero Fraga -engade-, 

se é o t:iome de Estado que di 
que é, ten que ter un papel e 
non debe ser simplesmente a 
figura decorativa que é, ten que 
reclamar un acordo pesqueiro 
que é posíbel, porque a Unión 
Europea ten mecanismos sufi
cientes como para chegar a un. 
acordo con Marrocos". 

A CIG tamén denúncia unha 
contradición no PP cando abor
da o asunto. "Por unha banda _ 
din que están apresionar e pola 
outra din que non hai nada que 
facer", afirma Xan Garcia. "O 
outro dia, o alcalde de Ribeira e 
presidente da Deputación da· 
Coruña, Xosé Luís Torres Colo
mer, medio anunciou un plano 
de choque para toda a comarca 
con alternativas tan ridículas co
mo o turismo; chegou a dicer 
que nos barcos hai moi bons co
ciñeiros, como pode dicer isto?", 
pergúntase escandalizado Xan 
Garcia, que engade que "queren 
reconverter a frota e reconverte
la significa desguazala". • 
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Endesa e lberdrola acordan a fusión 

As medidas 'liberalizadoras' 
do Governo afortalan o monopólio eléctrico 
-0- RAMÓN MACEIRAS 

As medidas "liberalizadoras" 
ditadas poi-o governo nos 
sectores eléctrico e de hidro
carburos antes do verán tive
ron o efecto de catalizar a fu
sión entre Endesa e lberdro
la cria_ndo un supermonopó
lio no sector eléctrico espa
ñol. O mesmo Governo, que 
hai seis meses meses rexei
taba a compra de Hidrocan
tábrico por parte de Unión 
Fenosa por ser negativa para 
a "competéncia" no sector, dá 
agora o visto e prace a un es
candaloso monopólio vertical e 
horizontal que se zampa dun 
bocado o 80% do mercado. 

A "liberalización" ao revés do 
mercado eléctrico impulsada po
lo Governo de Aznar coloca a 
este supermonopólio nunha si
tuación de conxelación do inves
timento no Estado español para 
lanzarse aos mercados exter
nos, principalmente o latinoame
ricano, en busca de prezos de 
saldo e novas áreas de negócio. 
Un peor servizo eléctrico será a 
consecuéncia a meio prazo das 
medidas "liberalizadoras" dogo
verno de Aznar. Por outra ban
da, o País Basco perde poder 
de decisión ao pasar a sede do 
novo oligopólio a Madrid. 

Endesa e lberdrola anunciaron 
hai meses que estudaban au
mentar a sua capacidade de po
téncia instalada en México e no 
Brasil. Concretamente, Endesa 
dispoñia de 1, 7 billóns de pese
tas para os seus investimentos, 
dos que 500.000 millóns se des
tinarían a Latinoamérica. A fu
sión entre Endesa e lberdrola 
permítelles concentrar unha 
grande cantidade de capital pa
ra medrar no exterior 

Antes do verán, e en presunta 
resposta ao descontrol inflacio
nário, o Governo central adopta
ba as seguintes medidas r:io 
mercado eléctrico: conxelación 
do monopólio que na xeración 
existía, xa que só duas empre
sas, lberdrola e Endesa, contro
laban o 80%; no sucesivo os xe
radores con máis do 40ºk de 

cuota non. poderian aumentar a 
sua poténcia en cinco anos, pe
ríodo que seria de tres anos pa
ra os que se encadren entre o 
20% e o 40%. O duopólio lber
drola e Enqesa pasou agora a 
converterse en monopólio e difi
cúltase que no futuro se instalen 
novos operadores, xa que ao 
único competidor con posibilida
des (FENOSA) non o deixan 
medrar dentro do estado e o en
vían a investir tora. Hidrocantá
brico, o cuarto operador, non ten 
nada que rascar e só sirve para 
darlle cobertura ao argumento 
do Governo no sentido de que 
consentirá a fusión Endesa-lber
drola a condición de que se 
manteñan catro operadores 
eléctricos no mercado español. 

Repsol intentou tamén facerse 
con lberdrola, pero o xogo políti
co do Governo de Aznar favorece 
a absorción por parte de Endesa 

O caso é que a situación despois 
das medidas "liberalizadoras" 
afortala a integración vertical en
tre as actividades de xeración, 
transporte e distribución, xa que 
as empresas que realizaban as 
duas últimas fases do proceso 
son propriedade no seu 75% do 
novo monopólio que controla 
agora o proceso de xeración. 

O mesmo no mercado 
dos carburantes 

Repsol anunciara tamén antes do 
verán que en vista de que non lle 
deixaban afortalar as suas posi
cións monopolísticas en España 
teria que emigrar e buscar outras 
alternativas. O resto das empre
sas enerxéticas tomaron esta 
mesma resolución. Endesa anun
ciaba que as medidas liberalizado
res lle obrigarian a diversificar as 
suas actividades e procurar op
cións distintas ás do mercado 
eléctrico. As telecomunicacións e 
a expansión en Latinoamérica son 
as duas vías de escape que Rep
sol YPF, Endesa, lberdrola e Fe
nosa analisaban desde hai tempo. 
As medidas do governo só catali
zaron procesos en cernes. 

A conxelación do monopólio que 
Repsol, Cepsa e BP teñen sobre 

Endesa e lberdrola coparán o 80o/o do mercado. 

a rede de transporte da Compa
ñia Loxística de Hidrocarburos 
(CLH), que estabelecia unha cla
ra conexión entre os intereses 
dos refinadores e os proprie
tários da rede de transporte de 

· CLH, apenas terá efeitos no mer
cado. No sucesivo non poderán 
ter xa unha participación superior 
ao 45%, e nengun grupo máis do 
25%, o que obriga a un reparto 
do capital entre operadores e ac
cionistas minoritários. 

O governo tamén conxelou o 

monopólio que sobre a distribu
ción exe'rcen igualmente Repsol 
e Cepsa, xa que as operadoras 
cunha cuota no mercado supe
rior ao 30% non poderán abrir 
novas gasolineiras en cinco 
anos (Repsol), un período que 
se reduce a tres anos se é infe
rior ao 30% e superior ao 15% 
(Cepsa), permitindo, en troce, 
que os grandes estabelecemen
tos incorporen unha estación de 
servizo nas suas instalacións. 

En definitiva, o monopólio Rep-

lilil!hllllliii' 

sol-Cepsa subsiste, e romperia
se na medida que no futuro se 
instalen novas gasolineiras por 
outros operadores, cosa pouco 
probábel. Quizais se poderia ter 
obrigado a ReP,sol e Cepsa a 
vender a distribuidores minoris
tas un certo número de gasoli
neras para reducir o poder das 
duas citadas empresas. 

En calquera caso, os 300.000 
millóns de pesetas que Repsol 
YPF espera obter pola venda da 
sua participación na Compañia 
Loxística de Hidrocarburos 
(CLH) e de Enagás investiraos 
no estranxeiro. A empresa pe
trolei ra aforrarase outros 
100. OOOlnillóns cte--ptJSet , 
bido a que, nun prazo de cinco 
anos, non poderá construir no
vas estacións de servizo. 

A venda de combustíbel deixa
rá de ser o eixo central do ne
gócio de Repsol YPF. As medi
das liberalizadoras, polo tanto, 
non lles afectarán neste terreo 
de un modo moi violento. Des
de hai tempo, o grupo está a 
perder cuota de mercado de 
forma intencionada. Dun 60% 
baixaron en poucos anos a 
controlar un 45%, e o seu ob
xectivo é situarse no 40%. Nes
tes momentos, as 3.500 gasoli
neiras que posui a compañ ia 
non aportan nengun benefício á 
conta de resultados. O elevado 
prezo do cru impede aumentar 
as marxes das estacións de 
servizo , e cada vez ex is ten 
máis pontos de venda, polo 
que os ingresos son cada vez 
menores. Estes razoam entos 
permiten aventurar precisamen
te que a rede de gasolineiras 
non medrará de forma abun
dante. Existe mesmo o risco de 
que a tendéncia sexa á baixa. • 

Os consumidores 
. . ,,, 

s1nten a reces1on 
Durante o primeiro semestre do ano, as expectati, 
vas dos consumidores mantivéranse en níveis signi, 
ficativamente altos, a pesar das elcvacións dos tipos 
de interese e do encarecemento dos prezos do pe, 
tróleo, propiciando o mantemento das taxas de me, 
dra do gasto privado en níveis superiores ao 4,5%. 

O dado de Setembro deste mesmo indicador apre, 
senta unha caída significativa con respecto á situa, 
ción reflectida nos meses precedentes. Eso pode in, 
terpretarse como un primeiro aviso, que poderá co, 
rroborars.e ou non durante os próximos meses, de 
que os consumidores do Estado español comezan a 
perceber a crise. 

Que a economía está a experimentar un proceso de 
desacelerazón é unha evidéncia que xa non se em, 
presta a discusión entre os dist into$ especialistas 
no seguimento da actividade económica. Ao longo 

Agora ben, os que nos dedicamos a está labor de 
tomar o pulso á conxuntura económica pudemos 
comprobar en mult itude de ocasións que a percep, 
ción que receben os axentes económicos e, funda, 
mentalmente, os consumidores, sobre a evolución 
da situación económica, é tan importante como as 
próprias evidéncias ou condicionantes que reflec, 
ten as estatísticas, e non sempre os diagnósticos 
oferecidos polos especialistas son asumidos e com, 
partidos polo resto dos cidadáns. 

Asi, non é infrecuente at.oparse con situacións 
nas que as medras de renda disponíbel ou as faci, 
lidades creditícias non poden xustificar as fortes 
expansións do consumo privado, mentres que en 
circunstáncias teoricamente máis propícias se 
acaban rexistando menores medras dese mesmo 
agregado. · 

das últimas semanas os sucesivos indicadores que Até o pasado mes de Setembro, as expectativas dos 
se receben -índices de produción industrial, ven, consumidores e as ·estatísticas camiñaban ·por ca, 
das de automóbeis, etcétera- veñen confirmar as rreiros distintos. A cifra antes comentada indica . 
tendéncias que se apontaban nas últimas estima, que os consumidores comezan a sentir os efeitos da 
cións da Contabilidade Trimestral e que foron am, crise e eso debe notarse no consumo des te último 
,plamente comentadas fiestas páxinas. . , · trimestre do ano.+ 
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Nen luz 
nen correo 
nunha 
aldea de 
Sárria 
Mália a chegada dun novo 
século e a universalización 
dos servizos públicos, nos úl; 
timos anos non son raros ps 
casos de famílias que viven 
pouco menos que isoladas na 
Galiza interior. A última 
destas denúncias chega des; 
de a aldea de Barxa, napa, 
rróquia de Calvor, que per; 
tence ao con cello lugués de 
de Sárria. Ali vive a família 
Vázquez, que ven de receber 
unha factura polo servizo de 
recollida de li>co. O concello 
tivo que subsanar o erro xa 
que esta famflia non dispón 
dese servizo. A aldea de Bar; 
xa dista sete quilómetros do 
centro da vila . A famflia 
Vázquez, a úÍlica que habita 
esta aldea, síntese marxinada 
porque non ten acceso aos 
servizos dos que dispoñen o 
resto dos viciños de Sárria. 

A sua finca está unida por 
unha pista con outra aldea, á 
que chega, por exemplo, o 
carteiro. Eles teñen que des, 
prazarse un quilómetro para 
ir buscar o correo. Xa levan 
olicitado que lle amañen a 

pista sen btiM repostas do 
concello. A im mo a ponte 
de madeira que permitía o 
acce o á sua finca caiu hai xa 
anos, quedar n isolados du, 
rant ete an e, egundo 
explican, tiñan que dar unha 
vo lea de do us qu ilómetros 
para pode r levar o gado a 
pastar. O concello non lles 
outorgou nengunha axuda e 
durante dous anos ergueron 
como puideron unha pon te 
de concre to. Calculan que 
lles custou millón e médio 
de pesetas, das que só rece; 
beron cincocentas mil dun, 
ha axuda da Deputación 
Provincial de Lugo. 

Mália que non viven aparta, 
dos do mundo, até o ano 
1998 non dispuñan de sub, 
ministro eléctrico. Até ali 
non chegaba, e pésie ás inu; 
merábeis demandas, non re; 
ceberon axuda. Esto quer di, 
cer que non tiñan luz, pero 
tampouco lavadora, televi; 
sión ou neveira. Finalmente, 
e cos seus próprios cartos, 
instalaron un xerador eléc; 
trico. Para eles o seu maior 
problema contihua sendo o 
da comunciación xa que a 
lama imposibilita no inverno 
o acceso á finca e, mentres, 
nen chegan as cartas nen o 
servizo de recollida de li>co. • 
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Participantes na manifestación ele aruxelas do Sábado 14. Perlo ele 500 galegas vimtaron a aélxica 

Guadalupe Ces representou a Galiza en Nova York o 17 de Outubro 

Máis de 80.000 mulleres 
en Bruxelas contra a pobreza 
As case cincocentas galegas que participaron o Sábado 14 
de Outubro en Bruxelas na marcha contra a pobreza e a 
violéncia de xénero, voltaron satisfeitas tras o achegamen
to a milleiros de mulleres con problemáticas comuns. A no
ta negativa deuna, segundo a coordenadora galega, o forte 
dispositivo policial e o traxecto da manifestación imposto 
desde a alcaldia de Bruxelas. Por outra parte, Guadalupe 
Ces, de Mu/heres Nacionalistas Galegas, repres-entou a Ga
liza no encentro de Washington e na marcha de Nova York. 

A comisión organizadora da Mar
cha mundial 2000 das Mulleres 
non esperaba tanta afluéncia á 
manifestación de Bruxelas. Como 
exemplo, o da de
legación galega, 

ción de colectivos á manifesta
ción". O silenciamento dos meios 
de comunicación fixo que se 
convocara na tarde unha protes-

ta na Grande 
Praza de Bruxe- · 

que contaba cun- M 
ha previsión de u lle res 
duascentas parti
cipantes que, fi 
nalmente, se du
plicou. Cinco auto
buses e un impor
tante número de 
coches particula
res sairon cara a 
cidade belga onde 
se reuniron coas 
outras delega
cións. Ali xuntá
ronse con palesti
nianas, saharauis, 
afganas, italianas, 
francesas, curdas, 

las, onde sufriron 
cacheos, identifi
cacións e requi
samento de ban
deiras. Finalmen
te puideron máis 
as· reivindica
cións e a solida
ri edad e, e as 
máis de oitenta 
mil mulleres con
centrad as en 

palestinianas e 
israelitas 
fixeron unha 
declaración 
conxunta 
de paz. Bruxelas celebra

ron unha festa de 
remate. A dele
gación galega 
saiu ás dez da 
noite da cidade 

bascas, iranianas, portuguesas, 
etc, para, unidas pola consigna 
"Solidariedade coas mulleres do 

belga para emprender unha via
xe de retorno de trinta horas. 

mundo enteiro", facer un p_§rcorri- O Banco Mundial 
do de sete quilómetros. Houbo 
emoción, como cando as mulle
res israelitas e palestinianas fixe
ron unha declaración conxunta 
pola paz. 

A coodenadora galega destaca 
as críticas á alcaldía de Bruxelas 
"por abrigarnos a seguir un per
corrido palas ruas de edificios 
administrativos onde non había 
actividade laboral e acordoadas 
por un forte_ dispositivo policial, o 
que facia moi difícil a incorpora-

Xa o Venres 13 de Outubro ato
pábanse en Washington as mulle
res que compoñen a Délegación' 
Política Internacional desta mar
cha que denúnica as éondicións 
nas que viven as mulleres de todo 
o planeta. O dia 16 celebrouse un 
encontro con James Wolfensohn, 
presidente do Banco Mundial. Re
presentantes mexicanas, france
sas e das illas Fidji encarregáron
se d.e relatar a pobreza á que 
conducen as políticas deseñadas 

. por este organismo. Posterior
mente celebrouse un encentro co 
director do Fondo Monetário Inter
nacional, Horst Kohler. "Non se 
trataba de dialogar senón de de
nunciar", reseña Lupe Ces, repre
sentante galega que volta a Com-
postela o 20 de Outubro. · 

Protagonismo especial na mani
festación de Nova York .tiveron 
as delegadas de países en con
flito como Afganistán, Timor Les
te, C,olómbia, Ruanda e lugoslá
via. As once da mañá do Martes 
17 unha representación desta 
Marcha Mundial entrevistouse na 
ONU con Lois Frechet, substituto 
de Koffi Annan, o secretário xeral 
que se atopaba mediando en 
Exipto entre Israel e Palestina. 

Unha grande bandeira encabe
zou a manifestación, seguida 
dun desfile de mulleres indíxenas 
de América e, máis atrás, un pe
queno grupo representaba o va
leiro das que non puideron asistir 
por causas da represión política. 
A representante de Cuba non 
puido entrar nos EEUU ao serlle 
negado o visado. O groso da 
manifestación camiñou con ban
deiras rep~esentativas de África, 
América, A~ia-Oceania, Europa 
e o Mundo Arabe. O balbordo fí
xose siléncio para lembrar, en 
Union Square, a todas as vítimas 
da violéncia sexista. 

Tanto no caso de Bruxelas co
mo no dos Estados Unidos, a 
coordenadora galega valora moi 
positivamente o coñecimento 
das distintas problemáticas de 
mulleres chegadas de ámbitos 
sociais, culturais, económicos e 
políticos diferentes. Na cidade 
belga, ademais, desenvolvéron
se talleres sobre o integrismo, 
as mutilación xenitais, as emi
grantes e as presas.• 
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Festival de solidariedade 
con Cuba 

Unha delegación galega via
xará á Habana para partici
par no /1 Encontro Mundial 
de Solidariedade con Cuba, 
que se vai celebrar do 1 o ao 
14 de Novembro. Asimesmo 
esta delegación organiza un 
festival solidário o Sábado 
21 de Outubro na asociación 
de viciños de Lavadores en 
Vigo, apresentado por Xurxo 
Souto e no que actuan apar
tir das oito da tarde Os Cun
cheiros de Valadares, Gaitei
ros de Lavadores, Folia e 
Nen@s da Revolta. Tamén 
haberá un acto público o Xo
ves 26 ás oito do serán no 
paraninfo do reiterado da 
Universidade de Vigo para 
apresentar o 11 Encontro en 
Cuba, con animación de po
etas e músicos. Neste acto 
sortea!"ase tJr-iha-vi0*e-a-Gu
ba tras a campaña de venda 
de bonos, cuxa recadación 
vai para material escolar e 
medicamentos. Da 
delegación forman parte as 
asociacións de solidariedade 
con Cuba, centrais sindicais 
como a CIG, CCOO e CUT, 
e organizacións políticas co
mo BNG, Esquerda de Gali
za e FPG, entre outras.+ 

Distinguen a Pére1 Leira e 
Manuel Antas pola 
defensa dos emigrantes 

O Venres 20 de Outubro 
o coordenador da CIG-Mi
gración e conselleiro xe
ral da emigración por es
ta central sindical, Lois 
Pér~z Leira, e o presiden
te do Hospital Español de 
Salvador de Bahia e, 
tamén conselleiro, 
Manuel Antas, receben 
en Brasil a "Medalla da 
Gran Cruz de Cabaleiros 
de Santiago". A 
concesión débese á sua 
laboura na defensa dos 
direitos dos emigrantes 
A mesma medalla, que 
receben na Sociedade de 
Cabaleiros de Santiago 
de Bahia, foi concedida 
en anteriores ocasións a 
Manuel Fraga, Fernando 
Amarelo de Castro e ao 
xornalista Luis Vaamon
de. + 

Primeiras xomadas 
de apicultura ecolóxica 

Celébranse no Pazo da 
Cultura de Pontevedra as 
xornadas,"Apicultura do 
novo milénio" os días 4, 11, 
18 e 25 de Novembro, coa 
organización da Asociación 
Galega da Apicultura. Os 
sócios terán a matrícula 
de balde, mentres que os 
non sócios terán qye pagar 
duas mil pesetas. E nece
sário inscribirse antes do 
30 de Outubro no telefono 
981589534. A apicultura 
ecolóxica, colleita de pole, 
reprodución do colmeal e 
comercialización de mel 
cremoso son alguns dos 
temas a tratar. • 
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As disputas sobre os europeus non comunitários ameazaa continuidade da competición -=~~::,~:~s 

•O Ourense esquece a crise da ACá e vence ao· BreagéHFef{~c~~, ____ _ 
. ' -~-~-=·~-~-~:~~~~-:--- :==~~ 

-0-C.L. 

Non ficaron moi contentes os 
xogadores e técnicos do Breo
gán -logo ' de qu·e o Ourense 
controlase de princípio a fin o 
partido de rivalidade galega e, 
no marcador final, levase polQ 
Miño embaixo a vitória (84-85). 
O retorno dos ourensáns á ca
tegoria ele OU.CQ. OOÍl_ poderia __ 
ter sido mellor, ainda que os 
lucenses entran no campiona
to marcha atrás, despois de 
teren-feito un excelente rema
te de tempada o ano pasado. , 

O encentro foi a primeira proba 
do que poden facer duas equi
pas modestas na competición 
máis exixente da história. O 

, nacimento da Euroliga, criada 
á parte da Federación Interna-: 
cional de Baloncesto (FIBAJ; -
motiva que os conxuntos me
llar clasificados· e eon orzam
netOs máis elevados, van sufrir · 
un incremento nada désprezá
bel de encontros, algo ao que 
non son alleos os clubes que 
só deben pensar na competi
ción estatal. 

~~~~:::-~~-

O partido do-=--palácf°-.dos-_ Q~-
porte~s de [1:!_g0-enQadrous~ 
nuf'.lha das .xQl'-nadas--máis co 
flitivas-aos últimoS:-a:rrQs no bá- -
lonce.sjQ _do ~sra-ao- _e:§Pañok 'A_=::_ ~ 
decision dos-=~lüb~de al:iñaT -
como comuni@o:s41S=Xngaefo_:- -
res provenieñtes~e paíSEi-s _ 
asociados á.lini.ón .. J:uropea_f_oi --............_
contestada polo -consello Su
perior de Deportes (CSD), a 
Federación Española de Ba
loncesto (FEB) e a Asociación 
de Xogadores Es-pañois co 
boicot. Desta maneira, tivéron-
se que suspender aqueles en
contros nos que participaban 
baloncestistas destes estados 
(Madrid, Barcelona e Tau Gas-
teiz) . 

Para os galegas, é fundamen
tal que non se esqueza a im
portáncia da Liga ACB, espe
cialmente no que lle afecta á 
afeizón e á atención dos meios 
de comunicación. Xustamente, 
para os criadores da Euroliga, 
é fundamental que estes 
meios retornen ao baloncesto, 
praticamente abandonado des
de o fracaso da selección es
pañola nos Xogos Olímpicos 
disputados en Barcelona'92. 
Contado, a própria ACB quere 
impulsar o espectáculo, e para 
iso preparou unha reforma do 
regulamento que dota de 
maior plasticidade o xogo. De 
duas metades pásase aos ca
tre tempos de 1 O minutos, ·o 
tempo de posesión redúcese a 
24 segundos e toma carpo a 

Antúnez, do 8reogán, tenla unha penetración diante da oposición dos ourensanistas Galilea e Héctor García. SANTI LÓPEZ / El Progreso 

- Breogán e Ourense viven alle
os á polémica. Como clubes, 
un e outro consideran que a 
decisión de igualar os direitos 
destes traballadores cos da UE 
ten unha base legal, derivada 
do direito europeu, aceptado 
polo Estado españolnos trata
dos de libre circulación de tra
balladores. A ratificación deste 
direito na famosa senténcia 
Milfs, que lle permite concreta--
mente a este xogader· ser con
siderade-'~m u íl itá:rj0- B'\ de- _ 
nomioacJón e_:mprgg;ada- ~!:__a 
catalogar a e_stes- -~po.r:ti-Sras, 
que xa xog__an- sen ;-pr-ob:l:ema 

idea de que o vello esquema 
táctico baseado nas baixas 
pontuacións teria que pasar á 
história. 

Están capacitadas as equipas 
galegas para salvar as pantas
mas do descenso? Comproban
do a calidade dos seus cadros, 
parece plausíbel prever que am
bos clubes poden garantir a sua 
continuidade na elite do básquet 
e chantar-definitivamente a sua 
infraestrutura deportiva entre os 
mellares. 

O Ourénse confeccionou unha 
equip? moi equilibrada, con gran 

PllCJ-lEIRO 

Me~ir o nível deportivo 

Os Xogos Olímpicos non son o único factor, nen o máis importante, 
determinante do nível deportivo dun país. T ampoui::o o medalleiro é 
o único xeito de analisar a situación dos deportistas de elite, ainda 
que consl;_itue unha referéncia obrigada. Pero o Govemo do PP e a 
sua campaña chauvinista situaron os éxitos deportivos non só coma 
unha mostra da sua meritória xestión na matéria, senón tamén co-
mo un indicador supremo de que "España vai ben". 

Asi as cousas, é lóxico que, politicamente, se lles peda que rendan 
contas ante o &acaso do medalleiro e~ Sydney, máis valeiro que o 
dun pobre nunha festa de Mulleres Rurais. Ainda asi, é preciso 
·constatar que máis grave que os resultados olímpieos son as ideas 
· que no PP teñen sobre o deporte. 

I -

O secretário xeral, Gómez Angulo, acusou aos olímpicos españois de 
ser pouco competitivos. Cando voltou a España quixo arranxar as 
críticas dándolle capa tras capa de cal. O problema é que canto máis 
tentaba branquear a sua imperícia, máis i:efulxia a sua incapacidade. 

-Chegou a dicer que o deporte no Estado español tómase en plano 
lúdico desde raparigos, sen o sentido wmpetit~vo que debia ter. · 

Verdadeiramente o problema do deporte español é o contrário do 
que afirma o secretário de Estado: orientación deportiva errada, 
exceso de deporte competitivo, valoración só dos resultados, fí-
xación coa elite deportiva e esquencimento dos deportes de base. 
Señor, Señor ... + 

"'· 

preséncia de xogadOFes de expe
riéncia contrastada, como José 
Luis Galilea, o italiano de orixé 
estadounidense Michael Brown, 
Joan Peñarro_ya e as suas duas 
figuras estadounidenses, Aaron 
Swinson, máximo anotador da 
sua equipa o pasado Sábado, 14; 
e Michael Ansley. 

Swinson, quen xogou case to-
- do o partido ante o Breogán, 

demostrou que, aos seus 29 
anos, chegou a un ponto de 
esplendor no seu xogo no pos
ta de aza. Galilea, escollido po
lo adestrador Sergio Valdeol
millos como cerebro do seu or-

ganigrama, foi o artífice de que 
os lucenses nunca se adianta
sen no electrónico. 

No Breo-gán, a frotaleza seg_ue 
nas mans dos artífices do -seu 
rexurdimento, mediada xa á· 
pasada tempada. Devin Davis 
foi o máximo anotador do--cho
que, con 26 pontos, adell}__ais 
de non pisar o ban~ nen un 
só instante. O seu compatriota 
Anthony Bonner demostrou 
que a sua veterania_ ~egue a 
dar bons resultados. No resto 
da equipa, teñén moito que di
cir Sergio Luyk e José Miguel 
Antúnez. 

111Mi!MiilijBEIHD89 

O FÍO DA LINGUA 

nengun-en toda.6trr_E:p-a. - - _,_:: 

A decisf<ín - dos:=hálóncesfistas- - ~-.:
españoiS pareeelrláis ben un
ha rea-eción t-ardia -a.unha st
tuación-que s_e debe- axustar á 
lei, ·igual _que xa pasara co pro
blema da senténcia Bossman 
en futbol Are__stora, só queda 
por saber: se a ACB:--Será flexí
bel e acordará unha tempada 
de transición con algun límite 
sobre estes xogadoras denan· 
tes de que a -situación se valva 
de todo irreversíbel. • 

O curro _·e o choio 
Diciamos nunha -nota anterior que un dos adxecti-
vos galegos co significado de "bonito/a, xeitoso/a" 
é curro/a. Adoitamos a empregalo en diminutivo 
para !le dar maior agarimo: Levas un bolso ben curri-
ño / E unha rapaza moi curriña. 

Tamén existe en galego o substantivo currO- con 
varios significados, case todos eles asociados á idea 
de "lugar ou espacio amplio e pechado ao que se 
chega por un acceso estreito". Parece ter relación 
con curral/corraL O curr:o pode ser un curral peque-
no, un recinto urbano ao que se chega por unha 
rúa estreita, ou un aneo ou recanto dunha zona pe-
chada, o que, mediante un sufixo expresivo, deno-
minamos-un curruncho. E ben sabido é que o curro 
é o recinto pechado ao que se levan as bestas e ca-
balas do moñte para rapar e marcar. E, do recinto, 
a palabrá curro pasou a denominar a propia activi-
dade, a rapa das bes tas. Fálase así do curro de Mou-
gás, do de Sabucedo, do de Candaoso, etc. 

Sobre curro formouse o verbo acurrar ~'meter a_ al-
guén nun recinto sen saída, contra un curruncho 
ou recuncho, acurralar" e del naceu posteriormen-
te o verbo currar, que familiarmente ten o signifi-
cado de "pegar, zoscar". 

En efecto, o substantiv~ gal~go choii-<reoo~in~-:-efi :.. -_ · ~-:=~~ 
xeral un traballo ou asunt0 dep0Hc.a:.lm-portan-;:ia,. _ .._,-. .:· 
aínda que pode pasar a denómiri~r:-calquerá -traoa:-7

- • -

llo ou asunto, e mesmo os ben p-agoiillLm--ºiJ)()~: ~e - --;:: ,_ 
de aí un bo negocio. Tamén, cómo-p_,al_ab-.fá=-multi-u--- ~,__,~-~ -
sos (igual que couso, por exemplo) se&e:para d~no¿ - ~-~---
minar unha cousa que non.riomeainos:eo~os pqf ·· · _ 
coñecida: Pásame o choio ·ese._~_ ·---- --- - - ----::""'.. -

Está palabra tan galega pasou ao es_p_Qfícl-;:.cli~~~ii-> 
teración fonética e gráfica e uri signifit'ado t.estfÍ!l,._ 
xido. Un chollo é alí un bo negoeio. 

Nese caso, en galego vimos preferínd~~~ pala--
, bra chope ( Saíulle un chope· boísimo) qu€~ curipsa-- -
mente, parece proceder de> inglés job. -- --- ::e_ ~ ~ 
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Duas correntes disputan no socialismo portuQués. 
( . . . . 

ante os Orgamentos do 2001 

O laicismo e republicanismo de Soares 
. . . 

contra o social-cristianismo de Guterres 
-0- G. NUNO DE FARIA I PORTO 

Falernos claro: gut~rrismo,Lim 
fenómeno a fazer-se ... e de que 
maneira. é o que está a dar, 
pois é o Poder de servic;o em 
Portugal. Soarismo ou alguns 
que, neste tempo tutelados pela 
figura do ex-líder, algo fazem 
pela reposic;ao elementar do es
pirito que também ajudou a fa
zer Abril. Dez meses depois da 
tomada de posse para um se
gundo mandato, o governo por
tugués -liderado por socialis
tas- acaba de proceder a urna 
remodelac;ao governamental. 

A opera9áo de substitui9áo de 3 
ministros e alguns secretários de 
Estado foi da exclusiva respon
sabilidade do líder do partido ain
da maioritário no Governo, Antó
nio Guterres, cuja decisáo -cha
mada ao Poder de elementos 
igrejáticos e rotulados de inde
pendentes- trouxe para a pra9a 
pública o mal-estar existente, e 
já há algum tempo, tanto no Go
verno como no aparelho partidá
rio, com a inevitábel repercussáo 
das crispa9óes intestinas. 

E tudo em prol e sossego de tal 
direita, inteligente e moderna. a
europeia, encenada por um pri
meiro-ministro, que se diz e as
sume socialista, abranguente e 
alinhado com as cruzadas que 
proporcionan as melhores ima
gen s e figuras a um poi ítico 
bem-falante e polido, preterindo 
a frontalidade que tanto o carac
terizou no decurso dos primei
ros dois dos cinco anos que le
va como chefe do Executivo 
portugues, ou seja, António Gu
terres troca um ministro por um 
qualquer plano televisivo, uns 
tantos segundos radiofónicos e 
uns quantos parágrafos na im
prensa. 

Para a maioria dos analistas po
líticos, mesmo que oficiais, esta 
nova postura do primeiro minis
tro portugués poderá estar as
sociada ao facto de o mesmo 
nao ter relativizado a acumu
la9ao das várias e distintas 
func;óes a que foi chamado -já 
quando líder governamental de 
Portugal- e a saber: presidente 
da Uniáo Europeia, presidente 
de Internacional Socialista e se
cretário-geral do Partido Soca
lista portugués. 

Aparentemente Guterres está 
seguro na governac;áo -e só 
dispóe de maioría relativa-, pois 
sabe que os partidos da Opo
si9áo, a esquerda e a direita, 
tem mais em que se ocupar, ou 
seja vivem com problemas de 
grande desfasamento e já nao 
só por que$tóes de ordem estru
tural e directiva, . mas' de enten
d.imento impossível quanto ao 

· · derrube· do Executivo. · 

lsso mesmo ficou provado, há 
uns dias, com a moc;ao de cen
sura no Parlamento -a segun
da no espa90 de dois meses- e 
do partido maioritário da Opo
si9áo ( social/democrata/centro 
direita) que, como se esperava 

e ocorreu com a anterior ou do 
Partido Popular (direita), foi de
rrotada. 

Para se ter urna ideia aproxima
d a desta facilidade das Opo
sic;óes aos socialistas que gover
nam Portugal, bastará dizer que 
António Guterres teme mais, e 
neste preciso momento, o pró
prio grupo parlamentar (PS) que 
os restantes da Oposi9ao. 

Or~amento do Estado ou 
Bacalhau com todos 

A despeito destar garantías dos 
oponentes, que assumem, mes
mo sem conhecerem a proposta 
governamental, o nao ao Or9a
mento do Estado para o ano 
2001, o chefe do Executivo luso 
tomou a iniciativa de contactar, 
individual e separadamente, os 
líderes dos diversos partidos 
com representa9ao parlamentar 
na expectativa de conseguir que 
algum deles se abstenha ou vo
te mesmo a favor do Or9amen
to, que está em discussao no 
Parlamento desde o dia 16. 

Com os partidos ~:ia direita (PSD 
e PP) a considerarem um or9a
mento despesista e com que o 
Governo pretende caucionar, e 
a custa do erário público ou via 
contribuinte, a permanencia e -
concurso da gente socialista na 
pesada máquina do Estado, Gu
terres tentará acalmar eslas 
hostes do grande capital com a 
promessa das privatiza9óes que 
restam do sector empresarial do 
Estado, ou seja, arrecadar para 
a sua governa~ao mais de 600 
mil milhóes de escudos. 

No aposto estarao os comunistas 
para quem as . nacionaJiza~oes e 

· ó respectivo funcionamentó para
lelo com o sector privado consti
tui um ponto de honra. 

Contra· o despesisrr\o, mais que 
1 excessivo da ac9ao governativa, 
alerta, igualmente, o actual gover
nador do Banco de Portugal, Vítor 

Constancia, socialista e ex-minis
tro das Finan9as, para quem, e 
dada a actual conjuntura da eco
nomía portuguesa, "a política 
orc;amental no próximo ano deve 
ser restritiva para ajudar a conter 
o aumento da procura interna". -

De tudo isto se retira que o pre
sidente do Governo tudo fará 
para impedir que o Orc;amento 
do Estado portugués para o ano 
2001 seja reprovado no Parla
mento -o que obrigaria a 
eleic;óes antecipadas-, dispon
do-se, a despeito do seu eleva
do catolicismo, a vender a alma 
ao diablo que o mesmo é dizer: 
negociar a esquerda e a direita. 

E é aqui, neste autentico corru
pío governamental, que entram -
ética e criticamente- os históri
cos do Partido Socialista, baixo 
ou sob a orienta9ao dos chama
dos soaristas, que tem no ex
presidente Mário Soares a figura 
(agnóstica e republicana) tutelar. · 

A lógica guterrista do Poder -po
lítica do espectáculo faseada e 
controlada por decisóes mediáti
cas- nao agrada a esta gente e 
a uns quantos e tantos que vota
ram socialistas ao Poder. 

Portugal está transformado num 
autentico deserto cultural. É um 
pais de joelhos perante tele
visóes de concursos milionários. 
Reclama-se, urgentemente, urna 
cultura cívica e polític~ para to
madas de consciencia de novos 
comportamentos da chamada so- · 
ciedade civil, que o poder, assim 
instalado, vai arreciando dé toda · 
e qualquer participa9ao que ten
ha por alcance o país e as pesso-

. as que o integram e nele se fa
zem e constituem parte activa. 

O desencanto e a falta de pers
pectivas sao mais que uní ame
a90 -sáo. um facto insfismável que 
os portugueses enfrentam cotn a 
govemavao social-crista guterrista 
e que, ou o m.ais grave de tuda is
to, vao deixando de combater.t 
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Leandro Reboiras 

'Nos consulados de Buenos Aires hai éolas de xente 
que quer regresará terrados antepasados' 

-e> XAN CARBALLA 

Ten. as nacionalidades arxentina e italiana, pero tamén ascen
dentes galegos, Leandro Reboiras, licenciado en Ciéncia Política 
e especialista en temas de demografia, veu explicar á Galiza, da 
man da CIG e a CTA arxentina, a importáncia da migración no 

Vostede ten estudado a in
fluéncia da imigración no de
senvolvemento arxentino 

A imigración contribuiu enor
memente ao desenvolvemento 
do país e foi complementar da 
man de obra nacional. Agora da- -
se esta moda de dicer que au
menta a delincuéncia e o deterio
ro dos sistemas públicos por cul
pa da entrada de imigrantes. Esto 
é unha grande mentira, non só 
para a Arxentina. Historicamente 
a povoación europea que chegou 
no fin do xrx e no xx aportou ca 
seu traballo ao desenvolvemento 
do país e despois tomou o relevo 
a emigración interna dentro país, 
na fase de desenvolvemento in
dustrial. Nos 90, ao recrudecerse 
os problemas faise un uso per
verso da imigración. Pero é en 
base a falsedades, porque a imi
graciór:i apenas supón hoxe un-
5% da povoación do país cando 
no censo de 1914 era un tércio 
do total. E ainda que elimináse
mos a todos os imigrantes que 
entraron nos últimos 5 anos, a ta
xa de desemprego apenas baixa
ria un punto, o que descubre ou
tra falsedade: que o traballador 
nacional vai facer o traballo que 
realiza o imigrante. 

Estase producindo o fenóme
no do descendente de imigran
te que procura a· volta á terra 

,.,, dos antepasados, unha emi
gración de regreso ás orixes? 

É un fenómeno novidoso e difícil 
de cuantificar estatisticamente. 
Se nos guiamos polo termóme
tro das colas nos consulados de 

España e ltália, cheas de xente 
. desde as catro da mañá, ternos 

que pensar que é un fenómeno 
en auxe. Ben para recuperar a 
cidadania que tiñan os seus an- . 
tepasados, ben na procura de 
permisos de traballo. Pero tal 
como é o actual sistema de re
xisto, que está a mudar, é difícil 
saber os dados reais. Pero é im
portante. Hai que ter en canta 
que no ~aso dos italianos até un 
bisneto pode reclamar a cidada- . 
nia de Italia causa que non su
cede en España que só admite 
aos de segunda xeración e só 
nun periodo concreto pode efec
tuar a petición. 

Crise democrática 

Vostede ten un traballo sobre 
a transición á democrácia na 
Arxentina extendíbel a Latino
américa. Que factores influi
ron máis· para pasar .de rexi
mes militares a democrácias 
con problemas? 

Houbo factores internos e exter
nos. O fin da guerra fria tivo un 
papel moi importante, porque 
despois ·de 1959, coa revolución 
cubana, os Estados Unidos·teñen 
unha política moi precisa, influin
do nas forzas armadas dos paí
ses do continente para exercer 
de xendarme interno. fronte ao 
que se chamaba incqrsión comu
nista no continente. E a teoria do 
inimigo interior coa consecuéncia 
terríbel das ditaduras militares 
dos 70 e 80. No caso arxentino 
sumouse a guerra perdida no 
Atlántico Sul e un fracaso econó-
mico estrepitoso. Co factor militar 

desenvolvemento arxentino, e trouxo notícia dun fenómeno cre
cente no seu país: o intento de- regresará terra de otixe por parte 
dos descendentes dos vellos emigrantes, "non é doado medilo 
estatisticamente, pero_só hai que ver as colas nos consulados". 

desconectado, cando sempre 
funcionara cómo mecanismo de 
poder alternativo, non se pensa 
en situacións como a de agora, 
con grande corrupción política e 
económica, nun golpe de estado 
que seria o que corresponderia 
se vivísemos na situación dos 60, 
70 e 80. A xente, apesar do des
crédito da dirixéncia política e so
cial, segue a pensar que o rexime 
democrático segue senda o único 
que vale para mudar as causas. 
Pero non hai que-durmirse por
que a cultura democrática non 
está consolidada e non vai ser 
que se valva a acreditar no caudi
llo antes que nas institucións. 

A crise económica na Arxenti
na golpeou singularmente a 
unha clase média que pratica
mente se proletarizou. 

Desde primeiros de século a Ar
xentina era o país do ascenso so-. 
cial, onde chegaba unha grande 
imigración. Pero eso está dando a 
volta: a mobilidade social é para 
abaixo -e a xente marcha do país. 

A ditadura golpeu aos secto
res progresistas e á mocidade 
particularmente. Rota xener~
cional mente a continuidade, 
como se expresa politicamen
te a esquerda nunha situación 
·de descontento? 

É grande a perda de recoñece
mento e representatividade dos 
axentes sociais e políticos tradi
cionais. Os partidos só tiveron 
grande participación cidadá nos 
primeiros momentos de restaura
ción democrática, pero axiña hai 

desencanto e non se ve ainda por 
onde se conduce a participación 
popular. Eso afecta a partidos, 
sindicatos e á mesma lgrexa sal
vo en sectores de base. A Central 
de Traballadores Arxentinos 
(CTA) é unha alternativa intere
sante á burocrácia sindical tradi
cional que estaba totalmente an
quilosada e corrompida, e tamén 
quer entrar noutros traball9s so
ciais ademais do sindical. E can
do menos un lugar onde todos es
tes problemas de representación 
están en debate. En canto a for
zas políticas hai que saber que 
proxecto de nación ternos os ar
xentinos para o século xx1. A glo
balización ten enormes conse
cuéncias, que un só país non po
de cuestionar, e a léxica de acción 
dalguns grupos é apenas atallar 
os golpes máis fortes da nova si
tuación de resregularnentación, de 
axuste, de reconversión, que al
gunhas podian ser necesárias pe
ro tiñan que distribuir mellar o es
forzo entre toda a sociedade. 

Con Menem dolarízase a eco
nomia e véndese unha parte 
do estado. 

O mérito de Menem é unha car
.ta modernización da economia, 
rematar coa endémica inflación 
que tiña o país (a hiperinflación, 
alentada quizais, acabou co go
vern o de Alfonsin) pero a un 
coste social enorme, cunha dis
tribución regresiva da riqueza. 
Empobrecéronse grandes capas 
médias da povoación e os que 
xa eran probes · pouco menos 
que foron expulsados, marxina
dos da sociedade. • 

19 DE OUTUBRO DE 2000 

Montenegro 
non acepta o governo 
de Kostunica 

O presidente da República 
Federada de Montenegro, 
Milo Djukanovic, manifestou 
a sua negativa a formar 
governo co novo presidente 
federal, Vojislav Kostunica, 
investido presidente logo da 
revolta popular que lle 
obrigou ao último presidente 
escollido democraticamente, 
Slobodan Milosevic, a 
abandonar o cargo. Para 
Djukanovic, a eleición de 
Kostunica é espúrea por 
non vir precedida dunha 
demostrábel vitória eleitoral. 
O presidente montenegrino 
está disposto a facer un 
referendo para se escindir 
da Federación. Desde a 
Unión Europea e a OTAN 
xa ameazaron a Djukanovic 
con sancións e embargos 
se non acepta colaborar co 
político sérbio. • 

Rexeitamento civil 
do Plano Colómbia 

Representantes do 
governo de Bogotá, 
membros das diferentes 
guerrillas e responsábeis 
de máis de 100 
organizacións civis 
manteñen encontros de 
paz para o país 
sulamericano na capital 
de Costa Rica, San José. 
O máis destacábel da 
primeira xornada de 
negociacións foi a 
negativa global de todas 
as organizacións de 
acción cívica aos 
postulados do Plano 
Colómbia. O programa 
inducido polo presidente 
estadounidense Bill 
Clinton para sufragar os 
gastos armamentísticos 
do Exército con fundos do 
Pentágono contémplase 
como un camiño cara á 
guerra total por parte da 
maioria destes colectivos. 
A lgrexa Católica, as 
principais ONGs e as máis 
importantes agrupacións 
guerrilleiras (F ARC e ELN) 
coinciden en afirmar que a 
intervención 
norteamericana só 
aumentará a miséria e a 
violéncia.+ 

Fujimori prevé 
unha lei de impunidade 

- ' . para o seu reX1me 
A oposición ao governo de 
Alberto Fujimori en Peru, 
encabezada polo líder de 
Perú Posible, Alejandro 
Toledo, iniciou unha série 
de mobilizacións cidadás 
para.forzar a saída do 
actual presidente. Segundo 
Toledo, Fujimori está a -
preparar unha lei de 
impunidade para o seu 
réxime. Con esa norma, 
tentaría impedir que se 
desencadease unha -1 

persecución xudicial contra 
os moitos abusos cometidos 
palas Forzas Armadas, 
policía e demais organismos 
públicos baixo o mandato 
fujimorista. • 

. 1 
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Lición básica 
de democracia 
Por alusións no debate do es
tado da autonomia, no que o 
sr. Fraga lribare se referiu de 
xeito despectivo a todos aque
les que loitamos contra a cons
tru ció n do encoro do Úmia 
queremos 
contestarlle, 
a el, que 
sempre está Vostedesteñen 
presumindo 
de que é un opoder,os 
dos pais da méd" d 
Constitución, IOS a 
que o citado Administración 
texto recolle, pagada por 
entre outros 
os seguintes todos, a garda 
m a n d a t o s : · .

1 .. R e c 0 ñ e c i _ CIVI e a policía 
mento e pro- pero nós 
tección dos 
direitos de estamos 
expresar e di- amparados pola 
fundir livre- razón ea 
mente os 
p e n s a m e n - Constitución. 
tos, ideas e 
opinións me-
diante a pa-
lavra, o escrito ou calquer ou
tro médio de reprodución; Que 
ninguén poderá ser privado 
dos seus bens e direitos senón 
por causa xustificada de utili
dade pública ou interese so
cial; Que todos teñen direito a 
disfrutar dun médio ambiente 
axeitado para o desenvolvi
mento da persoa, asi como o 
deber de conservalo; Que os 
poderes públicos velarán pala 
utilización racional de todos os 
recursos naturais, co fin de 
protexer e mellorar a calidade 
de vida e defender e restaurar 
o médio ambiente ... ". Etc, etc. 

A sua atitude no caso do enco
ro parece demonstrar que non 
está de acordo con estes pos
tulados . Os viciños de Caldas, 
Cúntis e Moraña o único que 
estamos facendo é defender 
pacífica e legalmente o ria e o 
naso entorno contra un atenta
do ecolóxico de danos irrever
síbeis, e todo eso para que un
ha empresa privada instale un
ha rendíbel indústria hidroeléc
trica. 

Sr. Fraga, vostedes teñen o po
der, os médios da Administra
ción pagada por todos, a garda 
civil e a policia pero nós esta
mos amparados pala razón e a 
Constitución.+ 

COORDENADORA ANTI, 
ENCORO DE CALDAS DE REIS, 

CúNTIS E MORAÑA 

E veu Josemari 
que todo era bon 
Ao princípio obtivo Josemari a 
maioria absoluta. Hespaña era 
un caos informe; sobre a tace 
do Abismo, a tebra. E dixo Jo
semari: Axudemos ás grandes 
empresas inflándoas de cartos. 
E veu Josemari que as "stock 
options" eran boas -pasou un
ha tarde, pasou unha mañá: n 
dia primeiro. E dixo Josemari: 
Privaticémos a Educación e a 
Sanidade, que asi seguro que 

. mellaran. E asi foi -pasou un
ha tarde, pasou unha mañá: o 
dia segundo. E dixo _Josemari: 
Que baixen os)~pqs;to? ,e di-

ANOSATERRA 

Gonzalo 

E QtJE E.$COUA O Rl:i?>R
~L-c?&oDAN AAZA~~Js •.. _' 1 . 

\.. . . .'-y---. -----~ 

... . . . - ._._ rou. GAÑAMOS /6 ELilC\OÑ, . 
~ . ·1>;M.6CAPt.T'1.~ -OU i~&
~l.1V4ÓS A ~LEAl>ORA 

AO l~BO&.. or 6UERtJICÁ ._ •• 

minua o paro. E asi foi. E veu 
Josemari que era bon. E dixo 
Josemari: Que os combustíbeis 
sigan aumentando de prezo, 
que en Hespaña · ainda son 
máis baratos que en Europa. E 
asi foi. Ainda que os salários 
tamén son máis baixos que na 
Europa. E 
veu Josemari 
que era bon 
-pasou unha 
tarde, pasou 
unha mañá: o 
dia terceiro. 
E dixo Jose

E dixo Josemari: 
Que os 
combustíbeis 

mari: Liberali- sigan 
cernos os ho- d d 
rários comer- aumentan o e 
c1a1s, para prezo, que en 
que os pe- H M • d 
quenas ca- espanaam a 
me rci antes son máis 
r~cne/º~~~~ baratosqueen 
contra as Europa. E asi fo.i. 
grandes mul-
tinacionais, e 
sexan asi 
maiores e 
máis fortes. E .asi foi. E veu Jo
semari que era bon -pasou un
ha tarde, pasou unha mañá: o 
dia cuarto. E dixo Josemari: 
Modifiquemos a Leí de Estran
xeiria, como portador da razón, 
a supremacía e o control de 
calidade. Obviando que estran
xeiro é o que considera a· un 
ser humano un estranxeiro, 
deixando a un lado a igualdade 
entre os homes. E veu Jose
mari que era bon -pasou unha 
tarde, pasou unha mañá: odia 
quinto. E dixo Josemari: Modifi
quemos a Lei do Menor, como 
nova estratéxia para afrontar a 
sua particular loita contra o te- , 
rrórismo. E asi foi. E comparou 
Josemari as trastadas de catro 
rapaces coa ka/e borroka dos 
desprezábeis cachorros eta
rras. E veu, Joseqiari que era 

.. " :__ :t' .. • .. ¡· 1 -~ , 

bon. E dixo Josemari: Modifi
quemos tamén a Lei de Pare
llas, para que en Hespaña todo 
o mundo sexa "normal", sen ter 
en canta os direitos das pare
llas homosexuais. E dixo Jose
mari: Fagamos ao home á no
sa imaxe e semellanza. E criou 
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Josemari ao home á sua ima
xe; á imaxe de Josemari criou
no; home e muller criounos. E 
abenzoounos Josemari e díxo
lles Josemari: medrade, multi
plicádevos, enchede Hespaña 
e sometédea, dominádea. E 
así foi. E veu Josemari todo o 
que fixera: e era moi bon -pa
so u unha tarde, pasou unha 
mañá: o dia sexto. E quedou 
concluida Hespaña. E concluiu 
Josemari para o dia séptimo 
todo o traballo que fixera; e 
descansou o dia séptimo de to-
do o traballo que fixera. E 
abenzoou Josemari odia sépti-
mo e consagrouno, porque nel 
descansou de todo o traballo 
que Josemari fixera cando 
criou. E veu Josemari que Hes
paña ia ben. · 

Eu pregúntame para quen. + 

X.B. 
(ÜGROBE) 

Acidentes no mar 
Os que vivimos perta da Costa 
da Morte coñecemos moi ben o 
que é sentir a morte perto, can
do chega o mal tempo, dúceas 
de viciños e paisanos galegas 
finan, cada ano, por sinistros 
nas alongadas, enfurecidas e 
brancas ondas mariñas. Non 
embargantes o que nos produ
ce moita máis indefensión aos 
galegos é que viciños, familia-
res ou coñecidos teñan que 1· 
chegar a terra en cadaleitos co- 1 
mo consecuéncia de presuntos 1 

. acidentes laborais lonxe do seu 
fogar, que en moitos casos es- 1 
tán producidos pola falla das 1 
medidas de seguridade máis · 1 
básicas asi como que o centro I 
de traballo para nada protexe a 
vida dos que ali van enrrolados. 1 
O máis trfste é que a maioria 1 

o 12 de Outubro o 
Ministério de Defensa 
publicou un anúncio 
para comemorar o 
"Dia de la Fiesta 
Nacional". Sen 
dúbida referíase á 
festa dos touros . 

Moito se te_n_cr.illcado 
á informática e á 
internet pero, ainda 
que con moitos 
conceitos codificados 
e frases feítas, nunca 
a mocidade lera e 
escrebira tanto. 
Agora os xóvenes 
comunícanse por 
escrito nos chats da 
rede. 

Kim Dae-Jung, 
presidente de Corea 
do Sul, foi nomeado 

Ana lVI. ! Fernández 

Bastón, Bombín 
e Bombón 

Narrativa e fantasía 
unidas nunha historia 

engaiolante. 

) 
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prémio Nobel da 
Paz. Contra o que 
pareza, non é polo 
seu contributo á 
unificación, porque 
senón tamén terian 
que darllo ao 
presidente do Norte. 
O prémio veu por 
organizar o Mundial 
de Futebol de 2002. 

Outro Nobel, · de 
Literaura, foi o 
escritor chinés Gao 
Xingjian. Hai máis e 
mellares escritores 
na China pero 
déronlle o prémio a 
Xingjian non por 
disidente, como 
dixeron os meios de 

-co.municaciór-l ,senó_ 
porque era o único 
de cualidade que 
vivia en Europa. 
Seica non coñecian 
out ro. 

Nos setenta, as ruas 
das cidades galegas 
povoáronse de 
comércios con 
marquesinas para 
que os paseantes 
puderan parar ante 
os trinques os dias 
de chúvia. Hoxe 
están a desaparecer, 
pero non porque se 
tomase consciéncia 
do estropício en 
edifícios históricos, 
senón para evitar que 
se acubillen as 
motos. 

Nesta sociedade hai 
unha tendéncia a 
derivar todo cara o 
machismo. A crítica 
a Ana Rosa Quintana 
porque a persoa que 
escrebeu o seu libro 
plaxiou outra novela, 
acabou nun desvario 
sobre "o negro de 
Ana Rosa 
Quintana". Tamén 
Felipe González 
desbarrou e pasouse 
con iso de dicer que 
"Aznar quer pechar a 
Bodeguilla para que 
non lle boten man á 
Botella".+· 
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dos que embarcan coñecen ben 
esa situación pero non teñen 
outro remédio se querén, polo 
menos, tratar de sacar adiante 
a família, ainda que sexa a cos
ta da sua própria vida. 

· Gonzalo 

Os nosos políticos e responsá
beis pesqueiros sempre se de
qatan de que é necesário reno
var a frota, fa-
cer unhas ins-
peccións dos 
buques moito 
máis sérias e 
eficaces, fa
cer cumprir as' 
medidas de 
seguridade 
das embarca
ción s, e un 
longo etcétera 
de medidas, 
todo ' cando 
acontece un 
sinistro. Seño-

Osnosos 
responsábeis 
pesqueiros 
semprese 
deca~n de que 
é necesário 
renovar a frota 
cando acontece 

res responsá- un sinistro. 
beis pesquei-
r,os, acaso 
non saben 

, que milleiros e 
milleiros de galegas navegan 
po·tos-mares do mundo- en--bu-

. ques piratas, de bandeira de co
menéncia, que non cumpren 
con normativa legal algunha? 
Claro que saben, pero o~ mari
ñeiros deben saber tamén sope
sar se interesa correr eses ris
cos ou -ben quedar en terra fir
me como parado, sen perceber 
prestación algunha, ou ven adi
cándose ao furtivismo ou á eco
nomia sumerxida, facendo tra
ballos para particulares ou em
presas sen estar dados de alta 
na seguridade social. Esa é par
te dunha triste realidade. As mu
lleres dos mariñeiros saben que 
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calquer dia pode ser o seu ho
me ou un dos tillos, pero men
tras noo chegue ese último mo
mento parece como se non pa
sase nada. Pero algo pasa.+ 

XOSÉ MANuEL PENA 
(RIVEIRA) 

~RGB 
O ESC~ITOR· NA SÚA TERRA 

Homeriaxe a 

UXÍO NOVONEYRA 
Seoane do Caurel - 4 ·de Novembro - 2000. 

XANTAR DE CONFRATERNIDADE 
Restaurante Anduriña (Seoane do Caurel) 

14.30 h. 

Reservas nos teléfonos:· 
981 17 10 78 
649460 292 

(Antes do día 25 de Outubro) 

Nacionalismo 
español versus 
nacionalismo 
gal ego 
As agresións que están a sofrer 
as nacións periféricas do Esta
do español, adquiren tintes de 
gravidade manifesta, mostrando 
o PP a sua verdadeira faciana, 
e deixando ao descuberto as 
suas verdadeiras intencións , 
que non son outras que as de 
socavar e destruir todo aquelo 
que difere da 
ideoloxia cen-
tralista, do na-
cionalismo es
pañol que, en
cu-berto se
manticamen
te, é a fonte 
de todas as 
suas inspira
cións. 

Non hai máis 
· que ollar a po
lítica cultural, 
social e eco
nómica de
s enrolad a 
nestes anos 
para decatar-
se de que son 

O nacionalismo 
galego ten que 
respostara 
estas atitudes 
desde planos de 
madurez tendo 
unhavisión 
xenerosade 
desenrolo 
social. 

feítos programados e non isola
. dos os que conforman un ha 
fronte contínua de agresións. 

A confrontación con esa atitude 
belixerante mantémola sempre 
desde planos de desigualdade, 
medoñentos de que as nasas 
acións poidan ser catalogadas 
de inconstitucionais, de anties
pañolas, de independentistas, e 
inclusive de fascistas. 

O nacionalismo español , hoxe 
con Aznar á fronte e arroupado 
pola coroa, non ten complexos ' 
nen vai ter piedade. E de feíto 
ten un' sentido natural o seu 
comportamento que o leva a 
afogar a todo aquelo que supón 
para el competencia ou sequer 
emparellamento de convivén
cia, posta que a sua natureza 
qgr~siva non llo pode permitir. 
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Todo o que talan estes señores 
de re.sp_eito ao Estat.u.to_de_Au~- ·_. __ 
tonomía, de bilingüismo puro, 
de defensa da cultura das auto-
nomías históricas, convértese 
de feíto en teoría quimérica que 
non leva máis que a tapar cun-

. ha man o traballo suxo que fan 
coa outra. 

O nacionalismo galega ten que 
respostar a estas atitudes des
de planos de madurez, con 
frontando todos os eidos so
ciais e tendo unha visión xene
rosa de desenrolo social , atra
endo a todos os sectores so
ciais que están dispostos e 
preparados para poñerse a la
bourar e a arrombar vellos es
quemas e complexos , que o 
único que tan e darlle folgos ao 
nacionalismo español na sua 
cruzada antigalega. • 

CARLOS PIÑEIRO P ASTORIZA 
(MADRID) 

Carta a 
Alfonso Ussia 
Escoito no programa "Protago
nistas" a Alfonso Ussia expoñer 
a sua opinión contrária á deci
sión do Tribunal Supremo sobre 
a obrigatoriedade do uso do to
pónimo A Coruña nos documen
tos oficiais do seu Concello. Fi
naliza o seu razonamento ale
gando que a citada denomina
ción pode causar pouco menos 
que danos irreparábeis na gorxa 
ao dicer: "Irnos á Coruña". Este 
chistoso argumento é referenda
do seriamente nunha nota da 
páxina editorial de El Mundo 
que nos adverte das "absurdas 
implicacións fonéticas e sintácti
cas" da mesma frase. Bendito 
inicio do milénio ! Don Alfonso 
Ussia e o autor da mentada no
ta acaban de inventar a cacofo
nia ! Noraboa! Qué pasa? Que 
para evitar malsonáncias como, 
por exemplo, a do título desta 
carta, Don Alfonso debería cha
marse Don Salfonso ou Don 
Malfonso ou talvez Don Galfon
so? E como deberian chamarse 
Alicante, Albacete, Astorga ou 
Aranxuez? Seguir citando 
exemplos que, como estos, dan
se con frecuéncia no noso idio
ma seria agotador. Opino que 
Don Alfonso e o Sr. Alcalde de 
"La Curuña", Don Francisco 
Vázquez deberían ser obedien
tes e acatar a decisión do Tribu
nal Supremo. Así que, estima
dos Sres., nesta ocasión toca 
tocarse o "caralla".• 

Xúuo ROZAOOS-GARC.ui.---
(MADRID) 

está aberta ás vosas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

info@anosaterra.com 

Env.ios a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigt;> 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 
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Concértos 

Unha narrativa sen mar de f ando 
~ RAMIRO FONTE 

,..!Jf3 ecén comezada a t~mporada 
de outono, diríxome ao South Bank 
por vez primeira. Cando teña sauda
de dos concertos de Londres, quizais 
me poña a escribir sobre algún de
les, sobre as grandes orquestras sin
fónicas do mundo, sobre o xeito que 
teñen de dirixir algúns dos máis afa
mados directores, sobre a indefecti
ble violinista loira, fermosa na dis
tancia, que un acaba sempre 
escolmando entre os traxes negros. 
O demais xa o pode imaxinar cal
quera dos verdadeiros melómanos 
da miña xeración como Rodríguez 
Andrade, que ten preguiza de vir 
ver en directo estes aristócratas da 
música clásica, porque aínda non 
me ere o doado que é acceder a este 
tipo de actos. A verdadeira tradi
ción, a fin de ·con tas, sempre se 
amosa dun xeito sinxelo, absoluta
mente natural. 

Debate sobre a influéncia marítima 
na literatura na XVI edición do Galeuzca en Lekeitio 

-0- A. ESTé:VEZ 

Galiza, Euskadi e Cataluña vi
ven e gozán do mar, pero que 
papel xoga esta fonte de rique
za nas suas literaturas? Lekei
tio, no litoral oriental de Biz
kaia, acolleu unha nova edi
ción do encontro literário Ga
leuzca, do 12 ao 15 de Outu
bro, e unha nutrida expedición 
de autores galegos que até ali 
viaxou. Xabier Seoane era o 
encarregado da ponéncia prin
cipal nunha xuntanza que in
cluiu recitais poéticos, sesións 
de traballo e unha viaxe en 
barco até Bermeo. 

O Atlántico, fonte de identidade, 
é o título da ponéncia que Xa
bier Seoane leu en Lekeitio e 
na que explicou como o océano 
marca, non só a forma de vida 
do que viven del, senon tamén 
a literatura que se escrebe a sua 
beira. Xunto a el, Rafa Villar, 
Teresa Seara, Carlos Mella, Mi
gue~ Anxo Femán Vello, Afon-

· so Alvarez Cáccamo, Henrique 
Rabuñal, Iot~d:;, Castaño Ma
iiuel Vidal Villaverde, M~uel 
Miragaia, Francisco Souto, Ce
sáreo Sánchez e Manuel Riveiro 
Loureiro achegáronse até Esu
kadi. A sala de cultura Baran
diarán de Lekeitio acolleu un 
recital de poesía do que toma
ron parte Bernardino Graña, 
Marta Dacosta e Francisco X. 
Hemández Naval. 

Mentres Rafa Villar se encarre
gou de explicar a abondosa pre
séncia do mar na poe ia, Teresa 

ara r eñou que non chegaba 
a tal na narrativa. "O mar, como 
igno ou G m fmb l , aparece 

na lit r tura galega e de tem
p lonxano e ben, polas pr6-
prias circun táncias ócio-políti
ca que no privaron de pro a 
até a etapa con temporánea, vai 
ser o ver o o meio preferido para 
detectar a sua pre éncia". Rese
fia Seara s esforzos do cademo 
d,e bitácora que pretende ser 
Artico e outros mares, de Xabier 
Queipo; o Simbwi dt: Cunqueiro 
ou o mar "como metáfora da vi
da e da desolación" en As pai.sa
xes compartidas de Manll.d !..G~ =
renzo Gonzalez: péí'o "existe cer
ta unant~idade entre a crítica 

1 én destacar a caréncia dunha 
grande novela do mar nas nosas 
letras, unha obra onde se rache 
coa imaxe deste como simples 
elemento escenográfico, telón 
de fondo do argumento, e acabe, 
convertido nun actante máis da 
narración". 

Tamén a escritora basca Edorta 
Jiménez Ormatxea formulou a 
mesma cuestión xa que, segundo 
ela, de guiarse pola preséncia do 
mar na literatura. basca, poderia 
decirse que o património maríti
mo é pobre nesta terra. "É posí, 
bel que esa suposta riqueza teña 
quedado reducida ás r_egatas de 
traiñeiras?". Tamén Xúlio_Ricar-

~stes concertos. gardarei ( estou 
- ~uróJ o nome dun director. Chá

mase Kurt Sanderling, é case nona
xenario, e xa o teño visto dirixindo, 
en máis dunha ocasión, a Philarmo
nic Orchestra. É un deses directores 
que, coma os espións da Guerra 
Fría, semella rel!l'esar do frío. A súa 

·biografía dá a u;,presión de estar 

A delegación galega. Xabier ~'! ~ ~ encarregado de ler a ponéncia "0 Atlántico, fonte de identidade" 

atravesada polos acontecementos 
centrais da Europa do século XX. Un 
alemán que deixa o seu país no ano 
1936, que pasa a guerra mundial no 
bando ruso, que dirixe as orquestras 
do Leste, que levan os nomes de 
cidades tráxicas como Leningrado 

do T rigo , o escritor galego en 
catalán, e Olga Xirinacs amasa
ron que a pegada do Mediterrá
neo nos versos é máis fonda que 
na prosa. 

Mar trascendente 

Non é a ·poesía tan allea ao mar 
como a narrativa, tal cómo expli
cou en Lekeitio, Rafa Villar: des-

Un momento da recepción no concello de Lekeitio. 

de a lírica medieval até o neotro
badorismo, con parada en Ma
nuel António, mariño de profe
sión, con "ese mar case ine- ~ 
xistente, fantasmagórico e irreal, 
pero á sua vez trascendente". Os 
últimos cincuenta anos emique
ceron a visión Il}ariña na poesía 
con autores como Xohana To
rres, Bemardino .Graña e Antón 
Avilés de T aramancos. O tema 
do mar tamén centra a obra de 
Lorenzo Varela e Luís Seoane. E 
que acontece cos novos autores? 
O mar paso do tempo de Rodrí-

. guez Baixeras, o mar da infáncia 
de Xosé Mª Alvarez Cáccamo, o 
mar evocación de Cesáreo Sán
chez, ou o mar encontro do amor 
de A.na Romani. Para Villar o 
mar nunca deixou de estar pre
sente nos versos do país. E for
mulou un de.5exo: "que esta pre
séncia, este mar de fondo ; nGr'i 

cese ria poesía da Galiza". • 

ou Dresde. Nomes de orquestras e 
nomes de batallas, son os mesmos 
nomes. Desque comezou a dirixir 
en Londres, xa hais disto moitos 
anos, o maéstro Sanderling é moi 
qu~rido e admirado. No Royal Fes
tival Hall, cando sae á escena, o 
público non deixa de amosarlle os 
seus afectos. Un sospeita que isto é 
debido á súa idade (un non dá creto 
ós seus anos cando o ve dirixir con 
axilidade) e a esa traxectoria que o 
converte nun dos maiores directores 
vivos. 

{!J;ta tarde Kurt Sanderling dirixe 
música de Mozart e Shostakovich. 
Cando move a batuta non sei por 
que pens_o oue esgrime as razóns pu·· . 
derosas das testemuñas. Mozart, 
como sempre, soasó; sen apfirente 
esforzo dos instrumentistas. Logo, a 

·························· ~ ··········································································· - . 
derradeira sinfonía de Shostakovich 
(seica os dous foron amigos) ten un 
aire testamentario, notarial. Fálanos 
das mesmas cousas das que nos falan 
os poemas de Akhmatova, que ando Os mananciais de auga quente enJslándia -

CoDJ.Q facer dunha literatura 
minoritária un produto expor
tábel? Islándia tivo un oco 
neste Galeuzca para dar _a co
ñecer aos seus escritores, e o 
editor Halldorg Gudmunsson 
tratou de dar respostas á cues
tión formulada. Islándia ten 
menos de 300.000 habitantes 
e ali publican uns 1.500 títulos 
ao ano, pero "non é posíbel di
cer que exista unha conexión 
entre o tamaño dunha comu
nidade lingüística e se produce 
literatura interesante". Porque 
esa é a primeira condición, se
gundo Gudmunsson, para pro
mocionar as literaturas en lín, 
gua minoritária no extranxei
ro: ter libros bons e estimulan
tes. O responsábel da editorial 
Mai og menning resaltou o es
caso interese do mercado an-

glosaxón por outras literaturas. 
"Hai uns vinte anos, se un au
tor islandés, outro que non fo
ra Halldór Laxness, prémio . 
Nobel de Literatura en 1955, 
era publicado no estranxeiro 
supuña unha grande notícia", 
comentou. 

o editor, que coida que a li
teratura xoga un papel crucial 
na consciéncia nacional, sina
lou que "se un escritor dá as 
costas a sua língua nativa, está 
tamén dando as costas a unha 
série de ·tradicións e. xeitos de 
pensar, ao ·tempo que está em
prendendo á difícil tarefa de 
adoitar outras tradicións e for
mas de pensar, que moi poucos 
poden esperar acadar". Ade
mais de literatura estimulante, 
o editor islandés considera que 

hai que levar a cabo un traballo 
promociona! efectivo no ex
tranxeiro, encabezado polos or
ganismos públicos. Segunda 
condición, subvencións á tra
ducion a outros idiomas e, fi 
nalmente, a existéncia de bons 
tradutores. Adverténcia final, a 
escrita en _ línguas minoritárias 
debe rachar co molde folclóri
co. T rátase de chegar a p!;!rsoas 
que len literatura nunha língua 
determinada porque si, di Gud
munsson. "Ao remate dunha 
charla miña na Alemaña, na 
que tratara de falar o máis cla
ramente posíbel sobre os distin, 
tos aspectos dos escritores is
landeses xóvenes, unha muller 
levantou a man e perguntou: 
Todo eso está. moi ben, pero que 
hai so'bre os mananciai.s de auga 
quente? Quedei sen palavras".• . 

. 

• , a ler estes días. Os países das gran-
:- des II\Úsicos foron, no século XX, os 

paises das grandes guerras. Na músi- . 
ca semellan reconciliarse as cousas. 
Gustaríame saber.máis sobre a vida 

· de Sanderling. Shostakovich, que 
foi o músico oficial da xeira soviéti
ca e que chegou a ser membro do 
Comité Central do partido introdu
ce, nesta 15 sinfonía, a melancolía, 
a traxedia do home que sabe que vai 
morrer. Creo que el tamén pasou o 
medo que esa época heroica e tráxi
ca introduciu no corazón de tantos 
creadores. Chegou a durmir vestido, 
por se ían buscalo. Un día chegoulle 
unha carta da poeta Akhmatova, 
pedíndolle que intercedese pola sor
t~ do seu fillo . Desta época de fríos, 
grandes esperanzas e dramáticas 
persecucións debe proceder Sander
ling. Debería empezar a nevar, den
tro da sala, no escenario, cando se 
apaga a última nota do concerto.• 

··················· ~ ·······~ ···············································i·························· 
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• N ovoneira, 
homenaxeado no Courel 

Seoane, no município de 
Folgoso do Courel, acolle o 4 
de Nov~mbro unha homenaxe 
ao poeta Uxio Novoneira, 
falecido o pasado ,ano. A 
Asociación de Escritores en 
Língua Galega organiza un 
programa de actos que comeza 
coa plantación dunha árbore 
nun souto no que tamén se 
descubrirá unha escultura 

', -

comemorativa realizada por 
Xosé Meixón. A asociación, 
que dirixe Carlos Mella, 
entregará a letra E á viuva de 
Novoneira, Elba Rei. 
Asimesmo, no centro de 
Seoane, descubrirase unha rua 
co nome do escritor. Un xantar 
de confratemidade rematará co 
programa de actos desta 
homenaxe.• 

.. ···········~························································ 

Xosé Neira Vilas. 

• Nace o prémio 
Es torne la 
de Teatro Infantil 
da man 
de Neira Vilas 
Coa finalidade de "estimular a 
criación teatral e de 
proporcionarlles a nenas e 
nenos obras que poidan 
representar", a Fundación Neira 
Vilas convoca o primeiro Prémio 
de Teatro Infantil "Estomela". 
Cada orixinal pode conter unha 
ou várias pezas teatrais en língua 
galega, que se enviarán, antes do 
30 de Novembro, en catro 
exemplares, á sede da 
Fundación, en Gres, Vila de 
Ctuces, 36587, Pontevedra. 
Nun sobre aparte débese indicar 
nome e apelidos do autor ou 
aJJ.tGra; a~i como o enderezo e o 
teléfono. Durante o mes de 
Decembro fallarase este prémic, 
dotado con 250.000 pesetas e a 
publicación en Ediciós do 
Castro. A iniciativa, pioneira 
por tratarse de teatro dirixido 
aos pequenos, parte da 
fundación que conducen o autor 
de Memorias dun neno labrego e 
da sua compañeira e tamén 
escritora, Anisia Miranda. Para 
quen queira máis información, 
pode dirixirse á fundación.• . 

• Estrean 
Rexurdimento, 
unha peza sobre 
coplas de cego · 
O Carballiño acolleu. o 15 de 
Outubro a estrea do 
espectáculo Rexurdimento. 
Coplas de cego, que retoma o 
xénero da picaresca, co cego 
Satúrio e o seu galopín Cirirlo. 
A compañia teatral "Nove~ 
Dous", coa dirección de 
Alfonso Becerra de Becerreá, 

apresenta unha peza 
ambientada a finais do XIX na 
que non faltan visións oníricas 
de Rosalia, Curros e Pondal, 
nen tampouco música e 
cancións de cego. Sinala 
Basílio Losada que "esta peza 
de teatro é unha escolrna na 
que o celme popular dos versos 
de Rosalia conxúgase 
cabeatamente cos cantares do 
cego Satúrio, non moi fino no 
manexo de instrumentos pero 
cunha voz de home con medio 
século de vida ás costas e unha 
longa experiéncia de 
falcatniadas e tamén de 
esperanzas e frustracións". 
Jouse Garcia, Clara V ~quez, 
Tamara Cristobal e Lois Soaxe 
son os intérpretes deste 
Rexurdimento.• 

• Duas semanas 
para apresentarse 

,, . 
ao premio 
Letras da Cal 
E continuan convidando aos 
poetas noveis a participar na 
primeira edición do prémio de· 
poesía Letras da Cal, cuxo prazo 
remata o 31 de Outubro. · 
Independentemente da idade, o 
que se solicita é que os autores 
non teñan nengun libro 
publicado. Os poemaários, que 
deben ter entre 200 e 500 
versos, deben apresentarse por 
quintuplicado ao apartado de 
correos da asociación cultural 
Amaía~Letras da Cal ; nº 142, de 
S~tiago de Compostela. Fáílase 
en Decembro. • 

•Música 
de Lapónia 
en Pontevedra 
Remata o Domingo 22 de 
Outubro a "Semana de Cultura 
e Natureza Finesa en 
Pontevedra", que, durante sete 
días, intentou achegar a cislade 
do Lérez ao páis nórdico. A 
oferta de cinema, arquitectura e 
gastronomía, sumouse a música. 
O teatro Principal acolle o 
Sábado 21 un concerto de 
Wimrne, un cantante de yoik, 
estilo de música tradicional 
fine¿a, que estará acompañado 
por un conxunto de Lapónia. 
Até o 22 tamén están abertas as 
exposicións "Arquitectura de 
Finlándia", no Auditório 
Caixanova, "Luces boreais", na 

. Faculdade de Belas Artes, e "O 
País dos Mil· Lagos'', na 
Delegación de Cultura.• 

•A Galicia 
1 nstamatic, 
de Vari Caramés, 
gaña ~ Luís Ksado 
O xúri do prémio de criación 
fotográfica "Luís Ksado" decidiu 
outorgarlle o galardón a Vari 
Caramés pala sua série Galicia 
Instamátic, "unha visión 
subxectiva, composta por un 
conxunto de 12 fotografías en 
cor, nas que se reflecten os 
símbolos identitários de 
Galicia". Os membros do xúriJ 
Manuel López, Cherna Conesa, 
Oliva Maria Rubio, Peter 
Marlow e Xurxo Lobato, 
destacaron "un repertório visual 
dos elementos que identifican o 
país, abordados desde unha 
linguaxe fotográfica moderna e 
anovadora". O galardón, que 
convoca a Deputación da 
Coruña, seralle entregado o 
Xoves 19 no teatro Colón nun 
acto no que tamén se entregará 
a Ramón Caamaño unha 
distinción como "valor 
consagrado da fotografía na 
Galiza". O "Luís Ksado" está 

• En Monforte 

dotado dun millón de pesetas e 
dunha estatuíña criada por 
Acisclo Manzano e Xaime 
Quessada.• 

•Marre 
Tito Gómez, 
cantante cubano 
de orixe galega · 
En 1953 Tito Gómez gravaba 
coa orquestra Riverside o tema 
Vereda tropical, que se converteu 
nun dos máis populares da 
década chegados desde Cuba, e 
que fixo deste cantante unha 
das voces máis coñecidas da illa. 
En realidade Tito, de orixe 
galega, chamábase Xosé 
António T enreiro Gómez, ainda 
que adoitou un nome artístico 
desde moi novo. Falecia o 
Domingo 15 de Outubro na 
Habana con oitenta anos. Puxo 
voz tamén a outras cancións moi 
populares como Naricita fria ou 
Yayabo. Poucos meses antes de 
morrer saiu ao mercado unha 
compilación dos seus temas máis 
coñecidos no que participaron 
outros artistas cubanos.• 

celebrap. a I Mostra de Cinema 
Do 23 ao 31 de Outubro desefi\;6l~~e en Monforte á I Mostra de Cine
ma, que organizan os responsábeis do cine ciube ",A,_ Calexa". Os ;nultici

nes Hollywooa acd!~
rán as proxeccións de 
O talento de Mr. Ri
pley, Ataque verbal, 
Unha histária verdadei
ra e Os sen nome, que 
terá como prólogo a 
curta de Héctor Oié
guez, Sandw, rodada 
en Saber. As proxec
cións comezan ás on
ce da noite. Na xor
nada do 27 de Outu
bro pasaranse as cur
tametraxes Ultima es-

Richard Farnsworth, protagonista de Unha história tación e o Aquelarre 
Verdadeira. na Casa da Cultura. • 

A NOSA TERRA · 

• lnaugurouse 
en Córdoba a 
retrospectiva de 
Luís Seoane 
A mostra "Luís Seoane. 
Pinturas, debuxos e gravados" 
continua a sua andaina pala 
Arxentina, agora no Museu 
Provincial de Belas Artes 
"Emilio Caraffa" da cidade de 
Córdoba. Tras pasar polo 
CGAC de Compostela e polo 
Museu de Arte Moderno de Bos 
Aires, inaugurouse en Córdoba 
o 17 de Outubro. O comisário 
desta mostra é Valeriana Boza 
quen sinala para a ocasión que 
"é dificil abranguer cunha soa 
ollada as diversas e fecundas 
actividades que ocuparon a 
Seoane".• 

•Mostra 
das esculturas 
finalistas do 
'Xoán Piñeiro' 
O Museu Quiñones de León 
acolle desde o pasado 13 de 
Outubro a mostra dos traballos 
finalistas do I Prémio de 
Escultura "Xoán Piñeiro", cuxo 
fallo darase a coñecer o vindeiro 
27 de Outubro. O prémio · 
consiste na edición de sete 
exempiai~ O!'Í_xinais en bronce 
rnáis unha proba do artiS':S: 9. 
publicación dun catálogo e unha ' 
exposición individual no prazo 
de un ano nunha sala do país. O 
xúri está formado polo escultor 
Xoán Oliveira, o crítico Camilo 
Franco, a arquitecta Mariam 
Leboreiro, o profesor e escultor 
Femando Casás, e a licenciada 
en Belas Artes, Pilar Rodal. Por 
outra parte, a fundación Xoán 
Piñeiro estabeleceu unha bolsa 
de traballo e investigación, para 
a que quedou seleccionado Xosé 
Mª Ortiz.• 

• Crian o clube de jazz Ardora no Morraío 
Un fato de músicos e amadores da música de jazz veñen de criar no Morrazo o clube "Ardora", como 
asociación cultural de ámbito galego. Esta asociación, que conta cunha sección adicada á mocidade, 
pretende organizar concertos, audicións, seminários, conferéncias, proxeccións, apresentación de li~ 
bros e discos e intercámbios de músicos. O primeiro concerto organizado pala asociación vai ter lugar 
o Venres 27 de Outubro no.Café Teatro do Real en Moaña con Abe Rábade Trio, que ven de gañar o 
2ª prémio do concurso aberto que organiza o Festival Internacional de Jazz de Getxo. Todos os pri
meiros Venres de cada mes realizarán un encentro neste café-teatro no que se poderá asist ir a audi~ 
cións, tertúlias e proxeccións_ No primeiro Venres de Novembro está prevista unha audición sobre as 
Big Band$ dos anos trinta e o documental "A música do diaño" que trata do impacto do primeiro jazz· 
na sociedade estadounidense. "Ardora", que conta con cincuenta sócios, está presidida por Xico Peña Villar. • 
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ANOSA~ 

Desde o mar 
de Viveiro 
Título: Nas varandas do Abrente. 

Autor: Xoán Neira. 

Edición: Do autor. Viveiro 2000. 

"Se o mar tivera varandas, fárate 
ver ao Brasil. .. " Rosalia ·de Cas, 
tro recollia esta cantiga popular 
para comezar un dos poemas do 
seu Cantares Gallegos, o libro au, 
roral da nosa literatura renasci, 
da. O mar galego non tiña va, 
randas. O abrente tampouco. 

Acaba de poñérllelas agora este 
amigo noso e poeta chamado 
Xoán Neira, posuidor de diver, 
sos prémios literários como o 
"Meigas e Trasgos" de Sárria 
(1994), o "Chao Ledo" de Vilal, 
ba (1995, 1996), o "Rosalia de 
Castro" de Barcelona, etc., e 
destacado animador da cultura 
na Marifia luguesa, através fun, 
damentalmente do "Seminário 
de Estudos Terra de Viveiro", do 
que é membro fundador. 

Lugués de terra adentro, Xoán 
veu a luz do mundo no lugar de 
Meilán, topónimo de que crer, 
mos a Manuel Murguia teria orí, 
xe céltica e significarla algo así 
como "meu país". Xoán conver, 
teu tamén, precisamente neste li, 
bro que nos ocupa, o mar de y¡, 
veiro no seu país e foille chan, 
tanda marcos, referéncias e va, 
randas en forma de poemas . 
Através deles convídanos agora a 
asomar e transitar o seu mar,vi, 
da, como o que todo ser humano 
navega, por se acaso se dese a cir, 
cunstáncia de podermos ver re, 
flectidas nas suas atinadas metá, 
foras e imaxes, nas suas palabras 
de língua galega celmosa e coida, 
da, as nasas próprias vivéncias. 

Nas varandas do abrente recolle 
vintecinco poemas, magnifica, 
mente ilustrados por Otero Re, 
gal, co mar, presente ou intuído, 
como motivo básico. T rátase, en 
xeral, dun mar moito máis espe, 
ranzado e humano, moito menos 
tráxico e solitário, que o do poeta 
de Rianxo, Manuel,Antonio. Un 
mar cercano, esencial, vivido. 

Nas varandas do abrente é un li, 
bro, verédelo, de grande densida, 
de humana e sentimental, rico en 
matices, suxestivo, preñado de 
lecturas e revelador dunha dupla 
madurez. Por unha banda, a per, 
soal do autor, posta de manifesto 
na profundidade filosófica e vi, 
vencial de moitos dos versos, das 
imaxes e das reflexións que povÓ, 
an a obra. Por outra, a madurez 
expresiva, o bo oficio, o manexo 
aplicado das verbas e dos versos 
para, con relativa economía de 
meios, abrirnos as portas a un 
continente de ideas, sensacións, 
instantes e estados de ánimo. 

Estamos adernais <liante dun li, 
bro de expresión contida, depu, 
rada, acougada e serena, acorde 
co ademán contemplativo precio, 
minante na perspectiva do eu 
poético, amiúde extasiado. O im, 
presionismo e o instantaneísmo 
das sensacións e das emocións 

deron paso, mediante o traballo 
creativo do poeta, a unha expre, 
sión reflexiva, condensada, esen, 
cialista, na que o pálpito telúrico 
e a comuñón coa natureza seme, 
llan estabelecer a pauta rectora. 

É como se Xoán, en cada ollada, 
poema que botase, nos fose abrin, 
do á vez unha porta pola que pe, 
netrar nun alén do aparente, do 
superficial. Por esa razón, nada 
máis monxe do costumismo, do 
cromo e da estampa paisaxística 
meramente descritiva que este li, 
bro cheo de 
mar, tremen, 
<lamente exis, 
tencial, á vez 
que telúrico, 
até cerro pon, 
to panteísta e 
cunha clara 
perspectiva 
ecolóxica. 

Estarnos 
diante 
dun libro 

· de expresión 
con ti da, 
depurada, 
acougadae 
serena. 
Amiude 

Se en Memo
ria e Soño (Vi, 
veiro, 1996. 
Limiar de Ma, 
nuel María e extasiada. 
ilustracións de, 
Neira Brochs), 
Xoán Neira 
nos fixera camiñar pola Galiza ru, 
ral da súa infáncia, polo pasado 
irremediabelmente sucedido e 

arrumado; e se no poemário in, 
fantil musicado Recreos, escrito en 
colaboración co músico Manuel 
Rodríguez e editado por Bahía, 
tirara do fío conductor do ciclo 
tradicional do ano, coas suas esta, 
cións, festas, labores e costumes 
característicos; agora, .en Nas va, 
randas do abrente (Viveiro, 
2000.Limiar de Xosé Lois García 
e ilustracións de Otero Regal), 
ampliando a temática que xa 
irrompera no apartado "Das últi, 
mas lúas" de Memoria e Soño, co, 
lócanos nun presente virado cara 
ao futuro e situado nunha Galiza 
maraira, poboada de naufráxios, 
praias, illas e solpores, que xa é ta, 
mén demiitivam~nte sua. 

Con poemas como "Candaoso", 
"Monte castelo" e "Pozo da Feri, 
da", ademais, Xoán Neira ten vi, 
do a acrescentar, ademais, unha 
magnífica tradición de versos so, 
bre lugares e paisaxes de viveiro, 
inscrebendo así o seu nome xun, 
to ao de García Dóriga, T obío 
Campos, Grandío Parapar, Plá 
?'.ubfri, Noriega Varela, Leal 
lnsua, Prados Ledesma, Luz Pozo 
e tantos outros que souberon dicir 
en verso o amor e a meoción que 
sentian polas terras das que nós 
próprios zugamos a identidade. 

En definitiva, cómpre felicitar 
de todo corazón ao autor, sentir 
sa envexa <liante da criátividade 
plenamente plasmada e canse, 
guida e, por suposto, recomen, 
dar vivamente a lectura e des, 
frute <leste libro que, por se non 
tivese xa méritos abondos de 
seu, vén de arrequecer en esme, 
rada edición de autor e particu, 
lar acervo literário dunha vila 
na que hai agora aproximada, 
mente 175 anos perxeñou os 
seus primeiros versos na nosa 
língua Nicomedes Pastor Díaz.+ 

EMILIO XOSÉ ÍNSUA 

UNIVERSITARIA 

Avellentamento demogrdfico 
e consecuencias socioeconómicas 
Xoaquín Fernándtt Leiceaga (Dir.) 

O avelleniamento 
grdfico paira . sobre b~a,~ 
parte das sociedatks orci:.. . 

dentais, pero ten un dos seus expoñentes ·mdís'a'iud°"i 
en. Galicia. Este libro reune iraball~s t/e 'au.tor~sh4afü:."~ 
formación eprocedencia dÍver;a qu~'con~ibu;~· a·~;::~, , 
plicar non só a x_én~se da cuestión ~fnón tamén o q~e 
. nos deparard o provir. 

. ·~ 
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O camiño do mar 
. O protagonista de Camiños sen fin 

sinte fascinación polo mar e quer ser 
mariñeiro no barco galega do que é 
patrón o seu tia Delmiro. Axiña des, 
cubre que o mar 
ten unha beleza 
~ue o .converte 
nun 1menso 

prado", pero tamén 
que é duro e, non 
poucas veces, cruel. 
Paulo Antón Marin 
Estrada asina unha 
novela chea de refe, 
réncias galegas e, sen 
embargo, escrita ori, 
xinariamente en astu, 
riano. Con elas, este xornalista, escri, 
tor e activista cultural nacido en Sa, -
ma de Langreo, fíxose co prémio 
Abril, que conceden sete editaríais do 
Estado para outras tantas línguas. A 
tradución é de Leandro García Buga, 
rin. Na colección Costa Oeste de Ga, 
laxia.• 

Oroza revisa 
o seu Norde 
As palavras construen lugares e, acle, 
mais, as de Carlos Oroza fan máis ha, 
bitábel o mundo que 

el percibe, ese ····••M. mundo no que un 
despiste significa 
quedar atrás, que, 
dar noutro lado da 
raía. En el norte 
hay un mar que es 
más alto que el cie, 
lo é un poemário 
que publicou hai tres 
anos. Agora, nunha 
edición da Deputa, 
ción de Pontevedra 
para a cal o pintor Amando realiza a 
portada, o escritor de Viveiro revisa 
esta obra convertíndoa nunha 
versión definitiva da eséncia da sua 
poética nutrida de títulos como Elén, 
car, Cabalum ou La llama prestada.• 

O 36 en Lousame e 
Noia 
Xerardo Agrafoxo leva anos 
investigando a represión e A guerra -
civil en Lousame e Noia, con 
o triple crime de 
Marselle e a 
traxédia do 
Baleares, constitue 
o terceiro volume 
do seu traballo. Nel 
dá canta dos 
asasinatos de Xesus 
Godón, Xosefa 
Becerra e os irmáns 
Perfecto e António 
Vilas. Estas páxinas 
tamén se centran na 
marte de seis noieses tras o 
afundimento pola-escu'adra-
republicana do cruceiro Baleares. 
Edita o concello de Lousame. • 

Collon e 
as mentiras da gtierra 
Para que os exércitos consigan o apoio 
social nunha guerra, hai que 
contar mentiras. Isa 
sábeo ben ·a xorna, 
lista Michel Collon, 
que analisa o papel 
de Ocidente en 
lugoslávia durante o 
pasado ano. 
Monopoly. La 
OTAN a la conquista 
del mundo é un traba, 
llo de investigación 
que pretende ensinar a 
detectar as mentiras dos mdos de ca, 
municación nos conflitos 
internacionais. Publicado en Hiru, a 
mesma editorial de Ojo con los media, 
outro libro do autor sobre a guerra do 
Golfo.+ 

. ., 

I ') 
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Labra, un . 
re.cuperado da 
abstracción 

~ . xeometr1ca 

Autor: José Maria de Labra. 
Lugar: Atlántica, centro de ane. A Coruña. 

Ainda que se trata de unha ex, 
posición venal, o conxunto 
amasado na Atlántica é repre, 
sentativo da obra do artista co, 
ruñés, José Maria de Labr·a 
(1925, 1994) 

) 

Labra pertence á xeración de ar, 
tistas que comezan a pintar des, 
pois da guerra civil española. 
Con ela todo aquel movimento 
artístico xerado na Galiza ao re, 
dor dos renovadores, foi asasina, 
do, calado ou exiliado. Polo que 
a xeración de Labra parte de ce, 
ro. Como de ceto ·partirá de no, 
vo a pintura no Estado. 

Labra participa en Madrid, onde 
vai estudar, dos movimentos que 
tentaban renovar a pintura no 
Estado español. A nova situa, 

Trígono Tóntrico (64 x 100 cm.) 1984. 

ción política trouxera unha nova 
estética, que trataban de superar. 
Con outros galegos como Antó, 
nio Tenreiro ou Lago Rivera for, 
mará parte do grupo Buchhold. 

Dunha pintura figur_ativa, con 
débitos postcubistas e expresio, . 
nistas, irá derivando rn..inha pin, 
tura abstracta onde o neoplasti, 
Cismo é a partida para conseguir 
obras, nas que se experimen~a 
coa organización das formas. Pe, 
ro a experimentación o levará a 
unha pintura tridimensional, on, 
de aparecen .cordas e logo outros 
elementos. que interfiren na luz. 

CONCELLO DE 
SANTIAGO 

CONCELLERIA DA MULLER 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
"XOHANA. TORRES" . 

A Concellería da Muller do Concello de Santiago de Compos
tela lembra que ata o próximo 31 de decernbro continúa aber
to o prazo para a presentación de traballos á convocatoria do 
Premio de investigación Xohana Torres dotado cun J,Ínico pre
mio de 300.000 pesetas. 

Extracto das bases 

- Poderán participar tódalas mulleres, de xeito individual ou 
colectivo, que presenten un traballo inédito de investigación. 

- Os traballos presentados referirase a calquera aspecto 
da muller dentro da nosa comunidade, xa sexa sociolóxi- · 
co, humarn'.5, histórico, etcétera. · 

- Os traballos terán que estar eséritos en lingua galega e 
mecanografados e dobre espacio e presentaranse no Re
xistro Xeral do Concello identificados cun lema e acompa
ñados cun sobre pechado co mesmo lema no que e inclú
an os datos das participantes. 

- Establécese a cantidade de 300.000 pesetas para o úni
co tr4ballo premiado. A concesión do premio implicará a 
cesión en. exclusiva ó Concello cios dereitos de propieda
de intelectual e de explotación do traballo premiado por 
parte da gañadora nos termos da lexislación vixénte 
(R.D.L 1/ 1.996, do 12 de abril). 

- A decisión do xurado darase a coñecer o día 8 de mar
zo d~ 2001. 

- A participación neste premio supón a aceptación des
tas bases. O incumprirnento dalgunha de~as suporá a ex
clusión do premio. 

A matemática 'e a xeometria se, 
rán serripre unha das suas lin, 
guaxes, polo que podemos dedu, 
cir que a pintura de L~bra , é un, 
ha pintura cerebral. 

Esta abstración xeométrica, como 
foi chamada, será como as señas 
de identidade da sua obra. Com, 
pre ter en canta a Labra, porque 
dentro da História da Arte na 
Galiza foi o introdutor dun xeito 
de pintar no que, ainda hoxe, in, 
dagan e investigan xentes como o 
tamén coruñés Luís Caruncho. 

Na exposición da Atlántica, te~ 

mos cadros de todas estas etapas 
do seu pintar, desde cadros figu, 

. rativos cdmo a Virxe Branca de 
1957, representativa do seu facer 
dentro da pintura relixiosa, onde 
foi recoñecido mundialmente, ou 
o cadro.Parella, onde a conforma, 
ción das figuras faise pola adición 
de volúmenes, que se, por un la, . 
do, lembra o 
postcubismo, 
tamén está 
indicando , a A 
vocación de matemática 
Labra por ·un, 
ha pintura e a 
construtivis, 
ta, da que 
igualmente se 
nos amasan 
cadros na 
mostra. 

Pero serán ca, 
dros desa abs, 
tracción xeo, 

xeometria 
serán sempre 
unhadas 
su as 
linguaxes. 

métrica, ben tridimensionais, on, 
de é a luz o valor máis importan, 
te por ser o que define o cadro, 
ou aqueles outros nos que tamén 
a luz está a construír o cadro, 
xunto coa pintura semente ... 

José Maria de Labra enche el só 
unha páxina da arte na Galiza. • 

XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO 

llBaroa Deseñadall 

Tolas e 
divertidas 
íitulo: Locas. Maggie y Hopey. 
Autor: Jaime Hemández. 
Edita: La Cúpula. 

Velaí tres amigas. Unha delas, . 
Hopey -Esperanza para a sua fa, 
mília latina- , loita por sacar 
adiante o seu grupo de rock Os 
Grilos de Xerusalén, ademais de 
amasar cando e onde require a 
ocasión ·que os rapaces son de, . 

. testábeis. O seu amor, Maggie 
-Margarita para a sua nai que · a 
repúdia- namórase dun deses se, 
·res · detestábeis mentres dubida 
en emprender unha carreira de 
mecánico solar ou converterse 
na representante da s~a tia Viki 

, Glori, campeona mundial en loi, 
ta libre e. mal xénio. Penny Cen, 
tury, o último vértice, do triángu, 
lo, aproveita que o multimillo, 
nario Castigan perde o sentido 

por ela para convencelo de que a 
convirta en superheroina. 

Están tolas. Viven, a cabalo entre 
os setenta e os oitenta, nalgun lu, 
gar do Suloeste dos Estados Uni, 
dos no que a palavra gringo ten to, 
do o seu sentido. Jaime Hernán, 
dez colócaas na explosión do 
punk, en medio de vinganzas, 
amizades traizoadas, pelexas e 
moita música. Estas seis entregas 
recuperan viñetas deste historie, 
tista, xa publicad¡is en Estados 
Unidos. Asinadas hai máis de 
quince anos, La Cúpula foinas pu, 
blicando aos poucos e ainda se 
pode ver á parella Maggie e Ho, 
pey coas suas guedellas adolescen, 
tes. Jaime Hemández, sen conse, 
guir uns guións tan brillantes co, 
mo o seu irmán Beto, debuxa nos 
seus traballos Mechanics , Las mu, 
jeres perdidas ou neste Locas. Mag, 
gie y Hopey, a un grupo de rapazas, 
tan libres e pobres como tolas. 
Unha leitura divertida. + 

A.ESTÉVEZ 
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ANOSA TER.HA 

O COQdeL 

A trabe de ouro 
N 2 42. Abril Xuño de 2000. Prezo 1.450 pta. 

Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrin. 
Edita: Sotelo Blanco. 

Entre os artigos que compofien este 
número destacan o de Marcial Gondar 
sobre a visión da UE desde Galiza; o de 
Margarita Ledo, ao redor da 
"mundialización, en plural"; Xoán 
González,Millán aponta unha proposta 

sobre os 
Discursos 
sociaís e a 
literatura 
nacional ; 
Francisco 
Femández 
Rei 
reflexiona 
sobre as 
relacións 
entre o ILG 
e o debate 
normativo 
sobre o 

galego; Pilar 
Carrera toma nas mans a figura de Walter 
Benjamin e as suas teorias sobre a 
poética. N a sección de textos, publfcase 
Outeiro dos fentos e outros poemas, de 
Dylan Thomas. Manuel Darriba escribe 
sobre o xermolo do estado saharaui no 
exflio. Xosé Lufs Méndez Ferrin pon en 
boca de Pánfilo e Hrosv ita un diálogo no 
descenso ao Pego Negro.+ 

Terra livre 
N 2 8. Xullo Setembro de 2000. De balde. 
Edita: Assembleia da Mocidade Independentista 

Neste número, Antom Garcia, ex preso 
independentista, segue o seu re latório 
adicado ao BNG, panido que considera 

alleo á realidade 
do país e 
encravado 
plenamente 
no actual 
modelo do 
Estado 
español. 
O indepen, 
dentista 
basco Justo 
de la Cueva 
escribe 
unha carta 
aberta ao 
mozos 

arredistas galegos, 
na que Hes recomenda que prosigan na 
sua loita a pro l da emancipación 
nacional. No capítulo de entrevista, o 
personaxe deste número é o líder das 
xuventudes do Sinn Fein irlandés, 
Eoin O'Broin. + 

Bicel 
N 2 10. Outubro de 2000. De ba lde. 
Edita: Fundación de Estudios Libertarios An 

selmo Lorenzo. 

Esta publicación vinculada co 
anarquismo apresen ta as últ imas 
novidades bibliográficas relacionadas co 
libertarismo. Entre os libros aparecidos 

nos últ imos 
dias destacan 
o de Eduarél 
Masjuán so
bre eco lox ia 
humana. 

' Frank 
Femández 
apresen ta 
unha 
história 
sobre o 
anarquismo 
en Cuba. 
Heleno 

Safia 
comenta o filme Buenaventura Durruti, 
anarquista, de Jean Louis Comolli. 
Como tema de·análise, n~ta edición, 
o protagonista é o pintor 
galega Uxio Granell, un dos 
máximos exponentes do surrealismo 
mundial.+ 

A 

~ 
~ 
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A NOSA TERRA. 

XOVES2 
Ma *ella De'ria (sopr,állO) 
Rosetta Cucchi (p1anó) 
Teatro-Cine Fraga, ás 20.30 h. 

SÁBAD04 
Bras manía (quinteto de eta· ) 
Paz -Museo "Quiñones de León'", 
ás 20.30 h. 
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G .. uieirQ 
. CULTIJRAL A NOSA.TERRA 

* A. ESTÉVEZ-

MERCEDES PEÓN REBORDA SATISFACCIÓN CANDO AMOSA lSUÉ, 

Ü SEU ÚLTIMO TRABALLO, O MÁIS PERSOAL E "T AMÉN O MÁIS LI; 

BRE". NESTE COMPACTO MESTURA OS SEUS PRÓPRIOS TEMAS 

CON OUTROS DE RECOLLIDA, A ACTIVIDADE NA QUE LEY A MER; 

GULLADA PERTO DE VINTE ANOS. A FONTE DE lSUÉ, COMO S~M; 

PRE EN MERCEDES PEÓN, É A TRADICIÓN, O FOLCLORE, "PERO 

DEST A VEZ CON ARRANXOS CONTEMPORÁNEOS, SEN PUDOR". Ü 

·RESULTADO: ONCE TEMAS DIFERENTES, CON SURPRESAS PERO 

CUNHA MENSAXE DE PLURALIDADE E "UN CHISCO CONTESTA T ÁRIA". 

"Abrin unha nova porta para facer 
cancións. Coido que o disco re; 
flecte a ledícia que a min me pro
duct: atoparme entre a xente que 
canta, a mesma que supoño que 
terán outras pérsoas na discoteca. 
T rasladei toda a experiéncia de re
collida de pezas tradicionais á con
temporaneidade", sinala. As latas 
de pimentón, a tixola con chave 
ou o legón, instrumentos tradicio
nais, adoitan en lsué ese papel en
tre tribal e industrial. "As etique
tas sempre teñen o incomenente 
de facer crer que as persoas só po
den adicarse a unha tarefa. Este é 
un traballo libre, con técnicas mo
dernas pero que nace da marea de 
recursos que eu teño tras estar in
vestigando o folclore", afirma. 

A cantareira Mercedes Peón, asu
me con toda a forza a sua faceta de 
compositora. Ademais exerce de 
.produtora nalgunhas pezas, unha 
laOOura de control que lle dá satis
facción. ''Estiven detrás de todo o 
que hai m disco. É un traballo que 
mestura, pero no que eu teño un 
grande peso na composición musi
cal. Pero tamén se incluen as voces 
de cantareiras ou mesmo as palav
ras dun home que fala", di para en
gadir que "lsué ten un sentido de 
universalidade, de calidez, de gañas 
de chegar a moita xente". 

Isué está gravado co selo madrileño 
Resistencia, que puxo a disposición 
de Mercedes Peón todas as facilida
des para conseguir un produto de 
calidade. ''Non deixa de ser un selo 
madrileño, pero na Galiza falta un
ha compañia forte para un traballo 
deste tipo, que sae caro. De feíto 
Virgin estivo interesada en editalo 
pero botouse atrás porque non esta
ba disposta a arriscar os cartas que 
custaba. A música galega está de 
moda, pero tamén é verdade que 
gastan moito as gaitas, nas que non 

hai letra. Cantar en galega segue 
~endo unha aposta forre para cal; 
quer compañia", sinala. 

As formas puras 

Esta cantareira non nega que as 
voces galegas chaman a atención 
en moitas ocasións fora, e non 
dentro do país. "Pero hai que ter 
en conta que o eslabón rachouse e 
foron cuarenta anos de desprezo 
polo noso, de autoodio. As pande
reteiras comezaron a ser aceitadas 
cando saian con algun gaiteiro fa
moso. Agora o paso seguinte é que 
aprendamos a apreciar as formas 
puras", di a autora de lsué. "O 
máis necesário é que se distinga a 
voz galega por ela mesma. Como 
cando escoitamos cantar a ún ci
gano ou a un músico negro facer 
soul", engade. Isué inclue o tema 
O mar, banda sonora da série Ma; 
reas Vivas que mestura jota e mui
ñeira, Marabilla, gravado na Igrexa 
de Santa Maria de Oza na Coruña 
"con todas as luces apagadas salvo 
a do Cristo crucificado", e De seu, 
unha peza reivindicativa co idiQ; 
ma próprio que conta coa cola
boura de Xosé Manuel Budiño. 

Embarcada noutros proxectos CQ; 

mo o segundo volume de Rai
ceiras, no seu próprio selo discQ; 
gráfico Trompo, e na produción 
dun traballo de pandereteiras, a 
Mercedes Peón o que máis lle 
gostaria deste lsué "non é que se 
venderan moitos discos, senon 
que esté ben distribuído, que tc~:io 
o que estexa interesado, poda es
coi talo". Sera o vindeiro 15 de 
Decembro en Vigo cando o com
pacto salte ao escenário. "Non foi 
doado porque fixen unha aposta 
polo acústico, pero xa ternos un
ha banda para interpretalo en di
recto e coido que vai er un es, 
pectáculo poderoso".• 

TEOREMA DE TEBAS 
XESUS PISÓN 

De entre as grandes obras de arte que nos mobilizan po
lo labirinto da natureza humana: Edipo, Hamlet, Faus
to, Drácula .. ., nengunha como Hamlet e Moby Dick 
nos forzan a inquirir calé, de certo, a ferida que ator
menta aos seus protagonistas, quer dicir, a nós, os seres 
humanos,. E a re51.JO)ta é fascinante: Hamlet e Acab son 
a mesma criatura; a vida e a moral, a mesma ferida. 

que destruir as súas pantasmas, sabendo que eles pro
pios han sucumbir, pois os "incertos moradores da al
ma" son a fon.te dos seus dramas, das súas vidas. 

Agora ben, a fonte das vidas é sempre a Nai e, con 
efecto, ao ler o drama de Hamlet comprobamos que o 
impuls9 que leva o Príncipe ata a morte, o que expli
ca a súa arbitrariedade, a súa loucura e especialmente 
o sadismo da súa relación con Ofelia é o desexo de 
posuir a nai. Da mesma forma, Acab, marcado non 
por un.ha cicatriz, senón polo "estigma de nacernen
to" que é a orfandade materna, tampouco dubida en 
arrastrar canda el a tripulación do Pequod, pois ela é 
cornposta de sombras secundarias, e o Capitán vive e 
morre en procura da sombra primordial: o enorme 
Mamífero, a Grande Amamantadora que non tivo. 

Se lembramos a obra de Shakespeare, Hamlet "sabe" 
desde o comezo cal é o seu drama, e a revelación que 
lle fai o Espectro a respecto do crime é só o detonante 
que precipita a cadea destructiva do Príncipe. Igual
mente, ao ler o canto de Melville constatamos que a 
mutilación que Moby Dick lle inflixira a6 Capitán non 
abonda para explicar a amargura da súa alma. Nin a 
complexidade da trama de Hamlet nin a profusión na
rrativa de Moby Dick nos impiden descubrir que os seus 
protagonistas padecen unha mutilación esencial que 
lles fai vivir e morrer intentando destruir o monstro 
que llela causara. Tal monstro non é a Coroa de Dina
marca nin a Balea Branca, senón a propia vida, quer 
dicer, a incompatibilidade entre as vítimas e o mundo, 
simbolizado este por unha torre e por un barco: lugares 
pechados, aillados do exterior, metáforas, enfin, dos 
cránios do Príncipe e do capitán, que é onde se desen, 
volve o verdadeiro drama, e onde non-poden morar 
cortesáns nin mariñeiros, senón pantasmas. O horror 
de Hamlet e de Acab consiste, xa que logo, en teren 

/ 

Hamlet e Acab, lago, en procura da Nai: lugar pechado 
tamén, ao abrigo da vida. Se eles somos nós, se Elsinor e 
o Pequod son o mundo, se a Nai é a morte, entón a vida 
é a moral, país ela é a que lle veda a Hamlet o camiño da 
nai e a que resolve en naufraxio a ruta trazada pola man 
de Acab. Por iso ambos, non poden.do aceptar unha vida 
~da por outra man, deben morrer. E así, igual que o 
Hamlet de Cunqueiro "penetra" o ventre materno co pu; 
ñal e despois se suicida, Acab "arponea" a branca pel do 
mostro, fundíndose con el na morte, pois na vida nin o 
Príncipe nin o Capitán teñen sitio. ¿Témolo nós? • , 

Al 
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O exemplo de Filgueira Valverde 
Acaba de deixarme na Praza de 
Castela, a miña xenerosa amiga 
madrigalega, Anxelines Filguei
ra. Baixo ao Metro, pra seguir á 
Cidade dos Periodistas, e vou re
cordando o que falamos no seu 
coche, respeito de seu pai, don 
Xosé Femando. Daquela inquie
tude constante de Filgueira Val
verde, pois semellaba que xa
máis ficaba quedo, anque nunca 
deixaba de traballar un intre; es
tivera na boa vila de Ponteve
dra, en Santiago ou en Madrid. 

to que Filgueira parecia po
ir o don de ubicuidade de 

Santo Antonio de Padua. 
Cando casi todos os españois es, 
taban perdendo o tempo, miran
do na caixa parva, o desenrolo 
dunha folga no aeroporto de Ba
rajas, coa absoluta soedade do seu 
inmenso vestíbulo, aparece nela 
o polígrafo e polifacético ponte
vedrés, coma único presunto via
xeiro polos camiños do aire. 

Se ben viaxaba, máis que nada 
en taxi, igual que viaxa tamén 
Femández del Riego dende hai 
anos. sempre co mesmo taxista, 
de suma confianza, e a quen co, 
ñecfn moi ben, por levar e traer, 
dun lado pra outro polas nosas 
estradas, ao incansable presiden
te do Consello da Cultura gale
ga. Falo co profesional auriga, 
cada vegada en que me tropezo 
con el na cid ad e de Teucro; 
lembrando os seus inesquecibles 
viaxes conducindo a don Xosé 
Femando. Un dos derradeiros, 
sen dúbida, foi a Trasalba, o ano 
en que me diron o premio da 
Fundación do Reiseñor. Ainda 
tiña folgos Filgueira pra non dei
xar de asistir, premoribundo, á 
festa anual de Don Ramón. Co, 
ma tampouco deixara de acudir 
a recoller el, anos antes, o seu 
Premio Otero Pedrayo, ao día 
seguinte de lle implantaren un 
marcapasos. 

• SETE DÉCADAS DE TRABA
LLO. Mantivo Filgu ira Valver
de unha actividade incesante co, 
ma investigador, catedrático, di
rector ou promotor de institu
cións culturais, político .. . , du, 
rante sete décadas enteiras. Su
poño que no campo da investi
gación histórica, literaria e artfs, 
tica, ningu~n superou, cronolo, 
xicamente, no mundo. Laboura 
que comenzou formalmente, no 
ano 1923, o de creación do Se
minario de Estudos Galegos que 
el tahto cooperou a fundar. Se 
ben é no 2 7, cando apareceu pu
blicada nos Arquivos do glorioso 
Seminario a súa admirable mo
nografía de A festa dos maios. Pa
pe le tas de folklore galego, que 
inaugura, aos vinteún anos, a súa 
impresionante bibliografía de 
historiador e cronista das letras e 
das artes, e de narrador e incluso 
poeta in modo antico. Faceta lite
raria que xa empezara con Os ne
nos, dous anos denantes. 

Cando se xubilou D. Xosé Fer
nando, no 1976, os seus discípu
los rendíronlle homenaxe, pu
blicando a Biblografia, cursos, 
conferencias y curriculum de ] osé 

Filgueira Valverde, no que se re
lacionaban entre os seus traba
llos nada menos que 202 libros e 
folletos; contando entre estos, 
loxicamente, os artigos publica
dos en revistas especializadas, 
pero non moitísimos roáis apare
cidos nos xomais, coma tantos 
que sairon en La Noche. Logo 
tería que engadirse, a esas duas, 
centas obras, outras moitas na 
bibliografía que figura como 
apéndice, do seu discurso de in, 
greso na Academia da Historia. 
Pois, un lustro despois da súa 
xubilación oficiál, ingresa fil, 
gueira, como académico de nú
mero da Real de la Historia. Re
cibe a seu mestre o máis ilustre 
de seus discípulos, Antonio 
Blanco Freijeiro, bibliotecario 
xa daquela corporación. Era o fi
llo do seu grande amigo Blanco 
Porto, o primeiro e malogrado 
director da Coral Polifónica 
pontevedresa. Morreria axiña 
Blanco Freijeiro tamén, cando 
en plena maturidade era consi
derado coma o máximo experto 
español na Antigüedade clásica. 

A.o responder Antonio Blan, 
co a aquel discurso do seu 
mestre pontevedrés, sobre 

Ideas y sistema de la Historia ·en 
Fray Martín Sarmiento, dixo que 
era "un secreto a voces que don 
Xosé Filgueira foi elexido con 
tanto retraso membro de núme
ro desta corporación polo seu 
empeño en non apartarse de por 
vicia da súa cid ad e natal." 

• CURSUS HONORUM. Resal, 
tou en tal lecer Blanco Freixeiro 
q~e o cursus honorum de Filguei
ra viña a ser o máis completo 
que cabía espigar en todos os ni
veis; especialmente no local, en 
que foi todo: director do Institu, 
to e do Museo, presidente do 
Tribunal de Menores, alcalde 
durante nove anos da Bella He
lenes .. .. Volvendo ao símÜ do 
cursus honorum diría o sabio hu
manista que a nivel da súa cicla-

de, Filgueira Valverde "desem
peñou a súa cuestura, a súa pres
tura, e o seu dunvirativo con to
da felicidade". 

X
a que tiña razón D. Pauli
no Pedret en falar, con 
cerra sorna, do "ilustre 

político, D. Xosé Filgueira Val, 
verde", ao referirse ao seu vello 
compañeiro de Seminario de 
Estudos Galegas e, entonces, do 
Instituto P. Sarmiento. Precisa, 
mente, a transformación do 
centro desfeito pola reacción do 
18 de xullo, no novo ente gale
go do Consello Superior de In
ves tigacións Científicas, fora 
fruto da habilidade política de 
Filgueira, contando co poderoso 
apoio de Sánchez Cantón, un 
dos principais xerarcas universi
tarios e académicos da España 
de Franco. 

Posto que D. Xosé Fernando ti, 
vo a suprema destreza de deslizar 
o seu orixinario galeguismo, co
ma se fora unha anguía, polps . 
regatos do poder 1franquista. Ao 
que se adaptou dende os seus 
primeiros días, coa facilidade 
que siñificaba, a de ter sido, 
xunto con Vicente Risco, un 
dos creadores da insignificante 
Dereita Galeguista; escindida do 
partido de Castelao e Bóveda, a 
causa da súa negativa a integrar
se m.o Frente Popular. Escisión 
tan consensuada que roáis seme
llaba un desdoblamento. 

Iso salvóunos das cunetas e da 
depuración nas súas cátedras. De 
seguida, rexeitando o seu teórico 
nacionalismo galego, integrá, 
ronse na España nacional; onde 
tiña bo acougo o seu teocrático 
e confesional pensamento; mo
tivo da creación da Dereita Gale
guista. Da cal tanto D. Xosé Fer
nando, coma D. Vicente, foron 
fundadores, sen ocupar cargos 
executivos nela. 

• 0 GALEGUISMO PONTEVE .. 

DRÉS. Anque xa antes de cons, 
tituirse o Partido, no nadal do 
primeiro ano da República, fora 
Filgueira Valverde secretario da 
Labor Galeguista pontevedresa, 

·da que erah conselleiros, Caste-
l~o, Cruz Gallástegui e Xerardo 
Alvarez Limeses, o sogro de 
Alexandre Bóveda. Era un gru
po de presión ideolóxica, creada 
en maio do 1931, máis que unha 
pequena entidade política, e an, 
tecedeu ao Partido Galeguista 
de Pontevedra, fundado pouco 
despois, e que pasa a chamarse 
axiña Grupo Nacionalista Gale
go de Pontevedra, presidido por 
Castelao; o cal sería o promotor 
da aglutinación de todos os gru
pos locais nacionalistas de Gali
cia nunha soia organización. 

rilgueira participa, coa súa 
Labor, na asamblea consti
tutiva do Partido galeguista, 

no Hotel Madrid, de Pontevedra 
(5 e 6-XII,1931), senda desiñado 
ponente do proxecto do progra
ma. Forma parte do Comité Pro, 
visional do novo Partido, e sería 
o secretario técnico nas primei
ras Comisións executivas, ata 
que o reemplaza Sebastián Gon
zález, o seu coterráneo e colega 
no Seminario de Estudos. Foi 
cando pasa a encabezar, en maio 
de 1935, a Dereita Galeguista de 
Pontevedra, núcleo inicial dá 
Galega. Quen malia a sua esci
sión, coopera co Partido de Cas
telao e Bóveda, na campaña do 
plebiscito do Estatuto de Gali, 
cia; dende a súa posición católi
ca e tradicionalista. Nela dou 
Filgueira varias conferencias e 
actuou en diversos mítines; se 
ben as xuventudes marxistas 
non lle deixaron falar no mo
mento de lerse o feliz resultado 
do plebiscito. 

Toda esta polémica traxecto, 
ria refléxase no documentadí, 
simo libro de Xavier Castro, O 
galeguismo na encrucillada repu, 
blicana . 

• SEN SOLUCIÓN DE CONTI
NUIDADE. Tan minoritaria ac

. tuación política e a subseguinte 
colaboración coa tiranía de 
Franco, (a quen guía, máis de 
unha vegada, o director do Mu
seo, por este e, como alcalde, 
pela súa cidade) non disminúe a 
inxente produción literaria e 
histórica de Filgueira Valverde; 
se cadra, a máis fecunda obra 
escrita realizada por un galega, 
sobre a Galicia, ao longo do sé
culo que agora fina, dende o 
terceiro decenio ao derradeiro. 
Tampouco deixou de manter 
unha fértil vinculación cos in
te lec tu.ais galeguistas supervi
vintes, coma singular promotor -
da nosa cultura durante a longa 
noite de pedra. 

E cando chega a Transición, e 
con ela a autonomía de Galicia, 
pasa a ser oficialmente -don Xosé 
Femando, sen solución de con, 
tinuidade, primeiro coma conse
lleiro da Xunta, e despois como 
presidente do Consello de _Cul
tura Galega, a maior autoridade 
dista, ata o seu pasamento.• 
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Inma 
López Silva 

'Hai moitos 
personaxes que nos 
pareGen extraños 

. ' pero son rea1s 

Estou lendos os Contese:--, -ae-B'i:ev'--+--Í 

Casares, e veño de ler Melocoto-
nes heladost de Espido Freire. Ta-
mén acabo de lera obra de Car-
valho Calero. 

Que leituras recomenda? 

O teatro, leio e acudir aos espectá
culos; o noso precisa de leitores e 
espectadores. T amén é fundamen
tal ler a Cunqueiro e a Ferrin. 

Van xa catro anos que gañou o 
prémio Rua Nova con Neve en 
abril. Que supuxo poder puhli, 
car tan nova? 

Non tiña presa por publicar con 
esa idade, preocupábame máis 
estar satisfeita co que escrebia. 
Pero é verdade que o prémio 
axudoume a coñecer xente da li
teratura. Ademais no "Rua No
va" non só é importante a dota
ción económica, coidan moito 
aos leitores e aos que escreben. 
Foi un grande empurrón. Gasta, 
ríame facer literatura infantil, 
pero paréceme moi difícil mane
xar a linguaxe dos nenos. 

Agora publica Rosa, corvos e 
cancións. Gosta do xénero relato? 

É un xénero moi prático pola falla 
de tempo da que adoezo. Con este 
volume tiña a oportunidade de 
compendiar unha série de relatos 
que tiña na neveira. O relato gús
tame, non debia ser tan despresti
xiado senón máis estudado. 

E de onde saen eses personaxes 
como Hochi, un chinés gálego in
feliz en Red.ondela e Nova York. 

Estamos tan mediatizados que 
cerros personaxes non nos seme
llan reais. Intento transmitir a 
idea de que hai moitos Hochis no 
mundo, personaxes que fan cau
sas extrañas para nós, pero que te
ñen moito sentido nas suas vidas . 

Con vintedous anos, pensa que 
é un privil~xio publicar? 

Son circunstáncias que non bus
cas, levo desde os quince rela
cionándome con escritores. Non 
vou negar que me sentin moi sa
tisfei ta cando vin_ este libro no 
trinque dunha libraría. • . 

Escritora. Compostela (1978) 
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O Trinque · 
Audicións de música. clásica 

Boa oportunidade para dar· 
lle aos ouvidos unhas notas 
de música clásica. A Real 
Filharmonia e a Orquestra 
Sinfónica están de xira e te
ñen como escenário as igre· 

xas, en Pontevedra, Vigo, 
Santiago, A Coruña, Ouren
se, Mondonedo e Tui. A en
trada -é de balde, ·só hai qi.ie 
recoller as invitacións nas 
delegacións de Cultura. t 

• PÁXINAS COORDENADAS POR Mº X. GÓMEZ • 

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

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

CARME GALLEGO 
Pintura, sobre madeira, na 

· Sala Exposicións Caixanova, 
até o 2 7 deste mes. 

Beta.n::os 
•TEATRO 

PRODUCCIÓNS 
LIBRESCENA 
Presentará Cyrarw de Ber
gerac, o Sábado 21 na Ca
sa da Cultura. 

Burela 
• EXf>951CIÓNS 

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

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

ROSA E. CAAMAÑO 
Mostra a sua pintura na Ga
leria Borrón 4, onde perma· 
necerá até finais deste mes. 

Cangas 
•ACTOS 

XORNADAS DE
0 

LÍNGUA ÜALEGA 
Que se celebrarán na Casa da 
Cultura do Martes 24 ao Sá
bado 28 ás 8 do serán organi· 
zadas pala Escola de Adultos 
de Cangas A CEPA. O Martes 
24 haberá unha corúeréncia 
sobre Hioo Verde a Bemar
dino Graña polo profesor 
x..M. Millán Otero e o recital 
do actor Celso Parada. E o 
Mércores 25 será a charla-co
lóquio con X.L Méndez Fe· 
rrin e Anxo Angueira que fa. 
larán sobre as fiicetas literária 
e humana de Bernardino 
Gmña- O Xoves 26, adiantá
mosvos que se realizará o con· 
certo sobre a música do Brasil 
con textos do compositor 
Heitor Vilalobos e coa voz de 
Florence e o piano de Chris· 
tina Margotto. Completarnos 
a información para a semana. 

Carballo 
•TEATRO 

SURIPANTA 
Cenificará a obra Volpone, 
o Martes 24 no Auditório 
Municipal. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

lTÁLIA NA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA '/ 
Mostra composta por deza
nove paneis con text05, ico
nografia e fotografías cunha 
bibliografia diversa. Analisa, 
reunindo dados e documen
tos, a intervención dos ita· 
lianas nos dous bandas· da 
Guerra Civil. Inaugurada en 
Milano ao cumprise os se
senta anos da chegada dos 
primeiros brigadistas, e na 
sua homenaxe, contra o fas- . 
dsmo que se estendia por 
Europa. Na Casa da Admi
nistración de Sargadel.os até o 
15 de Novembro. 

Chantada 
• EXPOSICIÓNS 

NARCISO CORRAL 
Colga as suas pintriras na 
Casa da Cultura, até finais 
diste mes. 

ACotuñ.a 
•CINEMA 

CGAI 
Comeza esta semana o ciclo 
adicado aó polaco Andrzej 
Wajda coa proxección, o Xo
ves 19 ás 20:15 horas e o Sá
bado 21 ás 18, de e~ z 
Mannuru/ o home de már· 
more, 1976, Birkut, lll1 prole· 
tário elevado á categoría de 
heroe na década dos cincuen· 
ta que viu retirada a sua está
tua de mármor~ cos cámbios 
políticos; o Martes · 24, pro
xectarase Kanal, 1955, que 
relata cómo en Setembro do 
44 ten lugar o final da insu
rrección polaca desencadeada 
polo exército nacional contra 
a ocupación nazi, tras o derra· 
deiro combate sen esperanza, 
os resistentes utilizan os sumi
doir05 para evacuar os super· 
viventes. No ciclo de Cinema 
restaurado, poderemos ver, o 
Venres 20, Nuestras Fiestas 
de allá, de José Gil (España
Uruguai, 1928), Galicia y 
Buenos Aires (España-Ar-

xentina, 1931), restauracións 
de 1999. Acompañarnento en 
directo ao piano de Jesus 
Alonso, con entrada gratuita. 
O Mércores 25 no ciclo de 
Ciéncia ficción europea Rroxec· 
tarase Le dernier combat / 
Kamikaze, de Luc Besson 
(Franza, 1982), só uns poucos 
seres humanos fü::an vivos, 
ainda que mudos, na tei;ra, 
que se atopa completamente 
devastada, un dos solitários 
supeviventes entra en contac· 
to, nun París pos-apocalíptico, 
cun médico na sua clínica. 

• EXPOSICIÓNS 

EDUAROO TORROJA 
Enxeñeiro (1889-1961), filio 
do matemático Eduardo Ta
rroja i Caballet, a Slia primei· 
ra obra importante foi o pro
xecto da Cidade Universitá· 
ria de Madrid. Pronto mos
trou capacidade criativa, 
tanto no terreo técnico co
mo no artístico, utilizando o 
concreto criando unhas es
truturas que surp~enderon 
pala sua audácia e sinxela 
elegáncia. Criou as estruturas 
dos hangares dos aeroportos 
de T orrejó e Barajas, ou a do 
estádio Las Coro; de Barcelo
na. Pero tamén utilizou o 
aceiro e o tixolo co que con
seguiu fermosas obras como 
as da Ponte de Saetí Petri de 
Cádiz ou a igrexia de Pont de 
Suene no Pirineo de Lleida. 

Planos, desefios, fotografias e 
maquetas que agora podemos 
ollar no Quiosque Afonso. 

• GUSTA V VIGELAND · 
Podemos contemplar unha 
mostra do· escultor norue
gués, na que presenta obras 
pertencentes a sua primeira 
época, entre 1893 e 1899, e 
bust05 e personalidades como 
Henrik lbsen, Edward 
Grieg, Henrik Wergland e 
Beethven, xunto con bron· 
ces e escaiolas pertencentes 
ao parque público de Oslo; o 
Parque de Escultura Vigeland, -
monumental obra na que tra· 
ballou durante corenta anos 
da sua vida; un espácio públi
co que contén 200 peza.s cun 
total de 600 figuras co tema 
do ser humano e o transcurso 

da vida, desde o berce até a 
tumba. Son un total de 36 
peza.s que corúorman un per • 
corrido pola obra do artista 
desde 1893 a 1939. Xunto 
con estas obras oferécense as 
fotografías do noruego Knut 
Bry realizou baseándose nas 
esculturas do Parque. 

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 exttai· 

da da prensa, integrandoo no 
repertório sauriano, ás veces 
sátirico, outras icono tráxico. 
Xunto aos debuxos, os recor
tes das notícias que· os orixi
naron. Na Sala de Exposicións 
da Fundación Caixa Galiza 
até final de mes. 

ÜXACEMENTO 
DE AT APUERCA 
O Musep 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 atopadas. 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 
Eudald Carbonell, os tres 
directores das escavacións. 
Até o 5 de Novembro. 

FRANK LLOID WRIGHT 
A cidade t!ivinte é o título da 
mostra deste arquitecto nor· 
tearnericano, primeira re· 
trospectiva en Europa en 
máis de catro décadas, dun 
dos criadores do deseño mo· 
derno, Co obxectivo de ex
plicar a visión do arquitecto 
dunha arde social ideal e do
cumentar as suas solucións, a 
mostra reune roáis de 200 
obras (mobles, vaixela, fies· 
tras), debuxos e planos orixi· 
nais, libros deseñados por 
Wright, maquetas e fotogra
fias. Na Fundación Banié até 
o 7 de Xaneiro 

ALFREDO ERIAS 
É o artista escollido par~ 
inaugurar, coa sua pintura 
~ gravados, a sala de expo
sicións do Hotel Tryp Maria 
Pita, que a partir de agora 
acollerá mostras organiza· 
das pala galería Arte lma· 
gen. Esta mostra de Alfredo 
Erias poderémola contem· 
piar até o 25 de Outubro. 

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

DEVANÜOYEN 
A CONST ABLE ... 
. . . Aspectos da tradición do 
pintoresco na colección Car
men Thyssen Bomemisza é o 
título da mostra que perma
necerá no Museu de Belas Ar· 
tes até o 19 de Novembro. 
Trinca e cinco -cadros que 
amasan cenas cotiás holan
desas ademais de algunhas 
irnaxes tradicionais de cida
des italinas como Floréncia, 
Venécia, Roma ou Napoles. 
Estruturada en dous aparta· 
dos: Paixases e vistas ur~: 
con pintura holandesa do 
XVll - Jan Van Gayen, Aen 
Van der Neer e Saloman 
Van Ruysdael, John Consta· 
ble e panorámicas italianas 
do s . XVI!! de Canaletto, 
Francesco Guardi, Laude·Jo
seph VBernet e Giuseppe 
Zocchi-; e Xogos, ficci6ns e 
cenas da vida cotiá: pintura 
holandesa do s. XVII - Hooch. 
Jan Havicksz, Jacobus Vrel e 
Emanuel de Witte. Época ro
cocó, con Giovanni Antonio 
Guardi e Pierre-Amaine 
Quillard. Visión do 11000 TTUDl· 

do, temas antillanos de Au· 
gustin Brunias. E Xogos gayes· 
cos, con obras de Lucas Ve· 
lázquez e Mariano Fortuny. 

•MÚSICA 

ELCHOJIN 
Son de Madrid e péganlle 
ao hip-hop, por exemplo 
na sala Mardi Gras, o Ven
tes 20 a partir das 21:30 h. 

REAL FlLHARMONlA 
DEGALIZA 
Ofereceranos un concerto 
o Venres 20 ás 20:30, na 
lgrexa Conventual de San 
Domingos. No repertório 
incluirán composicións de 
Haydn e P. Maxwell Da· 
vies . Entrada de balde re· 
collendo as invitacións na 
Delegación de Cultura 
(Durán Loriga 9, 211 ) . 

PABLO D1Aoo BuST A 
Poderemos escoitar a este 
pianista, que participará no 
ciclo de Intérpretes novas, o 
Luns 23, ás 20:30 horas, no 
Audit6rio da Funddación Ba
rrié. Interpretará obras de F. 
Chopin, L Van Beethoven, 
A:'Scriabin, l. Albéniz. 
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Ex Ubris 
Universmms, 

titulo da 
mostra 
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podemos 
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Españolas. 

Montse 
Gutiérrez 
mostra a 

sua obra, 
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galeria 
Sargadelos 
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•CINEMA 

LUIS BUÑUEL 
Continuan as proxeccion 

_ das fitas <leste cineasta no 
Auditório da Universidade, 
ás 20 horas. O Xoves 19 
poderemos ver Nazarín e 
o Venres 20 Viridiana . 

• CONFERÉNCIAS 

A PALAVRA DA ARTE 
Con motivo da exposición 
da obra do artista venezo
lano, José António Her
nández-Díez, que presenta 
o CGAC, poderemos asis
tirá conversa que manterá 
no Auditório do CGAC 
con Ivo Mesquita, exper
to coñecedor da obra <les
te multidisciplinar artista. 
O Martes 24, ás 20 horas. 

EUROPA MUNDI 
Debate sobre DesafeccUm 
poütica e cultura poUtica 
nas demoscrácias europe
as, coordenado por José 
Ramón Montero. O Xo
ves 19 e o Venres 20 no 
Auditório da Universidade. 

• EXPOSICIÓNS 

Ü MUNDO SECRETO 
DE LUIS BUÑUEL 
Encóntrase na [grexa da 
Universidade . 

YIVER NO 
ATLÁNTICO NORTE 
Mostra que acolle o Museu 
do Pooo Galego, até o 30 de 
Novembro, promovida por 
Santiago, Bergen e Rei.kia
v i k, cidades europeas da 
cultura, coa participación 
da illa normanda de Ta· 
tihou. No decurso dos sécu
las a comun fachada atlán
tica serveu de tránsito a 
conquistadores e peregrinos, 
navegantes e pescadores, 
homes da cultura e do co· 
mércio. A importáncia das 

•TEATRO 

CASTELAO. SEMPRE 
Representada por Espello 
Cónca.io, este Xoves 19 e 
Venres 20 no Forum Me
tropoliumo. 

EDUCANOO A RlT A 
É o título da obra de Willy 
Russel dirixida Por Josu Or
maetxe e interpretada por 
Anoe lgartihuru e Cherna 
Muñoz. Comédia que com· 
bina humor e ironia e na qu 
os p rsonaxes representan 
d u mund p seos p r 
complementare , n bu ca 
d mesm . O Venres 20 e o 

ábado 21, ás 20:30 horas, 
no Teatro Rosalia de Castro. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

CARIRÚBIO 
Mostras os seus óleos no 
Centro Comarcal de T abei
rós até o vindeiro Venres 27. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA DE 
CÁMARA SOLISTA DE 
ZURICH . 
Ofereceranos un concerto, 
o Luns 23, no yeatro Princi· 
pal con entrada gratuita. 

Ferrol · 
• EXPOSICIÓNS 

. MONTSE ÜUTIÉRREZ 
A pintora de Mugardos, mos
tra a sua obra, fusión de com
posicións construidas; pintu
ras que xogan na ambigüida· 

· de da presentación e a repre
sentación, porque todo quere 
ser e non ser; técnica e sopor
te cambiantes. Fainos retro
ceder até atopamos coa pin
tura máis primitiva que lem· 
bra a simboloxia máxica 
prehistórica, Até o 26 de Ou
tubro na Galería Sargadelos. 

pesquerias a longo da histó
' ria é "o que retrata a mostra. 
A visita para grupos escola
res inclue uns obradoiros di
dácticos con diversos módu
los práticos. 

Ex Lrnrus 
UNIVERSIT A TIS 
É o título da mostra biblio
gráfica que podemos con
templar no Coléxio de Fon· 
seca, primeira da Rede de 
Bibiotecas Universitárias · 
Españolas, que escolmaron 
as pezas máis destacadas 
das suas coleccións presen
tando 209, manuscritas e 
impresas, con ilusracións, 
miniaturas, gravados, ma
pas, desde. o século X ao 
XV!ll. Até finais de mes. 

BEAREI 
Poderemoseoñecer a obra 
dista artista na Casa da 
Parra durante Outubro. 

•MÚSICA 

7 NOTAS. 7 CIDADES 
Produto da colaboración 
entre o Concello e a Aso
ciación de Músicos en Lín
gua Galega, celebrarase na 
semaI\a do 23 ao 29 para 
mostrar os distintos movi
mentos musicais que hoxe 
se están a facer e consoli
dar na Galiza. O Luns 23 
ás 21 horas no teatro Prin
cipal, dia adicado á Costa 
da Morre, ao mar, coa re
presentación de bailes de 
mariñeiros, mariscadoras e 
pescantinas, acompañados 
de cantos, alalás e poesia 
con Marisol Manfurada, 
Xurxo Souto, Cruz de 
Baixar e Ruote. O Martes 
24 ás 22 horas na Praza do 
Toral (de' chover da Aula 
de Cultura de Caixa Gali
cia), a emigración, recria
ción dos distintos ritmos 
foráneos que enriqueceron 
o noso património cultural 

ÜALICIA EN FOCO 
O resultado do certame fo
tográfico convocado polo 
Clube de Prensa de Ferro!, 
que poderemos contemplar 
durante este mes no Centro 
Cultural Torrente Ballester. 

PRÉMIO DE GRAVADO 
MÁXIMO RAMOS 
Mostra que poderemos co
ñecer no Centro Torrente 
Ballester até o 31 diste mes. 

•TEATRO 

A CELESTINA 
Comédia dos tolos amores 
de Calisto e e Melibea, di
rixida por Eduardo Alonso 
e interpretada por Xavier 
Estévez, Carlos Mosquera, 
Xosé Vilarelle, Luma Gó· 
mez, Luísa Veira, Belén 
Constenla e Helena 
Atieoza, é dicer Teatro do 

con Alberto Bundi e a 
Turma Angologalaica, 
Ramo Cativo e Lamatum· 
bá. O Mércores 25 é o dia 
adicado á poesia: ás 20 ho
ras recital poético no Da
do-Dadá con Manuel Ma
ria, Pilocha, Marica Cam· 
po, Iolanda Castaño, x.L. 
Rivas Mini, coordenados 
por Emiliano Millán; pero 
tamén, ás 22 na Praza do 
Toral (de chover na Aula _ 
de Cultura), acto musical 
con Lino Braxe e a Cari
cia da serpe, Paloma 
Suanzes, Tino Baz e Nel· 
son Quinteiro. 

Noroeste. Este Xoves 19, ás 
20:30 horas no Auditório do 
Centro Torrente Ballester -

A Guarda 
•TEATRO 

ÜLLOMOL TRANVlA 
Cenificará a obra Ñiqui· 
Naque, no Cinema Avenida, 
o Venres 20, ás 20:30 horas. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

Mª LUZLÓPEZ 
Poderemos coñecer a sua 
pintura no Edificio Adminis
crativo da Xunta, onde per
manecerá até o 29 <leste mes. 

lMAGO ANTIQUA 
É o título da mostra arque-

' ...... ~ 

REAL FILHARMONIA 
DEÜALICIA 
Dirixida por Cem Man
sur, oferecerá un concer
to, o Xoves 19, no Auditó
rio de Galiza, ás 21 hor8.$. 

LIED E CANCIÓN 
DECAMARA 
Este ciclo, no que colabora 
a Asociación Qalega de Lí
rica Teresa Berganza, está 
composto por seis concertos 
que centran a sua -atención 
no lid dos países que com
parten a capitalidade europea 
da cultura. O Venres 20 rea
lízase o quinto concerto adi
cado a Visións de España no 
que poderemos escoitar á 
meizosoprano Mieia Pintó 
acompañada do pianista 
Vladislav Bronevetzky. In
terpretarán obras de Schur 
mann, Brahms, Shostako
vich, Berlioz ... No teatro 
Principal, ás 21 h. 

NIELS LAN Orna 
Jazz da man deste dina
marqués, quen co seu pia
no mostrará a harmonia 
existente entre o antigo e 
o novo, o familiar e o re
moto, os sons vietnamitas 
que el coñece a través do 
seu pai, <lesa nacionalida
de. No Auditório de Galiza, 
o Martes 24 ás 22:30 h . 

MILLAOOIRO 
O grupo galego de folc ofe
recerá concertos didácticos · 
para os máis novos, no Au
ditório de Galiza, o Merco
res 25, ás 11 da mañá. 

•TEATRO 

T ALIA TEATRO 
Representará a obra Soños 
du.n seductor, de Woody 
Allen, versión de Artur 
Trillo, baixo a dirección 
de Martina Cambeiro e 
Artur Trillo. O Mércores 
25, no teatro Principal.+ 

olóxica que poderemos co
ñecer na Sala Porta Miñá. 

RAMóNCONDE 
Mostra as suas esculturas 
na Sala Bacabú. 

EDUARDO NARANJO 
· Baixo o título Realismo, -sen

timentos e soños escóndense 
cincuenta e cinco cadros 
que repasan a vida e obra do 
artista, un dos máximos ex
poñentes do realismo pictó
rico, de realidades, de senti
mentos e tamén de soños. 
Litarais cheos de nenos, re
tratos, auto-retratos, flores 
murchas ou resplandecentes, 
mares ... do expresionismo ao 
realismo ou surrealismo pero 
sempre na busca do senti
mento. No Museu Provincial 
até o 29 de Outubro 

PEDRO AREs 
A galeria Sargadelos serve 
de cenário para os seus de
seños e pinturas. 

COLECTIVA 
DE ESCULTURA 
Na sala Clérigos, co portu
gués Patinha, o galego afin
cado en Paradela Álvaro de 
la Vega, o lucense Bernardo 
Tejada, o catalán Antoni 
Más, o ribadense Caxigueiro 
e os coruñeses Pepe Galán e 
Urza. Todos os dias, non 
sendo os Domingos, de 12 a 
14 e de 19 a 21:30 horas, até 
o 24 de Outubro. 

CASTELAO. 
VIDAEÜBRA 
Mostra de máis de 200 pezas 
que buscan oferecer unha vi
sión total da sua obr.a, con 
trinta obras inéditas. Orga
nízase en duas partes: desde 
as primeiras auto-caricaturas 
de 1903 até 1920, momento 
da publicación de Nós, e a 
partir clisa data até a sua 
morte. Tamén se poden 
contemplar os debuxos a lá
pis cos que se declarou á sua 
muller. Até o 20 de Outubro 

ANOSATERRA 
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Fundación Caixa Galicia. 

Monforte 
•CINEMA 

l MOS1RA D1A CALEXA 
Que é o cine-clubé local e 
con motivo do 32 aniversá
rio monta esta mostra na c;¡ue 
poderemos ollar, o Luns 23, 
El talento de Mr. Ripley, de 

' A. Mfughella; o Martes 24, 
Ataque verbal, de Miguel 
Albaladejo; o Venres 27, os 
cortos Ultima estación, de 
Paulino Cadórniga e ,Q 
aquelarre, de Manuel Val
cárcel; o Luns 30, Una his
toria verdadera, de David 
Lynch; e o Martes 31 pecha 
a mostra, Los sin nombre, de 
J. Balaguero que terá como. 
prólogo a estra do corto San· 
dra, de Héctor Diéguez, ro
dado en Sober. Non sendo 
·os cortos do dia 2 7 que se 
proxectarán na Casa da Cul
tura, as longametraxes serán, 
a partir das 23 h, nos cine
mas Hollywood.. 

• EXPOSICIÓNS 

XERACIÓN DO 2000 
Unha promoción universitá
ria, case corenta criadores 
novos da Faculdade de Belas -
Artes organizados como gru
po de traballo, móstranos 
unha visión moi especial da 
actividade humana, múltiple 
e versátil; unha ollada que 
verte unha surpresa obxecti

·va-obxectual na xeografia 
doméstica que habitamos; o 
que nos contan está moi pre
to do mundo cotiá. No Cen
tro Comarcal T erra de Lemos 
desde até finais de mes. 

MÚSICA PARA VER 
Mostra que poderemos co
ñecer no Centro Multiusos 
até o 29 des te mes. ' 

Ogr·obe 
•CINEMA 

PRODUCIÓN GALEGA 
Proxección, o Martes 24, 
da curtametraxe O mata
chín, a longametraxe Fi- · 
nisterre e, no apartado de 
cinema restaurado, Porriño 
en Buenos Aires; o Mérco· 
res 25 proxectaranse as cur
tametraxes Amor serrano e· 
A Coruña imposible; as 
longametraxes Arde amor 
e Sé quién eres e, no cine
ma restauradb, Miss Ledya 
e Nuestras fiestas de allá. 
Todas no Marítimo. 

Ourense 
•CINEMA 

CASTELAO 
É o tín_;lo da fita biográfica 
que Jorge Prelorán compu
xp a partir de materiais de 
arq.uivo en Buenos Aires. 
Sera exibida en vídeo na 
versión editada polo grupo 
Nós da c¡ipital arxentina, o 
mércores 25, ás 20:15, ho
ras no Edificio Simeón. 

• CONFERÉNCIAS 

. CASTELAO E 
O ·SEU TEMPO 
Unha perspectiva ourensá, é 
o título do ciclo que se vén 
realizando no Edificio Simeón, . 
ás 20:15 horas. Este Xoves 
19 poderemos asistir á charla 
Castelao, apontamentos pa
ta unha biografia, a cargo do 
profesor Henrique Montea· 
gudo, secretário da Funda
ción Castelao. O Martes 24 
haberá unha mesa redonda 
baixo o título Castelao: ac
ción e pensamento político, 
na que participará o acadé
mico Xúllo F. Ogando Váz. 
quez, o historiador Marcos 

Valcárcel e o ensaista Xosé 
M. Domínguez Prieto. 

ÜS INSTRUMENTOS 
DA ORQUESTRA 
Reunión didáctica con 
profesores sobre a activida
de escolar, na Au"lá de Cul-
tura Caixanova o Mércores 
25 , ás 18 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO 
PARA NENOS 
Mostra didáctica ~special
mente dirixida ao públic_o 
escolar, compos-ta por re
produ cións de - diversas 
obras de Castelao, -portadas 
de libros, caricaturas, pin~ 
turas e ilustracións, asi ce
rno referéncias á sua vida e
o bra a través de fotografias 
da época e debuxos de-Pepe~ 
Carreiro. Até o 26 deste
mes na Casa da Xuventude. 

SO ROLLA P AISAXISI A 
Na Aula de Cultura Caixa-_ 
nova onde poderemos visi
tala até o 29 de Ourubro. 

SexMuseum 
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Grupo de rock que actuará, o Venres 
20 ás 22 horas, na salª Playa C1ub da 
CORUÑA para, o Sabado 21, estar en 
VIGO, na sala Gothic-8ircus (aifugo 
Revelvet), ás 00:30 horas. A entrada 
anticipada custa l.SOO"'J>ta. e na bille
tei:ra 1.800 pta.• 

YELÁZQUEZ 
Poderemos coñecer esta -
mostra titulada El arte de 
núrar no Museu Arqueoló
xico Provincial, onde p_er_
menecerá até Nov~mbro-:- -

MAslÁ 
Rafael Romero Masiá naceu 
en 1953 en Santiago, licen-r- -
ciouse en Belas Artes en Se
villa, estudou paisaxe en -Se= 
govia e gravado e pintura-en 
Perugia, sendo na actuallda
de profesor na Escala de-A r;:- -
tes da sua cidade natat=-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 idéntic;Q lugar _ 
desamparado". Na galeria 
Visol até o 28 deste mes. 

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

Al Di Me-oli-

_-

Al Di Meola World-$imphony-:-Vohreen 
xira o guitarrista de fusión que pertenceu 
ao famoso trio de guitarras cOfupGSOO-pOr 
Paco de Lucia e John Mclaughlin. O 
Luns 23 ás 21 horas no -Pazo da CtiltUTa
de PONTEVEDRA EQr 1.500 pta.; e o 
Martes 24 estará en VIGO, no Centro 
Cultural Caixanova, ás 20:30 horas.+ -

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE LETÓNIA 
Dirixida por Terje Mikkel
sen, poderémola escoitar o 
Xoves 19 ás 20:30 horas no 
Teatro Principal. 

•TEATRO 

UNHADEAMOR 
Título da obra que presen
tará o grupo Artello Alla 
Scala, no Conservatório 
Profesional de Música, o .. 
Martes 24 e o Mércores 25. 

MA T ARILE TEATRO 
Q!nillcará a obra The Que· 

.. 
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Eduardo 
Alonso, 

mostra a 
sua obra, 
atéo6de 
Decembro, 
na galería 

José 
Lorenzo de 

SANTIAGO. 

Festas 

en is clead, de Ana Vallés, 
directora e actriz e con 
M~chtid Barch, Uxia lgre• 
xias e Rosa Manteiga. O 
Mércores 25 e Xóves 26 no 
teatro Principal. 

Ortigueira 
•TEATRO 

TEA 1RO DO MoRCEGO 
Cenifiracá A branca rosa. 
Os piratas . Comédia ro
mántica dirixida por Celso 
Parada á que poderemos 
asistir o Domingo 20 na 
Casa da Cultura. 

Ponteareas 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Mostra que poderemos c<r 
ñecer no Palácio da Música 
até o 6 de Novembro. 

Pontevedra 
' •CINEMA 

PRODUCIÓN GALEGA 
Comeza a quenda para ista 
cidade, o Martes 24, coa 
curtametraxe O Mataclún, a 
longametraxe Dame lume e, 
no apartado de cinema his
tórico, Sempre Xonxa; o 
Mércores 25 tetemos as cur
tametraxes Amor serTano, 
¿A ti como se che di adeus? 
e A Coruña imposible; as 
longametraxes Finisterre, Se 
quien eres e Tierra d·e 
/Uego; e as fitas históricas Be
atri.t, Urxa e Continental; e, 
o Xoves 26, proxectaranse a 
curtametraxe Una luz en
cendida., a longametraxe Ar
ele amor e, no cinema kistó
rico, El bosque del lobo. To
das no cinema Gonviz. 

CICLO LUIS BUÑUEL 
Comeza esta semana, organi
zado polo cine-clube Ponteve
dra, e no que poderemos ver, 
no teatro Principal o Luns 23 
ás 21 h, Un perro arulalu.z; o 
Manes 24 ás 13 h, en Befas 
Artes, La edad del oro, ás 17 
El vídeo e ás 19 horas o vídeo 
Ensáio ele un crime; no Tea
tro Principal, ás 21 horas Las 
Hurdes, tierra sin pan e Los 
oWidados. O Mércores 25, ás 
13 h, en Be/as Artes, o vídeo 
La muerte en el jardín, ás 
17 h Viridiana e ás 19 horas 
Diário ele una camarera; no 
Teatro Principal, ás 21 h. Así 
es la aurora 

JUHA 
E o título da fita de Aki 
Aurismaki, que se proxec
tará este Xoves 19, no Au
ditório Caja Madrid, dentro 
do ciclo de cinema finés. 

• CONFERÉNCIAS 

ARQUITECTURA 
DE FINLANDIA 
Tema no que participará 
Maridar Ka.manen, o Ven
tes 20 no Auditório Caixa
nova, ás 20 horas. 

• EXPOSICIÓN$ 

ALMUDENA F. FARIÑA 
Colga· as suas pinturas no 
Espácio para a Arte Caja 
Madrid, até o 29 diste mes. 

SEMANA DE FrNLÁNDIA 
Arquitectura finesa, unha 

As SAN LUCAS 
Que se celebran en Mondoñedo, que 
ademais de todo o que supón esta festa 
anual en canto a actividades festivas e 
culturais, conta coa Feiramostra desde o 
día 18 e que rematará o Domingo 22.t 

ANOSATERRA 

Con vocatórias ' 1 

II CONCURSO DE TEATRO 
Organizado pola Sociedade Cultural 
Afonso Eanes de Negreiia, durante to
do o mes de Novembro. Poderán par
ticipar todas as persoas que o desexen. 
Poderanse presentar todo tipo de obras 
teatrais en duas categorías: de 7 a 16 
anos (cun prémio de 20.000 pta.) e 
desde os 16 en diante (cun prémio de 
30.000 pta.). Admírense inscricións 

·até o 30 de Outubro. As obras debe
ranse enviar, xunto coas necesidades 
técnicas (son, luz, etc.) de cada grupo 
e o número e nomes da equipa ao 

apartado de. Correos 18 de Negreira, 
C.P. 15.830, coas seguintes especifi
cacións: Asociación Cultural "Afonso 
Eanes". Concurso de Teatro. Ademais, 
deberán sinalar o ei¡iderezo e o teeléfo
no de contacto de o ter. Se alguén ten 
dificuldades para desprazarse poderán 
enviar por correo un vídeo da obra coa 
que desexa concursar. O concurso será 
en Novembro, os Venres e os Sábados, 
desde as 20:30 no Auditório da Casa da 
Cultura. Disparase dun cenário de 
2,70 m. (boca), 4 m. (fondo) e 2,50 m. 
(fondo). · Para máis información con-

tactar coa presidenta da Asociación, 
Flora Carral, no ¡ orreo electrónico 
trotcha@yahoo.es 

Enviaranse nun sobr~_p~ho, s~n re
mite nen indicaciórcaa=auteria, ao 
Centro Cultural en lsorna, Rfanxo, 
achegando no seu interior outro so
bre pecho no que figure o titulo da 
obra (no exterior) eos dados do au
tor, nome, enderezo, tfno., DNI, etc. 
(no interior). As obras enyiaranse 
por triplicado antes do 30 deNovem· 
bro. O prémio será de 50.000 pta. e o 
Centro Cultural resérvase o direito 
de publicar o poema premiado, como 
estime qportuno e publi.car a obra 
cando e como considere, t 

visión atlántica, no vestíbu
lo doAuditório Caixanot1a 
até o Venres 27. LUCES 
BOREAIS, na Faculdade de 
Belas Artes até o 22 diste 
mes. EL PAISDE LOS MIL 
LAGOS, fotografia, podemos 
contemplar na Sala Teucro, 
atá o 22 diste mes. 

EDITORIAL GALAXIA 
Promove esta mostra, reali
zada con motivo do seu 50 
aniversário, e poderémola 
coñecer no Teatro Principal 
até o 10 de Novembro. 

V ÁZQUEZ VILASECO 
Mostra sua obra, na Sala de 
Exposicións Caixanova., até 
o 25 diste mes. 

PEDRO HERRÓN 
A sua pintura segue a mirar 
cara á terra, pero agora sen a 
nostálxia dun bosque perdi
do, a sua ollada elévase cara 
ás alturas e descobre terrosos 
planetas inst~lados nun es
pácio superior. Cría un cu
rioso sistema planetário feí
to coas fases de astros clóni
cos. Na galeria de arte Ane
xo até o 14 de Novembro. 

DESEÑO DE V ANGARDA 
1880,1940 
É o tirulo da mostra que po
deremos coñecer, até o 5 de 
Novembro, na Sala de Exposi, 
ci6ns do Pazo da Cultura. Un 
percorrido histórico a través 
da evolución do deseño. O 
ponto de partida é a toma de 
consciéncia que se produce 
no seo dos movimentos mo
dernistas da Europa indus
trializada, con obras de Van 
de V elde, Josef Hoffman, 01-
brich, Peter Behrens ou Héc
tor Guimard. Continua coas 
formulacións racionalistas 
propugnadas polas 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. 

CARLOS V. NÁUTICA E 
NAVEGACIÓN 
Con motivo da comemora
ción do centenário de Car
los V no Edifício Sarmiento 
do Museu de Pontevedra até 
o 17 de Decembro. 

•MÚSICA 

CONGRESO CASTELAO 
Espectaculo musical, inse
rido· no Congreso Castelao. 
Co pensamento en Galiza. 
Realizarase o Venres 20, ás 
20:30 horas, no Pazo de 
Cultura de Pontevedra. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIZA 
Ofereceranos un concerto 
no que incluirán obras de 
Haydn, Beethoven, Schu
bert, Brams e Mózart en
tre outros. A actuación in
clúese no programa de Ga
liza nos Sentidos e realizara
se o Mércores 25, na lgrexa 
de Santa Maria. 

WIUMME 
Música folc e étnica no 
concerto, inserido na Se
mana Cultural de Finlandia, 
ao que poderemos asistir o 
Sábado 21, ás 21 horas no 
Teatro Principal. 

Ráhade 
•TEATRO 

MAGOMANuEL 
Que actuará o Sábado 21 
no Centro Sociocultural, in
serido no programa Itinerá
rios Culturai.s 2000. 

Redondela 
•CINEMA 

LA VIDA ES BAILAR 
Título da fita que o cine 
clube Claqueta proxectará, 
o Venres 20 ás 20 horas, 
no Multiusos da Xunqu.eira. 

Rihadávia 
• EXPOSICIÓNS 

GALEDOS E CASTElÁNS 
Mostra que poderemos 
contemplar no Museu Et
nolóxico durante o mes de 
Outubro. 

Ri.badeo 
•TEATRO 

TEATRO DO MORCEGO 
Cenificará A branca rosa. 
Os piratas, comédia ro
mántica dirixida por Celso 
Parada á que poderemos 
asistir o Domingo 22. 

Santiago 
•CINEMA 

FANZINASA 
Ademais da proxección de 
curtametraxes, contara.se con 
diversas seccións: cinema, ví
deo, televisión, banda dese
ñada e actuacións musicais 
en directo do grupo de im
provisación Parto, todo para 
os máis cativos. Na Nasa os 
Venres, ás 22 horas por 700 

III PRÉMIO DE POESIA 
FAUSTINO REY ROMERO 1 

Convocado polo Centro Cultural 
Faustino Rey Romero co obectivo de 
estimular a criación literária en gale
go e de promocionar a figura e obra 
do poeta de Isorna. Participarase con 
un poema ou conxunto de poemas, de 
tema libre, en galego, de un mínimo 
de trinta e un máximo de cen versos. 

pta; 350 pta. para tripulantes. 

• EXPOSICIÓNS 

T ATIANA MEDAL 
Mostra as suas pinturas na 
Galeria SCQ, onde podere
mos contemplalas até o 4 
de Novembro. 

EDUARDO ALONSO 
Este xove pintor santanderi
no é a primeira vez que 
mostra a sua obra no noso 
país, táboas nas que ·a arqui
tectura e o estudo das pers
pectivas son os protaonistas. 
Até o 6 de Decernbron na 
galería José Lorenzo. 

GEORGES RoussE 
O artista francés exibe, até o 
19 de Novembro no 
CGAC, unha retrospectiva 
fotográfica, coidada selec
ción de 4 7 obras que criou 
entre 1986 e 2000. lniciouse 
coma fotógrafo publicitário, 
mais nos setenta comezou a 
traballar en edifícios aban
donados onde esculpe, debu
xa, pinta, construe e derruba 
para reálizar unha fotografía 
obtendo como resultado un 
espazo onde conviven, por
tanto, diferentes disciplinas: 
arquitectura, escultura, pin
tura, gravado etc .. 

CANEDA 
Mostra de pinturas e debu
xos que poderemos con
templar até o 2 7 deste mes 
na galeria de arte Citánia. 

SOLEDAD PENAL TA 
Mostra as suas esculturas 
na Casa da Parra: 

V ARI CARAM~-
Preséntanos unha mostra 
fotográfica, baixo o título 
Color, que poderemos ollar 
na galeria Trinta áté o 8 de 
Novembro. Traza unha to
pografia vaporosa e húmida 
do todo aquelo que no. ca
miño da vida merece ser 
relembrado. 

J.A. HERN._ANDEZ 
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 modifi
camos a percepción habitual 
dos obxectos. No CGAC até 
o 16 de Novembro 

TRANSFER 
Mostra colectiva, artellada 
polos govemos de Renánia 
do Norte-~tfalia 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 An
tón T roya.5, Alberto Barreiro, 
Vicente Blanco, Alexander 
Braun Mark Formanek, Mir
ko von Gizycki, Iñaki Grace
nea, Jürgen Grolle, Stefan 
Hoderlein, Jochen Lempen, 
Pablo de Lillo, Adolfo Man
zano, Katharina Mayer, Ali
ce Musiol, Markus Oehlen, 
ltziar Okariz, Martin Pena, 
Sérxio Prego, Ml! Xesus R<r 
dríguez, Oveis Saheb, Carlos 
Tejo, Sandra Voecs e Clau
dia Wissmann. 

150ANOSDE 
RJTOORAflA EN fsPAÑA 
Título dista mostra na que 
poderemos ollar algunhas 
das fotografias do Estado 
desde a sua aparición. Na 
Sala de Exposicións da Aula 
de Cultura Caixa Galiza até 
o vindeiro 28 de Outubro. 

DALI,GALA,LACROlX 
o priviléxio da intimidade 
é o título da mostra que a 
Fundación Eugénio Granell 
acolle, con fotografias feítas 
por Marc Lacroix de mo
mentos privados de Dalí e 
Gala en Cadaqués e de Ga
la no castelo de Pubol. As 
fotos van acompañadas de 
comentários nos que se 
plasman as lembranzas do 
fotógrafo, os diálogos co 
pintor e a criación artística 
entre os dous. Poderémola 
coñecer no Museu Granel!. 

•TEATRO 

HERO.ES 
O último atentado contra o 
discurso narrativo tradicional 
de Chévere: non hai perso
naxes nen plantexamento, 
nó e desenlace, senón unha 
série de cenas que se poden 
entender ao libre albedrío; 
un grupo de teatro -Chéve
re- e un grupo vococal a ca
pella -T ristáns- con recortes 
tan dispares coma un cabaré, 

· rap, monólogo calderonián 
ou farsa saineteira non foron 
quen de provocar no público 
a queima do local e a devolu
ción dos cartos. Na sala Nasa 
do Xoves 19 ao Sábado 21 e 
do Mércores 25 ao Sábado 
28. Os Sábados a función é ás 
23 h. e o resto dos dias ás 22. 

LEITURAS 
DRAMATIZADAS 
No teatro Principal, organi
zadas pola Asociación de 
Actores, Directores e Técni
co de Escena e co patrocínio 
do IGAEM, SGAE e con 
entrada gratuita. Comezou o 
Mércores 18 coa obra Era 
nova e sabia a Mnlvai.sco, 
de lnma António Souto e 
continua este Xoves 19 ás 

21 h. con Matar-~. de 
X. Antonio Garrido, xove e_ 

novel autor coruñé.s. 

Sárria 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS TRABALLOS E 
OS CAMIÑOS 
É título da mostra onde 
poderemos contemplar fo
tografías de Juan J. Vivan
cos. Na Casa da Cultura 
até o 27 deste mes. 

Soutomaior 
• EXPOSICIÓNS 

JUAN SOUTULLO _ 
Colga as suas pinturas no 
Castelo, onde permanece
rán até o 22 diste mes. 

Tri ves 
• EXPOSICIÓN$ 

MANUEL Luís i\.cUÑA: 
E O SEU TEMPO 
Tírulo da mostra bibliográfi
ca, hernerográfica e fotogr&
fica, con motivo da home
naxe en memória do escri
tor, xornalista e pedagogo 
galeguista. A mostra perco
rre a história do século XX a 
través da voda de Acufia. 
Vintetrés paneis recollen os 
acontecimentos máis impor
tantes na vida deste mesrre 
falecido en 1975. No Centro 
Comarcal de Terras de Trive.s. 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

DE PIO\SSO A BARCELÓ 
Poderemos coñece esta 
mostra pictórica na Casa 
do Escudo, até o 11 de No
vembro. 

Vigo 
•ACTOS 

SEMANA CULTURAL 
DE BRUXELAS 
Do Luns 23 ao Domingo 
29, coas conferéncias e o 
concertos no Centro Cul
tural Caixanova e a semana 
gastronómica no hotel NH. 

•CINEMA 

PRODUCIÓN GALEGA 
Ciclo no que poderemos 
ollar, o Xoves 19, as curtame
traxes Anwr serTarw, ¿A ti 
como se che di adeusl e Co· 
ruña imposible, as longame
traxes FinisterTe, Se quien 
eres e Tierra ele /Uego, e, no 
apartado de cinema históri
co, Beatriz, Urxa e Conti· 
nental; o Venres 20 teremos 
a curtametraxe Una luz en· 
cendúla, a longametraxe Ar· 
ele amor e, no cinema histó-
. rico, El bosque del lobo; t<r _ 

das no cinema Fraga. 

CrNE-CLUBE LUMIERE. 
Oferécenos a fita Humea--
ne Streets, de Morgan J. 

• 1 
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A Rede 

Freeman, (EE.UU. 1998), o 
Luns 23, ás 20:30 horas no 
Auditário do Concello. Den
tro do ciclo As mátemáticas 
á pantalla, proxectarase Pi, 
dirixida por Darren Aro
nofsky (EÉ.UU., 1998) e 
poderémola ver no Audit6-
rio do Centro Cultural Cai
xanova, o Xoves 19, ás 21 h. 

•DANZA 

BALLET 
DE JESÚS QUIROGA 
Ofereceranos a sua danza 
"Prelúdio y fuga'', o Venres 
20, ás 21:30 horas, no Tea
tro do CC Caixanova. 

• EXPOSICIÓNS 

Suso FANDIÑO 
Inaugura a mostra titulada 
Sample collection, o Venres 
20 ás 20 h . na galería Ad 
Hoc, onde apoderemos con
templar até o 27 de Novem
bro. Na sua obra os obxectos 
e imaxes s porfían en reite
rarse como acontece no mer
cado, coma se un catálogo de 
venda por correo se tratar. 

CARME CADARSO 
Colga as suas. pinturas na 
Galeria Alameda, onde po
deremos coñecelas até o 30 
diste mes. 

ANA PILLADO 
Mostra a sua pintura cocar
po centrando a aliada: mozas 
funambuüstas sobre fios de 
arámio, raparigas transparen
tes ... A inda que as formas 
completas de carácter, on
das, óvalos, elipses ... signifi
can sen precisar de referente 
identificábel. Na gal.eria Sar
gadelos até o 26 deste mes. 

EDMUNOO PAZ 
Colga as suas pinturas no 
centro múltiple de arteVisual 
Labora. Até o 25 deste mes. 

ÜALICIACITY 
www.galiciacity.com 

O buscador galega Galiciacity dispón de 
3. 713 rexistos de páx~ electrónicas cla
sificados en distintas categorlas. Thmén 
ínclue índices, anúncios, chats, eventos, 
noticias e cuestións de utllidade. • 

ISAAC DLAZ PAROO 
Artista, intelectual, empre
sário e nome fundamental 
na história galega do século 
XX, mostra a sua obra cane
lfstica na Sala de Exposi
ci6ns do Coléxio de Arqui
tectos. Colección de 38 car
taces dos que uns perten
cen ao inicio da Guerra 
Civil, outros{ ao exflio de 
Buenos Aires, e os últimos 
foron criados para a estrea 
de obras de teatro galegas. 
Até o 5 de Novembro. 

LEGADO DE 
POLICARPO SANZ 
Mostra de trinta obras da 
colección de pintura euro
pea, principalmente dos· s. 
XVII e xvm, 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 Croas ou de Roehn. 

JOSEP OLIVERAS 
Colga as suas pinturas na 
galería Aru:irox até finais de 
mes. 

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

XAVIER PENA 
O arquitecto e pintor colga, 
no Coléxio de Arquitectos, 
unha mostra da sua obra for, 
macla por dez óleos de médio 
e grande formato, de técni
cas mixtas sobre tea e car
tón, nos que se experimenta 
unha forte evolución desde 
que expuxera aqui hai tres 
anos. As esttuturas da sua 
obra transfórmanse e pasan 
de ser pechas a abrirse, con 
liberdade total, cunha au
séncia de referfoncias formais 
nas que a édca reaparece 
transformada en estética. 
Até o 22 de Outubro, na Sa
la de Exposici6hs do COAG. 

CARA ACARA 
Título da mostra na que 
Henri Cartier-Bresson é 
protagonista por partida do
bre xa que se presenta o seu 
traballo como fotógrafo do 
grande escultor Alberto 
Giacometti e tamén é 
protagonista das fotografias 
realizadas pala sua muller, 
Martine Franck, da axén
cia Magnum. Na Sala de Ex
posici6ns da Fundación Caixa 
Galiza até o 22 de Ourubro. 

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 óleos, maiorrnente, 
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 prirneiras 
realizadas no Estado sobre a 
pintura abstracta rusa deste 
periodo. Vassily Kandinsky, 
Kazimir Malevich e Mikhail 
Larionov, que determinaron 
a variante rusa do "sen ob
xecto" e abriron o carreiro 
dos Alexander Rodchenko, 
lvan Kliun, Vladimir Lebe
d v, Mikhail Matiushin, 
lvan Puni, Pavel Filonov, 
Boris Ender, Natán Altman, · 
Alexander Bogomasov e Ni
kolay Evgrafov ademais das 
máis emblemáticas criadoras 
Luvov Popova, Oiga Roza
nova, Alexandra Exter e Ma
ria Vladiminovna Ender, 
compoñen esta mostra de 
trinta obras que abranxen o 
periodo que transcurre entre 
1910 e 1930. 

•MÚSICA 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL. .. 
de Música Cidade de Vigo, 
que se celebra por primeira 
vez e que durará até o 18 de 
Decembro. Ten programa
dos 29 concettos de diferen
tes estilos musicais en catro 
cenários da cidade. O Sába
do 21 será a mezzosoprano, 
Jefifer Larmore, quen dé 
comezo ao festival co seu 
concerto no Teatro Fraga, 
ás 20:30 horas. 

El..EFrHaliA ARv ANITAKI 
A cantante grega, intérpre
te da música rebetika (ve
llos sons dos gregos expul
sados de Ásia Menor), ofe
receranos un concerto no 
que estará acompañada pa
la sua formación, o Sábado 
21, as 22:30 horas no Tea
tro Sala de Concertos do 
Centro ·Cultural Caixanova. 

Anúncios de balde 
• Bono-árbore de Xevale para a re
pov oa ció n forestal con teixos, 
acivros, cancereixos ... Por 500 pta. 
plantamos catro árbores. Merca o teu 
bono. Envíos por xiro postal a Xevale, 
Apdo . 35 de Chantada. 

• Cachoeira dispón da Guia Am
bienta/isla que publicou a Federación 
Ecoloxista. Doada de ler e interesante: 
axuda a coñecer a problemática am
biental da Galiza; proporciona pautas 
para manter un comportamento ecolóxí
co e anímanos a ter unha actitude activa 
fronte ás agresións. Prezo de 200 pta. 
Se a queredes poñédevos en contacto 
con Manel eskimo@wanadoo.es 

• O nacionalismo galego non pode 
pechar os olios ante o asoballa
mento que os irmaos do Bierzo su
frimos a cargo da Junta de Castela e 
León. Interésate pala nasa problemá
tica. Contacta con Fa/a Ceibe do Bier
zo, rua Lago Carucedo 5, 22, 24.400, 
Ponferrada, ou falaceibe@lettera.net. 

• Véndense 45 accións de A Nosa 
Terra. Razón no t~lf. 629 461 106. 

• Clases de ioga pala Escota Sana
tana Dharma, 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 nenas, 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 (Mas}. 
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. 

• Vendo acordeón diatónico dun-

ha só ringleira de botóns, en tonali
dade de do, marca Hohner, sen es
trear, por 4.5.000 pta. Perguntar por 
Xan no telf. 981 316 543. 

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

• Búscase persoa para compartir 
piso no centro de Santiago, calefac
ción, teléfono, etc. As persoas intere
sadas· poden chamar ao 981 563 832. 

• Nen@s da Revolta, busca teclista
gaiteiro que comparta os plantexamen
tos do grupo. Telf. 606 7'22. 492 Sérxio. 

• Taller Contemporáneo de Artes 
Plásticas, un xeito diferente de 
abordar a criación -a través de dis
tintas manifestacións artísttas, debu
xo, fotografía, escultura, pintura, etc. 
Atención aos nenas de 7 a 12. Tfno. 
981 589 258 e 609 825 898. 

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

• Véndese quentador eléctrico de 
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
belos, 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 Humil/a
doiro. Apdo. 81615080. A Coruña. Es
tamos agardando os vasos traballos 
para facer posíbeis novos números. 

· • Vendo conxelador de 3 caixóns 
e dous anos de uso en perfecto es
tado por 20.000 pta. Tamén cociña 
de gas de 3 Iumes de un ano por 

- 10.000. Perguntar por Patrícia no 
telf. 986 276 846. 

•Véndese piso en Via Norte (Vigo). 
As persoas interesadas poden chamar, 
palas 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 galega 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 nº 2 
da revista lcária. Podedes pedila a: 
X. Eduardo Martínez; r/ Rafael Alber
ti nº 21 4ª B. 15008 - A Coruña. En
viade un selo de 35 pta. 

• Subscrébete de balde ao Bole-
tín dixital de Onda Nada ou colabo-
ra connosco. Máis información en 
http:// meml1ers. tripod . com/ondana
da ou no correo electrónico Onda
nada@wanadoo.es 

• Vendo Ford-Fiesta 1.6 Diesel. 
Bon estado xeral. ITV pasada. 
290.000 ptas. Tfno: 666 945 629. 
Deixar mensaxe no contestador. 

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

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

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

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

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

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

• Os CDs e fitas coa recompilación 
musical dos Morenos de Lavado
res, editados pala Asociación Viciñal 
de Lavadores para homenaxealos 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.+ 

DICK LINDBERG 

nacionalidade portuguesa, 
no Brasil desde a infáncia. A 
primeira antolóxica fara do 
Brasil dos seus traballos e 
proxectos. no Museu Serral
ves (D. ]oan de Castro 210). 
Na capela da Casa de Serral
ves poderemos coñecer a ins
talación. de vídeo do artista 
británico Douglas Gordon 
titulada Feature Film, pro
xecto que parte da música 
de Bernard Herrmann com
posta para a célebre fita Vér
tigo, de A Hitchcock. Até o 
24 de Decembro. Ademais 
hai un ciclo de cinema bra
sileiro o Sábado 21 e Do
mingo 22 adicado a Lygia 
Pape e António Manuel e 
dos rexistos de Anur Barrio. 
A partir do 29 de Outubro e 
até o 17 de Decembro prose
guirá con fitas escollidas por 
elites attistas. 

As entradas véndense por RAFAEL AMOR 
teléfono e un dia antes da Presenta o seu traballo No 
función na billeteira e van me llames extranjero, o Ven-
das 2.500 pta. pala butaca, res 20 ás 23 horas, no Au-
ás 1.000 do 3 2 anfiteatro. dit6rio do CC Caixanova. 

CACHIMÓNIA •TEATRO 
Actuarán no CentTo Cultu-
ral Caixanova o Venres 20. BALEA BRANCA 

MICHAEL MONROE 
Cenificará a obra Parella 
Aberta, de Dario Fo e 

O finés ex Hanoi Rocks, ac- Franca Rame, baixo a di-
ruará na Sala Iguana Clube o rección de Rodrigo Roel, 
Martes l4 ás 22 horas. A en- con Dami C. Otero e Ma-
trada anticipada custa 1. 700 tilde Branco. O Mércores 

· pta (Elepediscos, Tienda Ti- 25 e Xoves 26, ás 20:30 ho-
po, Diskopolis, Honky T onk ras, no CC Caixanova. 
Discos la Columna Cd, e na 
própia sala) e 2.000 pta. na VUagarcia billeteira. Neste mesmo lo-
cal temas a posibilidade de 
escoitar ao grupo panameño •CINEMA 

Los RABANF.S, punlc-la-
tino-merengue, este Xoves ÜNHA RELACIÓN 
19 ás 22 h. Igualmente EL PRIVADA 
CHOJIN, hip-hop madrile- É o título da fita de F. Fon-
fio, estará o Sábado 21 a par- t~yne que se proxectará o 
tir das 00:30 h. Xoves 19 nos minicines. 

•MUSICA 

~ffiOi.MARA 
&:lJsrAS ffi Zuru0:-1 
Dá un concerto na Casa da 
Cultura o Mércores 25, ás 
20:30 horas. 

Viveiro 
•MÚSICA 

DuoMoZART 
Dentro do Circuito Cultural 
Galicia nos sentidos, o Ven-
res 20 na Casa da Cultura. 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

TRES HISTÓRIAS 
DO BRASIL 
Instalacións de tres grandes 
da arte brasileira: Lygia Pa-
pe, Artur Garrio e Antón 
Manuel, os dous últimos d~ 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

ÜAI:.ERIA 
MÁRIO SEQUElRA 
Tres mostras individuais: 
Baltazar Torres, pintura e 
escultura baixo o título Can 
you live twice? onde as paisa
xes nos levan a afastados ho
rizontes e a preséncia huma
na está arredada. Pedro Ca
brita Reís, baixo o título 
Obras recentes, onde segue 
unha arqueoloxia do cotiá, 
tensión de contlitos entre a 
luz e a sombra, o material e o 
proceso de consttución, a es
curidade e a transparéncia. 
Finalmente Catarina Cam
pino, presenta a intalación 
de vídeo Watetfall. + 
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O escándalo de Ana Rosa Quintana pon de manif esto o $Ubmundo da literatura 

Aqui non hai escritore$ 'negros', 
tocio o máis 'mulatos' 
-0- B. LAXE 

~ "No mundo literário 
galega non hai ne
gros todo o máis al
gun mulato", coinci
den en afirmar diver
sos integrantes deste 
mundiño "onde nos 
coñecemos todos". 
Os mulatos serian 
aqueles que escribén 
discursos, conferén
cias ou artigos para · 
alguns . pers.oeiros, 
sobre todo políticos. 

· "Se hai algun negro 
traballa para fora, 

. a qui os escritores 
non gañamos para 
papel". Pero algun 
sempre haberá. Dise 
que viron un por Ve
rin un dia que pasou 
por ali Camilo José 
Cela. 

Na rádio eran os tras
nos os que facian as fa
caltruadas. Nos xomais 
os trebellos. Agora é a 
informática que ten uns 
virus es~eciajs que se 
meten polo m~dio e son 
quen de copia¡ parágra
fos enteiriños páxinas 
completas, citas ·tex
tuais de vári s libros, 
todos de gra de éxito, 
que veñen m i ben ao · 
tema, e incluilos no libro 
que o autor está a re
dactar. O virus informá
tico é tan sabido que, 
ainda, ten a capacidade 
de correxir os nomes 
próprios e onde pon Tia 
Daniela, por Adriana. E 
o autor/a non se decata 
de que, dun dia para 
butro, as sesenta páxi- . 
nas que tiña red~ctadas 
conºvertér6nse nada 
menos que en 240. É 

~ máis, cando relé a sua 
obra, cando corrixe as 
probas, fica embebido 
co ben que redacta, co redonda 
que lle quedou a frase. Nen que 
fose un escritor de best-seller! 

lncríbel, non? Pois esa foi a ex
pi i cació n que deu Ana Rosa 

.,. Quintana para xustificar que no 
seu libro Sabor a hiel, aparece
sen anacos doutro libro, Mujeres 

-.:: qe ojos grandes da mexicana . 
Angeles Ma_stretta, e páxinas en
tei ras de A/bum de familia da 
americana .Danielle Steel. Pero, 
segundo lnterviu, a revjsta que · 
está a analisar a obra da presen
tadora do programa televisivo 
Sabor a ti (Antena 3'), hai moito 
máis fel nesa obra con sabor a 
pláxio dos grandes e, afirman 
que, polo médio se meteron ana
cos doutros libros máis. Que vi
rus máis traballador! Onde van 
os anacos que escribiu Ana Ro-

..__ sa despois de sair do programa, 
de coidar á filia, de levar a casa, 

de ir a festas, de tomar o te con 
Ana Botella e as suas amigas, 
de facer campaña para o PP, ... 

Foi precisamente Ana Botella 
quen apresentou o libro da sua 
amiga Ana Rosa. Toda unha chi
ca PP. Sempre sorrindo, sempre 
elegante, sempre axeitada pa~a: 
cada ocasión, politicamente nioi' . 
correcta para os novas tempos; 

, solidária, un chis·co feminista, un 
chisco só, e preocupada palas 
outras mulleres, as suas maiores 
clientas e, como non, Ana Rosa 

· defensora da coeréncia e das 
causas xustas. O libro contaría 
os problemas das mulleres a par
tir de anécdotas dos programas. 

1 Namorouse 
coma unha idiota' 

"E Ana Rosa namorouse como 
se namoran as mulleres inteli-

xentes: como unha idiota". (Per- · 
donen, causa do ordenador, no 
seu libro pQn Adriana e no de 
Maestretta, Tia Daniela). Namo
rouse do seu papel de escritora 
e de David, o amante de Adria
na. E na editorial Plaza & Jariés 
namoráronse do tirón popular 
de. Ana Rosa e inspiráronlle o. li
bro. Pero, din· polós mentideiros 
barceloneses, que saben moito 
da pela, que a inspiración non 
chegaba. E apareceron os da 

· editorial Planeta e puxéronlle 
diante oito millóns de pesetas. 
E despois os direitos de autor 
para Ana Rosa: o 12% os pri
mei ros 100.000 exemplares e 
ªº 15% os restantes. Quen lle 
dera aos escritores galegas! 

Xa se sabe, os escritores son, 
sobre todo, seres envexosos 
que remoen e botan fel cando 
ollan as boas obras dos demais 

porque nunca pode
rán ser suas .. E, ago
ra, andan a dicer 
que Ana Rosa, a 
atarefada presenta
dora, non foi quen 
de escreber o libro, 
senón que contratou 
un negro, a un tal 
David Rojo, seu ex 
cuñado. Non por na
da. O libro vai adica
do a el e, ademais, é 
un home de ofício, 
pois xa· ten escrito El 
Dilema del 
prisionero, apresen
tado por Ana Rosa, 
e agora vai publicar 
A Pulgarcito nadie le 
engaña. 

Ben certo. Agora 
Planeta reti rou a no
vela, despois de di
cer que Ana Rosa ia 
refacela. Pero deulle 
tempo ao tempo e xa 
van máis de 150.000 
exemplares vendi
dos. O negócio é o 
negócio. 

E eso de vender li 
bros po lo auto r, fa 
moso , e non polo 
seu contido, seica é 
un negócio, un bon 
negócio para certas 
editaríais. Memórias 
aos 19 anos como 
Raul, ou aos 75 co
ma Di Stéfano; Pe
dro Ruiz, Chuchi, Ar
guiñano ... Outros fa
no nas revistas ro
sas e ainda mellar 
pagos. Só se necesi
ta un "negro" que fa
g a o traballo pa·ra 
que o famoso/a poña 
a siñatura, a cara e 
cobre o cheque. 

Servirá este escán
dalo para que as edi
to ria is rematen co 
uso e abuso de ne-

gros para realizar o traballo dos 
famosos? Nada parece indicar 
que asi suceda. Eses libros ven
den. Ana Rosa vendeu máis 
desde que se denunciou o plá
xio, o seu programa televisivo 
·aumentou en tres pontos a au-, 
diéncia. Ademais, a política edi
torial vai encamiñada cara os 
best-sellers, vendidos en gran
des centros comerciais, men
tres, coa política liberalizadora 
. do governo, desaparecen as li- . 
brarias. Por se non abondase, 
agora El Mundo vai pór en mar
cha unha editorial especializada 
neste tipo de libros que, curiosa
mente será dirixida por Ymelda 
Navajo, a responsábel da edición 

. de Sabor a hiel. "Cando na Gali
za podamos ter negros, teremos 
unha literatura normalizada", afir
ma un escritor galega con fame 
de glória. Antes teremos que fa
.bricar os nasos famosos.• 

Todo 
controlado 

MA.NuEL CIDRAS 

N on corren bos tempos 
para os hipocondrí, 
acos. Unha cohorte 

de Legionella andou ·ceibe 
· por Vigo, seica xa non anda, 
na mazá que vai do ·Corte Jn, 
glés ao Xeral,Cfes, má is ou 
menos. Os virus foron expul, 
sados á atmósfera terrestre 
por algún tubo de ventila, 
ción , seguramente. Por fortu, 
n a, os encargados da Xunta 
xa o teñen todo con trolado, 
n on se sabe moi ben donde. 
Sorte que ternos, porque en 
África, n on recordo agora 
mesmo en que parte , fai es, 
~ragos un an dazo do virus 
Ebola, e ese si q ue mete o 
medo no carpo nada máis de 
pensar no absolutamente in, 
defensas que estamos <liante 
dun becho mort ífero do que 
apenas coñecemos o nome 
gue lle puxemos . O virus 
Ebola se supón que ven dos 
monos, o mesmo que o VIH 
e toda cousa mala que se mo, 
ve desde Darwin para aquí. 
Seguro que non en do aire 
acond icion ado, como a Le, 
gionella, porque a globaliza, 
ción ainda non chegou a tan, 
to . 

A hipocondría aliméntase do 
temor ao que non se ve, ao 
que precisamente por ser in, 
visible aos nosos ollos resulta 
máis difícil de comba ter. 
Mesmo imposible, como suce, 
de co mal de Ébola. Hai algo 
de fe nos que somos lego 
cando falamos ou n s falan 
dos virus, tanto do biolóxi, 
cos coma dos informático , 
porque son intanxibles. en, 
do poderosos e podendo cau, 
sar mal, como e demo tra p , 
los seus actos, pr duce de ª' 
zón que non e vexan. 

Ben pensado, o temor de 
Deus é a fe do hipoc ndríac . 
Tampouco se sabe donde está 
o foco infeccio o, pero segu, 
ramente os da Consellerfa o 
terán controlado. + 

V oLVER AO REGO 

Paco Vázquez cabalga 
montado en Babieca, o 
cabalo do Cid. Na sua 

última entrevista dille a Tou, 
riño que está pactando con 
Lizarra, porque o BNG asinou 
a Declaración de Barcelona. 
Pujol tamén, podían dicerlle, 
pero en Cataluña Vázquez ten 
cruzado a Maragall "unha liña 
minoritáriq e equivocada". 
Coincide con J iménez Losan, 
tos que lle adica ao líder do 
PSC unha pérola: "Pasqual 
Maragall cada dia máis peri, 
goso e siniestro". + 


