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Máis encaros ~idroeléctricos euso da água sen racionalizar
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Un polbo xigante
Carlos Casares

Co~hón,

Gracia e imaxinación nesta
.curiosa historia do mar,
narrada por Carlos Casares
no seu estilo inconfundible.
Para grandes e pequenos.
Con ilustracións de Enjamio.
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O 24 de Outubro, a mesma mañá que o conselleiro de Sanidade
comparecia no Parlamento, tíñase coñecimento, no Hospital Xeral
de Vigo, que unha enferma morrera de legionella oito dias antes,
segundo os estudos epidemeolóxicos de Majadahonda. O consellei;
ro anunciou outra vítima, silenciando esta que, clase a circunstán;
cia, fora operada nese hospital e non saira del. Ponse asi de mani;
festo que o foco da legionella está no próprio hospital, algo que
non queren admitir nen Cochón nen Fraga. Cochón está impedin;
do, a base ~e mentiras e de ocultación, unha investigación de ver;
dade e que se poña fin a unha epidémia que xa cobrou catro mortos
e máis de trinta infectadbs. A sua ineficácia e actitude obstrucio;
nista, que xa ven desde o aspergillus, a situación de desbaraxuste da
sanidade galega, o descontento en todos os sectores, mesmo dentro
do seu próprio partido, as mentiras á opinión pública e os graves in;
sultos a Anxo Guerreiro non teñen outra safda que o seu cese,
ollando que é incapaz de exercer a digna saída de dimitir.•
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Límia, a Terra Chá e o Val de Lemas teñen unha orografia e unha
pluvionietria que impeden a realización de regadios e ademais
non o precisan". A afirmación corresponde ao ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. Pronunciouna no mes de Xullo no
Senado. Cañete respostaba a
unha pergunta parlamentária que
lle formulaba o senador do BNG
Anxo Quintana e que inqueria
sobre as previsións de actuacións nos regadios de Terra Chá,
Val de Lemas e da Límia.

"É unha aberración", respostoü
Anxo Quintana. "Trátase de comarcas tan chás como a Meseta
e o da pluviometria é unha provocación". O ·Plano de Regadios .
do Plano Hidrolóxico Estatal
contempla 857.000 millóns de
pesetas para investimentos en
regadios nos vindeiros oito anos
e oficialmente deses cartas só
corresponden á Galiza 2.800 niillóns. De todos xeitos esta é unha cifra que, ademais de resultar anecdptica, non é real, porqae nen sequer se van investir
os 2.80_ü, xa que Arias Cañete
recoñeceu que non hai planos
de regadio para Galiza.
A política da 9uga no Estado es-

pañol marxina á Galiza. Un
exemplo constitúeo a forma de
xestionar as bacias hidrográficas. A lexislación
e a Constitución
impeden que as
Comunidades autónomas xestionen cauces que
percorren máis
de unha Comunidade ou que son
internacionais e
todos os grandes
ríos teñen un organismo de xestión de seu, agás
o Miño, que está
xestionado pala
Confederación
Hidrográfica do
Norte, á que o
complexo Miño-Sil aporta o 80%
das augas.

gas, para acondicionar a radionalización dos recursos hídricos
á realidade autonómica -pasto
que o complexo
Miño-Sil discorre
case integramente pola Galiza-, e
para evitar estar
integrado nunha
canea, a do Norte, con problemáticas tan diversas
como os territórios que abranxe,
xa que vai até o
Bidasoa.

Dos 24 encaros
de abastecimento
previstos,
os sete maiores
son proxectos
hidroeléctricos
dos anos 80.

Confederación do Miño
A criazón dunha Confederación
Hidrográfica no Miño que inclua
ao Sil e ao Límia e na que a
Xunta teña un papel decisivo é
unha das demandas dos nacionalistas. Anxo Quintana, através dunha moción pediu a sua
constitución para permitir unha
xestión máis axeitadas das au-

Que a xestión do
Miño-Sil pase a
un organismo no
que a Xunta teña
un peso decisivo
non garante nada se se ten en
canta a situación do resto das bacias no país, pero non teria que
suceder asi no caso de que a
xestión se levase a cabo desde
outros critérios políticos, centrados na Galiza.

Xestión inexistente
As augas que discorren integral- ,
mente na Galiza e que non teñen treitos internacionais, forman parte da Canea Hidrográfi-

ca Galiza-Costa, que xestiona
Augas de Galiza, organismo dependente da Xunta. As bacias
de Galiza Costa ocupan unha
superficie de 13.072 quilómetros
cadrados, corresponden aos
ríos que desembocan no Atlántico e no Cantábrico desde Baiona até Barreiros -callen todas
as caneas agás Miño, Eo, Límia
e afluentes dos mesmos-, representan o 44% do território e
nas mesmas viven as duas terceiras partes dos galegas.
A xestión que Augas de Galiza
fai das bacías de competéncia
autonómica é moi criticada. "A
xestión da auga por parte de .
Augas de Galiza non é boa porque non hai xestión", indica Xosé Manuel Veiras, presidente da
Federación Ecoloxista Galega e
representante desta organización na Xunta de Governo de
Augas de Galiza.
A Plano Hidrolóxico de Galiza
Costa foi o último en elaborarse
de todas as coocas do Estado
español e as suas directrices
aprobáronse en 1997. As datas
de aprobación das directrices e
do próprio Plano e das suas vixéncias indican a laxitude coa
Pása á páxina seguinte
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que a Administración afronta o
problema de xestión das augas.
Nas directrices do Plano indícase que a sua vixéncia é desde
1992 a 2012, pero se aprobaron
en 1997 e o Plano Hidrolóxico .
ten unha vixéncia desde 1997 a
2017 pero a sua aprobación,
ainda non definitiva, é no 2000;
é dicer, que o Plano leva tres
anos vixente pero ainda se ·
aproba este ano.

Racionalización do consumo

Cha ;e Val de Lemos. No caso
da Límia hai constantes recomendacións para realizar regad íos e poder asi abandonar o
monocultivo da pataca, con diversificación e rotación dos cultivos. O feíto de construir ou reparar regadíos significaría poder
fixar povoación e criar emprego
de futuro nesas tres comarcas.
Pero o Governo central prefire
empregar os recursos que ten
para converter terras de secano
en regadío no Sul e no Levante
español.

Entre as críticas que sucita o Pla"Os regadíos que propomos nós
no Hidrolóxico galego por parte
-matiza Anxo Quintana, ·ao temda Federación Ecoloxista está o
po que debuxa unha.formul.ación
feíto de que "o único que fai son
oposta a Madrid- só son para
obras -sanearegular a pluviomento e abastecimétrica, non para
me nto- pero son 1
modificar cursos
necesárias máis e
de auga". Esta fiTerra
abordar outros aslosofía que expón
pectos: ter respeChá e Límia non Quintana coincito polo meio natude coas que se
terán regadio
ral nas canalizaexpresan outras
cións ou xestionar
zonas como Casporque a sua
o domínio marítitela-León ou coas
mo fluvial, do que
que defendeu
orografia
só está deslindaRamóm López
do un pequeno
Suevos no seu licomplicada'
treito do río Mero".
bro A sede da teM. ARIAS CAÑETE,
A FEG tamén
rra, publicado en
considera que a
Laoivento. En
ministro
capacidade das
síntese, a alterestacións depuranativa seria unide Agricultura
doras non abonda
camente construir
e que hai obras
regadíos nos lumoi retrasadas e
gares nos que hai
en xeral o investirecursos hídricos
mento inicial sue dedicar a secapera con moito o orzamentado.
no zonas ás que non chegan
grandes cauces de água. Esto
Un obxectivo da criazón da
evitaría construir grandes canaliConfederación Hidrográfica no
zacións e, deste xeito, non se
Miño é a racionalización deste
desviaría cara outras zonas a
recurso hídrico e afrontar a insprodución hortofrutícola nen se
talación ou reforma de regadíos
fomentaria un modelo agrícola
nas comarcas da Límia, T~rra
baseado no malgasto de augas.

1.emos,

é

Encoros como o de Portomañn (na foto) asulagaron os mellares vales sen que se afron·
tme o aproveitamento deste recurso.
A.N.T.

Malgasto de água
Precisamente a tentación do
malgasto é unha das notas que
marca o Plano Hidrolóxico galega. lndependentemente do impacto ambiental ou da consideración de Galiza como produtor
de enerxia eléctrica desde o
ponto de vista colonial, os enco- ·
ros hidroeléctricos non significan un malgasto de recursos hídricos porque todo o que consumen retorna aos rios. Acontece
o contrário cos outros usos das
augas fluentes. Na Galiza consúmense cada ano 818,71 hectómetros cúbicos en regas, usos
urbanos e industriais. Neste caso o consumo é definitivo, as
augas non volven aos rios.
Segundo as próprias directrices
do Plano Hidrolóxico galego, as
regas, que representan o 65%
do consumo, son pouco eficaces, pero as próprias directrices
consideran ·qoe é difícil paliar
esta deficiéncia e por eso renúncian facelo. A antigüidade e
a falta de adecuación da rede
urbana tamén converte ás cidades e·n voraces consumidoras
de auga. A situación provoca
que, a meio prazo, haberá falta
de auga para abastecimento.
Ainda que as directrices do Plano Hidrolóxico galega recoñecen que no naso país poderia
aforrarse a metade das augas
que se usan para rega, o próprio Plano renúncia a racionalización dos usos -da auga e á red ució n do seu consumo para
evitar ou paliar a futura falta de
. recursos. Entroques, o Plano tira pala vía do médio e opta pola
solución de pór a disposición
df>S consumidores máis auga.
"E a fórmula de invitar a consumir máis", denúncia Xosé Manuel Veiras, da FEG .
O Plano Hidrolóxico prevé a
construción de vintecatro encoro s de abastecimento até o
2017. Un exame detallado dos
encoros explica porque Plano
da Xunta opta por construir encaros en lugar de promover unha política de aforro e racionalización no consumo de augas.
Dos vintecatro novas encaros
proxectados, os sete de maior
envergadura contemplan o
aproveitamento hidroeléctrico
como uso complementar, pero
esas sete presas xa aparecían
como proxectos de encaros hidroeléctricos nun listado do Ministério de Obras Públicas de
1982, tal e como puxo de manifesto o biólogo Carlos Vives no
seu libro Ensaio sobre o Jobo e
a extinción de espécies, publicado en Laiovento. +

o

No Miño e o Sil xa non hai espm:o para máis de dous ou tres encoros.

A.N.T.

Desregular o Miño
A xestión o complexo fluvial forse consume no naso país. Fenosa, contado, é a maior resmado polos rios Miño e o seu
ponsábel da regulación do Miño.
afluente Sil levada a cabo polo
Governo central e pala ConfeDase a coincidéncia de que hoxe Fenosa ten a sua dirección
deración Hidrográfica do Norte
en Madrid e na Galiza é excetrouxo como consecuéncia undentária na produción de enerha regulación das duas bacías
xia eléctrica.
até o ponto da sua case saturación. Hoxe só caben un ou
Ante unha situación de explotadous encaros máis no Sil e outro no treito internacional do Mición do Miño e do Sil até o seu
prático afogaño. "Xa non son
mento, para o
rios, son unha
presidente da
sucesión de encoros", denúncia Noutros países Federación Eco1oxi sta Galega,
o presidente da
Federación EcoXosé
Manuel
como Franza
Veiras, "a desreloxista Galega.
ou os Estados gulación do Miño
é desexábel". Os
O emprego intenUnidos están
encaros teñen
sivo dos recursos
hídricos para a
a desmontarse unha vida limitada porque remaprodución hidroeencaros.
tan por colmarse
léctrica dos rios
e as concesións
Miño e Sil, adeadministrativas
mais do Límia, foi
para a sua explotoda a racionalitación están limización destas batadas temporalmente. A falta
cías que levou a cabo a Confedun estudo máis profundo sobre
deración Hidrográfica do Norte.
a posibilidade de .que o principal
Ademais, é a eléctrica basca
ria galego recupere o seu cauce
lberdrola, agora fusionada con
natural íntegramente, Xosé MaEndesa, a que máis ·poténcia hinuel Veiras considera que "é aldroeléctrica ten instalada no nago que se pode analisar, neuso país -toda no complexo de
tros países como Fran~a ou os
afluentes do Miño-Sil. Esta poténcia é superior á produción· Estados Unidos, están a desmontarse encaros". +
dos encaros de Fenosa e non

Pasar da arte a ben económico

\ .~

Ainda que poda semellar o contrário, polos tópicos de
que na Galiza sempre chove, a auga sempre foi un
ben escaso -e, polo tanto, moi regulado de xeito
consuetudinário e, tamén, fonte de numersos conflitos.
As fontelas, puzas, pucharcas, fontes, desangradoiros,
regos, preseiros, presas, regatos e rios, inzan a nasa
xeografia, pero a auga sempre dá moito traballo.
Unhas veces porque hai que sacarlla aos prados,
outra porque hai que regalos, cando non hai que facer
os regos, limpar as presas, as fontes, facer as gávias
da rega na primavera e regar ás horas, mesmo póla
noite ... Excavar minas e facer pozos para servirá casa
ou carregar auga nos baldes desde as footes públicas.
Ainda ho?<e, as traídas de auga non chegaron a moitas
aldeas e, na maioria, construíronse con cartas dos
próprios viciños e son insuficientes tanto no verán, coa
chegada dos emigrantes, coma no resto do ano para
dar servizos ás modernas explotacións gadeiras.
Outras veces, o rural encheuse de pozos de barrena
para o consumo doméstico.

Nos últimos anos, os cartas que se gastaron no
rural galego nas traídas particulares de auga
pódense contar en. milleiros de millóns de pesetas,
sen que as distintas administracións estivesen á
altura das demandas e do que exixian as
circunstáncias. Este servizo ainda non semellou
entrar na realidade administrativa. No rural 'galego
non hai camións cisterna para levar augé!-, cada un
fai o que pode.
Será por isa polo que o Governo central esquece á
Galiza non só á hora de redactar o Plano Hidrolóxico
senón tamén cando reclama as competéncias na
matéria. Semella que desde Madrid, e tamén desde
San Gaetano, se olla a auga como un problema
particular de cada quen e os rios como fonte de
riqueza externa e, polo tanto, fara do control galega.
Pero a auga é cada vez un ben máis estratéxico. Os
analistas das diferentes escolas económicas coinciden .

en afirmar que vai ser o ben máis determinante antes
de unha década (moito máis que hoxe o petróleo) e,
polo" tanto, o causante das maiores desputas entre
estados e desencadeante das novas confrontacións.

É por eso polo que resulta prioritário que a Galiza teña
competéncias e maneira directa de incidir neste
importante recurso. Tanto para tratar de adaptar a
política á realidade actual, como de planificar cara o
futuro pensando nos próprios intereses e nos usos e
planificacións que vai ter o naso território. A
ordenación do território, cada vez máis imprescindíbel,
ten unha relación fulera! coa planificación hidrolóxica.
Na Galiza, até o de agora, a auga fo.i arte e traballo.
Sen deixar de seto, ten que converterse tamén nun
ben económico do que dispor e utilizar segundo os
intereses dos próprios galegas.+
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BNG ePSOE negan que se vaia alcanzar odéfi~it cero ecritican os 'trucos contábeis' de Orza

O inimigo

·A.oposición considera
1

os orzamentos autonómicos l'burdamente_, eleitorais
1

* C . LORENZO

O conselleiro de Economia e
Facenda, Xosé António Orza,
apresenta o Xoves, 26 de Outu b ro, os orzamehtos da
Xunta· de Galiza para o ano
~001, en ~omisión parlamentar, polo que aínda desde
San Caetano se fixo nengunha valoración. O montante
global sobe un 8, 1 por cento
respecto ao do ano pasado,
. ainda que a "alegria presupostá~ia" ten lagoas considerábeis, tal e como denunciaron .os partidos d~ oposición.

Vega argumenta que Orza se
contaxiou da obsesión do déficit
cero e que fixo xirar todos os orzamento ao redor desta premisa.
Para conseguilo, o conselleiro tivo .que recorrer a várias estrataxemas contábeis que posibilitasen un resultado neutro na conta
final. "Máis que déficit cero, a
Xunta cons~guiu -cadrar as cantas cuns beneficios de 9.785 míllóns de pesetas, se atendemos á
diferéncia entre ingresos e gastos
correntes. Onde se conseguiu un
resultado cero foi no endébedamento neto, é dicir, a·Administración galega non deixa a deber
nen unha peseta máis do que xa
tiña emprestado até este ano".
O superávit conséguese grácias
a duas manobras facilmente
identificábeis. Por unha banda,
os gastos dependidos da xestión da Compañia de Rádio e
Televisión de Galiza (CRTV<S),
que ascenden aos 9.650 millóns, deixan de encadrárense
no capítulo de gastos normais
para figuraren no de inVestimentos. "A partir de ·agora, o mantemento deste ente non se -cónsidera unha achega de diñeiro para o seu consumo, senón un aumento do seu património".
Bruxelas paga o banquete
Outra -prática que denúncia Vega é o sistemático "optimismo"

O conselleiro de Sanidade non
debeu ter tempo de ler a Hen,
rik Ibsen nen o Centro Dra,
mático representou ainda O
Inimigo do Pavo, a comédia do
afoutado diário local que de,
núncia a contaminación das
fontes e acaba cos vidros rotos
e a redacción estarrecida. T º'
do por dar publicidade á peste
e espantar aos turistas. O dra,
maturgo Noruego apedreaba
no teatro o caciquismo mes,
quiño, o oportunistas que lle
bailan a auga e o poder que
non admite a información .
Non é o caso do conselleiro.
Hernández Cachón ten un pro,
blema de ventilación de mias,
mas mortais no hospital de Vi,
go pero os convénios de publi,
cidade institucional son máis
poderosos que a vontade de in,
formar. Habia que repetir todos
os dias que Fraga, despois de fa,
cer carreira na censura, ven a
Xunta para impar a manumi,
sión a cámbio de cartos, de pu,
blicidade. Aqui hai diários e
emisoras alugados a Fraga e co,
bran a babeada de bandeira Pª'
ra unha carreira do can coma se
fose unha boda en carroza..

As cifras que apresenta Orza foron· consideradas de "mentirosas" e ''fantasiosas" por parte da
oposición. Para os nacionalistas , a Xunta optou por seguir
fielmente a doutrina do PP estatal na procura do déficit cero e
do estiramento dos ingresos de
cara ao ano eleitoral. Desde o
PSdG alúdese á "maquillaxe
das contas_para que cadren" e á
crecente dependéncia dos fun·
dos europeus.
O deputado do BNG Xesus Vega, portavoz do seu grupo na
comisión de Facenda, considerou que con estes orzamentos
estanse a lanzar foguetes para
celebrar algo que non existe.
"As previsións de gasto público
estimadas pota Xunta baséanse
non nas necesidades da cidadania galega, mediante unha análise léxica, senón pala urxéncia
de cumprir os postulados políticos do PP de Madrid".

do povo

A Cidade da Cultura ·é un dos proxectos

c~n

administrativo sobre as previsións de ingresos da Unión Europea en Gal iza. A ·Xunta conta
con ,máis de i8.000 millóns de
pesetas de axudas comunitárias, case un 29 por cento máis
do que percibiron polp mesmo
motivo para 2000. "E curioso
que o conselleiro xa saiba canto
van investir' no noso país desde
Bruxelas, mentres que alá ainda
non se organizaron q.s p.a~idas
orz~mentári as con_
cretas".

maior

investimen~ nos or:zamentos da Xunta.

O deputado criticou a miséria da
Xunta en certos aspectos destes brzamentos. "Outravolta baixo a disciplina do governo Aznar, os salários públicos só subirán un 2 por cento, tal e como
reza a previsión do IPC, pero
para as taxas e demais ingresos
da Xunta, ó aumento é do 3 por
cento, o aumento realmente estimado do custo da vida". Vega
laiouse ademais de qué consellerias como a de Educación estean entre as máis maltratadas
para o ano· que vén. "Contra a
média do 8,; de suba dos orzamentos,. Educación só sobe o 6
por cento, áinda· sabendo que o
ensino público é un dos aspectos máis detrcitários da economía galega". .

Para o parlamentário.. naciona-·
lista, é unha contradición que
se incremente o orzamento autónó mico nun 8, i por .cento,
.mentres que a economia só
medrar-á un 5, 7 por cento, seguindo a próprip doutrina políti. ca popular. "A léxica do PP [ndiContas fraguiana·s
co u sempre que. era p~eciso
que baixase o nível de gasto
público progresivamente até
Desde o PSdG tamén se lanza2006, para que fose o· sector
ron fortes críticas contra estes
orzamentos. A deputada Doloprivado o que tomase o protagonismo na econ9mia do país.
res Villarino salientou, ademais
das mentiras sobre o déficit cero
Esta tese, contra a que o BNG
e as obras de enxeñeria ·éontásempre estará en contra, é traibel para camuflar gastos, o ruzoada agora". M'ais Vega non
ere que haxa un cámbio de es- · mo afastado das demandas sociai s destes. "O maior investitratéxia, si.mplemente un aconmento que afrontará a Xunta vai
dicionamento aos ciclos eleitoser a Cidade da Cultura, un prórais. ~'Os presupostos da Xunta
xecto inútil e ao servizo exclusiestán sempre a movérense seguindo o calendário eleitoral. O
vo da imaxe de Fraga, mentres
que importa neste mo-IT!ento
que a penas se teñen en canta
non é a macroeconomia, senón
as infraestruturas culturais noua necesidade de apresentar-untras cidades".
has cantas recendentes de cara
aos próximos comícios".
Villa.rino destacou que, contra a

imaxe de bon momento económico, a Xunta volve deixar a un
lado as partidas necesárias de
gasto social. "Aqueles departamentos máis relacionados co
benestar dos cidadáns son ospior tratados. Mentres que outras autonomias aproveitan a
bonanza para actualizar os seus
servizos , aqui seguiremos de
derradeiros en matérias básicas
como a educación ou a sanidade".
A portavoz socialista dixo que
era inadmisíbel que desde o governo autonómico se lle estivese a salvar a cara ao executivo
central en matérias tan sensíbeis á opinión pública como as
infraestruturas. ·"Prevense máis
de 3.000 millóns para a autoestrada Compostela-Dozón, cando
esta via e_staba proxectada polo
Ministério de Fomento, quen deberia correr cos seus gastos e
nón estar só para percibir os
seus gañas en forma d~ peaxe".
Finalmente, Villarino queixouse
da política financeira que Fraga
manexa en relación cos concellos, por considerala pouco democrática e ~ora de tempo e lugar. "O presidente búrlase dos
concellos ao diminuír as transferéncias e o volume para o Fundo de Cooperaci'ón Loéal. Pretende manter un sistema de
clientelismo sen control, irrespectuoso CO$ princípios básicos
de subsidiariedade".+

O resultado é o esquema da pe,
za de Ibsen ( 1844) pero ao re,
vés. O director do diário non
apresenta o peito bravo ás pre,
sións do poder. Quen denúncia
a contaminación é Anxel (Ge,
luco) Guerreiro, deputado co,
munista. O conselleiro non lle
bota pedras contra os cri tai
senon que o insulta pero na in,
formación aparece o mundo ao
revés e o inimigo do povo é gue,
rreiro. "O barullo rematou con
grandes insultos", é o titular ·
mentiroso da Cadena Ser que
tamén aproveita para descali,
ficar á clase política, responsábel
polo visto de que o Conselleir
de Fraga sexa un maleducado.
Para La Voz de Gali.cia, o sumá,
rio que define a brutalidade do
Conselleiro contra o deputado
é "bronca parlamentaria. Faro de
Vigo ponlle unha cataplasma ao
leitor para que non comprenda
o que é evidente: (o insulto)
"foi o resultado do nerviosismo
contido por Cochón durante
toda a sesión. A oposición acri,
billou a perguntas ao Consellei,
ro". O titular equipara a violén,
cia de Hemandez Cachón coa
función _mesma da Cámara:
"N érvios e insultos no debate
parlamentar". Hai cen atlOS, es,
te mesmo diário censuraba a
información que non beneficia,
ba aos seus intereses ultra,con,
servadores pero non disfrazaba
os debates do Congreso. Utili,
za:dos para esa asinatura que
chaman xornalismo escolar, as
crónicas dalgúns d.iários sobre a
ira do coruelleiro poderian le,
var a esta conclusión: Guerrei,

ro, inductor da peste do hospital
· de Vigo, deberia terlle rruíis respei, ·
to a Hemández Cachón.+
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Masiva,; manifestación contra a peaxe
5
de Rande sen a presénza do PP
o

oalcalde coruñés calificou ·de 'mentes miserábeis' aos seus críticos
ao dia seguinte de afirmar que aceitaba as recomendacións de Chaves

.Todos contentos no PSdG·PSOE
coa decisión de.Madrid, pero
a polémica Vázquez·Touriño continua
"Mentes miserábeis", asi calificou Francisco Vázquez aos
seus críticos dentro do partido, afirmando que "son xentes que proveñen do Partido
Comunista, do centralismo
democrático, da aposta polo
liderazgo único, e iso non é o
PSOE". Estas críticas a Pérez
Touriño realizábaas o alcalde
coruñés o 25 de Outubro naSer, un dia despois de dar por
finalizada a polémica, logo de
coñecer unha resolución da
dirección federal do PSOE
que parecía contentar a todos.

Cacharro opOnse no Se~ado
á criación da UNED en Lugo

6.243 alunos
sen pram de Form~ción Profisiorial

franciS<o Vázquez: afinna que non ten kpensado organizar outro partido. A.N:T.

Con este "acatamento disciplinacomo un "militante disciplinado".
do" de Vázquez, apresentouse o
As desputas entre
presidente do partido á executiva
federal do PSOE o 23 de Outubro. • Zapatero e Chaves
Ali estaba para discutir o escrito
da executiva galega do PSdGOs militantes afectos a Vázquez
PSOE. Dous días antes, o secrequedaban contentos con estas
aclaracións do presidente fora da
tário xeral Pérez Touriño, expuxera claramente o sentir da dirección
resolución, que demostrarían, sogalega: "advirto que de continuar
bre todo, que "Vázquez ainda ten
apoios en Madrid". Na executiva
na actitude de fustigamento aos
galega surprenderon as palabras
acordes da dirección [Vázquez]
colocarase políticamente fóra do
laudatórias de Chaves. Daban por
partido". Touriño deixou claro que
seguro, como asi foi, unh~ cona persistente disidéncia de Vázdea explícita á actuación de Francisco Vázquez, ainda que, como
quez é incompatíbel coa militáncia
no PSdG-PSOE.
explicou Touriño, só pretendia
que remitisen coa~ críticas, pero
nunca expulsalo. Esta actuación
A executiva federal negouse a
de Chaves, emárcana nas difesancionar ao alcalde coruñés e,
rentes sensibilidades políticas
despois de estudar o informe reexistentes dentro do PSOE e comitido coas críticas de Francisco
mo a política de Zapatero ainda
Vázquez, decidiu,·"sen nengun tinon é ben asumida por todos os
po de dúbidas, apoiar e respaldar
sectores (Chaves, !barra, Bono,
estas queixas" apresentadas por
Guerra.. ) Ainda asi, fontes da exeTouriño, en palabras de Manuel
cutiva federal manifestáronlle a
Chaves. Ao mesmo tempo encareste xornal que se persi$ten as
gan a Chaves transladar a Vázcríticas de Vázquez teñen maioria
quez "a preocupación da executisuficiente para expedientalo cumva pala gravidade das manifestaplí ndo os estatutos. Sorprende
cións realizadas, por consideralas
que, senda un tema de organizacontrárias ás decisións adoptación, na rolda de prensa non se
das pol9s diferentes órganos do
apresentase o secretário de orgapartido e deslexitimadoras do se'
cretário xeral do PSdG".
nización, o galego Xosé Blanco.
Oeste xeito dábaselles a razón e
contentaban a Touriño. Pero, Manuel Chaves, na sua comparecéncia, non só lle sacoü toda trascendéncia ás críticas de Vázquez, senón que resaltou o "profundo respeito" polo alcalde coruñés ao que
gabo.u inopinadamente, resaltando
a sua traxectória política. Como xa
tiña talado con el, non só se mostróu cónvencido de que acatará a
disciplina senón que o descrebeu.

•

O Xoves 19 o presidente da Deputación de Lugo,
Francisco Cacharro votou no Senado en contra da
criación dun centro asociado da UNED nesta cidade. A
Comisión de Educación da Cámara Alta rexeitou a
moción, apresentada polo senador do PSOE Lago Laxe,
valéndo·se do voto en contra do PP, que foi xustificado
polo próprio Cacharro. Na actualidade máis de 800 alunos
lucenses están matrículados nos centros asociados que
a Universidade a Distáncia ten.na Coruña, Ourense e
Pontevedra. A Federación de Asociacións de Viciños do
Concello criticou a atitude .dos senadores do PP e o
Governo municipal anunciou a criación dunha platatoun....
a_ _
para apoiar·a proposta. •

-0- A. EIRÉ

Cando o presidente do PSOE,
Manuel Chaves, soubo do informe que a executiva do PSdGPSOE lle ia remitirá executiva federal, apurouse a chamar ao seu
compañeiro coruñés para pedirlle,
segundo Francisco Vázquez, que
rematara coas "crfticas orgánicas"
até despois das eleicións para
non perxudicar ao partido eleitoral mente. Vázquez accedeu ás
demandas do presidente andaluz.

Milleiros de persoas acudiron á manifestación celebrada
Sábado 21 de Outubro no Morra_
zo para exixir a supresión
da peaxe de Rande ·na Autoestrada do Atlántico. A marcha, que durou sete quilómetros, estivo marcada pala auséncia dos alcaldes do PP, algo que lembraron o resto
das forzas políticas e a organización convocante, a Plataforma Cidadá pola Supresión da Peaxe ná A-9. O Morrazo reclama a eliminación desta taxa porque non hai outra
via de conexión entre a comarca e Vigo e porque o treito
leva máis de vinte anos aberto e xa está amortizado. O
PP, pala sua banda, anunciou desde Compostela e por
enésima vez, que se producirá a demandada supresión.+

Se queren xa poden comezar ca-,
·as delixéncias contra Vázquez. O
25 de Outubro, nunha entrevista
na cadena Ser, voltaba a criticar
a Pérez Touriño e á sua equipa,
aós que· calificou de "miserábeis"
e de non entender o que é o
PSOE "por proceder do Partido
Gomunista". E máis, contrapuxo
duas ideas de partido, a de Pérez
Touriño e Maragall, á que criticou
com0 moi autonomista, e a sua 9'

doutros do partido que defenden
a unidade de España e as cidades como xeito de tirarlle poder
ás autonomias. Vázquez afirmou
que seguirá defendendo e expresando libremente estas ideas.
Ao mesmo tempo, non deixaba
de repetir que non ia realizar
"máis críticas orgánicas seguindo as recomendacións do meu
amigo Chaves [non se referia ao
partido], para non perxudicar
·eleitoralmente dando disculpas
logo aos resultados". Deixaba
entrever, nas suas contestacións ·
a lñaki Gabilondo, que, despois
das autonómicas, vai tentar de
novo pasarlle factura á dirección
do PSdG-PSOE se os resultados son maus, como el agarda.
Ademais diso, Vázquez non só
se g'abou de ser o alcalde máis
votado, de gañar en todas as
eleicións (esqueceµse das do Senado) e de realizar a política máis
"progresista" de todas as cidades,
senón que .segµiu calificando como moi boa a política de Fraga,
pero afirmando que a dil era tan
b9a como a do presidente da
Xunta. Tamén oontestou que
nunca se marcharia do PSOE
apresentándose como fundador
do partido, algo que non Joi, pois
entro u en 1977. Por se houbese
dúbidas das suas relacións con
Touriño, Vázquez contestoulle a
Gabilondo que non estaría -nas
conferéncias do secretário xeral
do PSdG no Círculo de Empresarios coruñés nen no Clube Siglo
XXI de Madrid .(ali será apresentado por Pasqual Maragall), "porque asisto dependendo da importáncia que teñen as intervencións
que ali se fagan".+

Unha vez realizada a matrícula nos centros nos que se
imparten ciclos formativos, ponse de manifesto que a
oferta no ensino público artellada pola Consellaria de
Educación é insuficiente. En total 1.678 alunas de Ciclo
Médio e 4.565 de Ciclo Superior quedan sen praza neste
curso. Os dados poñen de·manifesto, segundo denúncia
a -CIG-Ensino, a falta dunha planificación educativa que
dea resposta ás necesidades do mercado de traballo e
ás demandas do alunado e a pretensi·ón da Xunta .de
que a empresa privada substitua á Consellaria na oferta
_ de ciclos formativos. Non se entende, engaden, que a
Consellaria faga chamamentos para que o alunado
aposte polo~ estudos de FP e, sen embargo, despois
oferte un número insignificante de prazas. Por outra banda, a CIG, UGT, CSIF e STEG criticaron a decisión da
Consellaria de suprimir 259 unidades de Primaria e Infantil,
que afectan a 259 mestres, sen prévia negociación duns ·novas critérios para fixar os cadros de pers<?al nos centros.•

XCongreso da Unión do Povo Galego
A UPG celebra o seu congreso os dias 28 e 29 de
Outubro no Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra.
Sobo lema "Nacionalismo: Garantindo a democrácia",
os asistentes debaterán eméndas relativas ·ás relacións
do partido coas organizacións de masas como
sindicatos e asociacións e abordarán cuestións como a
sua autonomia. Ademais, tocarase a adecuación da
política da UPG aos novos tempos, uns momentos nos
que cac;ta vez ten máis peso o .campo institucional. A
discusión estaria en como non esquecer outros ámbitos
tradicionais da UPG, como o sindical. Por último,
estudarase como facer das instuticións non só un
espazo para a xestión, $enón tamén un veículo para
unha política transformadora.+
·

Asupertaxa ascende
a máis de cinco milleiros millóns

.
,
A información deuna o Governo central despois dunha
pergunta n.o Congreso do deputado- do BNG Guillerme
Vázquez. Segundo ese-s dados, na campaña l.eiteira
1999-2000 a multa por exceso de produción ascenderá a
5.194 millóns de pesetas porque o sobrepasameno da
cota asignada foi de 87 .63-1.987 quilos. Os mesmos dados indican que as multas aplicáronse a 24.240 gadeiros. O Bloque tamén interpelou ao Governo sobre o número de explotacións pechadas na campaña 1999-2000
, e este informou que foron case tres mil, das que 749
acolléronse ao programa de abandono da produción láctea.
Por outra banda, estendeuse a Astúrias a paralisación das
subastas de gado vacun maior que se viña producindo no
.país por diferéncias entre tratantes e matadoiros no tocantes ao pagamento a estes últimos do canon por incineración. O paro galega en duas semanas producirá o desabastecimento de mercados importadores COnlO O fral'}CéS. +
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OPtNIÓN

O P.A.C.0. APOSTA PbR FRAGA
MANvEL MONGE
Achéganse as eleicións -ao Parlamento
Galego e comezan os pronunciamentos
de apoío aos distintos candidatos. O Par,
tido Autónomo Coruñesista (PACO) é
dicer, Francisco Vázquez, aposta clara,
mente por Fraga -"estao a facer ben"- e
segue actuando con total impunidade
dentro do seu partido, sen que a Direc,
ción se atreva a frear esta decidida cam,
paña de apoio ao PP.
Nunha entrevista publicada en ''La Voz de
Qalicia" o 1 de Outubro e ante .a pergunta
"E o mellor presidente posíbel?" o PACO
contesta cunha auténtica dedarac_ión de
amor a Fraga: ''N estos
momentos, penso que
si. Fraga aportou á Ga,
liza algo importante: o
seu próprío p~estixio.
Fraga tena e está reco,
ñecido a nível nacional
e internacional. É res,
peítado e escoitado.
T amén foi moi positivo
nun momento en que o
Governo da nación
coincidiu co partido
que fundou o próprio
Fraga. Por outra parte,
coido que o está a facer
ben". E dos pactos do
BNG? "Mentres haxa
esos acordos manterei,
me á marxe da política
galega" E a sua relación
con Touriño?: "Non
existe. Mágoa, porque
este mozo foí un grande
colaborador rneu".

'F

.

Máís de trescentos intelectuaís galegas de,
núncian nun manifes~o público as opí,
nións e actitudes de Fraga. "A sua rnoi Pº'
sitiva valoración da figura do dítador Fran,
cisco Franco, a frívola e interesada mí,
nímíz<,J.ción do holocausto nazi, a descalifí,
cación moral das relacións de parella non
consagradas por un vínculo matrimonial
destinado á procriación, e a consideración
como anécdota irrisória da tentativa de
encausar ao xeneral Pínochet por parte do
xuíz Garzón, constítuen só catro mostras
da raíz ideolóxica reaccionária do único .
dírixehte político da Europa actual marca, .
do polas suas importantes responsabilida,
des de governo nun ré,
xime fascista". Que
pode compartir un de,
mócrata con Fraga?

· ranc1sco V"azquez
actuou como se·fose
Secretário Xeral do
PACO e prepara xa n
'seu futuro pblítico en
ceas privadas con
Fraga e outros
dirixentes do PP"

En declaracións á SER
volvía cargar. "Coido
que no meu partido a xente será obxectiva
e :-ecoñecerá o que está a vista de todos, e
é que Fraga está faceéndoo ben... é o que
están dícindo os galegas desde hai váríos
anos cando haí eleícións e elixen a Fraga
por maíoría absoluta".
• "AQUI . MANDO EU". Com~ Alcalde
da Coruña cesa do governo fyiunicipal ás
compañeíras de partido Marián Ferreíro e·
Vitoria Abade, polo "delito" de manter
discrepáncías coas suas ideas. Esta foi a sua
explicación: "Só esixo aos membros da mi,
ña equipa a máxima lealdade. Todos saben
que aquí o que manda son eu ... Non ·en,
tendo, nen quero, nen apoio que nunha
asamblea os meus concelleiros teñan pos,
turas diferentes". E a Dirección do PSdeG
non fixo nada.
1

A sua insolídaríedade cos compañeíros de
candidatura ao Senado quedou patente na
campaña das eleicións xerais cando se in,
venta unha chamada "Plataforma Cicla,
dá'', que pedía exclusivamente o voto para
el. E o :PSdeG non fixo nada.
Ataca ao PSC,PSOE: "Os nosos campa,
ñeiros cataláns acabaron co partido" e
chega a propor que o PSOE constitua ali a
sua própria organización á marxe do PSC.
Francisco V ázquez non quer saber nada de
federalismo e non entende que o PSC,
conxuntamente con Esquerra Republica,
na, propoña no Parlamento catalán a re,
forma do Estatuto e da Constitución.
•

PROXECTO COMUN CON FRAGA.

0

PACO denúncia a política de pactos do PS,
deG,PSOE co BNG nos concellos galegos
e renega continuamente da sua militáncia.
En declaracións a "El Correo Gallego" di~
cia: "Eu sempre fun militante socialista e
sego sendo ©.G -PSOE, q1:1.e non do PSdeG,
o que xa é unha éldin'i.G-ión." .': '! -'

Pois ben, na sua visita
oficial á cidade da Co,
niña, Fraga e o PP re,
cibiron todo tipo de
apoios políticos por
parte de Francisco
V ázquez. Este rnanifes,
tou o · seu respaldo á
política de infraestru,
turas do Governo Az,
nar e dixo que com,
partía con Fraga "un
proxecto comun para
o futuro de Galiza".

A lua de mel con Cui,
ña continua. O acor,
do de Francisco Váz,
quez co conselleiro
permite que, coa re,
forma do Plan Xeral
de Ordenación da Co,
ruña, se recalifíque
unHa parcéla do bairro de Elviña e que
p,ase a ser edificábel acabando cunha zona
verde con rnáís de sesenta arbóres. Atrás
quedaron os ares reivindicativos do Al,
calde, que chegou a ameazar con derrubar
a peaxe da Barcala co seu coche oficial.
Agora dí que confía na "habilidade" de
Cuiña para eliminala:.

• 0 ANTIGALEGUISMO DO PACO. Os
seguidores do PACO foron apartados éla
Executiva do PSdeG,PSOE elexída no
último Congreso, pero a Dirección do
partido non se atreve a pararlle os pés a
Francisco Vázquez. De pouco vale facer
un esforzo por sublíñar nun Cóngreso o
talante galeguista e, ao mesmo tempo,
mirar para outro lado e calar cando desde
hai dezasete anos un alcalde do PSdeG
como Francisco V ázquez se nega a cum,
prír a Lei de Normalización Lingüística,
aprobada polo próprio partido no Parla,
mento Galego, e decide recorrer ao Tribunal Constitucional , despois de que o
Tribunal Supremo ratificase unha senténcia de hai seis anos do Tribunal Superior
de Xustiza de Galíza, que fixaba A Coru,
fta como único topónimo oficial e que fosen redactados en galego os documentos
oficiaís do concello: convocátorías de se,
sións, ordes do dia, mocións, votos partí,
culares, propostas de acordo, ditames de
comisións e actas.
O Secretário Xeral, Pérez T ouriño, e o res,
ponsábel de Política Municipal do PSdeG~
PSOE, deberían deixar moí claro <liante
da sociedade galega se a sua autoridade
abranxe a todas as organizacións territo,
riais galegas ou se A Coruña· é un cantón
independente. Até agora Francisco Váz,
quez actuou como se fose Secretário Xeral
do PACO e prepara xa o seu futuro políti,
co en ceas privadas con Fraga e outros di,
rixentes do PP, como é público.+

COLÉXIO CLUNY, ESPECULACIÓN E
ENSINO PÚBLICO
BRÁULIO AMARO CAAMAÑO ·

Desde haí rnoito tempo a cidade de Vigo
ven reclamando a criación prazas públicas
abondo para escolarizarás crianzas de Vi,
go~Centro, dada a caréncia na oferta, que
por outra parte sempre estivo cuberta po,
lo ensíno privado en todos os tramos edu,
cativos. O Coléxio de San Xosé de Cluny
escolarizou a xeracións enteiras, inicial,
mente fillos e fillas das clases pudentes,
coa aparición das subvencións ao ensino
privado (concertos educativos)-, a oferta es~
colar <leste centro ampliou,se a outros
sectores sociais.
Os tempos mudan e a cultura da moder,
nidade parece que entrou nos conventos.
A Igrexa tamén quer xogar á enxeñaria
financeira. Na nasa cidade ternos exem,
plos históricos de especulación como a
desaparición de edifícíos singulares da
lgrexa, substituidos por bloques de viven,
das (Capuchinos, Corazón de Maria, Fáti~
ma ... ) todos ubicados na zona de maior
valor do solo urbano. Agora tocoulle o
turno a Cluny. Tamén as "Irmanciñas dos
Anciáns Desamparados" tentan seguer es,
te exemplo e pretenden financiar o trans~
lado das insi:alacións do actual asilo en Pi
í Margall ás aforas cun convénio coas ins,
titucíóns.
'
Ao pasar a Alcaldía ao Partido Popular
(Xuño del995), o alcalde asegúralle á di,
rección de Cluny que "ao dia seguinte de
saír elexído, o terna estará solucionado".
Co entusiasmo que produce a chegada do
PP, a congregación relixiosa vol ta á carga
e faise unha nova proposta de translado e
de especulación co solar da Grande Via.
Baixo todo esto agáchase unha operación
especulativa que poderia proporcionar uns
benefícios de arredor de 1.500 millóns de
pesetas. E esto é asi xa que:
~

As necesidades de escolarización na
zona (Estrada Provincial) _á que se pre,
tende transladar o coléxio están cubertas
hoxe e no futuro íme,
diato (3 coléxios pú~
blicos, e un privado
subvencionado). A
caída da natalidade é
o argumento da Con,
sellaria de Educación, .
para desatender o en,
sino público, mais
neste caso non se
aplica para xustificar
unha operación espe,
culatíva dos seus
afins. Salvo un mila,
gre na natalidade,
non parece que un
dos requisitos básicos
para xustificar as sub,
vencións {que haxa
necesidade de escola,
ri-zación na zona) se
poida cumprir.

ción infantil mália posuir excelentes instalacións para favorecer asi os intereses
da privada.
- Cluny tarripouco cumpre con outro
requisito para poder aceder ás subvencións (atender a povoac;:ións socio,eco,
nomicarnente desfavorecidas, xa o cum,
pren os centros da zona referidos ante,
riormente). O alunado natural de Cluny
pertence á zona centro e vai ser transportado até o coléxio. Non se vé por ning1,1res a función social.
Todo esto é un reflexo máís da política de
dinamitación que está a sofrer o ensino
público, que está sendo abandoado por
parte da Administración educativa e que
sen embargo non pon nengun tipo de límites ao privado.
Cremos que a situación é rnoi grave e os
diversos sectores sociais deben implicarse
na defensa dun ensino público, laico e democrático e mobilizarse contra o outorga,
mento indiscriminado de concertos educa,
tivos que o único que fan é desviar cartos
públicos a empresas privadas.
Non hai que esquencer a grande protesta
social que orixinou, no seu momento, o
anúncio do translado das instalacións, por
mor da manobra de especulación urbanística que suporia o proxecto de edificación
no solar da Grande Via, que hai que lembrar está catalogado corno de uso educati,
vo. Non podemos consentir que este te,
rreo da Grande Vía se perda para o uso
educativo do que carece o centro urbano.
O Concello de Vigo ten unha grande res,
ponsabilídade en frear esta manobra especulativa e desde logo non axudan muito
as declaracións recentes do responsábel
municipal de urbanismo do actual governo municipal cando non aclara cal é a po,
sición do Concello ao respeito dos novos
intentos especulativos das monxas máxi,
me cando os meios de
comunicación locais
recollen rumores de
mudanzas de posición
ao respeito por parte
do BNG.

'Os tempos mudan e
a cultura da
modemidade parece
que entrou nos
conventos. A Igrexa
tamén quer xogar á
enxeñería financeira"

- A concesión do
conceito educativo ao
Centro Privado San
Xosé de Cluny supón un fraude total.· Este Centro non cumpre nen cos requisitos
de cubrir necesidades de escolarización
na nova zona de ubicación, logo do seu
translado. Na nova zona existen tres
Centros públicos: Os CEIPs Lope de Ve,
ga, de Sárdoma,Moledo e da Doblada;
<lestes Centros alguns están baixo a ame,
aza de supresíóns de unidades por parte
da Consellaria de Educación ou mesmo
pode·mos asistir ao feíto de que nalgun
deles (o da Doblada) a Consellaria non
permita a matrícula ao- alurt~do de ed.uca-... -1

A solución pasa porque as autoridades
educativas asuman as
instalacións do colé~
xio e as poñan ao ser,
vizo da cidade, cu,
brindo a caréncía de
prazas públicas nesta
zona tan necesitada
delas nas etapas infantil e primária, res,
peítando os elementos
arquitectónicos, que
no seu dia foron de,
clarados a conservar.
Se se transladaron as
monxas que asuman
os seus custes, maís
que non especulen
cun direito fundamental, o da educación.

O Govemo municipal actual debe garan,
tír a oferta de prazas públicas e gratuítas
en Vígo,Centro e cumprir cos compro~
mísos adquiridos cos movimentos sociais
ao longo destes anos ao respeíto do futu,
ro do coléxio de Cluny na Grande Vía.
Esperemos non asistir a outra mud,a nza
de posicións, en particular do BNG, que
leven a x-e rar unha nova frustacións a
aqueles que apostaron pqlo nacionalismo
'de ésq'Nerdas.
.r."
• · ·-'--··
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Del Álalno
acusa de
incendiários
aos que
••

cr1t1can

a política
forestal
da Xunta
*A. EIRÉ

Desde que comezou a Autonomía non asistíramos a unha
argumentación guvernamental
máis feble e falta de rigor para
defender unha determinada
política que a realizada polo
conselleiro do Médio Ambiente, Carlos del Alamo o 24 de
Outubro no Parlamento na sua
comperecéncla sobre os incéndios forestals deste verán.
"Non creo que fose coincidéncia
que, despois de dicer os médios
de comunicación e as tertúlias que
Galiza quedaba á manee, principiaran os incéndios en Ourense".
Asi comezou Carlos Del Álamo a
sua comparecéncia no Parlamento. Non se arredou o intrépido
conselleiro que, até o verán, dera
doses de moderación. Seguro que
se quentou cos lumes de Agosto e
seguiu argumentando: "Non foi
casuaJidade nen o azar que aparecesen 36 incéndios aos dous
dias en sítios moi difíciles de apagar e que, cando se apagaban
voltaban a prender''.
Cales foron lago as causas? Para o conselleiro "existe unha clara intencionalidade". De quen?
Non o afirmou taxativamente.
Pero si que o puxo de manifesto
en máis de catre ocasións du'rante o seu discurso: "están
queimando os que non gastan
da política forestal da Xunta".
Como? Ouvimos ben? Eso semella . .O conselleiro seguiu argumentado: "xustifican aos incendiários con argumentos ao
falar das causas dos incéndios.
Criticar ao Governo é darlle coartada aos incendiários".

('

Del Álamo deu o impresión máis pabre que se lle recorda o un conselleiro nos últimos tempos no Parlamento.

meiro, ao Galiza ter a mitade dos
lumes do Estado segundo dados
do ministério de Médio Ambiente.
Pero este discurso deixaba moitos flancos abertos coma para
non ser usados contra o próprio
conselleiro, deixando o seu discurso tan escachizado como as
piñas despois do lume. A voceira
do BNG Rosa Maria Darriba relatou polo miudo as intervencións
críticas de Fraga e Vázquez Portomeñe en 1989 (Governo Tripartito), e os seus paseos polos
montes queimados criticando ao
conselleiro Francisco Sineiro.

A mellor política forestal
1

do mundo1
"Se agora afirma que somos os
contrários á política forestal e os
que criticamos á Xunta os responsábeis de queimar o monte
porque nos beneficiamos políticamente, ante ~stas declaracións de Fraga e Portomeñe teremos que concluir logo que, daquelas, era o PP que,n os man- ·
daba queimar". Del Alamo non
soubo que dicer, mentres Castor
Gago acenaba cu11 surriso dándolle a razóns a parlamentária
do BNG. Os seus compañeiros
nacionalistas aplausaban.
Pero non se arredou o conselleiro. Na sua réplica, por segunda
vez, voltou a usar o mesmo argumento. Por algo é o discurso
ofiéial e non se pode mudar ainda que se faga q máis espantoso dos ridículos.
$emella non preocuparlle a Del
Alamo pois, con anterioridade,
tiña afirmado que a política da
Xunta é "a millor política forestal
do mundo". Tamén afirmou que,
"as causas comezaron a ir ben
desde 1990".

· A sua argumentación non era nova, xa a usara no mes de Agosto
e tora seguidista das acusacións
de Fraga lribarne daquelas, cando
a propaganda de acabar cos in- ' Os números de Rosa Mª Darriba
céndic:>s se lle quedou entre o fu- , . desmentíano. ,"Sofrimos a mitade

dos incéndios a nível de Estado,
tanto este ano como desde 1996 a 1999, segundo dados do Ministério de Médio Ambiente". Tamén
tentaba pór de manifesto a deputada nacionalista como non pode
ser boa unha política de prevención de incéndios "que depende
totalmente da climatoloxia".
Francisco Sineiro perguntoulle
ao conselleiro se "agora hai incendiários e antes [cando criticaban ao tripartito de González Laxe) non os habia". Criticou que,
segundo a versión oficial do PP,
se tale sempre de ''tramas organizadas, pero nunca foron quen
de demostralas". Asi, referiuse a

Rosa· W. Darribo (BNG) non lograba entender a Del Álamo.

que só hai 150 detidos para
12.000 incéndios. O conselleiro
máis criticado polos incéndios,
xa que o era en 1989, referiuse a

A. EIRÉ

Indignante PP
Indignante por antidernocrática. Asi hai que calificar a contínua ac,
tuación do PP no parlamento de Galiza. Indignante porque faltan
non xa ao máis elemental rigor parlamentar, confundindo as liortas e
acusacións políticas coas persoais (non é o mesmo acusar de cacique
ou de golpista, términos políticos amparados por senténcias, verbi
gracia, Vitorino Núñez contra Suárez Canal, que baixar ao insulto
persoal) senón porque realizan acusacións contra todos (outros parti,
dos, sindicatos, prensa, asociacións, viciños en xeral...) totalmente
faltas do máis elemental rigor. Acusacións contrárias á evidéncia.
Mais, a eles dalles igual, amparados no catenaccio mediático que, para
non censuralos directamente, mete a todos os políticos no mesmo sa,
co, agresores e agredidos. Cunha prensa máis libre éralles imposíbel
este tipo de actuacións antidemocráticas que non só valeiran de todo
contido ao Parlamento senón que negan o direito á discrepáncia.
Non é casualidade. O PP aplica unha plantilla realizada en Madrid para
Euskadi e que tanto éxito eleitoral lle reporta. Unha plantilla copiada
de Goebbels que consiste en repetir as mentiras dúceas de veces até fa,
celas creíbeis. Seguindo o calco, os opositores á sua política convértense
en responsábeis de todos os males. A sesión do 24 de Outubro foi o
trinque máis axeitado para ollar nidiamente está táctica. O cqnselleiro
Del Álamo acusou, máis unha vez, de ser os responsábeis dos incéndios
aos que se opoñen ao Plano Forestal da Xunta. Hemández Cachón
acusou a partidos, sindicatos, xomalistas e viciños de criar alarma social
no caso da lexianella. Como guinda insultou gravemente a Anxo Gue,
rreiro. Cando este protestou, desde as bancadas da direita sairon duas
voces que lle chamaron "fascista". Até rentan deturpar as palavras! •

Reportaxe Gráfico: A. PANARO

un estudo oficial no que se contemplan as causas e non se tala
para nada de tramas organizadas. Tamén o fixo o deputado de
EdeG, Carlos Pazos, que lle
mostrou un próprio estudo da
Consellaria no que aparecen como principais causas a queima
de mato, a loita contra as alimañas ou a economia do lume. Del
Álamo non queria recoñecer que
o informe era da sua consellaria,
e, ao fin, admitiu que si, "son unhas fotocópias". Voltábano a collar nas patacas outravolta e el
sen apartar o sorriso.
Tanto o BNG, como o PSdG, como EdeG, referíronse aos incéndios como un grande problema,
propoñéndoselle consenso para
resolvelo. Rosa Mª Darriba referiuse a 1997 cando participaron na
pescuda para atopar as causas
dos incéndios todos aqueles
axentes que están relacionados
co monte. Tamén demando.u o
cámbio de política forestal, pois
"canto máis se vai adicando á prevención, máis vai reducindo o gasto da extinción e o nível de gasto
non se pode manter durante moito
t~mpo [69 mil millóns de pesetas
en 11 anos, segundo Sineiro]".
Recordoulle a Del Álamo que el
mesmo recoñecera na sua exposición que existe unha "economia .do lume funcionando" que
mesmo pode facer que aumenten os incéndios. Nen por esas
deu marcha atrás o conselleiro.
Voltou reiterar que "se cámbia a
política forestal e paran os incéndios, xa se sabe quen son os incendiários os que están en contra dela". Faltábanlle os viciños,
aos que acusou de falta de sensibilidade,, pois "cando queiman
catro coches non tarda un dia en
aparecer o incendiário e non pasa o mesmo cando queiman os
montes". Como última pérola afirmou: "un pode dicer estupideces,
pero outros fqnas". •
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talmente controlado e que non
se producirían máis casos. Con
estas afirmacións do conselleiro,
Fraga queda totalmente en fóra
de xogo. Pasáronlle mala informacións a Fraga ou tamén entra
na guerra da desinformación para salvar ·a actuación da consellaria? Desde o PP afirmase que
Fraga foi unha vítima máis da
actuación neglixente de Hernández Cachón.

Oconselleiro de Sanidade totalmente desbordado polo~ acontecementos

Ofinal de Hernández Cochón
~A. EIRÉ

Hernández Cochón está total- .
mente "queimado" como con- i
selleiro. A sua intervención
parlamentária do 25 de Outubro deberia de ser a última.
Asi llo demanda parte do PP
a un enfurruñado Fraga que
ollou como os informes de
Sanidade lle facian quedar
coma un mentireiro ante á sociedad e. Ademáis, ten en
contra. á maioria dos médicos
. e farmacéuticos, con importante peso no PP. O grave insulto a Anxo Guerreiro, chamándolle "fillo de puta" no
médio do pleno, foi a demostración máis evidente de que
perdeu totalmente os papeis.
Oito dias despois de afirmar publicamente que o abrocho de legionella de Vigo estaba "totalmente controlado" e que non se
"producirán máis casos", Hernández Cachón tivo que reco- .
ñecer no Parlamento que, minutos antes da comparecéncia, viña de morrer outro enfermo no
Hospital Xeral de Vigo afectado
por unha neumonía atípica, presumibelmente provocada pala
legionella.
Esta "contrariedade", que desmontaba totalmente a sua tese,
non impediu que calificase a actuación da Consellaria neste
grave abrocho infecioso, que xa
levou á tumba a dous cidadáns,
que se saiba, e infectou a 28,
como " a millar e máis rápida do
mundo". Pero a oposición puxo
de manifesto que o primeiro infectado apareceu o 28 de Setembro, a primeira marte sucedeu o 3 de Outubro e non se informou nen ao conclleo nen á cidadania até unha semana despois. Como no Hospital Xeral éoñecian os feitos e como non se
puxo e marcha a rede epidemiolóxica, negándolle a información
aos médicos de primária.
O conselleiro seguiu coa su.a
vella teoría de culpabilizar a todos. Aos políticos da oposición,
sindicatos ·e xornalistas por

Para sacarlle responsabilidade
ao Hospital Xeral, e, polo mesmo, á consellaria de Sanidade,
Cachón négase a admitir que o
abrocho está na torre de refrixeración do hospital, como sostiveron Guerreiro, Casares e Ferreiro. Asi, negouse a contestar
ás perguntas dos voceiros parlamentários sobre a locaJización
dos infectados, e se non eran
todos traballadores, enfermos
ou visitantes de enfermos do
Xeral: "todos foron persoas que
pasaron poi a zona· ~ afirmou.
Tampouco aclarou se recibira
ou non de Majadahonda as análises epidemiolóxicas. E, menos
ainda, se as tomas da torre de
refrixeración do Hospital Xeral
as realizaron antes ou despois
de limparse. O conselleiro tiña •
recoñecido con anterioridade
que levaban dous anos sen facelo por "ser nova".
Hemández Cochón chámalle "fillo de puta" a Anxo Guerreiro, que se enfada. Volta ao seu escano a1TOupado palos socialistas. Pérez
Varela, que ao principio afi~aba que non era verdade o insulto, intenta mediar.
Reportoxe Gráfica: A. PANARO

"esaxerar as causas e crear
alarma social". E até os vigueses, asumindo as declaracións
realizadas nunha entrevista do
Faro de Vigo do 20 de Outubro,
nas que afirmaba que "en Vigo
magnifícanse máis as causas
que neutros sítios".
Hernández Cachón voltou a soster, como oito dias antes, que "o
abrocho está totalmente controlado", para seg'uidamente recoñecer que "non descartamos que
aparezan novas casos". A sua
explicación é semellante á que
deu o famoso ministro pontevedrés Sancho Rof. Se daquelas o
seu compañeiro afirmou que o aa
colza era un "bichito" que se caia
da mesa matábase, agora Cachón di que a legionella está en
todas as partes e "aparece cando
menos se agarda", citando seis
casos na península onde houbo
infectados por esta bactéria.

Hernándei Cochón
(PP}
- É unha legionella sen apelido
- Foi un abrocho comunitário.
- Os cidadáns afectados todos andaron
pola mesma zona.
- Fói os que tivemos máis profesionalidade, m~is rapidez, máis informac'ión aos
profisionais e obramos _con máis dilixéncia de todos os casos coma este que se
deron no mundo.
- O·abrocho está controlado, pero pode
haber novas casos.
- Telo controlado sen saber a orixe é o
bó da epidemioloxia.
- Vostedes veñen a falar de cousas que
descoñecen.
- Eu teño o temple suficiente para estar
aquí.+

'.

1

Como explicar que esteña "controlado" e que non se saiba a
sua orixe? Sinxelamente. Cachón -afirmou que 'tsto era o "bó
da epidemioloxia" e descalificou
aos voceiros da oposición porque "veñen falar de causas que
descoñecen". Ferreiro Abelleira,
vocei'ro do BNG, recordoulle
que "non fixeron enquisa epidemiolóxica ou, se a fixeron, non a
deron a coñecer".

Onde está .o bichiño'?

/

Cochón rematou a su réplica afinnando
"teño tempa suficiente i>ara estar aqui".

1

Se está todo controlado e se
aparecen máis casos é por casualidad e, segundo afirma o
conselleiro, calé a fonte infeciosa? Esta é a desputa máis importante entre a consellaria de
Sanidade e os partidos políticos,
sindicatos e viciños.
Afánase Cachón en afirmar que
"é un abrocho comunitário" que
está instalado no Bairro de Casa-

Anxo Guerreiro
(EdeG}
- Porque df que está controlada? Vostede é un irresponsábel.
- Vostede sataniza a quen discrepa. ~
- Dous anos despois ainda non sabemos por vostede cal foi a causa do aspergillus.
- Está a dar unha versión falsa. Dimita.
- Está mentindo e secuestrando información. Váiase Señor Cachón.
- De rápido nada. Tardaron 12 días desde o primeiro caso.
' - Negáronlles a información aos profisionais.
- Están facendo revisión de todas as torres
de refrixeración dos hospitais de Galiza.
- Só sabe facer xogos de palabras. Diga a verdade, non faga a mesma demagóxia do aspergillus.+

blanca de Vigo, "segundo afirman
os estudos epidemióxicos. Nese
bairro está situado o Hospital Xeral, precisamente. E, a fonte da
legionella pode estar no Hospital
Xeral? "Pode", tivo que recoñecer
o conselleiro, pero sen admitilo.
Fraga lribarne descartara hai unha semana que a fonte epidémica pudese estar no Hospital Xeral, ao mesmo tempo que anunciaba que o abrocho estaba to-

Xabier Casares
(PSdG·PSOE}
- Esta é unha nova actuación irresponsábel, que segue ao milímetro a do aspergillus.
- Só sabe botar balóns fóra, por iso non
dá toda a información.
- É un funesto modelo de prepoténcia e
mal estilo.
- Desde un comezo dase canta de que
o foco estaba no Hospital Xeral.
- O director do ~ospital recoñeceu que
non se fan controles na torre de refrixeración desde -1998.
- As bactérias non len os periódicos para saber cando se celebran os plenos.
- O que ten que dar dados é vostede, e
non deu nengun dado razonábel.
- Se alguén está agredindo ao per:soal
sanitário é vostede.
·
- Hoxe quen tiña que dimitir é quen o
mantén no cárr~go a vostede.+

O voceiro do BNG, Ferreiro
Abelleira, acusou a Cachón de
ter "outra información que non
di, por isa afirma que o abrocho
está controlado". Anxo Guerreiro (EdeG) chamoulle mentireiro
por "estar a dar unha información falsa a sabendas". Xabier
Casares (PSdG) acusouno de
criar "alarma social" por tratar
de implicar a toda a zona e a
establecimentas como El Corte
Inglés, "nada menos que en cin·co ocasións". Acusacións que
lago a directora xeral se viu na
obriga de retirar ante as chamadas de responsábeis da cadea
comercial.
A coincidéncia dos tres voceiros
foi total ao afirmar que Cachón
seguia a mesma liña informativa
"manipuladora" e o mesmo xeito
de actuar "irresponsábel" que no
caso do aspergillus, botándolle
na cara que, dous anos despois,
ainda non fara quen de explicar
no Parlamento as causas e os
responsábeis destas 9 martes.•

Ferreiro Abelleira
(BNG)
- Produciuse un grave fallo na rede epidemiolóxica.
- Nunca desmentiu ao ABC cando o periodico afirmou que non dera a coñecer o
abrocho para que non interferira no Debate da Autonomía.
- Porque o que se investigan son os centros onde hai unha torre de refrixeración?
- Retrasouse en comunicarlle o abrocho
aos médicos de atención primária.
- Como se pode afirmar que está controlado se non se detectou a fonte? ·
- Os traballadóres teñen que participar,
pero vostede descalifica aos sindicatos.
~ Non existe protocolo de mantemento
no Xeral, contravindo a lei.
- Cal é o ritmo de limpeza das torres?
Canto tempo levaban sen !impalas.
- Non me contestou a nada.
- Porque non di claramente que a causa
está na torre de refrixeración do H. Xeral? •
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AFederación de Sociedades Galegas
denúncia eleitoralismo de Fraga
-c>-x.c.
A última viaxe do presidente da Xunta á Arxentina e o Uruguai foi
criticada desde os partidos da oposición por
uso eleitoral de fondos
públicos. A denúncia
acrescéntase agora por
parte da prestixiosa
Federación de Socie.\ ~dades Galegas que califican o acto do Centro Lalin de "acto político pre-eleitoral, descarado e falto de ética".

Gonzalo

Acb 1a;na. de
Bos Aires;
a,. d1p1omacta. .
galega
oolle1ta. 1.lll.

novo

éX:tto

mtemaalonaJ..

O 17 de Outubro pasado
o presidente da Xunta
asistiu á denominada
Primeira Festa do Cocido de Lalin no Centro
Galícia de Buenos Aires,
un acto onde 1.500 persoas recolleron a carón
dos platos o periódico
"Galicia Terceiro Milénio", que antes das pasadas eleiCións xerais
retirouse da distribución
domiciliária por arde xudicial ao consideralo propaganda eleitoral. Nese
contexto Fraga tivo unha
intervención na que pediu apoio
"para rematar a obra que comezamos hai dez anos e que permite aos emigrantes ir de vacacións á Gal iza". Di as despois, en
Uruguai, volveu a insistir pero
rebaixando unha miga o tono
mitineiro, ainda que ante as críticas do BNG Fraga acusou na
prensa á formación nacionalista
de "humillar a Galiza".
Agora, desde Arxentina, é a
Federación de Sociedades Galegas a que teima nas mesmas
críticas e analisa o acto do

políticos para iniciar campañas eleitorais, neste caso
as autonómicas, ás que
aponta o señor Fraga, e o
uso de fondos públicos para soster a devandita campaña netamente partidista".
Para a Federación de uso
irregular de fondos públicos tamén se deberia calificar a actitude do concello
de Lalin, ao se converter a
Festa do Cocido en acto
político. O concello do Deza foi quen pagou o ·transporte de 1. 700 kilos de
carne parco e outros ingredentes do cocido e a viaxe
de, entre outras persoas,
sete concelleiros do Partido Popular.
Voto emigrante

Centro Galícia. "O ambie.nte do
cocido transformouse nun acto
político preleitoral, descarado e
falto de ética, no que se repartiron panfletos con fotos do presidente, vídeos e consignas,
destacando os dez exitosos
anos de governo".
O xuizo da institución dos emigrantes é duro, "arite tal anomalia, a nosa institución, que sempre mantivo unha conduta pluralista, quer denunciar publicamente a: falla de respeito á Constitución ao non respeitar os tempos

Urbanismo
esperpéntico

No pasado debate da autonomia Fraga admitiu na
tribuna, a instáncias de
Xosé Manoel Beiras, que
eran os consulados e as
embaixadas, os lugares
precisos para estabelecer
neles coléxios eleitorais e
garantir a pureza da emisión do voto. A proposta
nacionalista de mellara dos dereitos políticos dos emigrantes,
tramitouse o dia 1·7 de Outubro
no Congreso dos Deputados,
onde foi aprobada. A Lei eleitoral deberia modificarse e daquela o voto por correo só poderá
usarse en circunstáncias especiais e verase submetido ás garan_
tias coas que canta no Estado esp~ñol. Para que a medida
teña efeito antes dos próximos
comícios o BNG xa apresentou
unha proposición non de lei para mudar a Lei Orgánica do Réxime Eleitoral. +

Fraga, coma
Narváez
"Fraga sempre tivo unha
tendéncia totalitária", escrebe
o economista Fabián Estapé,
que fora comisário adxunto do
Terceiro Plano de Desenvolvi~
mento (1971~1972), nas
memórias en catalán De T ots
Colars, que agora ven de traducir ao español en Plaza y ]anés,
corrixida e baixo o título Sin
acuse de recibo. Estapé di que
hai que regresar ao XIX para
atopar "unha personaxe que
nos situe claramente no pensa~
mento e na estratéxia de Fraga.
Ramón Maria de Narváez, duque de Valéncia, que invitado
no leito de morte por un crego
a perdoar aos seus inimigos,
perguntou: Inimigos?; non os teño. Afusileinos a todos. Po is nesta frase hai un xeito de Fraga.
Cando en Decembro de 1975,
Arias Navarro nomeou a Fraga
ministro da Governación, eu
era reitor por segunda vegada,
mentres que o ministro de Educación era Carlos Robles
Piquer, cuñado de Fraga.
Daquela, Governación disolve~
ra un concerto de Raimón na
universidade da Laguna e matara un estudante porque-dixo
o Ministério- a orde pública
primaba por riba de todo. O
mesmo acontecera en Eibar.
Convencido (Fraga) de que el
seria o home da Transición, e
non Adolfo Suárez, que non tiña as condicións necesárias xa
que non era nen doutor, nen
escrebera libro algun, nen gañara oposicións nen ren de ren.
De feito, levaba i:azón Fraga,
pero en política as cousas sonche así. Fraga endexamais perdoou ao Rei a designación da~
quel indocumentado. O Reí
comentounos que conservaba
cartas de Fraga e Areilza nas
que ambosdous políticos lle
oferecian as suas dimisións por
ter elexido a Suárez". +
TASIO/HIKA

"lntervencións (urbanísticas)
sen escrúpulos abandonadas á
especulación do~éstica, apare~
cen acó e alá no território, am~
paradas por unha inexplicábel
indulxéncia muni~ipal", asi co~
meza un artigo tit:Jlado Gal.icia
Carúbal que publica a sección
de Arquitectura do Suplemen~
to Cultural do ABC de
Madrid, do dia 21 de Outubro,
sen sinatura. "Esta esperpéntica
visión da saída da Coruña cara
Carballo non mellora no resto
das vías que cosen as cidades
principais do país, que combinan, no mellor dos casos gale~
rias prefabricadas de alumfnio
con balaustradas de pedra artificial, cando se trata de casas de
luxo ou fachadas de sete alturas
con medianeiras e moita uralita en lugares de douscentos ha~
bitantes". O autor do artigo re~
fírese á experiéncia da Escola
de Arquitectura e o Coléxio
Profisional estabelecidos hai 25
anos "para tentar solucionar este despropósito", e cita aos arquitectos noves Quintáns, Raya e Crespo, que sinalan: "coidamos que hai unha arquitectura nova homoxénea de abando, que recolle as nasas mesmas
influéncias e xeitos e faise nun~
has condicións de marxinalida~
de moi superiores ás do resto de
España, tanto en meios como
en recoñecimento e estímulos.
Dá a impresión de que aqui todo require maior esforzo (e somos) coma guerrilleiros no
meio do caos arquitectónico en
que están a converter a
Galiza".+

Realismo e
idealismo
"O 1 de Outubro de 1936, en
plena guerra, acadamo o
primeiro Estatuto da no a história. O 25 de Outubr de 1979,
o egundo. Está ben repasar a
hemeroteca daqueles momentos históric s 21 anos despois",
escrebe lñaki Anasagasti no
DEIA. "Este non é o noso Estatuto nen o de ninguén porque é
obra de todos, explicaba Xabier
Arzalluz na Comisión Consti~
tucional do Congreso. O repaso
da prensa na altura explica os
fracasos políticos dos que non
aprobaron o Estatuto de Gerni~
ka. No Congreso, o 29 de Novembro, na sanción do Estatu~
to, Blas Piñar citaba a José An~
tonio Primo de Rivera e decía

hoy me duele especialmente España. T amén Alianza Popular ex~

Amarelo ~de Castro imortalizado na pedra. o secretário xeral para as Comunidades

Galegas, Fernando Amarelo de Castro, que foi moi aplaudido no acto de Buenos Aires, está xa imortalizado en pedra na Habana. Un leitor enviounos estas fotografías do cruceiro que a Xunta de Galicia instalou ao final da Rua dos Ofícios"e talando con membros representativos da vella comunidade galegocubana dixéronme que un dos retratos na pedra era Am:=trelo de Castro. Ali volvin e comprobei o enorme parecido dun dos cinco que figuran "humildemente" no purgatório". A inscripción en pedra lembra outra do deputado do Partido Popular por Pontevedra, Xosé Rivas Fontán, que tamén ficou nos
anos 80 inmortalizado en pedra no Monumento ao Soldado, situado na Alameda da cidade do Lérez. •

plicaba o seu voto negativo. No
Senado o ex~comisário Abel
Matutes declarou que votaba
non porque o Estatuto non falaba de España como nación única
e indivistbel porque supuña o perigo de anexión de Nafarroa e
porque vulneraba os límites
constitucionais sobre a policía e
a administración da Xustiza.
Desde a direita falaron da
desintegración da nación española. Vinteun anos depois, a al~
terriativa cara o auto~governo
progresivo segue a ser o afondamento do Estatuto de
Gernika".•
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O Governo central di que vai
manter a competéncia entre
eléctricas despois da fusión
de Endesa e Hiberdrola.
A operación materializa a política
enerxética do PP, que non é de
servizo aos povos e aos cidadáns. O governo Aznar quer probar á opinión pública que vai introducir a liberalizacion e a livre
competéncia. Pero a competéncia
non se dá. Porqué? Porque na
oferta diária do sistema maiorista
de electricidade, comprobamos
que lberdrola e Endesa controlaron o 80% dos prezos. Unha observación obxectiva, dinos que as
duas empresas marcaron o prezo
final do quilovátio no mercado.
Fenosa e Hidrocantábrico non poden, neste momento, competir co
40% que ten Endesa no mercado,
agás en franxas horárias nas que
a demanda é pouca. A concentración afonda a política monopolística tan distante da competéncia e
liberalización que o PP predica.
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Fermin Paz Lamigueiro, secretário da Federación de
Químicas-Enerxia da CIG

ca política á fusión e non eremos
na promesa de que o novo grupo
non vai tocar, como xa anunciaron, a central das Pontes.

'Endesa e lberdrola xa marcaban o
prezo dO quilovátio
antes da fusión'

A Xunta ten que refacer na parte
que lle toca o livro Branca da
Enerxia á vista desta fusión que
non estaba prevista. O Governo
Autonómico terá que probar que
non é felpudo de ninguén e dicer·lle ao Governo do Estado que debe ir adiante a construción dos
dous grupos de 400 Megavátios,
se ben a lei non prevé que metan
enerxia na rede até o 2005.- Non
se deben perder estes tres anos.
Debemos manter os acordes sobre consumos enerxéticos, sobre
desenvolvimento industrial .e l)a
introdución de novas tecnoloxias
de produción eléctrica. Galiza terá que seguir senda produtora de
enerxia e non receptora. Se cadra alguén pretende pasado mañá cambiar o actual sistema tarifário ún.ico para o Estado e que o
recibo contemple o Transporte de
enerxia. Daquela, se os centros
de prodt1eión-estivesen-no-trián=gulo do Mediterráneo, como ·quer
certa hipótese enerxética continental, poderiamos converternos
en dependentes.

*G. LUCA

A PREMINÉNCIA DE ENOESA E IBEROROLA NO MERCADO ELÉCTRICO ESTATAL XA PERMITIA ÁS DUAS EMPRESAS
MARCAR O PREZO FINAL DO QUILOVÁTIO. O NOVO GRUPO CONSOLIDARÁ ESA SITUACIÓN, TAN DISTANTE DA
COMPETÉNCIA ENTRE ELÉCTRICAS QUE O GOVERNO AZNAR ASEGURA DEFENDER. FERMIN PAZ LAMIGUEIRO,

Antes ou despois da fusión?

SECRETÁRIO NACIONAL DA FEDERACIÓN QUÍMICAS-ENERXIA DA C.l.G. E INTERLOCUTOR DO DEBATE INTERNA-

Antes e despois. Nen antes da
fusión habia competéncia nen a
veremos agora. Se miramos o
exercício do ano pasado, o 80%
das horas ou ben foron mercadas
por Endesa ou por Hiberdrola.
Agora menos, porque ainda que
os abrigasen a se desprender do
40% ou o 45% dos activos, que
van facer as duas empresas?
Unha venda controlada na que
se quedarán coa mellor parte da
distribución, producida con base
gas, carbón ou nuclear. Endesa
di que vai intercambiar activos
pero esto significará cambiar
mercado nacional por internacional. Para que? Para estar en
países da Europa e da América e
para que Unión Fenosa e Hidrocantábrico non superen o 20% do
mercado. Onde está a competéncia? Que nos digan quen marco u
os prezos na subasta, dia a dia,
nas 24 horas. Era manifesto que
xa antes había mesa camilla entre Endesa e lberdrola.

CIONAL SOBRE A CONCENTRACIÓN DO SECTOR, COMO MEMBRO DA F.S.M. (FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL),
CRITICA ASI O RECENTE TERREMOTO NAS ELÉCTRICAS E ANALISA AS CONSECUÉNCIAS POSÍBEIS PARA O PAÍS.

O altisimo prezo ambiental e
ecolóxico que a Galiza pagou
polo seu sist~ma de enerxia
poderia ser inútil.
Como sindicato consideramos
fundamental manteros níveis-deemprego pero hai que pensar no
país e nos cidadáns. Ninguén
poderá anularnos esta perspectiva. ·Por certo que a noite na que
se anúncia a fusión de Endesa e
Hiberdrola, CC_OO e UGT asinan co Grupo Endesa un acorde
para xubilar á xente aos 50 anos
cunha importante perda de direitos para todos os novos contratados. Desde o ponto de vista de
clase, provocan división e atomización sindical. Termos só
• perspetiva laboral será o mellar
apoio que lle poidamos dar, tanto
a Endesa como a /berdrola. Hai
. que ter vision laboral pero tamén
perspectiva política porque o que
ternos diante é unha manobra
política urdida na rua Ferraz e no
Governo central. Aznar insiste en
que non vai consentir que haxa
menos de catro operadores ou
cincq para garantir a competéncia. E unha grande mentira.

En que consisten logo as medidas do PP para asegurar a
competéncia?
Nunha grande mentira. Din que
cinco operadores en xeneración
garanten a competéncia. Nen
dezasete. O que asegura a
competéncia e o tamaño dos
xeneradores. No mercado de
xeneración, que é onde pode
haber competéncia, esta conséguese só polo tamaño.

Non nacera a UE da iniciativa
dun mercado único de enerxia?

Se a livre competéncia xa non
existia antes, que sentido ten
a fusión?
A comisária del Palácio ven talando desde hai anos do mercado
único de electricidade. Mais a velocidade de liberalización do mercado é diferente en todo o continente. Aqui séguese o modelo
anglosaxón pero na Franza a
ABF ten maioria de capital público. Esta operación debe interpretarse como que Endesa e lberdrola estabar.i a se molestar entre
elas. Estarian de acorde en parte
pero non en todo. Por exemplo:
cada empresa ten un território na
distribución pero na xeneración
non. Se lberdrola resolve instalar
un grupo de ciclo combinado nas
costas de Huelva, loxicamente
obrigaba á outra empresa a dotarse dun ciclo semellante. A insisténcia de Aznar e do ministro de
lndústria, pode conseguir que a
opinión crea na competéncia, pero eles non a proban.

Para Galiza, que pode signifi- __

O Livro Branco da enerxia ten
novas variábeis

car a fusión?
Os compañeiros da sección sindical de Endesa nas Pontes contemplan catro supostos: o primeiro é saber se ao país lle convén
manter un importante centro produtor dunha ,empresa que despois da fusión será a primeira do
mundo en número de clientes e a
cuarta en poténcia instalada. A
segunda é determinar se acaso

seria mellar que o centro das
Pontes fose vendido a Unión Fenosa deixando Galiza nas mans
dunha só empresa xeradora e
distribuidora, nun seitor que non
ten hoxe marxe para a competéncia. Outra seria que Endesa vendese o centro a unha empresa diferente, se cadra de ámbito europeu ou norteamericano que a
usasen coma via de entrada no
mercado peninsular. Derradeira-

mente, estaria a opción da venda
-ao grupo Repsol-Gas Natural, a
máis desatinada porque seria coma meter un Cabalo de Troia nos
planos da Pranta Regasificadora
galega. A regasificadora do Ferrol
depende dos dous grupos previstos nas Pontes, de 400 Megavátios. En calquer dos tres supostos, semella que a mellar opción é
seguir no grupo Endesa Jberdrola.
Ainda asi mantemos a nasa críti-

Pero o mercado único de enerxia
non se desenvo veu po as ve oc1dades diferentes de cada Estado. Nos tempos de Thatcher, o
Governo británico despegouse
do resto da UE e agora a paradoxa é a da Franza que mantén
o seitor enerxético dominado pola empresa pública. Podarían ter
a tentación de pedirlle a. Franza
que privatizase o seu mercado
porque, se non, a Europa dos 15
non será nunca a dos 25. Eu estarei sempre da parte dos francesas e non dos de aquí, que incluso na órbita sindical defenden
coa boca pequena a privatización. O resultado do intento da
Comision de armonizar as políticas enerxéticas dos diferentes
Estados da UE, vese no que está a acontecer na crise dos carburantes. Quera ver se Rodrigo
Rato dá argumentado en termos
comparativos a proibición de fusión de Unión Fenosa e Hidrocantábrico. É irrefutábel que o
número de empresas non define
a competéncia. O tamaño, si.•
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UNIVERSIDADE

Villanueva aceita tratar aproposta despois_de dous dias de encerramento

Os CAF péchanse no Reitorado de San~ago
para pedir catro prazos no pago da matrícula
espazo de tempo moi redúcido,
pouco máis de un mes, non alívia a carga económica que su_pón. Pola contra indican que
cando se trata de efectivizar o
ingreso das bolsas , o retraso
pode chegar até o mes de Abril.

-0- P. BERGANTIÑOS

Cunha concentración de estudantes diante da Casa da Bal- ,
conada rematou o Mércores 25
de Outubro a média mañá o encerramento que nas dependén- ·
cias do Vicereitorado de Extensión Cultural e de Estudantes
da Universidade dé Santiago
_ protagonizaran durantes tres
dias membros dos Comités
Abertos de Faculdade (CAF).
Exixen que os universitários
poidan pagar a matrícula en
,c atro prazos e que a cuantia
das bolsas se entregue aos estudantes antes do final do ano.
O encerramento dos CAF veu
motivado pola negativa da Universidade de Santiago a flexibilizar o pago das matrículas. A
proposta da, organización estudiantil é a de que os estudantes
poidan abonar o custe do curso
en catro prazos en lugar de
dous, como está estipulado actualmente na Universidade de
Santiago. Suman a esta reivindiCé!.Ción a petición de que o pago
das bolsas de axuda aos estudantes se efectivice antes do
mes de Decembro.
Pésie a sua negativa inicial, o
Martes 24 de Outubro á noite, o
reitor da Universidade de Santiago, Dario Villanueva comprome-

Ademais do peche, os CAF convocaron unha concentración de apoio que se celebrou o
Mércores 25.
A. PANARO

teuse a manter unha ·reunión coa
asociación estudiantil a vindeira
semana e discutir a proposta. Inicialmente Villanueva negouse a
negociar argüindo que a proposta
dos c:atro prazos de matrícula xa
tora debatida no Claustro, durante o pasado curso, e rexeitada.
Pero os CAF aluden á falta de
representatividade dos órgaos
de Governo da Universidade
-no~ que a representación estud ianti I non chega ao 30%- e
manteñen que foi a própria equipa reitoral a que botou abaixo,

cos seus apoios, a proposta.
Neste sentido a organización estudiantil valora positivamente o
cambio de actitude de Dario Villanueva. "Conseguimos que se volva tomar en consideración a proposta e arrincamos o compromiso
do reitor de que se vai éstudar",
indica Marcos Maceira, representante da organización estudiantil.
Os CAF ·explican que a média
do custe da matrícula sitúase ao
redor das 100.000 pesetas e
que o pago en dous prazos- nun

"Reivindicamos como unha medida lóxica e beneficiosa que se
estabelezan catro prazos -indican. Este pagos corresponderíanse cos meses de Novembro,
Decembro, Xaneiro e Febreiro.
Tamén reclamamos da Universidade que pule e presione á Xunta e ao Ministério para que se
transfiran as competéncias en
matéria de bolsas e que se axilice o trámite da sua concesión,
de tal xeito que se ingresen os
cartos, como mínimo, antes do
remate de Decembro , como xa
acontece noutras universidades".

Máis de 48 horas
Os membros da organización estudiantil entraron na Casa da Balconada a média mañá do Luns
23 de Outubro. Daquela anunciaron un peche indefinido até que a
equipa reitoral accedera a dialogar sobre a proposta. A presenza
dos estudantes paralizou a parte
superior do edificio e imposibilitou
o traballo nas dependéncias do
Vicereitorado de Extensión Cultural e de Estudantes. +

POLÍTICA MUNICIPAL

Na primeira votación partiparon amaioria dos viciños

OGoverno municipal de Lugo
leva ás furnas a eleición dos alcaldes de bairro
"Non se lle_pode ter medo as
furnas", ·engade o alcalde para o
cal estas eleicións van rematar
"co nomeamento dixital dos pedáneos e con que estes sexan
correveidiles eleitorais". Neste
sentido a tenente-alcalde Branca Rodríguez Pazos valora "moí
positivamente" a resposta da
xente nesta primeira convocatória. "O alto grao de participación
dá conta do importante que é
arbitrar fórmulas para posibilitar
unha maior participación da
xente na vida municipal'', indica.

-0-P.B.

A maioria dos viciños da parróquia
lucense de Ombreiro quixeron
participar o Martes 24 de Outubro
na votación do que vai ser o primeiro alcalde de bairro elexido por
votación popular. O Governo municipal de Lugo repetirá o proceso
en cada unha das 54 parróquias
que conforman a zona rural do
Concello co ánimo de democratizar a vida municipal e rematar co
"nomeamento dixital"-destes representantes. O PP, que rexeita a
medida, non quixo formar parte da
primeira mesa eleitoral e calificou
a medida de '1omadura de pelo".
A figura dos alcaldes de bairro 9u
pedáneos non é nova . A sua
existéncia ven recollida na Lei de
Réxime local, pero polo xeral ou
non existen ou son nomeados a
dedo. Do mesmo xeito que se votan os concelleiros e o alcalde, en
Lugo, o Governo municipal optou ·
por aprobar un regulamento no
que se recolle que son os p~ó
prios viciños os que teñen que
escoller a estes representantes.
Tanto para o alcalde Xosé López
Orozco (PSOE) como para a re-

O Concello habilitou unha furgoneta como cabina eleitoral.

presentante do BNG, Branca R.
Pazos, a medida é un paso adiante a respeito da democratización
da vida municipal. Sen embargo
non é da mesma opinión ·o grupo
municipal do PP, para o cal o proceso "só vai xerar enfrentamentos
e divisións entre os viciños". O
seu portavoz Ramón Árias interpreta que as persoas eleitas non
serán os representantes dos viciños no Concello, senón delegados·do alcalde que pode destituir.

E certo que o regulamento mu:nicipal recolle a posibilidade de
cesar aos tamén chamados pedáneos, pero o rexedor municipal asegura que só vai facer
uso desta posibilidade en casos
excepcionais. Orozco indica
que ten o "suficiente sentido comu n para respetar as decisións
dos viciños" e que non vai promover o cese de nengun pedáneo a non ser que se produza
·
. un feito "gravísimo".

Na votación de Ombreiro resultou eleito Xosé Manuel López
Pardo, presidente da asociación
de viciños. O PP negouse a
participar na mesa e calificou
de "tomadura de pelo" o proceso ao seguir considerando que
os pedáneos van ser representantes do alcalde e non do bairro. As mesas ~stán integradas
polo alcalde, un funcionário e
un representante de cada organización política. Pero o PP
taf11pouco aproba esta composición. Defende que as mesas
eleitorais deberian estar conformadas por viciños elexiqos polo_s residentes na parróquia. +

·Solicitada a inabilitación
do edil ferrolán
Román Cenalmor
por prevaricación
O concelleiro do PP ferrolán
Román Cenalmor non pasa
polos mellores momentos.
Xusto despois de que
anunciase o abandono do
grupo popular polas
discrepáncias no seu interior
e polo seu aliñamento co
antigo alcalde Xan Blanco,
topou coa fiscalia, que lle
acu5a dun presunto delito
de prevaricación ao saltarse
as normas de concurso e
libre concorréncia nunha
adxudicación. A petición de
pena apresentada polo fiscal
é de nove anos de
inabilitación para o exercício
de cargo público. Contodo, o
afastamento de Román
Cenalmor do PP e a petición
fiscal, nada teñen que ver,
ainda que o abandono do
concelleiro permitiria ao PP
recuperar un escano. +

Manifestación
en Marin contra
as mortes no mar
"Non máis mortes no
mar" era o lema co que na
tarde o Sábado tivo lugar
unha numerosa
manifestación na vila de
Marin. As trecentas
vítimas dos últimos dez
anos e o recente
afundimento do Arosa
estaban na mente dos
presentes na
mobilización. Estímase
que as causas de tanta
mortandade están na
precariedade laboral (o
82% dos contratos son
eventuais} e a
conseguinte falta de
formación, a escasa
renovación da frota e a
insuflciéncia no control e
nas inspeccións para
verificar o bon estado das
embarcacíóns
pesqueiras.+

Recorrida a absolución
do alcalde
de Becerreá
O PSdeG-PSOE apresentou
un recurso contra a
senténcia que absolveu ao
alcalde de Becerreá, António
Fernández Pombo (PP), dun
presunto delito contra os
-direitos cívicos ao negarse a
convocar plenos e non dar
resposta a máis de 150
perguntas formuladas pola
oposición, acusación pola
que tanto os demandantes
-os socialistas- como o
ministério fiscal solicitaban
dous anos de inabilitación
para o exercício de cargo
público. Tras a denúncia
apresentada polo PSdeG, o
alcalde de Becerreá cambiou
de atitude e non se
reproduciron as condutas
que, durante o mandado da
pasada corporación,
impediron á oposición
municipal aceder a
determinada documentación
e a alguns expedentes
municipais. +

Onde está ·. o
capitalismo neoliberal?
MANlÍEL CAo

fu decisións económicas• da nova maioria absoluta do Partido Popular non deixan lugar a dúbidas sobre o modelo efectivo a seguir que se caracteriza por unha continuidade histórica coas práticas realizadas desde sempre pola direita autoritária española. Estamos <liante dun sistema intervencionista
clásico no que as institucións e empresas españolas están submetidas aos ditados do poder político na medida en que esto
é posíbel no contexto dunha economía ·globalizada e xa integrados na Unión Europea. Os cámbios redúcense á fraseoloxia seudoideolóxica utilizada que é puramente propagandística e deseñada para entreter aos incautos que se autoconsideran lúcidos contemplando o dedo en lugar da lua. En efecto,
a idea falanxista de "nen capitalismos nen socialismo" apropriada para o contexto histórico dos anos 30 é agora substituída pola idea liberal útil para xustificar intervencións directas e indirectas que pretenden todo o contrário.
E é que o chamado capitalismo liberal na España non existiu
nunca e dificilmente existirá algunha ve:z, dada a estrutura política, territorial e de grupos dominantes que hexemonizan o
aparato do Estado desde hai moitos séculas. Nun Estado no
que a Duquesa de Alba ven ser a maior proprietária territorial,
imobillária e histórico-artística de toda Europa sen especiais
conflitos non há agramar capitalismo liberal algun senón que
haberá unha adaptación das estruturas semifeudais aos novas
cámbios tecnolóx:icos e sociais pero só no que atinxe aos cámbios institucionais e no aparato do Estado. O que máis se aproxima ªº modelo español é unha espécie de capitalismo mono- .
polista que pode tomar a forma de empresas formalmente privadas pe19 nas que as principais decisións dependen do poder
político. E de admirar a pericia coa que as empresas monopolistas españolas de carácter público se converteron en monopólios aparentemente privados pero submetidos aos critérios
do govemo. Este capitalismo guiado é do go.sto de boa parte da
sociedade española que contemplaba con reticéncia a perda de
poder do Estado a mans das empresas multinacionais aducindo
unha dependéncia respeito doutros Estados ou dun tipo de po- der económico multinacional sobre o que cada ve:z, seria máis
difícil influír. A renacionalización das políticas no seo da pró- ·
pria UE favorece ás preferéncias destes grupos sociais e políticos ternero.sos de perder priviléx:ios e non ser capaces de competir nun mercado realmente máis liberalizado.

Cas1or Gago, Conselleiro de Agricultura.

Neste contexto, a fusión entre Endesa e Iberdrola no mercado eléctrico nada ten que ver, obviamente, coa liberalización e as políticas antimonopolistas senón con todo o contrário. En realidade, os obxectivos da fusión son políticos
atendendo á hexemonia dos grupos dirixentes en ambas
empresas na léxica de se converter nun monopólio controlado. pero netamente español. O feito colateral de furtarlle
ao País Basca a sede de Iberdrola é especialmente·estimado
polo novo nacionalismo español intervencionista.
Máis penoso para a Galicia é o caso da absorción de Puleva
por Azucarera Ebro coa formación dun supergrupo agroalimentar español controlado de facto palas Caixas de Aforras
de Castela-León e guiado polo Govemo central. Pode resul. tar perigoso para a pervivéncia do sector lácteo galego a inclusión neste grupo de ráncia españolidade máis há imputarse á Xunta de Galicia, entidades financeiras, empresas lácteas, sindicatos e gandeiros da nosa terra, o resultado final dun
proceso que só indica a escasa capa.:idade e febledade do entramado económico, político e social <leste país. Ten motjvos
a Xunta e o Conselleiro Castor Gago para mostrarse feliz qado que se desfixo definitivamente dun sector que só lle ocasionaba problemas de imaxe e para o que nen as institucións
públicas nen ~ sociedade civil tiveron nunca proxecto viábel
e sostíbel cara o médio prazo. •
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Onovo xigante alimentar xa se prepara
para ser absorbido por algunha transnacional

·Afusión entre Ebro e Pu leva
_fai esvaecer a Leyma
~ CÉSAR LORENZO GIL

Só dezaoito meses despois de
que Leyma fose vendida ao
grupo lácteo andaluz Puleva, a
-empresa galega xa pasou a
terceiras mans. A fusión con
Azucarera Ebro fai que a compañia radicada en Arteixo se
perda nun océano empresarial
que ten unha facturación anual
de 336.126 millóns de pesetas.
Leyma tivo unha facturación en
1999 de 1.001 millóns de pesetas, fronte aos 62_.663 do seu
grupo proprietário, Puleva. Coa
fusión, a representatividade da
leiteira galega esváese, e con ela
toda a estratéxia pactada entre a
Xunta de Galicia e a indústria
granadina antes da sua venda.
Daquela, o conselleiro de Economía, Xosé Antón Orza, puxéralle
várias condicións ao proceso de
compra de Puleva. Por unha parte, os novas danos non poderian
vendela, nun prazo de tres anos,
sen o consentimento do governo
galega ; investir na compañia
2.200 millóns de pesetas antes
de 2002 e garantir que o 60 por
cento do leite envasado por Leyma procedería da Galiza. Por outra parte , coa connivéncia do
conselleiro de Agricultura, Castor
Gago, Orza propúxolles ás caixas
galegas e máis ao Banco Pastor
iren tomando control de pacotes
de accións, coa fin de "galeguizar" aos poucos a empresa.
Coa presente fusión , todo aquilo
quedou en água de bacallau. O
próprio Orza non quixo comentar
nada sobre a fusión ; ignorando
asi o seu cometido de vixiar o que
se facia coa compañia, e todo parece indicar que os fios de governo de L~yma van estar cada vez
máis lonxe. lso sen contar que os
investimentos galegas perderon
peso. Se en Puleva, por exemplo,
Caixa Galicia controlaba máis do
5 por cento do capital, na nova
compañia só posuirá o 1,9.
Para os expertos· ~conómicos,
esta fusión ten a sua orixe hist6rica a princípios dos anos 9.0.
Ebro pretendía controlar tres
produtos básicos do sector alimentar (arroz, azucre e leite) para poder instalar a baixo custo
indústrias de elaboración, con
grande valor engadido (sobremesas, pratos pre-elaborados ... )
e tamén para afianzar o seu poder fronte ás grandes superfícies ·
comerciais, que sempre determinan moitos aspectos da venda
do produto baixo os seus particulares intereses (marcas brancas, descantas especiais ... ).
Ambas_empresas tiveron dez
anos de fagocitación no mercado
para se faceren· cunha posición
de superioridade sobre os seus
competidores a nível español. Puleva, alén da sua própria m.arca

leis agrícolas europeas, obrígaos
comercial, contrdla Leyma, Ram e
a compraren fortes grupos para
Castelló. Ebro, á parte do azucre
iren, pouco a pouco, dominando
desa mesma marca, controla várias marcas de arroz que teñen
os mercados.
máis do 30 por cento da cuota de
O conselleiro de Agricultura conmercado dese cereal no Estado.
siderou que esta fusión benefícia
Coa fusión, estase a preparar o
os traballadores de Leyma. "Unpróximo paso. Vários xigantes aliha empresa máis
mentares muncompetitiva
e
diais puxefon os
máis viábel pode
ellos no brillante
monsfro Ebro ·pu,,
axudar a buscar
pretendia
canles de comerleva. Com'p añias
cialización neste
francesas e"nortecontrolar tres
mundo, cada vez
americanas pare- '
produtos básicos máis pendente da
cen as mellar si-'
mundialización".
tuadas para facer,
do sector
Esta opinión mande aqui a uns poutívoa
tamén a dicos anos, unha·
alimentar para
rección do sindinova macrofusión.
cato
Xóvenes
A pouca vontade ¡- poder instalar a
Agricultores.
que o accionista 1
maioritário
de 1 baixo custo
Para
Unións
Ebro (a gala Saint
Agrárias e o SinLouis Sucre) tiña 1 indústrias de
dicato Labrego
de se unir aos anelaboración.
Galega, esta fudaluces pode sigsión pouco vai
nificar que algunafectar ao sector
ha indústria da
lácteo galega, xa
sua concorréncia
directa na Franza está pendente
simple títere desde a venda a
Puleva en Xullo do ano pasado.
de poder entrar proximamente no
accionariado. Os estadounidenTanto unha coma outra central
ses tamén procuran tomar canta
pensan que "é unha mágoa que
dunha indústria tan ben colocada.
o governo autonómico estea a
deixar convertido nun ermo o
Os problemas dos norteamericapital empresarial en sectores
canos para introduciren os seus
estratéxicos, caso do leite".+
produtos, por confrontación coas

Ebr9
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OEstado acelera oproceso de centralización industrial

Ogrupo Ebro deixa en Bolsa
o 30% e promociónase a entrar ~o . IBEX 35
-0- RAMÓN MACEIRAS

para o sector lácteo galega.

A especulativa fusión de Ebro
e Puleva é, por carambola, o
tiro de grácia para as posibilidades de crecemento independente de Leyma e do sector lácteo galego e a proba
definitiva de que a Xunta de
Galicia foi cómplice dun crimecon premeditación e aleivosia
cando aceitou o ano pasado
as imposicións de Madrid para darlle o visto e prace á
compra de Leyma por Puleva.

Tamén se dá aqui a característica antes mencionada de que
o novo grupo acumula músculo
financeiro para continuar a sua
política de investimentos cara
o exterior. Ebro-Puleva quer
competir en Europa e está participada por capital francés (ST
Louis Sucre). Xa se anunciou
que continuará a sua política
de absorcións en Europa. Por
outra banda, os sectores do
arroz e o azucre sofrirán restric i ó ns de cuota a través da
OMC europea. Non é casual
que se invista en leite cuxa
produción quedará, supostamente a partir do 2003, libre de
cuota.

O proceso de concentración
monopolística que se está a dar
no Estado español é brutal e está conducido en todos os casos
por unha dinámica centralizado-.
ra (baixo a tutela do Governo
central) que fai de tJladrid o centro de todas as decisións empresariais en cada vez máis
sectores da economía. O outro
compoñente da concentración
económica de carácter centralista consiste en que a política de
investimentos dos novas grupos
resultantes diríxese cara o exterior. E para rematar, un alto
compoñente especulativo deixa
aberto o negócio en bolsa como
válvula de entrada e saída de
novas grupos económicos.
A operación mediante a que
Puleva absorbe Leyma, e agora
é mesmo fagocitada por Azucarera Ebro, cumpre ponto por
ponto a devandita configuración. En primeiro lugar, configura-se un holding Ebro-Puleva
que se converte no pri!Tleiro
grupo alimentar do Estado español que lidera os sectores do
azucre, o arroz e agora o leite e

Directivos de Ebro e Puleva clebra a fusión.

fe.rmentados, e participa ampliamente na conserva e o
aceite de oliva. A xoia da coroa
é unha empresa ponta do sector agroalimentar (Puleva Biotech), unha compañia adicada
ao sector da biotecnoloxia, na
que se di que está o futuro e
moito xa do presente da indústria agroalimentar.
O caso é que agora unha em -

presa dirixida desde Madrid
decidirá sobre poi íticas de
mercado, produción, política
de relacións laborais, organización da produción, planos de
futuro, etc, sobre empresas
que forman parte de sectores
estratéxicos para várias autonomias. No caso galega, está
claro que o sector lácteo é pear do tecido produtivo do naso
país. Senda Galiza o principal

1

produtor leiteiro do Estado, o
peso do noso país neste campo convértese, por obra da
concentración de capital foráneo, nun débil grupo de presión á hora de participar en
políticas sobre o sector. A responsabi lidade da Xunta de Galicia neste caso é tremenda e
as consecuéncias da sua deixación de funcións serán terríbeis no futuro a meio prazo

E para rematar, o carácter especulativo da operación queda
confirmado non só pala presenza de dous coñecidos especuladores (Tallada -que nome!....: e
Mesonero Romanos), senón pala decisión de deixar en bolsa
mais do 30% da nova compañia
o que sig~ificaria un capital circulante de mais de 250 mil millóns de pesetas, o que converte
a Ebro-Puleva en firme candidato para ao IBEX-35, grande ranking das principais empresas da
bolsa española.
Estas características danse en
todos os procesos de fusión e
concentración de capitais da recente história baixo o Governo
PP. Desde a fusión dos Bancos
Santander e Central Hispano,
até a mais recente de Endesa e
lberdrola. Monopolización, centralización e especulación son os
eixos da "liberalización" do PP.•

>1Mt.JiHiiiiii1

A Europa dos monopólios
A anunciada fusión entre as eléctricas En,
desa e Iberdrola salienta a crecente con,
tr.adición á que se enfrentan os regula,
dores europeus.
A medida que o sector eléctrico europeu
se "liberaliza", os monopólios apresúranse
para adquirir os seus rivais co fin de prote,
xerse da competéncia, táctica que se burla
na prática dos presuntos propósitos perse,
guidos pola liberalizazón.
Esta non é a primeira vez que várias em,
presas eléctricas suman forzas na Unión
Europea. Desde que se desregulou o
mercado hai agora dous anos, a indústria
asiste a un forte incremento das fusións,
a medida que os antiguos monopólios se
esforzan por reducir os custos e lidiar
coa caída dos prezos da electricidade.

autoridades regulatórias da Unión Europea.

"As empresas [no sector eléctrico) sen.ten a
presenza da liberaliza, '
,
zón -e están a tratar de
adoptar decisións estru,
turais para prepararse
para a livre competén,
cia a escala europea no
marco do sector eléctri,
co", dician desde a UE,
segundo cita o Financial
Times. A curto prazo,
esto pode levar a que se
reforcen as posicións
dominantes nos merca,
dos de cada país.

As principais operacións de EnBW están
caneen tradas na raia franco,alemana.
Na medida na que EnBW poderia con,
verterse nun campe,
tidor de EDF, a Co,
misión advertiu que
ten sérias dúbidas so,
bre a compatibilidade
da operación co mer,
cado comun, se se to,
ma en canta que a
transacción poderia
eliminar a potencial
· entrada dun competi,
dor no mercado fran,
cés.

'A medida
l

que o sector e éctrico
europeu .
se «liberaliza»,
os monopólios
apresuranse
para adquirir
os seus ri vais co fin
de protexerse
da coÍnpeténcia"

O mesmo rotativo afir,
maba esta semana que
a fusión de Endesa e
Ao sentir as ,areas movedizas embaixo dos
Iberdrola será revisada
palas autoridades com,
seus pés, os monopólios doutros setores
· que foron liberalizados, como o de teleco,
petentes españolas e
municacións e os servizos postais, tamén · que o departamento
recorreron ás adquisizóns para tratar, dese
antimonopólio da UE
modo, de mantera sua posizón dominante
está a investigar tamén
no mercado.
outra grande operación
do sector eléctrico: a
Pero o certo -é que en nengun outro sector
plan~ada compra da alemar..i Energie Ba,
é a mencionada estratéxia tan evidente co,
den, Wuerttemberg (EnBW) pola francesa
mo no eléctrico, feito que ' non escapa ás · Élernit.ité de france (EDF).
}• 1

/

A maior fusión no
sector eléctrico no
que vai do ano foi a
combinazón das ale,
manas Veba e Viag,
en E.On Ag, unha
transacción que foi
obxecto dun forte es,
crutínio regulatório
en Bruxelas.

A fusión un~u a duas
empresas que eran competidoras no sec,
tor eléctrico alemán e a Comisión auto-::
rizou ..o acordo só despo.j_s tl€ impór .unha

série de estritas condicións e desin,
versións ás partes.

As autoridades antimonopólio enfróntan,
se, en certa maneira, a problemas seme,
llantes noutras indústrias desreguladas. No
sector postal, que se está a abrir gradual,
mente á competéncia, algunhas entidades
están cobizosas por construir unha sólida
rede de empresas subsidiárias a fin de pre,
pararse dese modo para a crecente compe,
téncia no sector.
Deutsche . Post tratou de realizar adquisi,
zóns en toda Europa, provocando que al,
guns competidores se queixasen de que es,
tá a utilizar o seu poder monopolístico pa,
ra impedir que se produza unha auténtica
liberalizazón no mercado.
Un dos primeiros intentos de desregulazón
na UE tivo lugar no sector das telecomu, .
nicacións e orixinou unha série de alian,
zas e fusións.Todas as operacións foron
obxecto dun intenso escrutínio por parte
da Comisión Europea.
Mais recentemente, cando duas opera,
doras, a sueca T elia e a noruega T elenor,
aceitaron fusionarse, a Comisión exixiu
que as compqñas facilitasen o acceso. in,
1 . .discriminado~,fl.~µ'a n~~q.e: .cmY~ll;htfi. •
,. ~
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Xornadas
de arquitectura
bioclimá~ca

De volta
para Madrid
sen paseo en
catamarán

O Coléxio de Arquitectos
organiza en Santiago unhas
xornadas nas que se van
debater aspectos referidos á
arquitectura bioclimática.
Celébranse na Casa da
Conga, cada Venres e
Sábado, do 20 de Outubro ao
11 de Novembro e teñen
como obxectivo espertar o
interese profisional por un
deseño que teña en canta as
características climáticas e
do contorno á hora de
proxectar unha edificación.
Nos debates tamén participan
alguns compoñentes do
Coléxio Oficial de Biólogos.
Unha exposición recolle,
ademais, un total de 49
proxectos realizados por
arquitectos de todo o Estado,
nos que se plasman as
posibilidades que oferece
este tipo de arquitectura.•

Na ponte do 12 de O utubro,
55 emigrantes afincados en
Madrid que viñan de excursión co ánimo de realizar unha viaxe en catamarán polos
canóns do Sil tiveron q ue
quedar no embarcadoiro. A
empresa concesion ária do
servizo, Viaxes Pardo, tíña11es reservado sítio para o Sábado 14 pero ao chegar tal
contrato non existia.
Incialmente a Asociación
Cultural a Xuntanza de galegos en Alcobendas falou con
Viaxes Pardo, conces.ionária
<leste servizo, para contratar
o paseo. Aproveitou a chamada e interesouse polo orzarnento que esta empresa
lles facia por xestinar toda a
viaxe. O prezo era demasiado caro e a A.C. A Xuntanza
decidiu limitarse só a contratar a viaxe en catamarán, pero para aquela, segundo Viaxes Pardo, xa non quedaban
prazas.
Probaron sorte e chamaron
novamente identificándose,
desta volta, como Asociación

San Sebastián de los Reyes.
Daquela, para o mesmo dia,
xa había praza. Pero unha
vez no pafs e despois de chegar ao embarcadoiro, os 55
turista non puideron sair no
catamarán.
A reserva desaparecera. A
escusa da concesionária é
que a encarregada fora despedida e a reserva estaba
apontada para o dia seguinte. Pero para entón os excursionistas xa tiñan que estar
de volta. •

CANTINA
MEXICANA

Constituen en Madrid aAsociación 'Rosalia de Castro'

As galegas do exterior.
téndense os brazos
A emigración tamén afecta á
muller. Deso saben un grupo
de traballadoras de Madrid
que levan meses argallando o
xeito de unírense e estabelecer contactos con outras emigrantes. Veñen de constituir a
asociación " Rosa lia de Castro", e teñen xa un calendário
de actos para darlle vida. Estud ar a história da emigración desde unha perspectiva
femlnina é un dos obxectivos.
A asociación nace da idea dun
grupo de mulleres , entre elas ,
Helena Veiguela, quen salienta
que "arelan desenvolver dentro
do marco das asociacións un
amplo labor sócio-cultural, encamiñado a salientar o rol das mulleres que, lonxe da Galiza, foron e son capaces de representar a identidade do noso país
nos diferentes estamentos, desde as tribunas ou as cátedras,
nas diferentes manifestacións
das artes e os ofícios , até os
traballos humildes e cotiáns" .
Durante o pasado verán este
grupo de mulleres estiveron estabelecendo os obxectivos da
asociación: a organización de
conferéncias, mesas redondas,
seminários e congresos. Ademais queren estabelecer intercámbios e cooperación con outras organizacións, non guvernamentais, a fin de promover que
analisen e divulguen os efeitos
da emigración no papel que a
muller ten que desenvolver".

RUA MARTI N CÓDAX
VIGO

Que é o que percura esta nova
asociación? Segl,lndo explican, o
estudo e a difusión do papel da
muller galega na sociedade, a
sua contribución, os problemas
cos que se atopa, os problemas
específicos da muller na emigra-

ción, e tanto na actualidade como ao longo da história. Asi un
primeiro seminário permanente
organizado palas mulleres de
"Rosalia de Castro" vai comezar
o 18 de Outubro
e continuara até
Marzo. A enearregada de abrir
esta série de
p~rcura
conferéncias é a
historiadora e
conce l leira en
Compostela, Encarna Otero, que
tratou "A história
de Galiza no espello das mulleres" na libraria
Sargadelos en
Madrid.

coa participación de Vitória Villaverde e Eva Lema. A maiores,
proxección de titas no Centro
Galega de Madrid durante Febreiro: Mamasunción e Sempre
Xonxa, de Chane
Piñeiro, están
confirmadas.

A asociación

O obxectivo dest e seminário é
coñecer a traxect ó ria das mulleres galegas através da história.
Este tamén é o
propósito da exposición fotográfica que están a
organizar, "Memória de partida
e do país de aco11 ida". Esta mostrar"ítinerante, para a que solicitaron _a colaboración de todo
aquel que poda
proporcionar
imaxes de emigración e muller,
estará nos centros galegas da província de
Madrid. Será clausurada na semana das Letras Galegas do
vindeiro ano no centro da rua
madrileña de Carretas.

o estudo e
a difusión
do papel
da muller,
nomeadamente,
na emigración.

Ciclo de
conferéncias
Outras conferenciantes que pasarán por Madrid
son Mª Xosé
Queizán, que
contará a sua experiéncia como
escritora o 22 de Novembro; a
profesora Carme Blanco impartirá o 13 de Decembro a conferéncia ¡'Maria Mariño Carou e as
voces ocultas da poesia imposíbel"; xa en Xaneiro, o 25, será a
catedrática de Comunicación
Audiovisual Margarita Ledo Andión a que conv~rse de "Mulleres vendo mulleres"; para o 24
de Abril a profesora da Universidade de Compostela, Cristina
Patiño, mergullarase en "Concepción Arenal: unha pensadora
galega", e xa na víspera do Dia
da Muller Trabal/adora , o 7 de
Marzo, celebrarase unha mesa
redonda co título "Mulleres , exílio e emigració(;l", que conta xa

Para as sócias da "Rosalia de
Castro", xuntarse e traballar é tamén un xeito de comunicarse entre elas e, non só non perder os
vencellos coa cultura galega, senón ser un referente do país de
orixe no exterior. E non queren
quedarse unicamente en Madrid.
Por esta razón convidan a todas
as mulleres galegas que están
fora a pertencer á asociación.
Dispoñen dun apartado de·corre-,
os, o nº 264, 28.080 de Madrid. •

Campaña contra
a Lei de Estranxeria
en Burela
Tabanca, a asociación que
agrupa a comunidade de
caboverdianos afincados
na localidade lucense de
Burela, vén de pór en
marcha unha campaña
informativa e de
mobilizacións en contra da
reforma da Lei de
Estranxeria promovida
polo Governo central. Os
membros desta asociación
iniciaron unha recollida de
sinaturas de solidariedade
co colectivo de imigrantes
que viven no Estado e
tamén programan unha
série de charlas
informativas. Tabanca
mantén que a reforma
representa unha volta
atrás nos aspeitos máis
positivos da lei actual e
acusan ao Governo central
de propiciar a alarma
social e o rexeitamento
social cara os imigrantes. •

Homenaxe
a Ricardo Mella
Co gallo do setenta e cinco
cabodeano da marte do
militante e pensador
anarquista de Vigo, Ricardo
Mella, o Sindicato de Ofícios
Vários de Vigo da
Confederación Nacional do
Traballo organiza dous actos
de homenaxe. O primeiro
deles, que terá lugar o
Venres 27 de Outubro ás
oito da tarde, consiste nunha
conferéncia do profesor
universitário de filosofia
Antón Fernández na sala
Sargadelos e a
apresentación ·do folleto
escrito no seu dia por
Ricardo Mella, "Doutrina e
combate". O segundo dos
actos, que se celebrará o
Sábado 28 de Outubro ás
cinco da tarde, é unha
oferenda floral no cemitério
civil de Pereiró. •
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A.ETAvolve
atentar contra
un funcionário de prisións
A ET A volveu atentar contra
o colectivo de funcionários
de prisións por primeira vez
desde o secuestro de José
Antonio Ortega Lara, en
1996. Desta vez, a vítima foi
Máximo Casado, morto en
Gasteiz ao estoupar unha
bomba lapa aderida ao seu
coche o pasado Domingo,
22 de Outubro. Este
atentado chegou horas
despois da masiva
manifestación que axuntou
en Silbo máis de 200.000
persoas en contra da
violéncia. Esta mobilización
tora boicoteada polo PP e
mais polo Foro de Ermua.
Casado era membro do
sindicato CCOO e
traballaba no cárcere de
Nanclares de Oca.•

O ministro de Facenda, Cristóbal Montara.

Os nacionalistas galegas critican o'fetichismo do déficit cero'

O Governo apresenta
os orzan1entos do 2001
centrado na 'obsesión contábel'
A contabilidade é o que máis
preocupa ao Governo central
na elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado para
2001 e por iso apresenta un
cadro que fai máis fincapé
nos grandes números macroeconómicos que na análise
dos presupostos por partidas
de gasto. lsto agacha, a xuízo
da oposición, unha escasa
ambición social e unha "obsesión contábel" que prescinde das necesidades reais.
A defensa dos Orzamentos para o
2001 que fai o Govemo non entra
a desglosar os 25 billóns de pesetas que sumarán todas as partidas
do mesmo; céntrase nos resultados e, máis concretamente, nas
grandes cifras macroeconómicas
que se lograrán pola aplicación
dos presupostos. Asi, destácase o
crecimento da economía nun
3,6%, a redución do déficit público
deica o 0,3% do Produto Interior
Bruto, a criazón de 387.300 postos de traballo ou a consecución
dunha inflación do 2% anual. É a
tónica do PP desde que chegou
ao Govemo, destacar éxitos futuros, pouco importa que despois se
dispare o IPC, trátase de anunciar
unha porcentaxe moi baixa.
O Governo .tamén se coida de
volver a lembrar as rebaixas fiscais, ainda que omite que serán

O "fetichismo do déficit cero" é
unha crítica qu~ tan os nacionalistas galegos. A mesma súmanse outras forzas da oposición;
IU referiuse á "deidade do déficit
cero" e o PNV lembrou que as
contas públicas son "regresivas
e insolidárias".

Que o Senado é unha cámara
inútil é unha opinión que comparten as tres forzas políticas
asinantes da Declaración de
Barcelona, BNG, CiU e PNV.
Para os nacionalistas,' a responsabilidade desta situación recae
sobre o Partido Popular, que estaría a tratar de convertela "nalgo totalmente inútil".

adecue ao modelo de Estado
que puxo en vigor a Constitución
de 1978. Entroques, o único que
fai é limitarse "a introducir a posibilidade de que os presidentes
autonómicos interve'ñan nalgun
debate e a decidir a ubicacón
duns sillóns que parece que serán verdes, despois de moitas
discusións".

En opinión dos nacionalistas, o
PP incorre en deslealdade constitucional coas Comunidades autónomas porque non remata de
dar ao Senado un carácter de
verdadeira cámara de represent~ción territorial para que se

As forzas da Declaración de
Barcelona tamén lembraron o
Informe das Comunidades autónomas de 1999, que detectaba
unha paralisación do desenvolvimento autonómico e do proceso
de reforma do Senado.+

WRÁl
~-.Olt\~

O presidente da
Generalitat de Catalunya,
Jordi Pujol, manifestou
que pensa seriament~ en
finiquitar a sua relación co
Partido Popular (PP),
tanto no Parlamento
catalán coma no
- Congreso dos Deputados.
No_seu discurso de
clausura do Congreso das
Xuventudes Nacionalistas
Catalanas, integradas en
Convergencia de
Catalunya, Pujol admitiu
que a relación co PP "non
axuda a conseguir os
obxectivos do
nacionalismo catalán".
Para o presidente, CiU xa
demostrou que non segue
ponto por ponto os
mandados populares, en
temas como o conflito
basco, pero adiantou a
posibilidade de que, en
breve, poderian afastarse
totalmente dos seus
sócios.+

A "obsesión contábel" é unha
crítica que fan unanimemente
as forzas da oposición progresita. O Governo non gasta e demonstra ben pouca sensibilidade social, di a oposición. O
PSOE , por exemplo, lembrou
que a bonanza económica non
está a ser aproveitada para esten der a toda a sociedade os
beneficios da mesma.

O Senado é unha cámara inútil1
segundo os nacionalistas

outubro~

Pujol abre
a pÓsibilidade
de rachar co PP

através dos impostas indirectos,
porque os directos suben. Todo
para conseguir reducir o déficit
das Administración pú~licas.

Hai outra crítica que a cada é
máis repetida. Trátase do constante recurso do Governo central de modificar a lexislación
pola porta de atrás através da
Lei de Acompañamento dos
Presupostos. Esta trampa denunciouna Izquierda Unida, que
tamén tildou de "cómica" a pretensión do Governo de acadar
unha inflación do 2%, despois
do fracaso no control dos prezos no ano 2000. +

Ata o.31 -

,

Angeles Maestro
apreséntase ,
á coordenación de IU
Ángeles Maestro, ·
actualmente portavoz da
comisión de Sanidade no
Congreso, apresentou a
sua candidatura para o _
, posto de coordenadora de
Izquierda Unida. Maestro
disputará o liderato da
formación política diante
de Gaspar Llamazares e
Francesc Frutos. Agora
mesmo, parece que a
coal_ición está dividida
entre o núcle·o ortodoxo do
PCE (Marcelino Camacho
apoia a Maestro), a
herdanza do anguitismo
(Llamazares) e un ·camiño
cara á renovación e o
ensaio de fórmulas de
achegamento ao PSOE, tal
e como fixo xa Frutos nas
pasadas eleicións xerais. A
Asemblea Xeral da
coalición comeza o
próximo Venres, 27 de
Outubro.+ ·

Ata o30 de outubto, aexposición "A Historia d&Galkia"
no Ateneo cfe·sánta Cedlia en, Marin.. ''
·
Eata ó. 7de oovembro, aexposkión •Del>ae un conto•
na wda Cultura de ValdOv.mo.
Odía 3de novembfintentro dos RVenres Clli1tirais•
ceJébranse as conferelXias. 6A OinamizacióDJJos Sedores
Productivos• 00 Stlón d~Actos da ~ó»~ixa.
Galida en PoPtriédra. ~

ActuadQmds~ÍzeMúsita. fbkWrka 1m-t ~ ·
de.ntrq </P!.·~Musical~"' odla4de. nottemtm flQ''
Salóri de Actos da ~iáll CaixaGalkia~~vedíª-
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ls~ael bloquea sine die oproceso de paz iniciado en Oslo

Os países árabes, con fisuras, pechan filas con Palestina
-o-x.c.
j ?itl
;

A reunión dos 22 membi'os da
Liga Árabe fixo a máis dura
declaración conxunta, desde
o ·cúmio de Jartum, logo da
guerra dos Seis Dias en 1967.
Conxelación de relacións con
Israel, cando non ruptura dalguns paises, apoio político e
económico a Palestina e mesmo, nos casos de Exipto e
Xordánia, que contan con
Tratados de Paz, anúnciase
unha nova áctitude con Israel.
Barak, pola sua banda, suspende unilateralmente o proceso de paz e o seu exército
segue matando palestinos.
Despois do Sharm El-Sheij
ninguén albiscaba esperanza
de parar a xa denominada lntifada pola lndependéncia: lsrae I era a menos interesada,
porque o obxectivo nnal, recoñecido implicitamente por Benjamin Netaniahu nunha entrevista no Newsweek, era rematar xa co plano de paz, despois de sete anos incumprindo
sistematicamente todos os
acordos cos palestinos, pero
apresentando a Arafat como o
grande culpábel. O estalido da
lntifada, a rebelión desatada
duns palestinos que non aturan máis a ocupación, sérvelles de disculpa, · e inícian con
certa comodidade unha lenta
matanza de mozos e nenos. A
proba desa comodidade é a
distáncia coa que Occidente
asiste ao xenocídio en directo,
sen que ninguén promova accións penais internacionais
nen mesmo o desprazamento

111
'
~

Govemo e guerrilla
volven ao diálogo
en Colómbia

A rábia palestina estoura no enterram~nto das vítimas da represión israelita.

dunha forza de interposición.

Solidariedade árabe

xior:ial con participación israelita".

De feito este papel que a ONU
podia xogar, volve quedar en
entredito. Unha das resolucións
dos árabes vai nesa dirección
ao solicitar ao Consello de Seguridade "a criación dun tribunal
penal internacional para xulgar
aos criminais de guerra israelitas que perpetraron matanzas
contra os palestinos, segundo o
modelo estabelecido para os _
dous tribunais formados para
xulgar os criminais de guerra de
Ruanda e a ex lugoslávia"

Anque paises como Líbia ou lrak
eran partidários de medidas de
choque máis fortes, a resolución
final do Cairo amosa bastante
unidade de critérios. Non se chama a romper os Tratados de Paz
de Exipto e Xordánia, pero os xefes de Estado "comprométense a
interrompir a partir de agora as
suas relacións con Israel. (... )Non
se reaundarán actividades oficiais no marco das negoCiacións
multilaterais e porase fin a calquer cooperación económica re-

Seguindo unha proposta saudi,
criase un denominado Fondo Al
Aqsa, cunha dotación de 800
millóns de dóalres "para preservar a identidade árabe e islámica de Xerusalén, evitar a sua
desaparición e permitir aos palestinos desa cidade liberarse
da dependéncia da economfa
israelita". A maiores liberan outra partida de 200 millóns de
dólares "para axudar ás famílias dos mártires e á educación
dos seus fillos". •

O retomo de Montesinos mostra a d~ebilidade de Fuiimori
tares, que non permiten nen moverse unha caravana de autobuses sen autorización. Entrementres, o Parlamento converteuse nun zoco onde se mercan
os votos e as clases máis acomodadas desvian a atención sobre a actualidade conflitiva grácias á televisión, cada dia mellar
controlada por Fujimori.

-0- CÉSAR LORENZO GIL

Nen asilo político no Panamá
nen fuxida a un terceiro país. O
ex xefe da espionaxe peruana,
Vladimiro Montesinos, regresou
a Lima entre fortes medidas de
seguridade e pouca información
sobre o seu futuro imediato. O
presidente do país_, AIQerto Fujimori, negou que se fose abrir un
proceso xudicial na sua contra.
A oposición, afogada pala presión ·do Exército, segue a denuneiar a situación do país, sumido nunha profunda crise económica e controlado na prática
polos militares.

..

Dúcias de milleiros de
persoas tomaron as ruas
de Abidjan, capital de
Costa de Marfin, para
protestaren polo suposto
fraude eleitoral que
realizaron os membros da
ditadura militar nQs
comícios xerais para
ficaren no poder. A revolta
tomou forza cando a xunta
militar interveu o escrutínio
da Comisión Eleitoral -con
preséncia de observadores
internacionais- e decretou
que o vencedor fara o
actual dictador, o xeneral
Robert Guei. A devandita
comisión recontara o 8 por
cento dos votos antes da
intervención. Con esa
pequena porcentaxe, a
vitória era para o socialista
Laurent Gbagbo, con máis
da metade dos votos.•
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OExército governa na prática oPeru, entre aprotesta social

O retorno do alto cargo abriu un
debate sobre a posición política
de Montesinos no panorama latinoamericano. Se cando se refuxiu na Cidade de Panamá, os
rumores situaron a CIA como
escolta das suas operacións e
garante da sua nova vida de exiliado de luxo, o cámbio. de pro-.
grama tamén arrastra o Departamento de Exteriores estadounidense. Washington parece
convencido de que o ex dirixente do Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN) pode gardar segredos ben comprometedores
sobre as actuacións norteamericanas no réxime fujim·orista e
por isa quere tratalo con todo o
cariño posíbel.

Revolta
en Costa de Marfin
contra a ditadura militar

O mandado dos fusis

Vladimiro Montes~nas.

É curioso qúe, ao tempo que se
fraguou a fuga e volta de Montesinos, Alberto Fujimori puxese
unha barra de aceiro entre as
rodas do carro das eleicións anticipadas. O presidente propuxs
unha lei de anistia para todos os
militares que "puidesen ser acusados no futuro de calquera acto criminal". Esta proposta espertou a ira da oposición e dunha gran parte da povoación, que
protesta contra o governo desde
o mesmo dia das eleicións. O
país está desde aquela controlado escrupulosamente polos mili-

Peru retrocede a pasos axigantados en todos os planos. O crecimento económico volverá ser
negativo, o paro aumenta de ano
en ano, criando unha gran bolsa
de marxinación que fai que se
eleve a taxa de delincuéncia e a
chamada "economia informal". A
sensación de desgovemo, 'de siléncio institucional e de parálise
política motiva que os estamentos académicos e culturais abandonen o país, deixando yaleiras
de .avances tecnolóxicos as principais universidades.
O control férreo dos militares, poia contra, segue a_producirlles
gaños. O SIN abriu recentemente unha nova oficina, dotada con
todos os avances tecnolóxicos e
un sistema de seguridade deseñado pola mesma equipa que
controla a integridade do FBI
norteamericano. Ademais, os
principais xenerais acordaron su-

bas de salários e medra, segundo análises dos xornais máis respectados do país, o tránsito de
capitais entre Lima e vários paraísos fiscais latinoamericanos.
O idílio entre os militares e Montesinos parecia imposíbel hai uns
meses. A acusación de que moitos dos altos mandos estabar:i
detrás da venda de armas xordanas á guerrilla colombiana, fixo
temer que _fose o Exército quen
publicara imaxes comprometedoras do funcionário comprando un
deputado opositor. Agora, lago
do seu regreso, parece máis probábel que a conxura fose minoritária, permitida a médias polos
máximos responsábeis da milícia, que, grácias ao incidente,
puideron impoñer condicións
máis severas a Fujimori.
De cara ao futuro, só falta por
saber se efectivamente vai haber eleicións en Xuño e se prox i mame nte poderemos saber
que é o que vai pasar con Montesinos. Quizais siga comandando o SIN na sombra, como puntal dos servizos secretos ocidentais co labirinto sulamericano ou
talvez o retiren definitivamente
nunha gaiola de ouro, acompañado polos seus 200 millóns de
dólares, património que se estima que conseguiu en oito anos
de mandato.+

Coa ameaza da
intervención
estadounidense para
despois das eleicións
presidenciais á Casa
Branca e a esperanza de
chegar rapidamente a
acordos para achegar
posturas, reuníronse
nova mente
representantes do
governo de Bogotá e das
guerrillas que controlan
máis dun tércio do
território colombiano. O
principal tema de debate é
o troco de prisioneiros
entre as partes e a
consolidación dun
ambiente de diálogo
estábel. A lgrexa Católica
asumiu gran parte da
responsabllidade nas
conversas, polo que nas
reunións estará presente
sempre un bispo. •

A UE prémia

a Kostunica con 3.200
millóns de pesetas
A chegada ao poder de
Vojislav Kostunica
fraguouse na aprobación do
novo governo provisional,
considerado de transición
até a convocatória eleitoral
para Decembro. O novo
presidente estará
arroupado, principalmente,
por ministros do Partido
Socialista, liderado por Slobodan Milosevic.
Entrementres, a Unión
Europea, despois de
suprimir parte do embargo
a lugoslávia, decidiu
aprobar unha axuda de
3.200 millóns de pesetas ao
novo governo, coa fin de
"estimular o
desenvolvimento e superar
a crise económica que o
país arrastra desde o ano
pasado'', xustamente o
período no que as .
principais indústrias
iugoslavas ficaron
inutilizadas polos
bombardeos da OTAN.•
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Precariedade
na investigación
A desinformación sobre a situación do chamado persoal investigador en formación (PIF)
ou bolseiros de investigación é
maiúscula. As consecuéncias
deste descoñ e cimento
son
ainda
máis graves OPersoal
se se ten en
conta que en- Investigador en
tre numero- Formación nos
sa porcentaxe da socíe- seus, mínimo, 6
dade que non anos de
sabe quen
son eses do '1ormación" non
"persoal in- ten cobertura da
vestigador en
formación" ín- seguridade
cl ú e se
a social, non ten
aqueles dirixentes e polí- derelto aparo,
ticos que de- non ten baixas
berían ser coñ e cedo res por enfermidade
profundos da
oupor
situación se,
de verdade, matemidade.
pretenden
potenciar a
investigación.
Asi pois, pouca xente é consciente de que non somos considerados traballadores no desenvolvimento do noso doutorado (4 -5 anos depois de ser
licenciado) e do noso traballo
postdoutoral (mínimo 2 anos,
ca que chegamos a un mínimo
de 30 anos sen direitos laborais).

~~A~

Suso Sanmartin

Adeus, prisión
Hoxe mesmo e, tras pensalo
moitas veces, apresentei a
miña renúncia como funcionário de prisións. Co vaso
colmado de amargura e dar
por ter servido a un Estado
que se asenta sobr~ a inxustiza social e as cinsas da nosa Pátria. Que nos nega a
nosa existéncia como povo e
os nosos direitos como tal.
No que ainda se marxina o
noso idióma e a nosa cultura,
intentando asimilarnos... Pero haber hai moitas razóns
para resistir: por orgullo; por
lealdade cos nosos antergos;
por respeito e gratitude aos
que sempre mantiveron viva
· a lapa dun patriotismo lícito e
non asoballador ... Afortunadamente, coido estar en condicións de poder facelo, a título testemuñal, que se non,
seguiria servindo a España
cos ollas pastos na Galiza.

ª

Felizmente, a maioria da povoación aprende algo novo
cada día, pero non por eso se
lles considera eternos "traballadores en formación". De feíto de non ser considerados
traballadores, derívase unha
situación de precariedade que
parecía superada neste suposto "estado do benestar".
Asi, o PIF nos seus, mínimo, 6
anos de "formación" non ten
cobertura da seguridade so cial, non ten direito a paro,
non ten baixas por enfermidade ou por maternidade (esto
último é algo que ben pode
explicar por que hai menos
mulleres traballando en ciéncia cando son a maioria nas
Faculdades), non ten unha regulamentación de deberes e
direitos que elimine abuso e
extralimitacións nas suas funcións, non ten representación
nos centros de investigación e
nas universidades; ten unhas
retribucións económicas es tancadas (bolsas do "Ministerio de Educación y Ciencia" e
do "Ministerio de Ciencia y
Tecnología": doce pagas de
115.000 pta. ás que ternos
que restar a retención correspondente ), paga impostes no
capítulo de "rendementos netos de traballo", etc. Na mesa
do Congreso hai una proposta
non de lei pedindo a transformación do sistema de bolsas
de investigación en contratos
laborais temporais (non pretendemos qu~ nos fagan funcionários!)-. E o momento de
ver se de verdade se quer potenciar a investigación , se se
pretende que a investigación,
ademais dunha vocación, sexa, en lugar dun contínuo sacrifício, unha prufisión que
atraía aos mellares "cer:ebros':.

...

• clf1

~

n -VI•
n'¿
. t,,,,.V.

Non mando esta carta a
nengun outro xornal de Galiza, pois coido que non lle interesaría o máis mínimo.+

R.C.L.
(ÜURENSE)

Porque a investigación non se
pode basar na precariedade
da sua man de obra. Alomenos, por favor, sociedade, políticos, infórmense e escóitennos, quizais haxa algo que dicer neste tema.•

quen caricaturizar deste xeito
sen ser aos nosos escritores?
É que non ternos de sobra
quen nos desprestíxie sen facel o nós mesmos? Ou será
que a envexa non nos permite
ser obxectivos?

FERNANDO TOURÍS ÜTERO,

Non son crítica literária, por
eso non xulgo aqui a obra de
Caneiro. Eso correspóndelle
facelo a outros e, por certo,

MEMBRO DA FEDERACIÓN
DE
PERSOAL INVESTIGADOR EN
FORMAClÓN. MEMBRO DE
PRECÁRIOS-GALICIA

EsTATAL DE ASOClACIÓNS

Caneiro,
fílias e fóbias
Estimado director: o motivo
desta carta é o de mostrarlle o
meu desagrado polo
trato que se
lle está dando por parte Este xomal debe
do semanário ser coerente e
que vostede
dirixe ao es- non permitir que
critor Xosé algunhas
Carlos Caneiro.
Desde persoaso
que este es- utilicen para
critor galega
empezou a mostrar as suas
publicar li- fóbias (ou debo
bros, mantívose unha dicer envexas?)
postura de
persoais.
ignoráncia
con respecto
a el, por parte do seu
xornal, pero
o trato que se lle dá con motivo dos últimos prémios que lle
foron concedidos paréceme o
colmo. Na mini entrevista que
se lle fai, como por compromiso, entr&vese unha pergunta
tendenciosa sobre o acapara:,
mento de prémios, e para coroar a história o señor Suso
Sanmartin apreséntanos unha
caricatura lamentábel. É que
acaso non hai nes1e país a.

Xurxo Borrat.ás

creo que xa o están facendo.
Non son escritora, nen xornalista, nen ninguén importante.
Quen son eu, entón, para atreverme a dar a miña opinión?
Son unha muller calquer deste
país, pero tamén unha muller
nacionalista que por ideoloxia
e por coeréncia ·cos meus
princípios axudei na medida
das miñas posibilidades a que
e~te xornal saíse para diante,

O conselleiro de
Sanidade Hernández
Cochón chama hijo de
puta no Parlamento a
Geluco Guerreiro e a
Cadena Ser senténcia:
"paupérrimo nível da
clase política".

Paupérrimo nivel do
conselleiro", estaria
mellor. Pero desde os
tempos de Romai
Becaria, Sanidade reparte
millonadas entre diários e
emisoras para que hon se
mencionen as listas de
espera ou os fallos de
limpeza nos hospitais.

1

Asi que cando teñen
que informar da língua
contaminada de Cochón
darian algo porque faltase
a luz. Faro de Vigo bótalle
unha man ao conselleiro.
Disque todo resultou do
nerviosismo contido do
responsábel de
1 Sanidade, que foi
1 acribillado a perguntas.
1 Meu santo Cochón. E
1 cobrará cada mes?

1
1

1 Pérez Varela,
1 conselleiro de Cultura,

1
1
1
1
1

1
1
1
1
- 1
1
1
1
1

son dous animais
distintos: Mickey por unha
banda e Mouse pala
outra, como se apreza
.nunha entrevista que
concedeu a Antena 3 TV.
Disney preferia as
parellas pero fixo unha
excepción cos Tres
Porquiños e con
Brancaneves, que eran
oito. Mickey saíulle
cabezón e como non
parecia o que era púxolle
Rato (Mouse) de apelido.
O proxecto da AutoEstrada do Atlántico
recebera hai·25 anos o
nome de nava/lada na
Nosa Terra: os que se
apuñan ao seu trazado,
temian que a via de pago
estabelecese unha Galiza
rica de par de outra
pobre.

E de feito sucedeu asi, a
xulgar por un inquérito
que publica La Voz de
Galicia. O xornal coruñés
aproveita para chamar
apocalípticos aos críticos,
pero non se decata de
que sucedeu
exactamente o_que
agoiraban: agora ternos
un eixo de avance e outro
de retroceso.
Esquela nunha xanela

1

da rua do Pexigo de
Abaixo de Compostela:
"En memória do
compañeiro Edgard
Fernandes, viciño desta
rua e única nota de cor
nesta grisura".

Este debate /o he dao
por terminao. Vázquez
non perde o tempo cos
entrevistadores cando lle
perguntan por que
queima tanto incenso a
Fraga.+·.
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facendo subscritores ao code letra miúda do Caneiro
FE DE ERRo's
menzo, axudando economicanestas mesmas páxinas. Un- ·
mente cando foi necesário e
has páxinas máis . adiante,
sendo subscritora até o dia de
Xurxo Borrazás, un autor ao :
hoxe, porque considero que . que tamén paga a pena ler,
No nflmero anterior, na pádebo apoiar un médio que se
declara que nanea se aprexina 20, atribuíase a viñeta
autodenom~na nacionalista e
sentou a nengun prémio. E dia Gonzalo, cando en realique está na mesma liña que
cer, que hai autores como o
dad e o seu autor é Suso .
podo estar. eu. Por esto me
Caneiro que paµan todos os
Sanmartin.+
sinto lexitimada a dirixirme a
prémios e autores que non savostede.
_ben o que é para sentar a un
prémio. A Luís Rei Núñez, o
composición da sua obra ehóE por que me atrevo a falar de
último Prémio Xerais de noverica, lonxe do estrépito fulgula, pergúntalle se se apresenCaneiro? Pois porque sei que
rante de tanta cova céltica coCaneiro é un nacionalista galeta a moito.s prémios e responmo existe no país que renega
ga e que -como tal se ten identi-=- de que "un non escreb.e para
do seu e gaba o alleo. País
ficado en numerosas ocasións
receber préque renega do seu e gaba o
publicamente, cousa que lle
m ios, senón
alteo: eis a ch ave de tantos
ten traído problemas moitas · para gañar
asuntos que. nos estrq.gan.
veces con aqueles que ódian
leitores para Ao mellar afama
Cando saia publicado Ebora,
a sua causa
todo o que cheire a nacionalisxa talaremos se é "genial" ou
solitária." A de "inaturável"
mo, e qtJe sabemos moi ben
non é "genial". En calquer caquen son. 'Que ataquen a Cacausa solitáso, tanto se talamos como se
neiro os xornais de direitas anria dos escri- venlle por non
non talamos, que esas causas
. tigalegos é algo que todos poto res: toda ser bolboreta de
dependen do gasto e dos intedemos entender, pero que o faunha chama-:
reses literários de cada quen,
ga un xornal nacionalista que -da de aten- cenáculos.
que_ non pode remos evitar é
o
teoricamente de-beria, cando
ción.
Bolboretear, un
que Ebora tale por nós, nen
menos defender aos nacionaque a literatura galega, ou a lilistas, paréceme incríbel. ReOs prémios verbo de éxito.
teratura en xeral, sexa un chissulta choca.nte, ademais, que
non mellaran Ou polasua
co máis importante ainda. Claneste caso non se critica (ou
nen deixan
ro que haberá quen insista no
se ridiculiza) por ser ou non
de mellorar a condición de
de "inaturável". Sempre houbo
nacionalista, senón porque lle
obra dun au- artista solitário.
preguiceiros que prefiren fedan prémios; inaudito. Por certor. Pobre do
charse no tópico para non teto, quE;?ro aclarar que polo de · que lea unha Quensabe.
ren que recoñecer a valia dunagora Cafleiro escrebe exclusi-. obra
polo
ha obra. Fora prémios , ao mevamente no noso idioma, o gaprémio que
llar a fama de "inaturável" venlega.
lle deron e
1le por non ser bolboreta de
máis pobre
cenáculos. Bolboretear , un
Son subscritora de A Nosa Teainda se a comprou por aquilo
verbo de éxito. Ou pela sua
rra, pero quizás me tiña que dar
de que levou un prémio e logo
condición de artista solitário.
de baixa e suscribirme a La Renon a le. A calidade dunha
·
Quen sabe.
gión, porque polo menos sei de
obra vai por diante dos préque van e non me levaria estas
mios que lle podan dar ou non
Non é nengun segredo que Cadecepción s.
dar. Caneiro ten gañado moitos prémios e non vexo eu que
Para rematar permítame diocupe o número un da lista
cerlle que penso que a fundos máis vendidos. "Créase
ción de A Nosa Terra non é
ou non, di Arturo Lezcano, os
machacar aos nacionalistas,
galardóns non lle acrecentan
eso sobra no país quen o facalidade ao Caneiro, o que
está aberta ás vasas
ga. Ou non? Creo que o que
noA quer dicer que non lle cacolaboracións, débense incluir
ten ·que facer este xornal é
drasen redondos". Acaparar
o nome e apelidos.
ser coerente cos seus pr,i-ncítodos os prémios para que lopios e non permitir que algungo non me lean, debe pensar
Os textos non deben exceder
has pprsoas utilicen este méo Caneiro. Deixémonos de traas 45 liñas.
dio para mostrar as suas fópalladas, os que acaparan os
bias (ou debo dicer envexas?)
prémios de verdade todos sapersoais. Demostra moi pouca
bemos ben quen son, pois coprofisionalidade. •
mo . dixo o Ferrín: "Antes da
Envios a:
A ALDEA GLOBAL
parte do PSOE e agora tamén
ROSA DE LA PARRA MARTÍNEZ
ANOSA TERRA
hai escritores favorecidos -xeral mente, os mesmos- polo
Apart. 1.371 36200 Vigo
PP". A non ser para eses, esou atrovés do Fax:
creber en Galiza é berrar no
(986) 22 31 01
deserto e morrer de fame. Non
sei que. espera A Nosa Terra
para facerlle unha entrevista
Agora tamén pode dirixir
en profundidade ao Acapara"Acaparateurdeprix é o vate.
os
envíos para esta sección
teurdeprix onde nos explique
As opinións sobre o seu talenpolo correo electrónico:
todo isto e moito mais.
to esfam divididas: el (e máis
a crítica) pensan que é genial
info@anosaterra.com
e os demais (o público) que é , Caneiro vive en Verin/Ébora,
inatur_
á vel",, di o caricarurista
entregado afervoadamente á

Caricatura
de Caneiro
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neiro ama as palavras e devece pola literatura./ Ao meu ver,
Caneiro sacha os regos abertos pola memória literária dos
séculas, extrai dos recantos
máis abruptos e gozosos da
sua imaxinación a matéria que
nutre as suas páxinas, 'viaxa
febrilmente polos soños que
atormentan ao home desde
que o mundo é mundo, persegue con fruición os xogos de
palavras -apócrifos ou non,
tanto ten- que buten no interior
da linguaxe.
Como nunca talaban de Caneiro, un dia deume por chamar a
un programa galega de rádio
aqui en Barcelona para talar
de Tal vez melancolía e, as
causas como son, deixáronme
dicer o que quixera. Desde
aquela, que eu saiba, non deron notícia do de Verín, nen
sequer cando gañou o Eixo
Atlántico e o Blanco Amor a un
tempo. E que conste que cando falo de Caneiro estoume a
referir tamén a outros autores
galegas. A Cultura Galega en
Barcelona ignora a Caneiro e a
outros autores galegas. Ocu paaa como anda en canonizar
a Ramón Piñeiro, non ten tempo de pensar en mais ninguén.
Algun dia teremos que talar
polo miúdo da Cultura Galega
en Barcelona que se expresa
por boca do fantasma da filosofía da saudade e ignora a
quen sobarda os límites do
seu pensamento inspirado no
santo Grial.
"Quando está calado , é um
companheiro ledo e mui querido ... ", remata o caricaturista .
Cando está calado ha i que
deixalo porque está escrebendo a sua obra e cando non está calado é porque está talando da sua obra e das grandes
obras que admira. En calquer
caso , un home/obra, compañeiro ledo e mui querido sem pre. Con ou sen prémios , hai
que ler e opinar sen prexuí zos, sabendo que a do escritor
é unha causa solitária, e moito
máis no país que renega do
seu. A verdade é que dá un
certo noxo falar destas cousas
nun tempo en que calquer presentador/a de televisión pode
vender cen mil exemplares
pondo o seu neme nun bódrio
quen sabe se argallado sen
escrúpu ~os polos "negros "
dunha editorial. O negócio da
literatura, do que tamén tala
Caneiro nas suas obras.•

EMíuo Cm FERNÁNDEZ
(BARCELONA)
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Responsabilizan o piñeirismo
do proceso mistificador que hoxe padece castelao
.

'

Segundo se puxo de manifesto no congreso
que se celebrou en Pontevedta sobre o pensámento do rianxeiro
*

AFON.SO EIRÉ

O pensamento de Castelao está plenamente vixente, pero a sua
persoa está mistificada como parte do proceso deturpador do seu
ideário político. Tres son os factores fundamentais neste proceso,
por este orde: o franquismo, que tentou anulalo; os galeguistas
colaboracionistas coa ditadura, que tentaron desprestixialo como
artista, e o galeguismo do interior ao que só lle servia a sua faceta
artística e literária porque estaban alonxados del políticamente. Esta foi a conclusión máis novidosa do "Congreso Castelao" celebrado en Pontevedra os dias 19, 20 e 21 de Outubro.
Se o congreso obre Castelao, celebrado hai agora un ano na Coruña, crviu para analisar as distintas facetas d autor do Sempre
en Galiza con ollada academicista
e, no de Rianxo, Castelao era visto cunha óptica rnáis tradicional,
no que ven de rematar en Pontevedra, os protagonistas foron, sobre todo, unha nova camada de

investigador~s que se achegaron
ao seu pensamento sen as ataduras do pasado e os preconceitos
da oficialidade académica.

Estivo centrado este congreso
pontevedrés, organizado pala
AS-PG e o Concello de Pontevedra, coa colaboración da Aula
Castelao de Filosofia, no pensa-

mento do denominado como pai
da Pátria Galega. Ún pensamento que os diferentes ponentes puxeron de manifesto como ainda
estaba plenamente vixente, tanto no que se refire-a Galiza como
ás relaccións intemacionais, tanto no apartado político, como no
lingüístico ou ou no económico.
Só exist iron discrepáncias no
debate entre partidos. O representante do PP, Hornero Pérez
Quintana, cun discurso que sernellaba elaborado por alguén
abeirado ao nacionalismo, afirrnou "a plena vixéncia do pensamento de Castelao". Adrnitiu
asimesrno que a "universalidade
do seu pensamento ·lévao a ter
unha comodísima plasticidade
para satisfacer a todos". Pérez
Quintana tarnén sostivo que
"ningÚén pode poñer en dúbida
que Castelao foi un político''.,
pero, Yaléndose de Otero Pedraio, afirmou que "non foi un
político persoal, senón a voz dos
que permaneceron en siléncio".
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Para o representante do PSdGPSOE, Francisco Cerviño, é difícil falar da vixéncia do pensamento político de Castelao, pois
"para o BNG hai un Castelao vixente, para o PSdG outro e, seguramente, para o PP outro". Recorrendo a citas de González Berarnendi e Xavier Castro, afirmou que "hai rnoitos Castelaos
porque foi evoluindo ao longo da
sua vida", afirmando que Castelao foi máis un home de acción
ca un pensador. No seu discurso
contraditório, sosteria lago que
"Castelao rnanifestou claramente
en que campo se situaba, no nacionalismo", criticando aos que
se rentan apropiar políticamente
de Castelao e rexeitan a sua ideoloxia e afirmando que "non se
poden 'mesturar ao Castelao sírn- .
bolo co Castelao home de acción
e ideólogo". Finalmente afirmaría que Castelao, "rnáis alá do
símbolo, a mín non me interesa,
hai partes do seu ideário que
compartirnos e o u tras non".
Pilar Garcia Negro, representante do BNG, comezou afirmando
_que Castelao "non foi un galeguista na vertente. laxa que se lle
quer dar hoxe a esta palavra",
pois galeguismo era usado corno
eufemismo de nacionalismo. García Negro explicou como o BNG
non quer patrirnonalizar a Castelao, pero perguntouse se é ilexítirno "que os descendentes directos
se proclamen herdeiros dos seus
proxenitores". Seguidamente, a
deputada nacionalista, tentou
demostrar corno o pensamento
de Castelao foi o que inspirou o
nacimento da UPO en 1964 e
como del' colleu este partido a
definición de nación, a mesma
que ainda defende hoxe o BNG.

Pilar Garcia Negro, Francisco Cerviño e Homero Quintana, interviron nunha mesa
redonda sobre o pensamento político de Castelao.
A.N.T.

Deformación e ocultación

do pensamento
A case totalidade dos ponentes
coincidiron en afirmar que se está
a dar "unha reivindicación parcial e deformada de Castelao", en
palavras do especialista en arte da
imaxe Xosé Enrique Acuña.
"Unha premeditada campaña de
deformación do pensamento de
Castelao, tanto pala sua traxectória política como polo seu carácter simbólico", en palavras do
historiador Bieito Alonso.
Acuña referiuse a corno o franquismo tentou silenciar totalmente o papel de Castelao, réducíndoo unicamente a artista e como
os seus ex cornpañeiros de partido
colaboracionistas coa ditadura
(sobretodo os pontevedreses) tentaron ainda desprestixialo como

artista para atacar a sua ideoloxia
e tirarlle todo valor político. "A
labra estética forma parte da sua
acción política", afirrnou Acuña.
Bieito Alonso puxo de rnanifesto a irnportáncia dos seus ex correlix ionários , o chamado "piñeirismo", para dar a coñecer a
obra 'de Castelao. Pero, ao mesmo tempo, denunciou os intentos de modificar o seu pensamento, de asimilalo deturpándoo, por parte do piñeirismo.
Para o historiador, este posicionarnento era lóxico despois dos
desencontros políticos existentes desde 1943 entre os galeguistas do interior e os do ex~e
rior. Estas "diferéncias estratéxi- ·
cas" é o que os levou a difundir
unicarnente unha parte da obra
de Castelao. [".'er páx. 26] •

'Nunca aludian
ao Sempre en Galiza'
"Os vellos galeguistas do interior non facian referéncia ao
. ideário político de Castelao e,
cando perguntabamos por el
non nos dician nada", afirmou
Manuel Maria na clausura do
Congreso, en plena sintonía
coa maioiia ·das exposición.s do
estudosos ·do pensamento do
riánxeiro que interviran ao longo dos tres dias.
O poeta chairego· relatou como
os galeguistas históricos "nunca
aludían ao Sempre en Galiza",
afirmando Piñeiro ·que, de Cas~
telao, o único que importaba
~ era a obra literátia e gráfica.
"Risco díxonos que nos esquecérarnos de todo o que pasou
desde a Asernblea Nacionalista
de Lugo", relataría tarnén Manuel Maria.
Manuel Maria relat á "o sorprendidos que quedamos cando
lemas a Del Riego e soubemos
que en 1943 reconstruiran o
PG no interior". Sostivo que

"Piñeiro cumpria co seu deber"
cando intentaba que non se
coñecese o Sempre en GaJiza,
porque a sua tendéncia foí a derep legarse na loita cultural
fronte aos galeguistas da diáspora que defendían a acción
política".
O poeta resaltou o papel das
Asociacións Culturais como
impulsoras do coñecemento do
Sempre en Galiza, de que se coñecese á ideoloxia de Castelao
e de que se fose tomando, de
novo, concíéncia política. Tamén se referiu Manuel Maria a
como a UPO i'defendeu desde á
sua fundación que o seu basamento ideolóxico seguía a ser o
de Castelao".
"Moitos· mozos, desde os primeiros anos sesenta, despois da fustrante experiéncia do chamado
"Consello da Mocidade" abandoamos o piñeirismo, tomando
parte con claridade polo ideário
de Castelao".•

.....................................•..................................
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que destacan pola sya defensa da
cultura e a língua. E por eso que,
en colaboración coa Cámara de
Comérdo, ven de criar o prémio
Manuel Beir~ para o que poden
apresentarse candidaturas até o
17 de Novembro. O galardón,
que en palavras do responsábel
de Normalización Lingüística, o
concelleiro do BNG, Manuel
Portas, ten carácter de
distinción e prestíxio, consistirá
nunha escultura de Acisclo
Manzano. Ao tempo quer ser
unha homenaxe ao comerciante
compostelán mentado, polo seu
compromiso coa língua. +

•Vieiras
Ehl las toros, xilografia para a edición do libro de Alberti do mismo título.

difundirá relatos
na rede

• Xilografias de Luís Seoane .

·o Venres 20 de Outubre come-

O Venres 27 de Outubro inaugúrase na Fundación Luís Seoane, na
Coruña, a exposición Escritura GravaPn.. Xilografias de Luís Seoane.
Nesta mostra, que é a primeira .d unha série de mostras sobre as técnicas utilizadas polo artista, poderanse contemplar só os gravados en
madeira ou xilografías orixinais que Seoanne realizou para ilustrar li- ·
bros de diferentes autores, entre eles, Rafael Alberti, Lorenzo Varela,
Unamuno, García Larca e Neruda. A exposición inclue tamé~ unhas xilografias que son retratos de escritores como Machado, Kafka,
Cortázar e de pintores como Klee e Durero, asi como alguns dos tacos de madeira tallados polo artista e utilizados para os gravados e
unha cativa selección dos libros da Biblioteca de Arte Luís Seoane. •

•Encontro
galega portugués
de educadores
pola paz
A cidade portuguesa de Mirandela acollerá os dias 10, 11 e 12 de
Novembro o XN Encontro Galega e VII Encontro Galego Por. tugués de Educadores pala Paz
·que organiza o Departamento de
Pedagoxia da Universidade da
Coruña en colaboración co gru.:po de Educadores pola Paz da
ásociación sócio-pedagóxica Nova Escola Galega e o Núcleo de
Educadores pela Paz de Viana do
Castelo. O programa desta
edición inclue unha ponéncia sobre a animación sociocultural e a
xestión democrática nas escalas e
seis talleres de danzas do mundo,
fotografia para a paz, formas
altematiyas de expresión teatral,
xogos e cancións tradicionais, dinámicas para educar emocionalmente e xogos cooperativos para
a criación de grupo. Asimesmo
apresentaránse experiéncias e comunicacións e vaise realizar unha mesa redonda adicada ao décimo aniversário da Convención
dos direitos dos nenas.+

•Santiago
capital da salsa
Durante tres días 'Compostela
acolleu o Congreso Mundial de
Salsa que desde o Venres 20 de
Outubro até o Domingo 22 incluiu talleres, festas, exibicións,
unha expofeira e várias
actuacións musicais. No
certame, que pecha o programa
de Galicia, cidade única, participaron, entre outros, El Gran
Combo de Puerto Rico e Michael Stuart. •

• Festival clásico

Are,,Mare
en Vigo

• Prémio Manuel
Beiras pala
defensa da língua
O Concello de Santiago quer recoñecer o labor das empresas

• I Xomadas

de Castelao
traducido
ao catalán

de Música

A editorial Empuries de Barcelona ven de publicar a tradución
ao catalán de Cousas de Castelao. O profesor e escritor Basílio
Losada foi o encarregádego de
elaborar o prólogo desta obra da
que, segundo informa a editorial
Galaxia, o vindeiro ano publicaranse senllas edicións asturiana
.(Llibros del Pexe) e inglesa
· (Planet) . Co gallo do cincuenta'
cabodano de Castelao, Galaxia
prepar? a edición crítica da sua
obra en sete tomos, un traballo
que coordina o profesor Henrique Monteagudo. +

zou Família feliz un novo experimento literário na rede a cargo
do escritor e xomalista Santiago
Jaureguizar. Durante dez semanas e nas páxinas de Vieiras, Jaureguizar publicará un relato para
que os leitores completen, amplien ou contrasten a sua forma
por médio de hiperligacións.
Yencellando webs a determinadas palabras ou frases que poden
confirmar ou variar o sentido do
conto, o internauta convértese
en coautor. Ao remate da experiéncia uhha selección destas ligazóns formará parte dun libro
electrónico en formato PDF que
vai incluir índice de coautores
participantes.+

• Títiriteatra
Cada Sábado ás seis da tarde
na Praza da Constitución, en
Vigo, celébrase o festival de títeres que cada ano organiza a
asociación de viciños Casco
Vello. Comezou o 21 de Outubro con Berrobambán Teatro e
Viravolta e até o 2 de
Decem bro poden ver se as
compañías Cachirulo, Tropos,
Seisdedos, Dobre Xiro e Pablo Iones.+

-

• Encontros fotográficos
enOurense
Xa está aberto o prazo de inscrición para particpar nos Encontros Outono 2000 que se
van celebrar en Ourense durante o mes de Novembro. As
conferéncias-talleres xirarán
en tomo a tres xeracións da

Está aberro o prazo para apontarse nas I Xornadas de Música.
Iniciación ao Método Kodaly que
organizan a AS-PO e a CIGEnsino dentro da sua
programación de formación
permanente do profesorado.
Comezan o día 24 de Novembro no IES Xélmirez I de Santiago e impártenas os especialistas Marco Lucato, Indra Sesti di Luca e Pablo Rodríguez,
que abordarán, entre outros
contidos, o método Kodaly, a
formación instrumental, o canto oral, o ritmo corporal, a pedagoxia musical, a técnica vocal e a ortofonía.•

de Outono

........................•.............................•..............
-

A actuación da mezo-soprano
norteamericana Jennifer Larmore, acompañada aó piaría polo
francés Antome Palloc no Teatro Fraga, inaugurou o Sábado 21
de Outubro o festival de música
clásica Are-More que se celebra
até o 18 de Decembro en Vigo.
Inclue 28 concertos que se están
a desenvolver tamén na sala de
concertos Martín Códax do
Conservatório Superior de Música, no Pazo-museu Quiñones de
León e a concatedral de Santa
Maria. Por estes cenários pasarán
o guitarrista escocés David Russel, a soprano Mariella Devia, o
quinteto de metais Brassmania,
Tomán Camacho (guitarra),
Duo Raña -González (frauta e
guitarra), Teresa Novoa (soprano), Margarita Escarpa
(guitarra), Trio Atlantis (trompa,
violino e piano), Michael Chance (contratenor), Hemera (cuarteto con piano), L'Assemblée
des Honestes Curiex, Amanda
Roocroft (soprano), A Historia do
Soldado de Strawinsky, dirixida
por Pedro Halffter, Mala Púnica,
Enmanuel Hanriot (piano),
Tambores do Mundo, Bárbara
Bonney (soprano) e Eulalia Solé
(piano). O festival clausúrase coa
actuación de The Academy of
Ancient Music. O prezo das entradas é de 1.000 pesetas, 700 para os menores de 25 anos.+

•Causas

fotografia galega que estarán
encamadas nos fotógrafos Ricard T erré, protagonista o día
11 de Novembro, Vari Caramés, odia 18, e Xúlio Vilarino co que se pecha o ciclo o
dia 25.+

• Buñuel
en Pontevedra
Até o 27 de Outubro Pontevedra está a ser cenário dunha série de actividades que o Ateneo
e o Cine Clube organizan para
comemorar o centenário do nascimento de Buñuel. O programa
inclue a proxección de seis películas de vídeo e tres en formato
cinena e a exposición Obsesiones
en Belas Artes. +

• II Xira
Alemana de
Xistra de Coruxo

• Sei quen es
premiada no festival de Toulouse
A película Sei quen es, dirixida por Patricia Ferreira ven de receber o prémio á mellar fotografia no Festival du Cincin.a Espagnol de T oulousse Cinespaña 2000 que se celebra na cidade francesa. O seu responsábel é o director de fotografia José Luis Alcaine que ten colaborado con importantes directores do cinema no Estado. Sei quen es xa participou nos certames de
Berlín, Montreal, Donosti, Suécia, Larca, Avanca e Málaga e está presente tamén no Festival Internacional de Cine de V aliado/id Seminci 2000. •

Xistra de Coruxo ven de realizar
a sua segunda xira por Alemaña,
desta volta por diferentes cidades da zona de Sttutgart, na rexión sueva do Sul. Os seus compoñentes participaron no Sackpfeifen in Sachwaben, un festival
sobre a gaita en Europa organizado polo Volkstanzgruppe Frommern. no que estiveron presentes
20 grupos e solistas de marcado
enxebrismo, pertencentes a 17
países europeus nos que a gaita
ten unha relevante preséncia.
Xistra de Coruxo tamén se
sumou a gravación dun CD comemorativo coa aportación de
tres pezas tradicionais e
aproveitou a ocasión para realizar concertos de apresentación
do seu último traballo Xistrália,
República lndeperul.ente. A páxina eleotrónica que o grupo ten
na rede permítelles dar a coñecer en Europa os seus concertos
e unidades didácticas. É por eso
que foron convidados a realizar
· unha actuación <leste tipo nos
centros de ensino público de
1
Esslingen. +

!'
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canta de libros
ñase c;n conta que nori coñece
pai e sobrévive burJándose dos
demais) e tamén, á vez, como up
delincuente con todas as da leí. E
quen sae perdendo, nesta indeterminación, son Mamede e a
própria novela, que non acaba
senda nen unha cousa nen outra.

En moitos
maus pasos
Título: O bandido Casanova.

Autor:Hixfnio Puentes.
Edita: Xerais.

A história do bandoleirismo galego clásico (é dicer, aquel de
hai tempos), o conxunto das
biografias daqueles que viviron á
marxe da lei, é moito máis coñecido desde soportes ensaísticos
que na narrativa novelesca, a
pesar de ser un tema moi atractivo para todo aquel escritor con
queréncia por expoñer as persoanaxes a situacións límite. Desque, hai un par de anos, Xosé
Miranda deu á luz con éxito
Moming Star parece a cousa se
animou. Hoxe traemos a estas
páxinas O bandido Casanova, título co que se estrea na narrativa Hixfnio Puentes.

,

O titulo resume moi ben o contido da novela: a vida (parte da vida) de Mamede Casanova, tamén chamado T on'bio, bandoleiro que, nos primeiros deste século que morre, morou e percorreu
palas terras (agrestes, esquivas,
un tanto pondalianas) da bisbarra de Ortigueira. Mamede é a
novela, e a novela é para el. Des-de un presente que se ubica temporalmente nos comezos da Segunda República, Mamede vai
rememorando, o que foi a sua vida, entre lamentos por non saber
escoller o mellar camiño, e máis
Lamentos porque nas vereas da
ortodóxia cívica está visto que
tampouco á vida se lle pode chamar vida senón un arrastrado pasar. Desde un presente noqueé
traballador do ferrocarril, vai pasando revista a toda unha vida de

Hixínio Puentes

andar polos montes agachado,
durmindo en palleiras, ae raso,
nunha ponla ou onde lle cadrase,
pillando aqui un can e acolá unha cadela pero sen nunca xuntar
os carriños precisos para fuxir a
América. Como dixemos, hai lamentos neste rememorar, que, ao
noso protagonista, as cousas nunca lle saen como el desexaria.
Mais, apesar dos lamentos, non
hai un cn'bel arrepentimento palas más accións cometidas . O
único arrepentimento veraz é o
que se produce como consecuéncia de non ter matado a cantidade de gardas civis que teria querido, para compensar os maus momentos que os uniformados lle
farán viver. En nengun momento
pretende ser unha novela moral;
ocasións non se lle habían negar,
cun protagonista como Mamede,
que desafia abertamente as crénzas e hábitos morais convencionais. Mais aqui non se pretende
outra cousa que non sexa relatar
a vida dunha persoa que escolle
viver á marxe da lei; esa finalidade narrativa tan simple constitue
unha significativa merma de riqueza semántica da novela, e

deste volume. Este sacrificio, esa
oportunidade perdida para adentrarse en subtemas complementares que engrandecesen o di$curso, é consciente, porque dá a
impresión de que non se quer renunciar a contar nengunha das
falcatruadas do T on'bio porque,
como dixemos, esa é a
única finalidade. Falca- Unha
truadas, que meirande
ainda
que
graves, tam- dose de
pouco (salvo ambición
na morte da contribuiría
criada do cura) hai vonta- a mellorar
de de querer moito a
centrarse nas novela.
actividades .
delitivas como atentados que son contra a
vida e as pertenzas da xente, contra a moral, e os actos de T on'bio
non chegan a escandalizar. Semella que non hai unha decisíón
clara: por un lado quérese apresentar como unha personaxe desgrazada pero simpática (de aí ven
certo ar da novela picaresca, té-

Mamede é o personaxe central
da novela, pero non é o único,
obviamente, o que acontece é
que hai poucas realmente reseñabéis. Porque todas as outras son
meros acompañantes nesta función. Asi, a nai e a tia son duas
velliñas choradoras e entrañabéis
polo que choran, máis nada. Os
gardas civis, como antagonistas
que son, tiñan os papeis en regra
para erixirse como personaxes
malvados, taimados, sen
conciéncia; pero fican en simples
e infelices adversários, maus,
mais bastante inocentes apesar
que de algun deles se signifique
unha miga máis que os outros.
T endo en canta a queréncia que
Mamede sinte polas féminas, e o
ben que estas lle corresponden,
·caberia agardar un meirande protagonismo por parte, cando menos, dalgunha delas, pero tampouco sucede, chegando inclusive a non podermos explícarmos
algun comportamento, como o
das mulleres que, estando no drcere, lle alegran tanto a vida. E
hai máis, tampouco se explica
ben como é que, sendo Mamede
autor de graves atentados contra
a integridade das persoas (ainda
que foran abondo odiosas), sexa
simpático para a xente e. esta o
socorra con tanta solicitude. Os
curas, o albo preferente dos roU:bos de Mamede, podían ser outros antagonistas válidos; pero en
lugar cliso, fican só en risíbeis señores de negro que non demostran con actos o que predican
con palavras. De querermos bus(Pasa á páxina seguinte)

Histórias
de vello mariñeiro
Un home á procura da Fuma do Galo
decobre através dun vello mariñeiro bo
coñecedor do
Atlántico e experto
navegante, misteriosas histórias que
teñen ao océano como telón de fundo.
Son un feixe de.relatos inspirados en
feitos reais que Xesus
Franco apresenta baixo o título Matalote.
A sua intención é a
de achegar o leitor ao
mundo mariñeiro, "á
épica das suas xentes, vilas, barcos,
naufráxios e actos heroicos".•

De onde veñen
as árbores?
O periplo comeza na palma da man
dunha nena. Desde ese momento a _
protagonista lembra o seu pasado e descrebe
unha viaxe por diferentes mutacións
e aventuras que a
levarán a converterse nalgo ben diferente ao que _era
inicialmente. E a
história da que dá
conta o xomalista e
escritor T ucho Calvo no libro A castaña que chegou a árbore, que con debuxos de Pitón edita
lr Indo na sua colección Infantil. •

Versos
de Ana M. González e
prosa poética por
Manuel M. Romón
O Servizo de Publicacións da Depuración Provincial de
Pontevedra saca
ao prelo os poemário Cárnica das
nosas vidas xuntos
de Ana M. González e a peza Et finira le jour de son
commencement de
Manuel M. Román
González, que fan os
números dous e tres
da colección Tambo.

En el norte hay un mar
que es más alto que el
cielo de Carlos Oroza
inaugurou esta série
cuxo último título editado é A rokl.a invisible •
de Luis Rei Núñez. t

As fidalguias
do Morrazo
Através das pedras de armas, Rafael
Rodríguez Femández-Broullón dá contadas diferentes fidalguias que existiron no Morrazo. Un estudo sobre as
relacións de parentesco e
configuración da nobleza da comarca, que inclue
'
un muestrário
dos escudos de
armas dos pazos, igrexas, torres, casas,
granxas, ruas, ·
capelas, lavadoiros e campos
santos que se
poden visitar
nos concellos de
Bueu, Cangas,
Marin, Moaña e Vilaboa. A investigación Las Hidalguías del Morrazo tamén está editada polo Servizo de Publicacións da Deputación Provincial
de Pontevedra. •

•

.-
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car algun 'que pague a pena, mi,
raremos en Bardancas, pero ten
.tan pouco tempo para demostrar
nadá ... Os activistas da CNT, o
avogado, todos os que o traizo,
an ... persoaxe8, como vemos; hai
moitísimas, mesmo excesivas, o
que leva a un nominalismo sos,
peitoso. Mameqe ten que ser per,
soa de memória portentosa para
lembrar tanto nome con tanta
predsión -o que tamén pode ser
· visto como unha incursión da
voz autorial no discurso do narra,
dor. Falamos de Mamede porque
é el quen se adona do discurso;
despois de ser introducido polo
narrador principal, este faise do,
no do decorrer narrativo deica o
remate, onde result'a un tanto
chocante a aparición outra vez
do narrador principal cando nip,
guén o agarda.

-

J

Como vimos, O bandido Casano,
va apresenta unha estratéxia na,
rrativa e unha finalidade sim,
ples. Non cabe dúbida de que
unha meirande <lose de ambi,
ción contribuiría a mellorar moi,
to a novela. Unha novela na que
o máis salientábel é o uso da lín, .
gua, unha língua ben selecciona,
da e rica; pero eso, con ser virtu,
de loábel, é moi pouco, que hai
que demostrar virtudes narrati,
vas tamén, e aquí pouco é. Para
máis, toda a profusión de episó,
dios que contan a vida de Ma,
mede, teñen tan pouca entidade
narrativa que mellar faremos de
lle chamarmos anécdotas. Por
non falar de algo que, polo visto,
está de moda, e que consiste en
reflectir situacións diglósicas sen
o menor escrúpulo á hora de bo,
tar man do idioma imperial; o
que non deixa de ser síntoma de
parcos recursos narrativos á vez
que deixa entrever claramente
que é o narrador quen diglósia
máis grave presenta. •
XOSÉ M. EIRÉ

A OTAN,
brazo amiado
do pensamento
,, .
un1co
Titulo: Monopoly. La OTAN a la conquista
del mundo.
Autor: Michel CoUon
Edita: Hiru.

O escritor francés famoso polos
seus libros sobre as certas causas
do estourido bélico nos Balcáns
logo da caída do Muro de Ber,
lin, dá con esta obra un paso
adiante ña procura de respostas
ao clima de convulsión que pa,
decen zonas que conviviron en
paz durante moitas xeracións.
Poñendo o exemplo de Kósovo,
Michel Collon discorre polos
xeitos que a OTAN utiliza para
tomar domínio daqueles estados
que non comungan cos postula,
dos manados·do Pentágono.
Tal e como xa reflexionara en O
xogo da mentira, Collon desvela
as moitas falsidades que se con,
taron sobre a situación política
·da zona nas horas prévias ao
bombardeo norteamericano. Se,
gundo o libro, o Departamento
de Asuntos Exteriores dos Esta,
dos Unidos, en colaboración éos
principais meios de comunica,
ción ocidentais e ONGs de re,
putada prestíxio, como Médicos
sen fronteiras, difundiron a idea
fal$a de que o Exército iugoslavo
estaba asasinando a colónia al,
banesa de Kósovo. A estratéxia
de considerar a guerra contra os
sérbios como unha intervención
humanitária 'caeu polo seu pró,
prio peso un ano despois, cando
·todos os organismos de investí,
gación, libres de calquera sospei,

1

Anovadora proposta
dos Cempés
Título: Circo Montecuruto.
Autor: Os Cempés.
[dita: Boa Music, Colección Do Fol.

Xa está a venda o terceiro traballo dos
Cempés. Déronse a coñecer con Opa!,
despois apresentaron Capitán Re e agora
tócalle o turno ao Circo Montecuruto,
doce temas que dan un xiro a traxectória do grupo, que aposta por unha nova
forma de entendela música tradicional.
Manteñen a frescura e o carácter popular dos seus anteriores traballos, pero se
por algo se caracteriza o disco é pola incorporación de instrumentos máis alá
dos tradicionais. Oeste xeito intérpretan
composicións próprias e melodias tradicionais arranxadas nas que destaca a inclusión, por exemplo, da bater-ia, o saxo
ou o baixo eléctrico. A proposta vai
'
acompañada de nova formación. Na actualidade Os Cempés son Osear Femán-

conta de discos

Titulo: Isué.
Autora: Mercedes Peón.
Edita: Resistencia.

Pezas froito dun traballo de recollida

O obxectivo da OTAN, tal e
como o define o escritor galo, é
algo así como facer de brazo ar,
mado do ideário neoliberal e
imperialista norteamericano
cando alguén no mundo toma a
liberdade de pórselles dediante.
Baseándose en documentos ri,
gorosos e en sucesos salientábeis
das zonas xeográficas que estuda
en cada caso, Collon descobre
que a organización militar fai de
auténtica máfia que impón -os
critérios do gran capital ao xei,
to da nova arde mundial de Ge,
orge Bush. Milosevic, con todos
os seus defectos, que eran moi,
tos, só saiu do poder porque se
opuña a que as grandes indús,
trias norteamericanas explota,
sen os recursos iugoslavos, espe,
cialmente no que lle toca á ruta
do petróleo caucasiano.

É este un asunto -que serve para
l=xplicar outras guerras, como a

1

dez Sanxurxo (acordeón, zanfona e voz),
Antón Varela (gaitas e clarinete), Toni
do Jaz (bateria e percusión) e Serxo Cés
(pandeireta, saxo soprano e voz).
Nutren está aposta pala incorporación
de novas instrumentos as colaboracións
dos músicos: Baldo Martínez (contrabaixo e baixo eléctrico) Carlos Beceiro
(bouzouki), Pancho Álvarez (mandolina
e bouzouki), Quico Comesaña (arpa),
Guillerme Femández (guitarra), Xavier
Diaz (percusión tradicional), Nanda
Kunmar (táboa e doleak), Álvaro Lamas
(steel guitar) e Xoán Antonio Cimarra
(piano). Tamén pode escoitarse a voz de
Uxia Pedreira de Chouteira nos temas
Con el Vino Sano Yo e A Cabra, asi como os coros do grupo Zaragallada. En
tres cancións participou o grupo Metales
Preciosos (saxo, trombón e trompeta) e,
como guinda, unha composición de Osear Femández Sanxurxo, orquestrada
por Nani Garcia e interpretada por unha pequena sección de corda de tres violíns, duas violas e un violoncello. •

A pegada
de Mercedes Peón

ta de antiamericanismo, como o
FBI, seguen sen atopar rastros de
nengunha matanza allea aos
normais combates en calquera
conflito bélico.

que se remonta á decada dos oitenta e
composicións próprias conforman o repertório do último disco de Mercedes
Peón. lsué, que asi se titula, apreséntase ·
como o seu traballo máis persoal e libre.
Para elo, Péon acompáfíase dun grupo
de cantareiras e músicos de entre os que
destaca o seu habitual colaborador Xosé
Manuel Budiño na peza, en favor do
idioma próprio, De seu. A fonte fundamental é o folclore, pero Peón transgrede a tradición e apresenta melodias con
arranxos que trasladan a experiéncia da
recollida de pezas á contemporaneidade.
Tamén queda patente o seu quefacer,
ademais de como cantareira, como
compositora. Segundo ten recoñecido a
autora (ANT 957) este traballo encádrase no afán de que a voz galega se dis~
tinga por ela mesma. O 15 de Decembro en Vigo é a data fixada para a sua
apresentación. O disco remata ca tema
O mar, banda sonora da série televisiva
Mareas Vivas e inclue entre outras cancións, un arranxo de duas danzas
gremiais seculares do país e unha gravación feita na lgrexa de Santa Maria de
Oza, na Coruña. •

de Chechénia e que pode valer
para analizar as causas de posí,
beis futuros cpnflitos. A necesi,
dade de manter intacto o petr6,
leo da reserva estadounidense e
o fututo esgotamento da bulsa
do Mar do Norte, fai que todo o
Primeiro Mundo dependa do cni
que se produce no Sul, algo·ina,
ceitábel para controlar os prezos
ao antollo das grandes transna,
cionais. A escisión soviética
provoca que os pozos do Cáuca,
so, xa anceia,
dos por Hi,
tler cando
mandou cara Patente
a ali o Exér,
inclinación á
_cito que _se
análise
esvaeceu en
S talingrado, sociolóxica e
queden no, cultural que
vamente á
man de Oci, contribúe a
dente. Mais coñecer
non só cóm, . mellor os
pre controlar
a produción, territorios
senón asegu, adxacentes
rar o trans, da literatura
porte me,
, di ante unha
série de vía,
dutos que
abastezan a Europa, neste caso
amiga de Washington, á espera
de poder ter autonomía suficien,
te para prescindir deste apoio
interoceánico.
Por iso Belgrado sufriu a tortura
das bombas de grafito. Calquera
ruta rendíbel atravesa este país,
disidente até a entrada triunfal
- de Vojislav Kostunica. O exem,
plo do acoso e derribo da alter,
nativa ao império que represen,
taban os Balcáns non convulsio,
nadas logo do desastre de 1989
serve para prever que pasará con
outros países alleos aos manda,
dos da CIA. Para Collon, Rúsia
é o seguinte país que vai experi,
mentar os seus métodos. A pri,
meira fase estratéxica, a demo,
nización do suposto inimigo, xa
está en marcha. As grandes
axéncias déronlle moito espácio
ao afundimento do Kursk e as
notícias datadas en Moscova
sempre traen o rebufo da tiranía
e a inestabilidade total, esa mes,
ma inestabilidade que trouxo
consigo a entrada a saco do ca,
pitalismo salvaxe, com'o recoñe,
ce o próprio FMI.
Michel Collon considera que a
única forma útil para evitar que
a OTAN controle todos os re,
cursos do planeta e poña ao ser,
vizo da Casa Branca a todos os
govefnantºes .do mundo, pasa
por dous camiños: reforzar a
unidade militar europea, cos alicerces da colaboración franco,
alemana e o desvelamento do
xogo proestadounidense de
Gran Bretaña e callar a alianza
ruso-chines a como fronte de
control das actividades da
OTAN. Non hai que esquecer
que a intervención de Kósovo
foi a resposta nortemaricana á
influéncia alemana en Eslové,
nia e Croácia e que só unha se,
de diplomática foi bombardeada
naquela guerra, a embaixada
chinesa (fonte de informacións
alternativas ao pensamento úni,
co durante os pombardeos). •
CÉSAR LORENZO GIL

Ü COQdeL
O Correo da Unesco
Agosto-Setembro de 2000. Prew 550 pta.
Dirixe: René Lefort.
Edita: Organización das Nacións Unidas para
a Educación, a Ciéncia e a Cultura.

O tema máis importante tratado neste
número é a relación entre a mocidade e
a música. Jeff Chang conta a história
dos ritmos hip-hop, nadas no Bronx neoyorkino hai 25 anos. Hillegonda Rietveld explica as
claves da música electrónica.
Bouziane Da•. oudi escribe
sobre a utilización do rap
alxeriano nas
denúncias
contra os
abusos governamentais.
O fotógrafo
Antonin
Potovski retrata o pafs dogon, encrava\ do en território de Máli e Burkina Faso.
No capítulo de entrevista, o protagonis·
ta é o debuxante arxentino Quino. T.
K. Rajalakshmi alerta sobre os perigos
que sofre,o Taj Mahal, monumento insigne da India, arneazado palas
indústrias qufmicas. +

A revista do CGAC
NR O. Secembro-Decembro 000. Prezo 800 pta.
Dirixe: Miguel Fernández-Cid
Edita: Xunta de Galicia.

Entre as exposicións que se apresentan
neste número inaugural destacan De
Warhol a Cabrita Reís; Rebecca Hom;

Transplant He,
art Project; In-

terfe-rencias,
1: ] ohan Grimonprez, [n,
/light Lounge;
Georges
Rousse; José
Antonio Hernández-Díe<.;
Transfer;
Sarah Dobai;
Florence Paradeis; Marine Hugonnier e
Mondophrenetic. Entre as exposición itinerantes que mantén o Centro Galega
de Arte Contemporánea (CGAC) destacan as dedicadas a Lufs Seoane, Rafael
Baixeras, Francisco Leiro, Helena
Almeida, Elisa Sighicelli e aos alunos
de Rebecca Hom. •

Guía
dos libros novos
N R22. Outubro de 2000. Prezo 300 pta.
Dirixe: Xabier Madril'l án.
Edita: Noroeste Edicións.

Entre as novidades que se incluen n este número sobresaen Os falantes como
lingüístas, de Johannes Kabatek; Manuel

Mera . A
paixón mili- .
tante, de
Xan Leira e

História da
costa galega
e dos seus
naufráxios,
de
Fernando
Patricio
Cortizo,
na área
de non
ficción.

Ten o
seu punto
a fresca rosa, de
Maria Xosé Queizán; Reminiscencias de
Bob Dylan, de Xosé Ant(mio Moreno;
Cantos populares irlandeses, de Joseph
Jacobs; Nas varandas do abrente,
de Xoán Neira e O son da buguina,
de Eulóxio Ruibal, en narrativa,
poesía e teatro. •
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Compüstela, autofalcinte
dos grupos emerxrntes
'

'

O festival Sete notas, sete cidqles fai un percorrido
polos diferentes movimentos [musicais
e<>-

PAULA BERGANTIÑOS

Sete dias, sete cidades e un
bo feixe de grupos son os
ingredientes que utilizan o
concello de Santiago e a
Asociación de Músicos en
Língua Galega (Amelga)
para oferecer desde o Luns
23 en Compostela unha
axenda musical e poética
chea de ritmos diferentes.
Cada cita diária esta adica ..
da a unha cidade e por distintos cenários están a pasar formacións de rock,
bravu, hip-hop, folc e dance,
entre outras tendéncias que
teñen como ponto en comun
a sua aposta polo galego.
Do Luns 23 ao Domingo 29
amósanse o di tintos movi,
menros musicais que están a
emerxer e a se consolidar na
Galiza actualmente. Logo de
tres días de festa, o Xoves 26,
na explanada dos Coléxios
Maiores, chégalle o turno a
Vigo e ás novas tendéncias
con Elvis Kristo & The Furious
Machine (hip,hop), Humanoi,
de, D]'s Sessións e 5 Talegos.
Do mesmo xe ito, o Ven res 27,
na Quintana, Lugo e o rock
galego e bravu van ser os pro,
tagonistas dun concerto no
que participarán Belén Re,
gueira e Martiño Suárez de

Fame Neghra, Treboeiros do
Baixo Miño, Nenas da Revolta,
Zenzar e T úzaros.

Para

A emigración foi o motiv6 es,
collido, o 1 pasado Martes 24,
para dar a coñecer os distint~s
r~tmos foráneos c_os ,q~e
fV,,
s10na o noso patnmomo mus¡¡.,
cal. Asi, na xornada centrada
no Ferrol participaron Alber,
to Bundi e a Turma Angogalai,
ca, Ramo Cativo e Lamatumbá.
No ecuador do fes ti val, o

s:

MérqHes 25, día adicado a
Ouren$e, as actividades xira,
ron en torno á poesía, cun re,
cital a cargo de Manuel Ma,
ria, Pilocha, Marica Campo,
Iolanda Castaño e Xosé Luís
Rivas (Mini) e un concerto
cos cantautores Lino Braxe,
Paloma Suances, Tino Vaz e
Nelson Quinteiro. •

A denúncia social protagonista da IX Fotobienal de Vigo
A sección histórica amasa a colección particular de Jase Mª Massó
Seis salas diferentes acollerán a
novena edición da Fotobienal que
se celebra do 28 de Outubro ao 17
de Decembro en Vigo. O docu,
mentalismo e a fotografía como
instrumento co que denúnciar as
desigualdades e inxustizas sociais
van ser os protagonista deste cer,
tame que ademais de exibir o tra,
bailo de fotógrafos internacionais,
descobrirá o Arquivo Massó e
volver;á a funcionar como ponto
de en,contro de novos criadores.

A mostra histórica, que pode vi,
sitarse no Centro CulturalCaixa,

nova, saca á luz, a colección par,
ticular de José Maria Massó, con
fotografías dos anos vinte inédi,
tas até o momento. O Arquivo
Massó retrata determinados as,
pectos da clase alta de princípio
de século e imaxes sobre o pro,
ceso indu trial das conserveiras.

Moi perto, na Casa das Artes,
estará situada a exposición cen,
tral, que baixo o título A outra
metade recolle o traballo de oito
fotografos intemacionais.
Os nenos da rua no Brasil é o te,
ma da colección que apresentan
os profisionais brasileños Juan
Germain, Patricia Acevedo e
Murilo Godoy co lema No olho
da rua, Ruanda é a protagonista
do traballo de Gilles Paress Le si,
lence, a arxentina Graciela Saco
expón fotografías en distintas
emulsións con madeira, Eric La,
rrayadieu amosa Dias inciertos e o
estadunidense Jamen Nachtwey
Infierno, que segundo sinala
apresenta imaxes dos "actos polí,
ticos máis inhumanos da última
década": Tamén se poderán con,
_templar unha série de imaxes
que baixo o lema S, 21 retratan a

presos dun campo de extermfuio
camboiano que foron fusilados.
No mesmo edifício, diferentes fo,
tógrafos intemacionais danse cita
tamén para participar na sección
Vigovisións , que integran cria,
cións exclusivas para a Fotobienal.
Entre ~les a peruana Milagros de
la Torres, o cubano Jose Manuel
Fors, o inglés Julian Germain e as
~spañolas Ana Teresa Ortega e
Belén Gómez. Asimesmo, a sala
dos Peiraos acolle Cademos de via,
xe de Antoine d'Agata, a Funda,
ción Caixa Galicia apresenta as
fotografias de Fran9ois Joly sobre
os sen teito en diferentes paises e
no Coléxio Oficial de Arquitectos
poden visitarse as Imai"es sobre o
Kurdistan de Susan Meisela5 e Ad
Van Denderen.
Os novos criadores darán a coñe,

cer as suas fotografías baixo o tí,
tulo Identidades na Casa das Ar,
tes e na Casa da Cultura exporán
co lema T erras esgazadas Xavier
Teniente, Xavier Iglesias e Xúlio
Villarino. Iglesias amosa párte
dun traballo realizado no campa,
mento de refuxiados saharauis de
Tinduf e Villarino apresenta ins,
tantáneas captadas despois do.te,
rremoto que asolou T urquia o 12
de Agosto do pasado ano. O pro,
grama compleméntase cun ciclo
de conferéncias e proxeccións so~
. bre a mostra de fotografía social
no que intervirán alguns dos fo,
tógrafos participantes e teóricos
como Ian Walker e Ian Jeffrey.
A Fotohienal está organizada
polo Centro de Estudos Fotográ,
ficos e colaboran o Concello de
Vigo, a Fundación Caixa -Gali,
cia e a Xunta.+

fin de semana

Durante fin de emana o pro,
grama non perde corda. O á,
bad 28 vai er "a n ite da e ,
tretas" e o cabaret,regueifa en,
cherá a Praza da Quintana. Ao
cenário (en caso de chúvia ce,
lebrarase no Pavillón Universi,
tário) subiranse, a partir das
dez da noite e en homenaxe a
Compostela como referente das
manifestacións artísticas ac,
tuais, Treboeiros do Baixo Miño,
Luís Caruncho e Pinto D'Her,
bón, o Mago Teto, Ruxe,Ruxe,
Os Papaqueixos e Os Diplomáti,

cos de Montealto.
No Ano Castelao, Pontevedra
vai ser a encarregada de pechar
este festival de notas. Liñaceira,
Os Carunchos e A Quenlla ac,
tuarán o Domingo 29 "como ex,
presión da pegada e da influén,
cia <leste persoeiro e a sua tra,
xectória nos criadores", explican
os org~izadores.
Case que unha semana antes, o
mar enchia de contido o recital
de bailes, cantos e alalás mariñei,
ros cos que, ó Luns 23, no Teatro
Principal, se inauguraba o progra,
ma. A Coruña era a primeira ci,
dade utilizada como referente e
no acto participaron Marisol
Manfurada, Xurxo Souto e Ruote.
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OPtNIÓN

A IMPOSÍBEL FIGURA DUN CASTELAO SEN POLÍTICA
A estas alturas séria ilexítimo negar o esfor.zo realizado polos galeguistas do interior na difusión dunha
parte da obra e do pensamento de Castelao. A sociedade galega débelle ao seu esforio un mellar recoñecimento da sua faciana literaria, gráfica ou humanista, pese ás limitacións administrativas e/ou políticas
que embazaban o seu labor. Alguén tan relevante
nesa etapa como foi Ramón Piñeiro, anos despois
gabábase da contribución daquel grupo á difusión da
obra castelaoniana e salientaba que "non nos limitamos, naturalmente, a falar e escreber sobre a sua figura e sobre a sua obra, senón que tratamos de divulgar o coñecimento directo de~ta todo o que podemos -incluíndo o Sempre en Galiza [SEG]- especialmente entre a xente nova". Pero é xustamente no
relativo a esa obra onde quizais houbera que apoñerlle algunha obxección á opinión de Piñeiro, roáis
que nada polo suposto énfase adicado a divulgala entre os seus discípulos. Alomenos, se nos deixamos levar polos testemuños públicos que deixaron alguns
dos máis significativos, esa valoración semellou devalar entre a ínfima releváncia e o roáis absoluto dos
siléncios. Asi, mentres que para Ramón Lugris botábase a faltar na Galiza "o livro que se corresponda co
de Cambó" e xa que logo permitiase dubidar de que
"faltando ese livro, ese político, é moi difícil precisar
a forza, a autenticidade dos supostos políticos galeguistas", outro dos seus compañeiros de xeración, caso de X. Luís Franco Grande, foi quen de facer un
percorrido sentimental polos anos escuras sen unha
única mención sobre a hipotética influencia do SEG
naqueles mozos noitaregos.
Sexa como fose, o que resulta evidente é que aquel
optimismo piñeirán non era compartido por outros
galeguistas do seu tempo. Non o era desde o exilio,
como se desprende dunha carta que Ramón Suárez
Picallo lle dirixia ao seu tocaio do interior, Piñeiro, e na que receaba de que: "esas mesmas hostes
xuvenis non estean debidamente informadas do
intre vital da historia política de Galicia que vai
do 1930 a 1939-a República, ... xunto coa presenza política de Castelao-", pero tamén distaba de
haber unanimidade de critério no próprio interior,
onde alguns dos novos que se achegaran ao piñeirismo percebian, neste, un indrsimulado fastio a
respeito do nacionalismo do exílio.
Con certeza que· Ramón Piñeiro estaba no seu direito
de reclamar para o grupo que alentaba, a paternidf.de
na recuperación dun certo Castelao. Era aquel que,
nas palavras de Francisco Fernández del Riego, suscitaba cos seus debuxos "unha fonda emoción galega",
que lle daba, cando escribía, "un acento de orixinalidade ao seu idioma" ou que, nas suas caricaruras, refrexaba "duas notas distintivas, consustanciais á ialma galega: o lirismo e o humorismo". Através do
prisma. empregado polos galeguistas do interior, a
imaxe de Castelao que se proxectou acadaba visos de
~erta incorporeidade -trascendéncia, espiritualidade,
sentimentalismo, emotividade, ...- nunha visión idealista e apolítica que o elevaba á categoría de mito e
figura senlleira pero que, polo mesmo, faciao desaparecer do mundo real. Do outro Castelao apenas nada,
mália que poden bastar as tres liñas de referéncia que
lle adicou del Riego ao Sempre en Galiza., que despachaba coa concisa alusión a unha "fértil amasa do
seu rexo temperamento", para éntendermos corno
non se podía tratar dunha casualidade que o Castelao
fanado fose xustamente o da xeira do exílio.
• DESPOLIT1ZACIÓN. Deberíamos pensar, entón,

que o galeguisrno do interior foi responsábel último
pola proxección dunha imaxe esvaida do Castelao
exiliado, naqueles círculos nos que influía, e que esa
distorsión estivo na base do posterior proceso de
mistificación que padeceu o dirixente nacionalista.
Co ·que xa non concordo é coa idea de que esa actuación representara, exclusivamente, unha (!dapta- ción táctica á realidade galega do momento e que a
ocultación da faciana exclusivamente política do
Castelao do exílio estaría xustificada pala sensación
de irrealidade que se vivía no desterro americano.
Asemade, esa argumentación -por certo moi asentada entre boa parte da historiografía galega- tense
utilizado a cotio para lexitirnar a chamada opción
"culturista", en detrimento da vía política, que fixo o
galeguismo do interior durante a década dos 50 . .
Segundo esta corrente de opinión, o coñecido como
"piñeirismo" non foi roáis .que a vertente p0sibilista
do galeguismo, por contraposición ao radicalismq
sobre-entendido de Castelao e do exílio, presupoñendo por tanto unha identidade ideolóxica fundamental entre ambos os dous sectores que, como se
ten reiterado por parte dos supervivintes do interior, facia pos(bel que fosen moitas roáis as coincidéncias que as discrepáncias. Porén, nesa preten-

BIEITO ALONSO
-FERNÁNDEZ

'Que

interese poderia
ter, xa que logo,
o galeguismo
non nacionalista
en reivindicar
aquela faciana
política de
Castelao que
resultaba
incompatíbel
coas suas
aspiracións?
Nengun"

sión quizais estivese moi presente, máis que nada, a
visión auto-xustificadora de parte da elite intelectual que se formou nas beiras do "piñeirismo". De
non ser así, difícilmente se poderia entender tanto
interese en forzar a identifioación entre Castelao e a
xente do interior, a menos que o discurso ideolóxico do "piñeirismo"; estruturado ao xeito dunha sorte de fusión dos contrários que tanto lle permitiria,
segundo o requerise a situación, ser entendido como
unha paréntese na evolución doctrinária do nacionalismo corno representar -e, sen contradición!0 soporte ideolóxico da sua memÓria, debe ser considerado como unha prolongación consecuente do
nacionalismo da posguerra.
Estamos, xa que logo, <liante das discrepáncias puntuais que sinalaban desde o interior? Ou pola contra,
podemos considerar esa fragmentación da totalidade
castelaoniana como o resultado dun debate ético sobre a lexit:imidade histórica? Ou quizais, esa deformación aludida non fose roáis que a táctica empregada polo interior para "eliminar" a figura máis incómoda que-poderla facer perigar o seu proxecto estratéxico? En realidade, boa parte da resposta deuna o
próprio Piñeiro. Fronte á opinión de que as diverxéncias eran produto lóxico do desaxuste que provocaba o exilio, Piñeiro deixou claros os fundamentos radicais das diferencias "na escala normal de valores, a exernplaridade moral ou a expresión artística
estiveron sempre no nível de permanéncia frente á
transitoriedade dos acaeceres políticos concretos".
En resumidas contas, e como xa dixera Fernández
del Riego, o maior dos respeitos para a actitude moral e o xénio criador de Castelao pero a indiferéncia
roáis absoluta cara o Castelao político. Por tanto,
que interese poderla ter xa que logo o galeguismo
non nacionalista en reivindicar aquela faciana política de Castelao que resultaba incompatíbel coas
süas aspiracións? Nengun.
• HEXEMONIA GALEGUISMO VERSUS NACIONALISMO. Contra certa pretensión, do que

'1:tábase de
expurgar o
sentido
colectivo e
popular do
nacionalismo
galega durante a
xeira
republicana
representado por
Castelao e
contrarrestar a
sua influéncia
mediante a
ocultación e a
minipulación do
seu
pensamento."

que eran excluintes entre si. E, nesa presunción daquela a interior era ben roáis preferíbel limar as
arestas incómodas da sua figura até redticila á categoría de artista cheo de valores éticos, pero ainda
roáis rendíbel foi apresentalo como un seudo-tirano
que tentaba dirixilo todo desde Bos Aires sen contar cos que. padecian os rigores da represión no interior, descalificar o seu liderado pola suposta inexperiéncia política que- evidenciaba e, por suposto,
sementar unha permanente desconfianza cara todo
aquelo que viña do exílio mediante a deformación
-por veces pueril- das suas iniciativas. Tratábase
de expurgar, en suma, o sentido colectivo e popular
de que se dotara o nacionalismo galego durante a
xeira republicana e, dado que Castelao seguía a
personalizar o máis xenuíno nesa deriva, de contrarrestar a sua influéncia mediante a ocultación e a
manipulación do seu pensarnento. Pero eso nada
tiña que ver con conceptos abstratos como a procura idealizada dun referente moral senón que, pola contra, tiña máis relación con cuestións tan prosaicas como o emprego da propaganda no combate
ideolóxico que se presupón entre contrários. O que
si resultaba lexítimo era que aquel mesmo grupo,
que fixera explícito desprezo polo labor político do
desterro americano e a descalificación do ideário
daquela etapa por consideralo continxente e circunstancial, non tivese nengun interese en achegalo ao seu ámbito de influéncia. Descartada quedaba, por suposto, unha difusión máis masiva porque,
como dicia sen ambaxes Piñeiro "interesa moi secundariamente á xente". A xeito de concluir, o
que comenzaron sendo diferéncias puramente tácticas sobre o modelo de alianzas que debla manter
o nacionalismo, sobre a lexitimidade das institucións republicanas ou sobre o papel que debia xogar o Consello de Galiza, rematou cun afastarnento
estratéxico no que as diverxéncias xa afectaban á
supervivéncia organizativa do partido nacionalista
e ao cuestionarnento da actividade política en si
mesma e remataron por calar na contraposición
ideolóxica entre un galeguismo nacionalista e outro non nacionalista, quen en ocasións chegará a
actuar desde unha posición antinacionalista.

aquí se trataba non era precisamente de cuestións
morais nen de debates éticos, nen sequer do enfrontamento entre anxos e traidores. Tratábase,
sinxelarnente, de garantir a hexernonia dun determinado proxecto político-ideolóxico na Galiza do
futuro. Por unha banda, o que representaba o galeguismo piñeirista no interior e, pola outra o nacionalista que se amoreaba, fundamentalmente no
exílio, arredor da figura de Castelao. Certarnente, o
primeiro non se constituía como un movirnento
político ou social ao uso pero que si que se organizaba corno un colectivo que tiña a sua raíz ideolóxica no elitismo -Risco era o seu referente teóricoprático máis acaido, no individualismo e no idea. lisrno. Carente, durante os anos da República, dunha situación favorábel para o desenvolvimento das
suas teses será con posterioridade, durante a década
dos anos 40, cando se beneficiará da fraqueza política e organizativa do nacionalismo republicano e,
aproveitando a conxuntura favorábel do franquismo, fará prevalecer as suas posicións para proceder,
desde dentro, á liquidación das estruturas do Partido Galeguista. Só desde esta perspectiva se pode
comprender, entón, a deturpación que esta corrente realzou do Castelao exiliado.

Resulta inobxectábel a afirmación de Piñeiro de
que foron os galeguistas do interior quen acadaron
o protagonismo na proxección dun certo Castelao
naquela Galiza amordazada. Cumpriron, nese sentido, o papel de vieiro de penetración natural que
lle confería a afinidade ideolóxica proclamada.
Acontece, non obstante, que esa reivindicación é
parcial e deformada, non porque obedeza a razóns
de prudéncia ou de matiz senón porque oculta unha confrontación ideolóxica na que a figura de
Castelao -e por extensión, o exílio- é combatida
coas armas da manipulación e da descalificación co
obxectivo de eliminar a sua posíbel influéncia no
interior. Unha influéncia que pudera, ocasionalmente, impedir a consolidación dun novo proxecto
ideolóxico radicalmente alonxado do nacionalismo. Certamente, tanto empeño en desvalorizalo e
agachalo, a el xunto á sua imaxe literária -o Serrv
pre en Galiza- non era unha cuestión menor porque, como dicia o historiador francés Alain Besan~on "suprimir a obra literária equivale, efectivamente, a facer invisíbel a história, a apagar a luz".•

Non estamos, repito, <liante de diferéncias puntuais, como moitas veces se ten argumentado senón da confrontación de dous proxectos estratéxicos que nunca puderon conviver en harmonía por-

Extracto da intervención do historiador Bieito Alonso
{Autor de Castel.ao no exilio. Edicións A Nosa Terra)
no "Congreso Castelao" celebrado os días 19, 20 e 21
de Outubro en Pontevedra.
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O exemplo de Carvalho Calero
Xa é hora de que poña un exemplo positivo. Un dos poucos casos
que se dou entre o~ intelectuais da
xeneración dos Alvaros de leal
persisténcia nos seus ideais xuvenis: sen deixarse afogar polo medo,
nen polas comenéncias circunstanciais: ao revés de cantos exemplos humanos pusen até agora nas
colunas d'A Nasa Terra. O pedido
doutra publicación dame motivo
para interrumpir o serial dos homes que abxuraron do seu orixinal
pensamento, ou disimularon este,
mentras perdurou a tirania: sen
deixar por eso, os máis deles, de
seguir poñendo o seu talento ao
beneficio da nosa cultura.
Pois o caso de Ricardo Carvalho
Calero é casi excepcional entre
os homes de letras galegos nacido do 98 pra acá, dentro do primeiro decénio deste século. Asi o
mostrou, mellor que ninguén, o
máis sábio dos seus discípulos:
Cláudio Rodríguez Fer, que tan
ben estudou o comportamento
literário e político dos grandes
homes de Nós e os seus epígonos.
"Tanto que as claudicacións duns
e doutros haberá quen pense que
se chamen asi por telas dado a .
coñecer, dun xeito moitas veces
surprendente, o portentoso historiador e filólogo (e poeta) lugués
chamado Cláudio", coma escribirla eu no anaco do 26-xi-1998.
Caberia pensar que Carvalho
claudicou, se se lera somentes o
primeiro parágrafo de A peripecia
de Ricardo Carballo Calero, ou
sexa o capítulo que C.R. Fer
adica ao seu querido mestre no
livro A literatura galega durante a
Guerra Civil. Di asi:
"Ainda que a guera civil de 19361939 afectou a vida de todos os
que a padeceron, pouco sofreron
un cám i tan radical e imprevist como de R.C.C, (bastan aqui
a igla ). Para comprendelo,
ahonda examinar a peripécia biocrit r durante o mesgráfica d
mo estalido da contenda e como
aquela quedou reflectida na sua
obra narrativa Scorpio (1987)".
Mais "tan radical e imprevisto"
cámbio de Carvalho non foi ideolóxico, senón de xeito de vida.
Pasou no transcurso daquel tráxico verán do 36, desde a sua sosegada existencia no Ferrol, de
funcionario municipal, ás trincheiras vermellas do Báirro de
Usera: tal coma Cláudio informa, reproducindo o último parágrafo do meu anaco, titulado Mirando pra CarbaUo, aparecido en
La Voz de Galicia, o 23-rv-1982.
Tendo en conta que ese anaco
non foi publicado tampouco íntegro no xomal coruñés, coido
que paga a pena transcribilo agora enteiro, porque en poucas liñas resume o máis sobranceiro da
biografía de Carvalho até aquel
bélico intre. Mália que se me pe-·
diu que proporcionara un texto
inédito sobre do inflexíbel -nas
. suas ideas- mestre de Cláudio e
da sua inxel e belida dona, Carme Blanco: quen prologóu Unha

voz na Galiza. Artigas de jornal

(1933-1989), de Don Ricardo, e
escrebeu as suas interesantísimas
Conversas con Carballo CaJtro.
V elaqui a miña lembranza do
seu egréxio mestre, de cando a
eles ainda lle quedaban moitos
anos pra nacer:
• "MIRANDO PRA CARBALW.

Non seise finou a homenaxe nacional a Ricardo Carvalho Calero,
co gallo da sua xubilación na primeira cátedra de língua e literatura galega que se fundou na Universidade de Galiza. Mais nunca é
tarde cando se chega a tempo. A
tempo de lembrar cousas doutro
tempo. De lembrar algun feito que
ao mesmo Carvalho vai surprender, cecais melancolicamente ....
Para min, escolar universitário en
Compostela nos anos da República,
Carvalho Calero semellábame xa
unha figura de Lenda. Era eu un rapaz de Bacherelato, cando el, estudante de Direito, presidia a FUE e
enfrentábase, co seu mestre D. Felipe Gil Casares, catedrático de Direito Civil, e alcalde de Santiago,
naqueles dias da Dictablanda de
Berenguer. Até a folga dos estudantes que ocupaban os claustros, don
Felipe mandou entrar os guardas de
Seguridade a botalos dali, crebantando o foro académico. Entón,
Carballo escrebeu La fuerza pública
en la Universidad, vibrante folleto
que encrechou a coraxe de cantos
arelaban o viramento do réxime.
Logo foise para o seu Ferrol, e viña
coa sua fama de bon poeta e coa
fonda seriedade de estudante veterano e acougado, a examinarse por
Libre, con Bustamante, Viñas e Moraleja, das asignaturas da Carreira
de Letras, que tamén fuco. Paseábase silenzoso polo claustro, e eu mirábao de lonxe, coma se vise a
Eduardo Pondal ou Aurélio Aguirre. Tal era a distáncia entre nós.
E seguin mirando para Carvalho
Calero algo despois, ainda que
máis perto, case luíndoo, noutro
clima máis rexo e tráxico. No verán de 1936, Ricardo Carvalho
con outros moitos licenciados en
Letras e en Ciéncias galegas fora a
Madrid para facer os cursiños de
selección de profesores de Instituto. Ali os surprendeu o Alzamento
do Llano Amarillo, e a conseguinte Guerra de España. Cando as
tropas de Franco chegaron aos
arrabaldos da vila de Osárea, cerca
de fuego, a Federación de Trabajadores de la Enseñanza, da UGT,
igoal que os demáis sindicatos, formou un batallón de voluntarios,
para loitar na Frente de Madrid.
Chamábase o batallón Félix Barzana, nome dun mestre asturiano
morto en primeira liña, mandando
unha unidade semellante. Nese
batallón enroláronse alguns daqueles cursillistas, Carvalho entre
eles, e tamén outros galegas, de
distinta orixe cal iste cronista. A
Carvalho destinárono a unha das
compañías de Infantería, separado
do fato de paisanos que nos alistamos na insólita batería que tiña o
batallón. Mais, chegadas as tremendas xornadas de Novembro,
todos fumos a dar cos nosos osos
nas trincheiras do Báirro de Usera,
a menos de cen pasos das enemi-gas, gemidas pola Benemérita.

' E ali, sin falar con el, sen darme a
coñecer, ollaba eu a Carvalho Calero, abrigado cun capote que lle
chegaba aos pés; facen8o centinela, ante a tronera, pola que, as vegadas, colábanse os tiros. Pois os
guardas civis dlsparaban con puntería de académia. E dábame noxo
ver ali, infindamente triste e silandeiro, ao tésto poeta de O silenzo axionllado, ali onde o silenzo
mesmo de medo se abafaba. E cavilaba sobor dos extraños vieiros
que tiñan levado acolá ao alboreal
poeta dos Vieiras, resinado a ser
un simples miliciano, quen fora,
sen estrelas, o comandante do
Corpo Escolar de Compostela".
• UN PROFFSOR EXCEPCIONAL.

As estrelas tivo que ganalas Carvalho Calero concurrindo a un dos
cu~ acelerados de formación da
oficialidade do Exército Popular
que se verificaban na localidade
valenciana de Paterna. Obtuvo,
dada a sua moi superior cultura á
dos milicianos que tivo de compañeiros, un dos primeiros números
da promoción. E escolleu o Corpo
de Intendencia, teño, entendido,
pra seguir prestando servizos, na
Frente de Andalucía, á República,
na plana rnaior da sua unidade.
Ao finalizar a Pluscuancivil é
detido e condenado a doce anos
e un dia de reclúsión maior;
cumprindo dous anos na prisión
militar de Jaen. Non embargantes, Franco decide valeirar algo
os cárceres, por non ter que dar
de xantar a tantísimo recluso.
Por eso sae en liberdade provisional Carvalho e regresa a Ferrol, onde se reune coa sua dona, e coñece por fin á sua filla
Magali, nacida cinco anos antes,
cando o pai acababa de chegar a
Madrid pra asistir a aqueles cursiños de selección de profesores.
Nen que dicer ten que fora cesado
no seu posto municipal, e tampouco poido servirlle, en princípio, o seu título de licenciado en
Letras, pra exercer a ensinanza.
Ainda que o fuco de extranjis, no
Ferrol, até que un dos bons e xe' nerosos irmáns Fernández, don
António, o contratóu pra rexir en
Lugo o coléxio Fingol, que era
unha escola experimental, onde
tiveron cabida cantas inovación
pedagóxicas' e artísticas que se lle
ocurriron a don Ricardo. Ali foi
onde tivo primeiro de alunos, entre outros moitos aplicados rapaces, a Carme e a Cláudio.
Tras quince anos ( 1950-1965) de
extraordinário traballo educativo
no coléxío lucense, permíteselle
terminar en Madrid os exercícios
pra o profesorado oficial, iniciados trínta anos antes: gañando,
co número un, a praza de profesor de Instituto Rosalia de Castro,
de Santiago. Ao mesmo tempo,
que o seu antigo mestre e decano
da Faculdade de Filosofía e Letras, D. Abelardo Moraleja, lle
encomenda a Cátedra de Lingüística e Literatura Galega da
Universidade compostelá. Cátedra que gañaria, en brillante oposición un septénio despois. Cando contaba xa sesenta e dous
anos; caso moi semellante ao de

Otero Pedraio e que somente se
explica porque o furor depurativo
franquista foi amortezendo, cando o xeneralísimo xa estaba encetando a dar boquexadas.

• A DERRADEIRA LEITURA. A
chegada de Carvalho Calero a
Santiago coincide coa marcha
de Borobó a Madrid. Por eso
non puiden conviver con don
Ricardo, perdendo o lecer que
fose outro dos meus mestres gra- ·
tuitos; ainda que xa a destempo,
dada a miña idade cincuentona
de entón. Esta separación xeográfica de Carvalho, trasluce no
meu anaco que apareceu en La
Región, de Ourense, o mesmo
dia do seu pasamento: 25-m-90.
Posto que poµco poidera falar con
el na miña vida, finxo que dialogo
co egréxio escritor, mediante as
Conversas que tívo con Carme, a
dona de C.R. Fer. A tradución e
transcrición deste anaco supoño
que non estaria de máis, porque se
cadra foi o -derradeiro escrito que
leu o mellor historiador e crítico
das letras de seu tempo. Pero ocuparía demasiado espazo e limitaréíme a trasncribir as seguintes liñ~ de seu último parágrafo.

''N unha das evocadoras fotografías que ilustran ahonde estas conversas, aparece Luís Tobio, paseando entre Queizán e Carvalho,
nos seus anos universitários composteláns, paréceme que pqla Ferradura ... Hei de interrumpir as
miñas lembranzas ao fio da fotografia. No mesmo vagón en que
vou (no Metro, lendo as Conversas) qué grata casualidade! viaxa
Luís T obio, aquel xove e ilustre
xurista dos anos trinta que redactou con Carvalho o anteproxecto
de Estatuto de Galiza, suscrito polo seminário de Estudos Galegos).
Achégome a el de súpeto, apenas
sen saudalo, móstrolle, na páxina
77 das Conversas con Carballo Ca,
lero, a foto do seu paseo universitário pola Ferradura con Queizán
e o seu vello compañeiro do Seminário. T obio, ao vela, gardou a
sua emoción no peto da a)ma".
Asegu meses despois me contou
Filgueira Valverde -quen o sabia
todo- aquel anaco de Borobó
ainda chegou a tempo, pra que
llo ensinaran as suas fillas-a Don
Ricardo denantes de dar seu postrer suspiro. De crer ao' que era
neses dias presidente do Consello
de Cultura Galega, Carvalho Calero expirou lendo os meus renglóns, que marcarían nos seus
beízos a seu derradeiro sorriso.
Cecais Carvalho nese intre supremo, tirou da faltriqueira do espírito, onde se garda a memória, a
lembranza do seu vello compañeiro do Seminário, Luís T obio; quen
é hoxe o único supervivinte dos
seus fundadores, e seguíu coma el
sempre unha liña recta, limpa, clara, sen claudicacións, nos ideais da
mocidade. Liña que a Don Ricardo levou, directamente, ao reintegracionismo. Que eu respecto e á
que me adiro, respeitando a sua
ortografía reintegracionista no primeiro apelido: Carvalho. +

Ana M.González
'A escrita
pervirte a poesia'
Haikus, que -son poemas ~apones
moi breves. Nunca superan as tres
frases. É poesia do instante que me
interesa porque son como "polaroids" da realidade que recollen o
aparentemente máis intrascendente
da vida cotiá para atopar a sua beleza e significados máis profundos.
Que recomenda ler?

Os clásicos sempre se len, pero eu
recomendarialle á xente que se interesase tamén por autores contemporáneos que oferecen novas vías de
experimentación, tanto na poesía
corno na narrativa. Recomendo que
se investigue no que se está facendo
hoxe, que o leitor tamén arrisque.
Ven de publicar o. poemário Cárnica das nosas vidas xuntos.

É unha poesia intimista onírica e
urbana, na que se poden atopar
sentimentos comuns a todos nós,
como o amor ou o medo, inxeridos
nun tempo e nunhas circunstáncias
que nos marcan. En canto a forma
fuxo da coacción do racionalismo,
porque existen visións, máis profundas, ás que tamén quero chegar:
imaxes intermitentes, cheiros,
sons, incluso soños. Busco unha
conexión particular entre a plástica
e a pqesia, experimentar coa poesía
como se estivese diante dun cadro
plasmando o impacto visual. '
Por que esa teima por xuntar a
plástica e a poesia, que está presente tamén no poemário Maquinario?
A pintura é a máis excelsa das artes, perfecta para a comunicación
pola rápidez á que se transmite.
Desde o momento no que se escrebe, a poesía fica pervertida. Eu pretendo buscar a primeira visión, recuperar o seu carácter primixénio,
sen as abrigas que impoñen o papel e as palabras. É como chegar a
unha paisaxe de súpeto e fotografala, un ritmo vital non condicionado polas convencións da escrita.
Outra das suas iniciativas é BF,
un local no casco vello de Vigo.

. É un espácio de encontro para
pintores, poetas e músicos contemporáneos adicado, baixo o formato de bar, á difusión e promoción. Bátanse en falta locais deste
tipo. Está todo moi morto e ráncio. Hai rnoita xente moza con inquedanzas que precisa de canles
para amosar os seus traballos. +
Escritora. Bochum-Alemaña (1975)
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Saída imediata do novo
disco de Rodrigo Rqmani. O
ex-compoñenente de
Milladoiro levantou grandes
expectativas e agora é o
momento de comprobarmos
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por onde vai a sua nova
senda. Como en toda a
música galega, que non paga
case nunca para entrar nas
listas, terá que ser o boca a
boca a mellor publicidade. +
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La insepulta

homónima de ] erzy Stefan
Stawinski. En 1945, acabada
a guerra, dous membra; da resisténcia polaca, pertencentes
exército nacional, deben
matar a un dirixente do partido comunista, pero equivó- canse de víítima. O Venres
27, ás 20:15 horas, poderemos
ver Ws:zystlw na Sprzedaz /

Arteixo

de Paila,
gravado de
luís Seoane
para o libro
de P.
Neruda
Ed. Losada
(B. Aires,
1962), que
forma parte
da mostra

•TEATRO

ªº

ÁNCORA PRODUCIÓNS
Cenificará a obra Anatomía

dun hipocondriaco, o Ve~
res 27 na Casa da ,Cultura.

O Ba.rco

que

podemos
ollar na
Fundación L.
Seoaneda

Todo está en·venda (1968).
Homenaxe persoal ao actor
polaco Zbigniew Cybl.llski, o
actor fetiche deste director,
que morreu traxicamente en
1967. O Sábado 28 ás 18:30,

• EXPOSICIÓNS
CARME GALLEGO .
Mostra a sua pintura, sobre
madeira, na Sala Exposicións
Caixanova, até o Venres 27.

CORUÑA.

Krajobroz o Bitwie / Paisaxe
ckspois da batalla (1970).
Nela, os prisioneiros dun
campo de concentración, ceiban os seus rancores despois
de seren liberados poh aliados, e baixo o control policial
dos americanos. O Martes 31
ás 20:15 horas, proxectarase

•TEATRO
TEATRO 00 AQUI
Representará a obra Criaturas, de Roberto Vida!
Bolaño, que retoma a Frankenstein no momento en
decide achegarse á civilización, observa a realidade
e conduta das outras criaturas normaís da civilización.
A obra quer, con humor e
retranca, contrapoñer o
medo á artificialidade da
vida. O Ventes 27, ás ;2.2:30
'horas, na Casa da Cultura.

Betanzos
•LEITURAS
XOSÉ Luís SOBRINO
O xornalista betanceiro
presenta o seu libro de poemas Lendário Acibeche, este Venres 27 ás 20:30 na

Áula Municipal de Cultura.
Estará acompañado dos escritores mariñáns Emma
Couceiro e Xabier López
López e, tras a sua intervención, o autor recitará algunha das composicións do libro. O ramo porao a cantaautora de Meicende, Sílvia
Penide, con algun dos temas do seu traballo Azul.

•TEATRO
ÜVEGÁ TEATRO
Cenificarán a obra A señorita Xúlia o Sábado 28, no

Auditório Municipal.

Bueu
1
•

EXPOSICIÓNS

RA.ICES
Exposición colectiva galega;
arxentina, organizada con
motivo da visita do presidente arxentino Femando
de la Rua. Participarán, pala
banda galega os pintores Camilo ~o e Marga Freire e pola arxentina Marcela
Tobergte e Jaime Correa.
Na sala Amália Domfnguez
Bua até o 2 de Novembro.

ademais dunha escolma dos
seus libros de arte. Admiten
grupos reducidos para visitas
guiadas paro o que hai que
concertar cita no telf./fax 981
227 .355 - 981 227 527 ou no
correo electrónico luisseoane@retemail.es. Até ~ 9 de
Decembro, Domingos e festivos pecha.

Kronika Wypadkw Mi1.osnych / Cr~ el.os sucesos amorosos (1986). Duran-

Xoves 26, ao concerto de música brasileira, con texto.5 de
Heitor Vilalobos, e coa voz de
Horence e o piano de Christina Margoto. O Ventes 27,

Bemardino Graña ofereceranos unha charla colóquio ''O
autor fala de si", presentada
por Henrique Harguindey.
Ademais actuarán os grlipos
Momura e Arroás. O Sábado
28, rematarán as xomadas e.o
teatro de~ que _presentará o espectáculo infantil O

te verán de 1939, en vésperas
da n Guerra Mtmdial, o mozo
Witek prepara os exames de
ingreso na universidade. 'Ionografia e fotografias cunha_
bibliografía diversa. Analisa, - daS as fitas se proxectan en
versión orixinal con subtítureunindo dados e 'documenlos en castelán. A entrada
tos, a intervención dos itacusta 200 pta. (100 pta. co
lianos nos dous bandos da
Carné Xove).
Guerra Civil.1naugurada en
Milano ao cumprise os seSEN MOTIVO APARENTE
. senta anos da chegada dos
Curtametraxe galega, do ciprimeiros brigadistas, e na
clo da Xunta, que poderemos sua homenaxe, contra o fasver, do Venres 27 ao Domincismo que se estendia por
-go 29, no cinema Los Rosales.
Europa. Na Casa da Admi-

nistración de Sargadelos até
15 de Novembro.

o

Libro Máxico. .

Carral

Chautada·
• EXPOSICióNS

• EXPOSICIÓNS
NARCISO CORRAL
· HISTÓRIA DE QALIZA

Colga as suas pinturas na

Debuxada por Pepe Carreiro, promoción conxunta de
A Nasa Terra e Caixa Galicia, na Casa da Cultura até
o 31 <leste mes.

Casa da Cultura, até finais

Cervo

•CINEMA

de mes.

A Coruña
CGAI

• EXPOSICIÓNS
lTÁLIA NA GUERRA
CIVIL ESPAÑOLA
Mostra composta por dezanove paneis con textos, ico-

Continua o ciclo adicado ao
polaco Andrzej Wajda coa
proxección, o Xoves 26 ás

20.15 h, de Popiol i Diament
/ Cinzas e Diamantes
(1958), baseada na novela

• EXPOSICIÓNS
EsCRITURA ORA VADA.
XlLOGRAFIAS
DE SEOANE
Inaugúrase este Venres 27 ás
20 horas na Fundación Luís

Seoane (Durán..L.origa 1O- 22 )
e nela poderemos contemplar
os gravados en madeira que
realizou para embelecer Uvros,
como por exemplo ¡Eh, los toros!, de Alberti; ou os que fuco
para Loreruo Varela, Unamuno, García Larca, Neruda; ou
os de temas criollos: Martín
Fierro, El Matadero.. ; o bestiário para a poesia de Alberto
Girri; os retratos de Machado,
Kafka, Cortázar, Klee, Durero... Diferentes temas e livra;
xunto coas madeiras que Seoane utilizou e dou ao Museu
do Gravado de Buenos Aires,

XOAQUIN

guiu fermosas obras como as
da Ponte de Sacti Petri de Cádiz ou a igrexa de Pont de
Suerte no Pirineo de Lleida.
Planos, deseños, fotografias e
maquetas que podemos ollar
no Quiosque Afanso.

O lápis do e,arpinteiro

VAAMONDE

Mostra dedicada á recuperación deste pintor galega,
integrante da "xeración do ente"' e figura indiscutida do
retrato no Madrid finisicular,
composta por 39 obras, algunhas delas procedentes da
Biblioteca nacional, o Museu· do Prado e a Fundación
Casa de Alba. Na Fundación
Barrié até o 7 de Xaneiro.

CHEMA DAPENA
Artista polifacético (Lugo,
1955), ven investigando especialmente co vidro e a
porcelana e acacia novas expresión nos seus cadros e esculturas. Na Biblioteca "Miguel Glez. Garcés", organizada pola Consellaria de Cultura, até o 17 de Novembro.

LuísA TRIGO
A fotógrafa coruñesa mostra
a sua obra baixo o título Buscando a Mamá-Vida. Vinte
una fotografias cunha temática rnoi persoal onde trata
de plasmar unha visión de
~ómo pode sentirse alguén
estando dentro dun carpo feminino. En branca e negro,
ainda que a cor lle serve para
acadar unha maior harmonía. Na A.C. Alexandre Bóveda até o 9 de Novembro.

EDUARDO TORROJA
Enxeñeiro (1889-1961), filio
do matemático Eduardo Tarroja i Caballet, a sua primeira
obra importante foi o proxecto da Cidade Universitária de
Madrid. Pronto mostrou capacidade criativa, tanto no terreo técnico coma no artístico, utilizando o concreto para
criar unhas estruturas que surprenderon pala sua audácia e
sinxela elegáncia. Deseñou os
hangares dos aeroportos de
Torrejón e Barajas, ou a estrutura do estádio Las Corts de
Barcelona. Tamén utilizou o
aceiro e o tixolo e.o que canse-

Será cenificará por Sarabela Teatro, baseada no libro do mesmo título de Manuel Rivas e dirixida por Ánxeles Cuña
Bóveda, o Xoves 26 en CARBALLO; o
Venres 27 en BOIRO; e o Domingo 29
en CAMBADOS. +

GUSTAV YIGELAND
Mostra do escultor noruegués,
na que presenta obras pertencentes a sua primeira época,
entre 1893 e 1899, e busca; e
personalidades como Henrik
Thsen, Edward Grieg, Henrik
Wergland e Beethven, xunto
con bronces e escaiolas pertencentes ao parque público
de Oslo; o Parque de &cukura
Vi~ monumental obra na

que traballou durante coarenta ana; da sua vida, un espácio
público que contén 200 pe7aS
am total de fJYJ figuras co rema do ser humano e o trans-

curso da vida, desde o berce
até a tumba. Un total de 36
pezas que fun un percorrido
pala obra do artista desde
1893 a 1939. Xunto con esta.5
- obras oferécense as fotografias
que o noruego Knut Bry realirou das esculturas do Parque.

G.
N

ANTONIO SAURA
Co titulo de NuI/a dies sine fi,
nea presenta este diário plástico de carácter subxectivo,
31 debuxos que o artista fuco
en Maio de 1994. Saura realizou un deseño cada dia a
partir dun suceso ou unha
imaxe extraída da prensa, integrándoo no repertório sauriano, ás veces sátirico, outras
icono tráxico. Xunto aos debuxos, os recortes das n tfcias
que os orixinaron. Na Sala de

de

Exposicións da Fundación Caixa Galicia até fin de mes.
ÜXACEMENTO
DE ATAPUERCA

O Museo Arqueo/6xico acolle
unha mostra sobre este descubrimento. O casrelo de San-
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Cambados• EXPOSICIÓNS
ROSA E. CAAMAÑO
Mostra a sua pintura na Galeria Borrón 4, onde permanecerá até finais deste mes.

Cangas

e
esF

SOf'F

Xovt

•ACTOS

C/Wi
d

X ORNADAS
. DE LÍNGUA GALEGA
Que se veñen realizando na

Casa da Cultura desde o Martes 24 e nas que durante esta
semana poderemos asistir, o

-

29

IÍI EXPOSICIÓNS

28, tarhén na Quintana

Ü MUNDO SECRETO
DE LUIS BUÑUEL
Encentrase na lgrexa da

Pavillón Universitário) e

(de haber mal tempo no
• • • • • • • • • • • • •
to Antón adicará duas salas ás
imaxes efectuadas por Javier
Trueba, nas que poderemos
ollar panorámicas do lugar e
detalles sobre as pezas atopadas. Entre os actos complementares figuran as conferénc ias que oferecerán Juan
Luis Arzuaga, o coruñés José
M. Bermúdez de Castro e o
catalán Eudald Carbonell, os
tres directores das escavacións. Até o 5 de Novembro.

.

FRANK LLOID WRIGHT
A cidade vivinte é o título da
mostra deste arquitecto norteamericano, primeira retrospectiva en Europa en
máis de catro décadas, dun
dos criadores do deseño moderno. Co obxectivo de explicar a visión do arquitecto
dunha arde social ideal e documentar as suas solucións, a
mostra reun e máís de 200
obras (mobles, vaixcla, fiestras), debuxos e planos orixinais, libros deseñados por
Wright, maquetas e fotografias. Na Fundación Barrié até
o 7 de Xaneiro
OCLNEMA:
A VENTURA T ÉCNICA
Mostra qu poderemos contemplar no Forum Metropolitano (Parque de Europa) e
que permanecerá abena até
o 19 de Novembro.
DE VAN GOYEN
A CONSTABLE .. .

. . . Aspectos da tradición do
pintoresco na colección Car men Thyssen Bomemisza é o

So6dc:w iedode
ca Sahara,
_ mostra

fotográfica
de Manuel

G. Vicente e
MundoCaJ,
no Caféteatro

do Real
deMOAÑA.

átulo da mosrra que permanecerá no Museude Belas Artes até o 19 de Novembro.
Trinca e cinco cadros que
amosan cenas cotiás holandesas ademais de algunhas
irnaxes tradicionais de cidades italinas como Floréncia,
Venécia, Roma ou Napoles.
Estruturada en dous apartados: Paixases e vistas urbanas:
con pintura holandesa do
xvu - Jan Van Gayen, Aert
Van der Neer e Sa loman
Van Ruysdael, John Constable e panorámicas italianas
do s. XVIII de Canaletto,
Francesco Guardi, Laude-Joseph VBernet e Giuseppe
Zocchi- ¡ e Xogos, ficci6ns e
cenas da vida cotiá: pintura
holandesa do s. xvu - Hooch,
Jan Havicksz, Jacobus Yrel e
Emanuel de Witte. Época rococó, con Giovanni Antonio
Guardi e P ierre -A n to in

Quillard. Visión dn TJ.00) mundn, tem as antillanos de Augustin Brunias. E Xogos goyescos , c n bras de LuCáS Velázquez e Mariano Fortuny.

Sinfónica de Galicia
Esta orquestra ofereceranos vários concertos nos que incluirán obras de H aydn,
Beethoven, Schuberr, Brams e Müzart,
entre outros. A actuación inclúese no
programa de Galiza nos Sentidos e realizarase, o Xoves 26, na Catedral de Ou ..
RENSE; o Venres 27, na lgrexa de San
Francisco de FERROL; e o Sábado 28
na Catedral de SANTIAGO.+

Ferrol.
•CINEMA

Aprendices
do Vacia

oferece o
espectácula
de mimo

titulado
Caixa de
sorpresas, o
Xoves 26 no

CURTAMETRAXES
GALEGAS
Ciclo no que poderemos ver,
do Venres 27 ao Domingo 29
e no cinema Goya, a currametraxe Coruña i!flposible.
• EXPOSICIÓNS
GALICIA EN FOCO
O resultado do certame fotográfico convocado polo

Cl~cémbalo

Clube de Prensa de Ferro!,

de LUGO.

que poderemos contemplar
durante este mes no Centto
Cultural Torrente Ballester.

Universidade.
VIVERNO
ATLÁNTICO NORTE
Mostra que acolle o Museu
dn Povo Galega, até o 30 de
Novembro, promovida por
Santiago, Bergen e Reikiavik, cidades europeas da
cultura, coa participación
da illa normanda de Tatihou. No decmso dos séculas a comun fachada atlántica serveu de tránsito a
conquistadores e peregrinos, navegantes e pescadores, homes da cultura e do
comércio. A importáncia
das pesquerías a longo da
istória é o que retrata a
mosrra. A visita para grupos
escolares inclue uns obradoiros didácticos con diversos módulos práticos.

Ex Lrnrus
UNIVERSITATlS
É o título da mostra bibliográfica que podemos contemplar no Coléxio de Fonseca, 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, mapas, desde o século X ao
XVl!l. Até finais de mes.
B EA R E!
Poderemos coñecer a obra
dista artista n a Casa da
Parra duran te O u tubro.
•MÚSICA
L IED E A C ANCIÓN
DE C ÁMARA
Ciclo no que colabora a

Asociación Galega de Lírica Teresa Berganza, composto por seis concertos que
centran a sua atención no
lied dos países que comparten a capitalidade europea da
cultura. No último concerto, adicado á Canción nórdica, poderemos escoitar á
mezzosoprano Mónikca
Groop acompañada do pianista Roger Vignoles, interpretando obras de Griég,
Sibelius, Kuula... O Venres
27, no Principal~ ás 21 h.
GEWADlNDHAYS
ÜRCHESTRE LEIPZIG
Ofereceranos un concerto
no Auditório de Galiza, o
Sábado 28-, ás 21 horas.

dedicado a Santiago, ofereceranos un compéndio
de todas as tendéncias
. con T reboeiros do Baixo
Miño, Luís Caruncho e
Pinto de Herbón, o Mago Teto, 'Ruxe Ruxe, Os
Papaqueixos e os Diplomáticos de Monte Alto.
O Domingo 29, na praza
do Toral, adicado a Pontevedra, poderemos escoitar música folc con Liñaceira, Os Carunchos e A
Quenlla. Todos os espectáculos son ás 22 horas e
gratuitos.
•TEATRO
SOÑOS DUN SEDUTOR
De Woody Allen, obra dirixida por Martina Cambeiro e Artur Trillo segundo a versión <leste último, que tamén participa
no reparto , xunto con
Carme Couto·, Estevo
. Creus, Francisco Lestón,
Isabel Branco e Maria
Lariño. O Xoves 26 as 22
horas, no teatro Principal.

7 N OTAS 7 CIDA DES
Cont inua o programa no
GOLDEN APPEL
que colaboraron o ConQUARTET
cello e a A soc iac ión de
Con eles teremos música
Músicos en Língua G alee humor no teatro Princiga para mostrar os distinpal o Sábado 28 e o Dotos mov imentos musica is
mingo 29, ás 22 horas.
que hoxe se están a facer
e consolidar na Galiza. O
ÜLLOMOL T RANVIA
Xoves 26, n o C ampus
Cenifi carán a obra Ñiki
Vniversitário, dia ad icado
Ñaque dirixida por Cána Vigo, con Elvis kristo
dido Pazó e interpretada
&The Furious .Machine
por Santi Prego e A veli(hip -h op), Humanoide,
no González. Un h ome
D)'S Sessions e 5 Talem a nda qu e contrat e n
gos. O Venres 27, n a praunha troupe, pero esta é
za da Quintana, dia adicasimplemente un ñaque
do a Lugo, teremos rock
composto por dous cómigalega e bravu con Trecos. O Luns 30 e o Marboeiros do Baixo Miño,
Nenos da Revolta, Zen- , tes 31 no teatro Principal, ás 22 horas. •
zar e Túzaros. O Sábado

P RÉMIO DE ORAVAOO
MÁXIMO RAMos
Mosrra que poderemos coñecer n o Centro T orrente
Ballester até o 31 diste mes.
ISABEL FERNÁNDEZ
Mostra as suas acuarelas até
o 31 diste mes no Ateneu
•MÚSICA

ÜRQJFSIRA a:: CÁMARA

TEATRO illvRE

Ofereceranos un concerto,
o Xoves 26, na Concatedral
de an Xian ás 20:30 horas.

Rurn GARCIA

•TEATRO

Cent.To de Gravados Augatinta, até este Sábado.

T EATRO GALILEO
Representará, o Xoves 26,
a obra Diário que poderemos ver no Auditó ri o do
C entro T orrente Ballester,
ás 20:30 horas.

Lugo
•CINEMA
CURTAMETRAXES
GALEGAS
Do Venres 27 ao Domingo
29, no cinema YELMO,
proxección de Vnha luz

acendida.
• EXPOSICIÓNS
fIGURA-T
O Pazo da Maza acolle, até q
19 de Novembro, esta mostra colectiva integrada por
oito artistas da província.
Bordell colga os :Jeus cadros;
Chus Gutiérrez os seus óle-.
os¡ Lo.m:arti non só leva a
sua pintura senón que tamén participa con esculturas
en pedra; Jorge Espiral expón os seus lenzos¡ Femández Amor combina abstrazón e tradizón sobre. madeira; Macia dá uuha visión impresionista da cidade; Júlio
Fuciños, maiormente, deseca flora; e .Teresa Gómez fai
andar fu, suas esculturas.

GESTO
Mostra os seus gravados no

Mª LuzLóPEZ
Poderemos coñecer a sua
pintura no Edifício Administrativo da Xunta, onde permanecerá até o 29 <leste mes.

lMAGO ANTIQUA
É o título da mostra arqueolóxica que poderemos cofiecer na Sala Porta Miñá.

EDUARDO NARANJO
Babeo o título Realismo, sentimentos e soños escóndense
cincuenta e cinco cadros
que repasan a vida e obra do
artista, un dos máximos expoñentes do realismo pictórico, de realidades, de sentimentos e tamén de sañas.
Litarais cheos de nenas, retratos, auto-retratos, flores
murchas ou resplandecentes,
mares.:. do expresionismo ao
realismo ou surrealismo pero
sempre na busca do senti-

mento. N o Museu Provincial
até o 29 de Outubro
PEDRO ARES
A galería Sargadelos serve
de cenário para os seus deseños e pinturas.
•TEATRO
APRENDICES DO V ACIO
Esta agrupación teatral oferece o espectáculo de mimo
titulado Caixa de sorpresas,
onde gardan os mellares
sketchs dos últimos seis anos
de actuacións. O grupo está
composto por Manuel Guimarey, Damián Nogueiras,
Patricia Cortas e Cali González. O Xoves 26 no clube
de arte e música Clavicémbalo.

Marin
• EXPOSICIÓNS
As CRUCES DE PEDRA
POR CASTELAO
Tí~lo da mostra, organizada pala Comisión de Cul-

ANOSATERRA

••••••••••••••••••••••••••
tura do BNG, que poderemos coñecer no museu Man~l Torres, onde permanecerá até o 3 de Novembro.
HISTÓRIA bE GALizA
Deseñada por Pepe Carreiro, promoción conxunta de
Caixa Galicia e A Nosa Te- rra, poderémola ollar no
Ateneu Sta. Cecília até o 7
de Novembro.

M.o aña
• EXPOSICIÓNS
SOLIDARIEDADE
COSAHARA
No Café-teatro do Real ,
desde o Sábado 2.8 ás 20 h.,
exposición de fotografias
de Manuel G. Vicente e
Mundo Cal en solidariedade co Sahara. Haberá unha
conferéncia do represen tante saharaui na Galiza,
Abaalahe.Hamas Jalil.
OLVIDO GONZÁLEZ
Colga as suas pinturas n o

Clube de Golf Ria de Vigo
(Domáio), até o 5 de N o.vembro .
•MÚSICA
ABE R.ABADE TRIO
Trio que abrirá, o Venres 27,
a xeira éle concertos org.inizados polo Clube. de jazz. Ardara, que se acaba de criar no
Morrazo, e que pensa programar, entre outras actividades, dous concertos por trimestre, que se farán no Caféteatro dn Real. O potente e
experto trio galega de tendéncia hard-bop, con estudos
~os EEUU, veñen de gañar
o lI prémio no Concurso
aberto a todos os grupos europeus, organizado polo Festival Internacional de Jazz de
Getxo-Europar-Jazzaldia e
está composto polo pianista
Abe Rábade, o cantrabaixista acústico Paco Charlin e o
baterista Luís Alberto Rodríguez. Comezará ás 10.30
horas e o prezo das entradas
é de 300 pta. para os sócios e
600 para os que non o sexan.

doméstica que habitamos; o
que nos contan está moi preto do mundo cotiá. No Centro Comarcal T erra ~ Lemas
desde até fina¡; de mes. ·
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Monterroso
• EXPOSICIÓNS
ÜESDEOAR
Mostra que poderemos coñecer no I.E.S. de Monterroso, até o 3 de Novembro.

Muros
•TEATRO
ÜLLOMOL TRANVIA
Cenificarán a obra Ñiki Ñaque dirixida por Cándido Pazó e interpretada por Santi
Prego e Avelino González.
Un home manda que contraten unha troupe, pero esta resul ta ser un ñaque, tan só
dous cómicos. O Venres· 27
na Casa da Cultura.

01.eiros
•MÚSICA .
CORAL POLIFÓNICA
A de Pontevedra, que dará
un concerto o Domingo 29
a partir das 19:30 horas.na

Casa da Cultura.

Ourense
•CINEMA

ClJRTAMEfRAXES
GALEGAS
Do Venres 27 ao Domingo
29 no cinema Novocine, O
matachin, de Jorge Coira.

Monforte

lao e o seu tempo, unha perspectiva ourensá, que se vén
realizando este mes. O Luns

XERACIÓN DO 2000
Unha promoción universitária, case corenta criadores
novas da Faculdade de Belas
Artes organizados como grupo de traballo, móstranos
unha visión moi especial da
actividade humaria, múltiple
e versátil¡ unha ollada que
verte unha surpresa obxectiva-obxectual na xeografia

LU
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Municipal.

MEMóRIA DE CASIELAO
NA AMÉRICA
Título da charla que nos oferecerá o profesor Afonso
Vázquez Monxardin, o Xoves 26, inserida no ciclo de
conferéncias titulado Caste-

• EXPOSICIÓNS

<(

VIRAVOLTA TÍTERES
Presenará Hip, hip, hurra,
o Venres 27 ·no Auditório

TÍTERES VIRAVOLTA
Dentro da programación
do Outono, ás 18,30 n o
Café-teatro do Real, coa
obra de Magdalena Rojas,
Hip, Hip, Hurra!

Que é o cine-clube local e
con motivo do 3º aniversário monta esta mostra na que
poderemos ollar, o Venres
27, os cortos Ultima estación, de PauJino Cadómiga
e O aquelarre, de Manuel
Valcárcel; o Luns 30, Una
historia veFdadera, de David Lynch; e o Martes 31 pecha a mosui Los sin nom•
bre, de J. Balaguero que terá _
como prólogo a estrado corto Sandra, de Héctor Diéguez, rodado en Saber. Non
senda os cortos do dia 27 ·
que se proxectarán na Casa
da Cultura, as longametraxes
serán, a partir das 23 h, nos
cinemas Hollywood.

Z

•TEATRO

• CONFERÉNCIA.S

I MOSTRA D'A CALEXA

ON

MÚSICA PARA VER
Mostra que poderemos co·ñecer no Centro Multiusos
até o 29 deste mes.

•TEATRO

•CINEMA

=o
xo
xo

30 teremos ocasión de asistiÍ
á charla do históriador Anselmo López Morais, Casteloo en Ourense: dados dunha presenza. As duas ás
20.15 h, no Edifício Simeón.
• EXPOSICIÓNS
CARMENóVOA
Mostra a sua obra, dentro do
ciclo Os nasos artistas, no
Ateneu até o 8 de Novembro.
VIElRA E VENTO
Poderemos coñecer as suas
obras na galeria de arte A

Carballeira.
SOROLLA PAISAXISTA
Na Aula de Cultura Cáixanova onde poderemos visitala até o 29 de Outubro.
VELÁZQUEZ
Poderemos coñecer esta

Alsdair Fraser e
Skiedance, estarán, o Venres 27 ás 21 horas, no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA, con entrada a 1.000 pta. E o Sábado
28 no teatro Principal de ÜURENSE. •
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mostra titulada El arte de
mirar no Museu Arqueolóxico Provincial, onde per-
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MASIÁ
Rafael Romero Masiá naceu
en 1953 en Santiago, licenciouse en Belas Artes en Sevilla, estudou paisaxe en Segovia e gravado e pintura en
Perugia, sendo na actualidade profesor na Escala de Artes da sua cidade natal. Da
sua obra ·di Alfredo Conde
"Abstraccións das que devén
a figura humana contemplada desde o próprio ·interior
do home e paisaxes que se
axexan desde idéntico lugar
desamparadb". Na galeria
Visol até este Sábado 28.
lNVENT A ~000
E o título da 'm osta colectiva que poderemos coñecer
no Edifício Simeón, até este
Domingo 29.

•TEATRO

•

Convocatórias

menecerá até Novembro.

MANIVELA & ÜALERIA
Representará a obra Com·
pañia, o Xoves 26 no teatro
Principal, ás 20:30 horas .
COMPAÑIA DE DANZA
SANTAMARIA
Presenta El gran baile, no
Teatro Principal o Luns 30.
MATARILE TEATRO

Cehificará a obra The Que·
en is dead, de Ana V allés,
tamén directora e actriz. Os
intérpretes son Mechtid
Barch, Uxia lgrexias e Rosa
Manteiga. Na obra mostran
cómo en palavras de Ana
Vallés . . . a pura realidade é

que estamos abandonadas aos
estragos da intempérie ... Esté
Xoves 26 no teatro Principal..

Ponteareas
• EXPOSICIÓNS
ENTORNO E FUTURO
Mostra que poderemos coñecer no Palácio da Música
até o 6 de Novembro.

As Pont:es.
•TEATRO
DRUIDA DANZA
Presentará a obra Meta·
morfose, o Xoves 26 na
Casa da Cultura.

El orgullo de sir Gay
Que a cenificará El T eatriJ de Malta.
Comédia-farsa que canta a história dun
covarde, cruel e ignorante rei ao que a
maldición dunha vella agoreira empúxao a casará filla ... O Venres 27 na Casa da Cultura de VILAGARCIA DE
AR.OUSA; e o Sábado 28, no Auditório
Municipal de NARÓN. +

Ponteve;dra.
•CINEMA
PRODUCIÓN GALEGA
Remata esre ciclo o Xoves
26 coa proxección da curtametraxe Unha lm: acendida,
a longametraxe &de amor,
e no apartado de cinema histórico El bosque del Lobo.
Todas no cinema Gonviz.
Dentro do ciclo de Curtametraxes galegas poderemos ver
o Venres 26 e Domingo 29,

Isolina do Courel.
CICLO Lurs BUÑuEL
Organizado polo cine·clube
Ponevedra, continua, en Belas Artes, o Xoves 26 ás 13
horas, coa proxección de El
ángel exterminador; ás 17
horas, El fantasma de la li·
bertad; ás 19 horas podere-

PRÉMIO ESTORNELA DE TEATRO
En língua galega para nenos, convocado
pala Fundación Xosé Neira Vilas, co obxecto de estimular a criación teatral e
proporcionarlles ás crianzas obras que
poidan representar. O prémio, dotado
con 50.000 ptas: acepta a participación
de todas as persoas de calquer nacionalidade con textos inéditos escritos en galega: Cada orixinal pode conter unha ou
várias pezas. Os traballos enviaranse,
orixinal e tres cópias, á sede da fundación: Apdo. 36.587 Gres-Vila de Cruces
(Pontevedra) e levarán un título. Nun
sobre aparte, pecho, deberá consignarse
por fora o mesmo título e dentro o nome
e apelidos do autor ou autora, enderezo e
teléfono. O prazo de admisión pecha o
30 de Novembro e o resultado decidirase no mes de Decembro. Ediciós do Castro publicará o libro premiado.
CAPACIDADE 2000
Xornadas técnicas que teñen como obxectivo reforzar a importáncia que ten
a investigación na calidade de vida do
discapacitado. Está organizado pola
Asociación Española de Enfermidades
Musculares, pensando non só nos pacientes neurolóxicos senón en todas as
persoas que teñen a sua capacidade motora, psíqpica ou sensorial afectada. Realizaranse desde o Xoves 27 de Outubro
até o 1 de Novembro no Instituto Fe·
rial de Vigo, Cotogrande, en horário de
mañá e tarde. Os temas que se tratarán
-axudas técnicas, saúde, benestar, desprazamentos, hábitat, comunicacións,
educación, formación, emprego, lecer,
deporte ... son o conxunto dunha nova
matéria que poderiamos chamar "Preparación para unha vida autónoma e
independente"; As xomadas están diri-

mos ver, no Teatro Principal,
Belle de Jour e ás 21 horas,
La Voie Lactée. O Venres
27, ás 13 horas, en Belas Artes, proxectarase Simón del
Desierto; ás 17 horas, Ese
oscuro objeto del deseo; ás
19 horas, no Teatro
Principal1 teremos El discre·
to encanto de la burguesia
e, ás 21 horas, poderemos
ver A propósito de Buñuel.

xidas a neurólogos, médicos de atención primária, neurofisiólo_gos, pediatras, rehabilitadores, fisioterapeuras, sicólogos, traball?dores sociais, peda·
gagos, logopedas, informáticos, etc. O
prezo da inscrición é de 15.000 pta. para profesionais e 7.500 para est:Udantes.
As prazas cubriranse por rigorosa orde
de inscrición. Máis información no 986
487 928 / 488 877. Fax.: 986 488 874.

PRÉMIO DE POESIA
ÜALIZA NA SUA
EUSÉBIO LORENZO BALEIRON
Criado polo Concello de Dodro, con ca- . HISTÓRIA CONTEMPORANEA
Emarcado nos Cursos de Normalización
rácter anual, para contribuir á reafirmqLingüística da Universidade de Vigo.
ción da lírica galega. Poderá concorrer
Realizarase en Ourense, do 2 ao 4 Noquen o desexe, sempre que as obras coas
vembro, na Áula de Cultura Caixa Gaque participen estean escritas en galega.
Deberase presentar un libro de versos e
licia e terá 20 horas de duración. Obterase un crédito naquelas titulacións que
tema libre, cunha extensión mínima de
400 versos, que deberán ser inéditos. As
o teñan previsto no plano de estudos. O
persoas participantes enviarán 4 exemnúmero de prazas é de 100 e o prezo da
plares das obras escritos a máquina, sen
matrícula é de 10.000 pta., cun descanto
remite identificador, ao: Concello de
do 50% para os persoas da Universidade
Dodro-A Coruña. XIII Prémio de Poesia
de Vigo; do 75% para os bolseiros do
MEC; e do 50% para os membros da
"Eusébio Lorenzo Baleirón". As obras
deberán levar un lema, que tamén figuASPO. O programa é o seguinte: o Xorará no exterior da plica, onde se incluives 2 de Novembro, ás 16 horas: Xesús
rán os dados persoais, enderezo e teléfoXiráldez (Economia e sociedade no s.
no. O prazo de presentación das obras
XIX e primeiro tércio do século xx); ás 18
remata o 18 de Novembro. A dotación
horas: Xosé Ramón Quintana Garrido
é de 375.000 pta. e a obra gañadora será
{O sistema político na Galiza liberal); ás
publicada en Ediciós do Castro.
20 horas: Miguel Cabo Vilaverde (Traxectorória do agrarisrpo galega). O Venres 3 , ás 10 h: Luís Domínguez Castro
PRÉMIO DE LITERATURA
(A sociedade rural na Galiza contempo·
ANxELFOLE
ránea; ás 12 h: Dionísio Pereira (ProleConvocado pala Fundación Caixa Galitariado e 'lo ita de clases na Galiza de ancia e El Progreso e dotado con un millón
teguerra); ás 16 h: Raimundo Viejo Vias
de pta. Poderá concorrer quen o desexe,
(Do provincialismo ao Rexionalismo);
con traballos en galega ou en castelán,
ás 18 h: Xosé R. Quintana Garrido (O
inéditos cunha extensión mínima de
nacionalismo galega) e ás 20 h: Carlos
cen follas e máxima de duascentas me·
Velasco Souto (Galiza na Il Republica e
canografadas a dobre espazo e por unha

XV

Breuer, Mies van der
Rohe, Rietveld e Schiaparelli
entre outros.
qiann,

CARLOS V. A NÁUTICA
E A NAVEGACIÓN
Con motivo da comemoración do centenário de Carlos V no · Edifício Sarmiento
do Museu de Poñtevedra até
o 17 de Decembro.

•MÚSICA
• EXPOSICIÓNS
ALMUDENA F. FARIÑA
Colga as suas pinturas no

Espácio para a Arte Caja Madrid, até este Domingo 29.
EDITORIAL GALAXIA
Promove esta mostra, realizada con motivo do seu 50
aniversário, e poderémola
coñecer no Teatro Principal
até o 10 de Novembro.

ÜRQUESTRA DE
CÁMARA DE ZÜRICH
Remata a sua xira, o Xoves
26, interpretando obras de
Grieg (Suite Holberg en Sol
Ma.ior, op. 40); Barber
(Adagio para cordas), Mendelssohn (Sinfonia para cordas nº 10 en si menor); C.
Zwicky (Catro estudos parq.
orquestra) e Dvorak (Da!l-

zas eslavas po. 46 e 72). As
21 horas, no Pazo da Cultura con entradas a 800 pta.

PEDRO HERRÓN
A sua pintura segue a mirar
MÚSICA TRADICIONAL
cara á terra, pero agora sen a
nostálxia dun bosque perdi- _ Acto promovido pola Asocio, a sua ollada elévase cara · ciacion Duos Pontes e inseriás alturas e descobre terrosos
do na Xl Semana de Cultura
planetas instalados nun esTradicional. Será o Xoves
26, ás 20:30 horas no Teatro
pácio superior. Cria un curioso sistema planetário feiPrincipal (entrada gratuita).
to coas fases de astros clónicos. Na galeria de arte Anexo até o 14 de Novembro. .

O Porriño

ÜESEÑO DE VANGARDA
1880~1940
É o títyl.o da mostra que poderemos coñecer, até o 5 de
Novembro, na Sala de Exposici6ns 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 modernistas da Europa industrializada, con obras de Van
de Velde, Josef Hof:fman, 01brich, Peter Behrens ou Héctor Guimard. Continua coas
formulacións racionalistas
propugnadas polas Werkbund, a Bauhaus e o De Stil e
a sua influéncia no estilo internacional de entreguerras,
onde xa quedan definidas as
bases do deseño conte~porá
neo. Exíbense obras de Witz-

só cara, referidos a calq,uer aspecto da
vida ou da obra de Anxel Xohán
(Ánxel Xoán González López). Os orixinais presentáranse por cadruplicado,
baixo plica, no Departamento de obras
Sociais de Caixa Gal.icia na Coruña, Lugo, Ferrol, Santiago, Ourense Pontevedra e Madrid, ou no xomal El Progreso.
O prazo de admisión remata o 31 de
Marzo de 2001. Os redactores de El Progreso non poderán concorrer ao prémio.

• EXPOSICIÓNS
COLECTlVA
Mostra de pintura e escultura, aberta até o 2 de Novembro, na galeria Hera.

Redondeta
• EXPOSICIÓNS
JULIO G. VÁZQUEZ
Colga as suas pinturas no
Multiusos da Xunqueira, até
este Venres 27.

Rihadá_v ia
• EXPOSICIÓNS
GALEGOS E CASTELÁNS
Mostra qµe poderemos
contemplar no Museu Et-

nolóxico durante o mes de
Outubro.

Santiago
•CINEMA

CuRTAMETRAXES
GALEGAS
Ciclo da Xunta no que poderemos ver, do Venres 27
ao Domingo 29, nos cinemas Valle Inclán , a curtametraxe Cuba libre.

• EXPOSICIÓNS
TATlANA MEDAL
Mostra as suas pinturas na
Galeria SCQ, onde poderemos contemplalas até o 4
de N ovembro.
EDUARDO ALONSO
Este xove pintor santanderino é a primeira vez que
mostra a sua obra no noso
país, táboas nas que a arquitectura e o estudo das perspectivas son os protagonistas. Até o 6 de Decembro
na galeria José Larenzo.
SABELA BAÑA
Ten unha mostra plástica
titulada "Valores" que se
encontra nQ café Miudo,
do 27 de Outubro ao 27 de
Novembro.
GEORGES RoussE
O artista francés exibe, até o
19 de Novembro . no
CGAC, unha retrospectiva
fotográfica, coidada selección 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 realizar unha fotografia,
obtendo como resultado un
espazo onde conviven, portanto, diferentes disciplinas:
arquitectura, escultura, pintura, gravado etc ..
CANEDA
Mostra de pinturas e debu·
xos que poderemos contemplar até o 27 deste mes
na galería de arte Citánia.

V ARI CARAMÉS
Preséntanos unha mostra fotográfica, baixo o título Colar, que poderemos ollar na
galeria Trinta até o 8 de Novembro. Traza unha topografia vaporosa e húmida do todo aquelo que no camiño da
vida merece ser relembrado.
J.A. HERNANDEZ
E de Caracas e traballa co
médio fotográfico, audiovisual e escultórico. As suas
pezas gardan sempre unha
relación coa memória e cómo se altera cando modificamos a percepción habitual
dos obxectos. No CGAC até
o 16 de Novembro
TRANSFER
Mostra colectiva, artellada
polos govemos de Renánia
do Norte-Westfalia e da Galiza coa colaboración dos de
Astúrias e Euskadi, no
CGAC até 12 de Novembro.
Nela poderemos ollar obras
de Xoán Anleo, Ricardo Antón Troyas, Alberto Barreiro,
Vicente Blanco, Alexander
Braun Mark Formanek, Mirko von Gizycki, lñaki Gracenea, Jürgen Grolle, Stefan
Hoderlein, Jochen Lempert,
Pablo de Lillo, Adolfo Manzano, Katharina Mayer, Alice Musiol, Markus Oehlen,
ltziar Okariz, Martin Pena,
Sérxio Prego, Mª Xesus Rodríguez, Oveis Saheb, Carlos
Tejo, Sandra Voets e Claudia Wissmann.
150ANOSDE
FOTOORAHA EN EsPAÑA
Título dista mostra na que poderemos ollar algunhas das fotogtafias do Estado desde a sua
aparición. Na Sala de Exposi-

cións da Aula de Cultura Caixa
Gal.iza até este Sábado 28.
•TEATRO

HERO.ES
O último atentado contra o
discurso narrativo tradicional
de Chévere:' non hai personaxes, nen plantexamento,
nó ou desenlace, senón unha
série de cenas que se poden
entender ao libre albedrio;

a Guerra Civil. O Sábado 4, ás 10 h: Xabier Vence Deza (Economia e sciedade
nos últimos dous tércios do século XX);
ás 12 h: Bieito Alonso Fernández (Galiza no Franquismo) e ás 14 h: clausura e
entrega de diplomas. Información sobre
a matrícula: en Vigo, na secretaria dos
cursos Complementares do Rectorado,
986 813 626; en Pontevedra: na EUET
Forestais (Rexisto), 986 801 955; en
Ourense, na Unidade Administrativa do
Campus (Rexisto), 988 387 103.
PRÉMIO DE PoESIA

LETRAS DE CAL
Destinado a poetas que non teñan libro
individual publicado. Os poemários deberán ter entre 200 e 500 versos e terán
que se presentar por quintuplicado,
preservándose a identidade do autor ou
autora baixo plica. Enviaranse ao apartado de correos da Asociación Cultural
Amaia-LetraS de Cal, número 142, de
Santiago de Compostela, antes do 31
de Outurbro. O prémio consistirá na
publicación do libro dentro da colección de poesía Letras de Cal. Poderá haber un ou máis accésits, que comporta·
rán tamén a publicación do(s) poemário(s) nun prazo non superior a un ano.
CuRSOS DE XADREZ
NA CORUÑA
A AC. Alexandre Bóveda, debido ao éxi·
to da escala infantil de xadrez, amplia o
cupo de admisión, ademais infonna que
está aberto o praro para o curso de adul·
tos (a celebrar os Mércores e Xoves a
partir das 20:30). Os cursos son impatidos por Jelena Kolar e Aleksa Strikovic.
Máis información ou inscrizóns no local
da agrupación, Linares Rivas 49 - 112 , de
17 a 21 h. ou no telf. 981244355. •

un grupo de teatro -Chéve·
re- e un grupo vococal a capella - T ristáns- con recortes
tan dispares coma cabaré,
rap, monólogo calderonián
ou farsa saineteira que non
foron quen de provocar no
público a queima do local e a
devolución dos cartas. Na sala Nasa até ao Sábado 28. O
Sábado a función é ás 23 h. e
o resto dos dias ás 22.
ULTRAMARINOS
DE LUCAS
Este grupo de Guadalajara
representará a obra Espera·
do a GocJot, de Samuel Becket, dirixida por Jonathan
Young e Juan L6pez Berzal.
Onda un camifio, ao pé
dunha árbore, dous homes
agardan por Godot ... nunca
chegará. O Xoves 26, Ven·
res 2 7 e Sábado 28, á 22
horas, na sala Galán.
CONTACONTOS
Organizado por Kalandraka, na libraría Pedreira, o
Venres 27, ás 16 horas.

,. .
Sarria
• EXPOSICIÓ~S
ÜS TRABALLOS E
OS CAMIÑOS
É título da mostra onde poderemos contemplar fotografias de Juan J. Vivancos.
Na Casa da Cultura até o 27
<leste mes.

Ttives
• EXPOSICIÓNS
MANUEL Luís ACUÑA
EO SEU TEMPO
Título da mostra bibliográfica, hemerográfica e fotográfica, con motivo da homenaxe
en memória do escritor, xornalista e pedagogo galeguista. A exposi_ción percorre a
história do século XX a través
da voda de Acuña. Vintetrés
paneis recollen os acontecimentos máis importantes na
vida <leste mestre falecido en
1975. No Centro Comarcal

de Terras de Trives.

-
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Ver,i n
• EXPOSICIÓNS
.D E PICÁSSO A BARCELÓ
Poderemos coñece esta mostra pictórica na Casa do Escudo, até o 11 de Novembro.

Vigo
•ACTOS

Pablo
Álvare:r:
mostraos

seus
troballos en
madeira no
pub Artloro
de Vigo.

PROXECTOS NA ÍNDIA
Implicados no Desenvolvimenro
é a ONG que organiza unha
exposición gráfica, na Biblioteca Municijxd até este Venres
27; unha conferéncia, este
Xoves 26 ás 19 tamén na Biblioteca, impartida pala presidenta da organización, Maria
Reimóndez; e a proxección
cinematográfica, en colaboración co cine-clube Lumiere, o
Luns 30 ás 20:30 h. na Sala
do Concello á que seguirá un
debate público; e todo coa intención de informar sobre as
condicións de vida das comunidades coas que o-aballan e
onde están levando adiante
diversos proxectos de axuda.
SEMANA CULTURAL
DE BRUXELAS
Até o Domingo 29, coas
conferéncias e o concertos
no CC Caixanova e a gastronomía no hotel NH.
•CINEMA
CuRTAMETRAXES
GALEGAS
Do Venres 27 ao Domingo
29, nos multicines Centro,
proxección de The End.
CINEMA FRANCÉS
Organizado pala Alianza
Francesa e no que poderemos
ver, o Venres 27 ás 20:30 no
Audirório do CC Caixanooa,
a fita La maladie de Sach,
de Michel D eville ( 1999).
CINEMA BELGA
O Sábado 28 e o Domingo
29, ás 22 horas, no Audit6rio
do CC Caixan01KL, con motivo da celebración da Sema-

na Cultural de Brw:elas.

A Red e

ÜNION DE SocrEDADE ÜALBOAS
NOÜRUGUAl
www.usg.org.uy

to debedor da pintura americana, ainda que con certo
carác ter simbólico polos
motiv os xeo métricos que
integra. Agora presen ta a
sua última obra, renovada e
expresiva pero fidel á sua
traxectoria, na galería VGO
desde o Venres 27 de O utubro até o 27 de Febreiro.
) OAN FONTCUBERTA
Cherna Madoz e Ana Teresa Ortega, expoñen as suas
obras fotográficas na galeria
Bacelos (Progreso 3). Para a
inauguración , o Venres 27
ás 20 h, cantan con Carlos
Oroza, que dará un recital
poético, e co concerto musical do grupo Annon.ia.
S USAN M EISELAS &
A D VAN D EN DEREN
Con motivo da IX Fotobienal
e do 28 de Outubro ao 17 de
Decembro, ambos fotógrafos
mostran a sua obra na sala
do Coléxio de Arquitectos. ·
ANTÓN IO H EREDERO
Mostra a sua pintura n o
Real Clube Náutico até o 3 1
deste mes.
MlLA EsrÉVEZ
Mostra de fotografias titu lada Anaco dunha vida in-

glesa e comezo dun poema,
até o 8 de Nove mbro n a
galeria Artefacto.
F AUSTO Ü ARCIA R EI
Poderemos coñecer os seus
óleos na galería Bomof até
primeiros de Novembro.
PABLO ÁLVAREZ
Mostra as suas obras de arte en madeira no café Ardora (Alfonso X 5).
S uso FAN DIÑO
T itulada Sample coUection a
mostra que podemos ollar na
galeria Ad Hoc, onde a poderemos contemplar até o 27 de
Novembro. Na sua obra os
obxecta> e imaxes porfian en
reiterarse como acontece no
mercado, coma se un catálogo
de venda por correo se tratar.

ISAAC DIAZ PARDO
Artista, intelectual, empresário nome fundamental na
história galega do século XX,
mostra a sua obra cartelfstica
na Sala de Exposici6ns do Coléxio de Arquitectos. Colección de 38 cartaces dos que
uns pertencen ao inkio da
Guerra Civil, outros ao exílio de Buenos Aires, e os úl'rimos foron criados para a estrea de obras de teatro galegas. Até o 5 de Novembro.

Colga as suas pinturas na galeria Androx até finais de mes.
RAQUEL LóPEZ
Poderemos coñecer os seus
acrílicos sobre tea na galería Bomof (López de N eira
3), até finais de mes.

X OVES FOTÓGRAFAS
Mostra incluida no programa Par n6s mesmas , organizado pola asociación feminista Alecrin en colaborac ión coa C on cellar ia da
Muller. Pretende fomen ar a
paticipación fe minina n o
ámbito cultural e promocion ar o trab allo fotog ráfi co
que desenvolven estas mulleres. Até o 3 de N ovembro na Casa da Xuventude.
ÁNXEL HUETE
O pintor ourensán praticou
un expresionismo abastrac-

o-
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• Ar-r éndase piso amoblado en
Cangas do Morrazo, a carón da
Praia de Rodeira, sen límite de tempo . Telf. 986 314140 ou no correo
electrónico tamaraa@teleline.es
• En Lugo, alúgase piso con buhardilla e dous cuartos máis comedor.
Moi económico . Telf. 982 375 264.
• Vendo Talbolt Horizon, 19 anos
pero 84.000 km . Embrague , bateria
e rodas novas ; 100 .000 pta . Telf .
617 574 466 .

• Se eres fan de Jonathan Richman
e gostas do pop, rock dos..50, e do
country, xa podes mercar o novo CD
de "Anímese Martínez", grupo con integrantes galegas residentes en Euskadi, que pon á venda o seu novo traballo na tenda de discos Honki-Tonk de
Vigo. Tamén o podes solicitar ao apdo.
38 de Ordizia (Gipuzkoa), ou no enderezo electrónico luti@esuskalnet.net
• A Asociación Viciñal de Bauzas
(Vigo) organiza un curso de gaita e
percusión tradicional. O horário seria
os Marrtes de 14:45 a 16:45 ou de
20:30 a 21 :30. Para máis información e
inscricións pódese contactar cos organizadores na Rua do Pazo 2, Vigo, no
telf. 986 238 047 (de 20 a 22 h.), ou ben
no correo electrónico awb@inicia.es.

• Bono-árbore de Xevale para a repov oa ció n forestal con teixos,
acivros, cancereixos ... Por 500 pta.
plantamos catre árbores. Merc~-0 teu
bono . Envíos por xiro postal a Xevale,
Apdo . 35 de Chantada.
• Cachoeira dispón da Guia Ambientalista que publicou a Federación
Ecoloxista Doada de ler e interesante:
axuda a coñecer a problemática ambiental da Galiza; proporciona pautas
para manter un comportamento ecolóxico 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 ollas ante o -asoballamento que os irmaos do Bierzo sufrimos a cargo da Junta de Castela e '
León. Interésate pola nosa problemá- .
tica. Contacta con Fala Ceibe do Bier- ·
zo, rua Lago Carucedo 5, 2 2 , 24.400,
Ponferrada, ou falaceibe@lettera.net.
• Véndense 45 accións de A Nosa
Terra. Razón no telf. 629 461 106.

• Clases de ioga pola Escola Sanatana Dharma, pola mañá , serán e
noite en Cangas, Moaña, Redondela e Vigo (Teis, Bauzas , Caía). As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 986 304 357.
• Curso de danzas do mundo, impartido polo profesor Suso Cancelas
no Café-teatro do Real de Moaña, do
18 de Outubro ao 20 de Decembro todos os Mércores de 21 a 22:30 horas.
Matrícula . 3.5000 pta. Máis información no telf. 986 422 874 perguntando
por Suso. lnscricións no Café-teat ro
do Real : Méndez Núñez 24 .
• En Santiago, oferécese señora
para traballar como empregada de
fogar, coidando nenas, anciáns ou
enfermos. Responsábel e con experiéncia. Tlf. 616 253 366.
• Busco casa en aluguer todo o
ano, pequena e admitindo cámbio.
Preferentemente nas proxim idades
do Alto de S. Cosme-Erville (Mas).
Tfno. 636 566 155.
• Coido enfermos en hospitais ou
fago traballos de limpeza, en Santiago. Responsábel e con experiéncia. Tlf. 616 253 366 .
• Vendo acordeón diatónico dunha só ringleira de botóns, en tonalidade de do, marca Hohner, sen estrear, por 45.000 pta. Perguntar por
Xan no telf. 981 316 543.
• Regálase, por cámbio de morada,
Snawcher xigante con pedigrí, de 3
anos . Razón no telf. 629 709 119.
• Búscase persoa para compartir
piso no centro de Santiago, calefacción , teléfono, etc. As persoas interesadas poden chamar ao 981 563 832.
• Nen@s da Revolta, busca teclistagaiteiro que comparta os plantexamentos do grupo. Telf. 606 722 492 Sérxio.
• Taller Contemporáneo de Artes
Plásticas, un xeito diferente de
abordar a criación a través de distintas manifestacións artísticas, debuxo , fotografía, escultura, pintura, etc.
Atención aos nenos de 7 a 12 . Tfno.
981 589 258 e 609 825 898.
• Rias Baixas de Galiza en Asados,
Rianxo , vendo chalé 2 plantas máis
garaxe, tamén 2.520 metros de terreo
e unha casa vella. Tfno . 923 267 657.

o

• Véndese quentador eléctrico de
175 litros e posición vertical. A estrear. Tfno. 986 530 853 .

-o
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• Busco CDs non oficiais (piratas) de
Led Zeppelin e mais de Pearl Jam
(eu teño algúns). Pedro: 986 412 834
• Atoparás poemas de Irene Cacabe los , Be ltza , Maria Gol pe ... no
novo número de PolpA , que xa está
na rua xunto coa segunda entrega de
Alentia . Podes pedírnolos f acendo
chegar dous selos de 35 ao Humilladoiro . Apdo . 81615080. A Coruña. Es. tamos agardando os vosos traballos
para facer posíbeis novos números .

•

• Vendo conxelador de 3 caixóns
e dous anos de uso en perfecto estado por 20 .000 pta. Tamén cociña
de gas de 3 lumes de un ano por
10 .000 . 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 CQ·
ñecer en Vigo, mándanos a tua maqueta a Onda Nada 91 .5 FM, apdo.
2137, 36208-Vigo
• Solicita gratuitamente o corrector
ortográfico para o padrom galego da
língua galega portuguesa, para empregar no programa Word (qualcjuer
versom) ao enderezo electrónico: corrector-agal@starmedia.com
• Xa está á vosa disposición o ne 2
da revista lcária. Podedes pedila a:
X. Eduardo Martínez ; r/ Rafael Alberti n 2 21 4ª B. 15008 - A Coruña. Enviade un selo de 35 pta.
• Subscrébete de balde ao Boletín dixital de Onda Nada ou colabora connosco. Máis información ·en
http:// members. tripod. com/ondanada ou no correo electrón ico Ondanada@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 100 m 2 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.•

CARME CADARSO
Colga as suas pinturas na
Galeria Alameda, onde poderemos coñecelas até o 30
deste mes.

JOSEP ÜUVERAS

• EXPOSICIÓNS
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Auditório C atme Estévez.

Holywater,

Vil.anova de A.,

os lugueses,
gañadores
do concurso

Galicia

•ACTOS

Cidade

V S EMANA

actuarán,
xunto con

Única

abriron o carreiro dos Alexan. der Rodchenko, Ivan Kliun,
Vladimir Lebedev, Mikhail
Matiushin, Ivan Puni, Pavel
Filonov, Boris Ender, Natán
Altman, Alexander Bogomasov e Nikolay Evgrafov ademais das máis emblemáticas
criadoras Luvov Popova, Olg¡¡.
Rozanova, Alexandra Exter e
Maria Vladiminovna Ender,
co mpoñ en est a mostra de
trinta obras que abranxen o
periodo que transcurre entre
1910 e 1930.

Baixo o epígrafe de "Sen obxecto" a Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixanova,
•MÚSICA
acolle, até este Domingo 29, a
mostra de óleos, maiormente,
HOLYWATER
procedentes do Museu Estatal
de San Petersburgo, que supo- , Os lugueses, gañ adores, do
concurso Galicia Cid.ad.e Uniñen a aportación máis releca 2000, con batería, guitarra,
vante da arte non figurativa.
baixo e voz, actuarán, xunto
A exposición, ademais, adquicon Isla Bikini, tamén de
re un interés adicional ao seLugo, grupo de pop con guirén unha das primeiras realizatarras distorsionadas, o Vendas no tstado sobre a pintura
res 2 7 n a Iguana Clube, ás
abstracta rusa deste periodo.
00:30 horas. Información ou
Vassily Kandinsky, Kazimir
reserva de entradas no 670
Malevich e Mikhail Lario50 l 889. O Sábado 28 podenov, que determinaron a varemos escoitar a R osebuds ,
riante rusa do "sen obxecto" e

de Austrália (ex The Stems),
tamén ás OOJ Ohoras.
DAvm RussEL
Tocará a guitarra no Audi. t6ri o M artín Co da x , do

Conservat6rio Superior de
Música, ás 20:30 horas. Ista
actuación está inserida no
fe stival lnern ac ional de
Música C idade de Vigo.

JOHN T RUDELL
Poeta, músico portavoz da
comunidade índia americana presenta Blue Indians,
o Luns 30 ás 21 horas, no
Auditório do CC Caixanova.

ll XORNADAS DE DANZA
E Música Tradicional, ás que
poderemos as istir n o T eatro-Sala de Concertos do CC
Caixanova, o Domingo 29.

que participararán sete grupos
de títeres e marionetas, con
representacións que terán lugar os Sábados até o 2 de Decembro na Praza da Cansti.tución, ás 6 da tarde (de chover
na Biblioteca Central).
B ALEA BRANCA
C enificaraá a obra Parella
Aberta, de Daría Fo e
ca Rame, baixo a dirección
de Rodrigo Roel, con Dami
C. Otero e Matilde Branco,
este Xoves 26 ás 20:30 horas, no CC Caixanova.

Fran-

ÁVALÓN
Presenta Lua Meiga este
Venres 27, ás 22:30 h oras,

T eatro-Sala de Concertos
do CC Caixanova.

Isla Bikini,
este Venres
27 no
Iguana
Clube de
\r ;GO, que
acolle o utros
concertos
para esta
semana.

Valle-lnclán inquietante:
defensa e loita polo modernismo; ás 21, Xom adas Lite-

ráriás coa representación de
Farsa y licencia de la reina
castiza, por Teatro Máscara
de Xixón
• EXPOSICIÓNS

Mª XESUS REBOREDO
A artista composti:;lá mostra
os seus cadros, na Casa da Cultura até o 7 de Novembro, con
motivo da V Semana da Cultura adicada a Valle-Inclán. +

no

Vilalha

• TEATRO .
• TEATRO
C ACHIRULO
Representará Catro contos da
China, dentro da IV edición
do Tiriteatro de Outono, no

DA C ULTURA
A dicada a Valle -In clán e
que se ven celebrando desde
o pasado Domingo 22 e chega a este Sábado 28. O Venres 27, de 11 a 22 horas e no
Salón de Plenos do Concello, Cen voces para lembrar
a Valle-Inclán, leitura de
textos do escritor arousán. O
Sábado. 28, ás 13 h. far ase
unha oferenda floral na Praza dos Olmos; ás 20, na Casa
do Mar, conferéncia, por Javier Serrano Alonso, sobre

SAMARKANDA
Cen ificará a obra Apocalipsis , o Sáb ado 28 n o

A branca rosa.,.,.
A branca rosa. Os piratas será representada polo Teatro do Morcego, comédia
romántica dirixida por Celso Parada, o
Sábado 28 en Ü LEIROS; e o Domingo
29, no teatro Principal da EsTRADA. +
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a vaca
marran
de Santo
I

...

!.:..

A vaca da Xoaquina era coma
o parco de 'Santo Antón. Se a
este tiñan que coidalo todos os
viciños en diferentes quendas
por estar oferecido ao patrón,
aquela pasaba de corte en corte para deixar a sua prezada
bosta no estrume. Sempre aba. '_ neando o rabo, ollando cariñosacos ollas grandes e mauros
para o seu coidador ocasional;
a vaca nunca botaba en falta a
última corte na que vivira. Tan
pronto a traían doutra casa, tiscaba nos pondóns e r.apidamente se deitaba no fundo do
estábulo procurando descanso
do ataque das moscas.

"

~

"'

A mudanza dos tempos foi a
responsábel de que tomase tal
protagonismo unha soa vaca.
Noutrora, no Lugar da lgrexa
cada casa tiña unha vaca leiteira, que· logo do ocaso dos bois
.de tiro, incluso facia as veces

GACIÑO

L

Farruquiña,

No Lugar da lgrexa, en Cequeliños (Arbo), todos estrañan a vaca da Xoaquina.
Aquela vaca que nunca tivo
outro nome ca vaca converteuse por vários anos no animal máis ql,lerido da xente.- A
maioria dos viciños tivérona
na corte, bo1árona a pacer e
aloumiñáronlle o fuciño cando as moscas facíana miañar.
A fama da vaca era tanta pola
·grande utiUdade que tiña na
vi(:ta comun. Nos tempos da
extinción da crianza de ani- ·
mais domésticos en gran parte de Galiza, aquel anim~I era
fundamental para obter o esterco necesário para poder
sementar calquera cousa.

A.

evado pola moda dos plá,
xios e dos negros, estiven
por limitarme a traducir
ao galego a columna do martes
de Eduardo Haro Tecglen (xa
saben, ese vello rojo que deixa
correr en liberdade todos os
dias o espírito ·crítico que tivo
que reprimir ou recortar na
longa noite de pedra ,pláxio
agora de Celso Emilio,, que vi,
viu como fillo da República
vencida), non tanto para evi,
tarme traballo como para resal,
tar o feito de que, nun medio
de grande difusión e ed itado
en Madrid (El País), apareza,
ainda que sexa agachada nas
antepenúltimas páxinas, entre
as frivolidades telev"isivas, un,
ha voz disonante no meio do
pensamento único dos líderes
de opinión estatais, que apro,
veitan o terrorismo para predi,
car as bondades do novo pa,
triotismo centralista español.

Morreu·ofertilizante
máis prezado
da parróquia
de Cequeliños

-0- CÉSAR LORENZO GIL

Pláxios
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A voz de Haro T ecglen, corro,
siva na sua aparente inxenuida,
de, como a do neno do conto
que descubria que o reí ía espi,
do, di que "o ministro da Poli,
cía fallou e falla cada dia, que
desde que está no poder hai
máis mortos e máis irnpunida,
de". Haro critica que este go,
vemo, aparentemente máis du,
ro contra o terrorismo, en reali,
dade non fai nada, fica quedo,
e pensa que "un ministro do
Interior que non foi capaz de
dominar a unha banda non de,
heria poder seguir no seu cargo
dicindo as mesmas cousas e á
espera do aviso para ir a un no,
vo funeral a repetir o mesmo".

de animal de labranza e de
transporte, -enxugada ao arado
ou ao carro. Mais o lugar foise
enchendo de chimpins, leite de
cartón, vellez e loito. As portas
dos cortellos criaban arañeiras
e os baldes de munxir ficaron
esquecidos en éalquera cuberto, enferruxados e balorentos.
Só unha causa facia indispensábel unha V?Ca no lugar: o esterco. Mália que· algunhas granxas
de coellos, galiñas ~u ovellas
permitían que se seguise usando este fertilizante natural, os
vellos expertos non estaban moi
conformes. "O esterco de animal
pequerio dá causa pequena:
Onde estea o da vaca, que se
quite o resto. Dá gusto estendelo nas veigas, parece que xa
ves medrar o qu~ plantaches
antes de o sementares", .dicia o
Pentello, arestora xa soterrado.
Por este motivo, foi unha fortuna
que chegase aquela vaca pinta á
casa da Xoaquina. Os viciños do
redor pedíana como se fose a
máis útil das ferramentas. Os
seus pezuñas _pisaron case toda
a terra do lugar, comeu pastos
en todas as pequenas veigas,
bebeu de todas as billas, en todós os regos, pelexou con toda
caste de insectos, coñeceu canto home, muller e neno estivo na
parte máis alta de Cequeliños.
Seguramente non tiña nome
porque ninguén quería facela
da sua propriedade, nen sequera a sua dona. "Había quen lle
chamaba Pinta, outros Farruquiña, algun Cuca, pero en verdade, o seú nome era vaca",
afirma a própria Xoaquina. Legalmente, a su.a identidade re-

ducíase a unha chapa metálica
que lle penduraba dunha-orella,
cun código de letras e números
· que -ca~e parecía máis a matrícula dun coche de Ourense.
Fartura deleite e touras

Mais a vaca do Lugar da lgrexa
non só valía para encher de
bosta as camas vexetais de toxo, carqueixa, xesta, fento e carrasco que lle preparaban nas
diferentes cortes. Na sua vida
pariu seis veces, seis cuxas que
acabaron vendidas para matar
como tenreiras antes de se faceren coñecidas entre a viciñanza. Un home chegaba á corte da
Xoaquína ao volante dun camión, carregaba o animal e saia
cara á estrada principal apitando. Ninguén lle viu á nai nunca
para os ollas, mais todo o mundo sabe que a sua mirada era
triste, porque calquera con quen
fales hache dicir que nalgunha
ocasión lle pasou a man polo
lombo como se fose un cachorriño e lle acariciou a faciana para
acalmala cando se puña brava.
A Xoaquina recoñece que nunca percorreu tanto a~ casas
dos viciños como cando tiña a
vaca emprestada . Todos os
días visitaba a corte na que estaba para lle tirar o leite un par
de veces. Cando tiña moita fartura, na cociña do seu usufrutuário recendia a arroz doce,
saboroso froito do excedente
lácteo libre de cotas.
Cequeliños é paso natural para
os avións que pasan de Lavacolla cara ás Canárias. Se houbese un piloto que botase a vista
cara abaixo, seguro que adiviña-

ba sempre, no mapa de cores
das leiras amuralladas, unha pintiña preta, cada tempada nun eido, pero sempre adicada pacientemente a comer e remoer
atada a un poste dunha viña.
Asi, dia tras dia e ano tras ano. A
comida que máis lle gorentaba
eran os pondóns do millo. Logo
da colleita, cando· aquela palla
toda fica a mareas á porta das
casas, a vaca adiviñábaa coas
ventas e procurábaa. A maioria
da xente xa lle puña aquel doce
a carón da porta da corte, para
que, denantes de que a desatasen, xa puidese tomar na boca
un tallo co que se entreter na penu.mbra do habitáculo.
Pero a rutina que a vaca tanto
amaba un día rematou. Xa vella,
algo espeluxada, cos ollas máis
apagados ca nunca, a Xoaquina
decidiu vendela. Como cando se
desfixera dos seus·becerros, tra. tou directamente co Tocalleaporra, un~ dos últimos tratantes que
no sul de Galiza buscan animais
para lles vender ás diferentes
carnicerías tradicionais do médio
rural. Coma sempre, meteu o
camióh até o lameiro da porta
da doria, tomoi.ma da corda, encirrouna cun toxeiro para que
entrase no remolque e tiroulle a
soga, sempre moura. "Tome,
señora, por se trae outra", díxolle o Tocalleaporra.
Desde aquela, non volveu asomar por Cequeliños o experto
tratante na busca de carne. Non
fai falta. Como lembranza de
que houbo vacas no Lugar da
lgrexa só fican as cortes baleiras e as suas cordas, penduradas na parede á espera de vol- ;
ver abrazar máquinas vivas.+

Parecidas cousas ten comenta,
do Arzalluz, como resposta ás
acusacións de fracaso da via
Lizarra, para concluir que tam,
pouco o modelo policial cense,
guiu nada. Pero xa se sabe que
o presidente do PNV é o me ,
mo demo en persoa. Por iso re,
sulta estimulante ouvir outra
voces (a de Haro en El País, ou
a de Javier Ortiz en El Mundo)
que podemos calificar de neu,
trais, porque non v ñen d
campo nacionalista (no que
hai máis voces racionai da
que soan nos grandes meios de
comunicación e tatai ), a ver
se, entre todos, pode abrir
unha via de razón nesta espiral
mortal de inconsecuéncias.
Porque, como remataba Haro
T ecglen a sua columna, "asi
non se pode seguir". +

V oLVER AO REGO

º

Defensor del Pueblo, o
ex socialista de carné
(como el se define) En,
rique Múgica, opta por endure,
cer as penas por terrorismo, pe,
ro engade un inédito argumen,
to xurídico para apontaJar as
teses do governo sobre consi,
derar aos menores adultos. Di
Múgica, , "non hai que esque,
cencer que existen os nenos
perversos, e non poden estar
nun centro de menores porque
contáxian aos demais". Todo
un epígono de Herodes.+ .

