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A prepoténcia norteamericana dificulta o partoda moeda única europea 

Dólar gaña, euro perde. 

Un polbo xigante 
Carlos Casares 

Gracia e imaxinación nesta 
curiosa historia do mar, 
narrada por Carlos Casares 
no seu estilo inconfundible. 
Para grandes e pequenos. 
Con ilustracións de Enjamio. 

· ~*·*·,. · ·19s 2000 

QDIT L~ 

Marrocos pon condicións 
Marrocos decidiu mover ficha despois de 11 meses de imobilismo 
e xa mostrou a suas cartas na negociación pesqueira coa UE. Un~ 
has cartas coas q~e semellan querer gañarlle a partida totalmente 
á frota galega. Marrocos pretenqe que só faenen nas s.uas augas 
administrativas os pequenos barcos de Andalucia, recortando o 
permiso á frota industrial, adicada á extracción de cefalópodos e 
crustáceos. Son precisamente destas capturas das que dependen 
case o 40% dos barcos galegos. Estas pesquerias industriais trata 
de reservalas Marrocos para outras "rexións", venciendo as Hcén~ 
cias a ·empresas particulares. O que si semella disposto Rabat é a 
p·ermitir a extracción de ·pescada ·negra aos barcos galegos '. O que 
non se sabe ainda se poderian faenar os 80 palangreiros galegas 
que o facian nesas augas . Ainda asi é a primeira vez que Marro~ 
cos cede nas conversas e que se mostra disposto a negociar o nú~ 
mero de buques. O que ainda non se sabe é o que demanda a 
cámbio. A~ reunións seguirán agora semanalmente.• 

A UPG adáptase 
para governar 

(Páxs. 4 e 5) · · 

Aparecen completos· 
Os-Eoas 

de Eduardo Pondal · 
(Páx. 25) 

Carta inédita 
As desputas de Castelao 

co galeguismo do interior 
-(Páxs. 32 e 33) " 
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Os norteamericanos celebran a fortaleza do billete verde despois de 
intentar estabilizar" o Euro 

O dólar 
protagonista dO momento inaugural 

da. moeda única europea 
-0- G. LUCA 

A menos_ de qµince meses de sustituir a maioria das moedas da UE, o Euro perde un 
40°/o do seu-valor fronte ao Dólar. Campañas de television, rádio e prensa nos once 
Estados comprometidos coa rnoeda única, aseguran que co Euro é máis doado. 

ór cara de póquer, como inan
da o regulamento, e aguantar a 
racha é o que fixeron os repre
sentantes da Comisión Euro
pea citados en Montreal o 25 
de Outubro con outros minis-. 
tras de economia de todo o 
mundo. Non se precisaban pa
labras. O secretarie-do Tesauro 
norteamericano, Larry Sum
mers, declarara na véspera do 
encentro en Canadá que esta
ban encantados ca dólar forte. 

E na UE? O titular máis suave 
na prensa falaba o 26 de afun
di mento do Euro, ca Dólar a 
máis de 200 pesetas, o petró
leo a máis de 30 billetes verdes 
e un primeiro fracaso da xes
tión diplomática da UE para pa
gar crú en Euros a Irán. O pre
zo da moeda norteamericana o 

-dia inaugural do Euro era de 
156 pesetas. 

Porén, Laurerit Fabius, ministro 
de Economia francés, ergueu 
os brazos nun aceno de des
confianza e dixo que andaba 
solto moito Xeremías: "O Euro 
ten ainda unha marxe de apre
ciación do 20%". A sua declara
ción ,parece unha cauce na ca
beza do afogado pero non é 
única. As vendas de Alemaña e 
ltália engordan co Euro baixo e 
ninguén parece ter presa por 
estabilizalo. Pala contra, o mi
nistro de Economia de Aznar, 
Rodrigo Rato non está- tranqui
lo: "Estamos diante dun fenó
meno de inestabilidade do Euro 
e o goverrío de España está 
por un Euro forte. Hai irrespon
sabilidade nas declaracións de 
certos líderes europeus sobre 
este asunto". O vice-presidente 
segundo do governo de Madrid 
ten unha medicina para o equi
librio do Euro: "cantas públicas 

·equilibradas, política aberta de 
liberalización e estabilidade 
cambiária". 

Fundamentos 
que non serven 

Claro que esta fórmula tradicio
nal, de atención aos fundamen
tos económicos, xa non serve, 
segundo rectifica o mesmo mi
nistro Rato nun repente: "co 
Euro, como co resto das moe
das do mundo, xa non é asunto 
de fundamentos econó"micos 
en exclusiva. As moedas xa 
non Valen SÓ palas economias Visita de Clinton aos marines qué participan no plano de intervención en Cosovo. O bombordeo americano de lugoslávia marcou o 

Pasa á páxina ~~ início dunha nova orde global domi!'Gda par Washington. 
f • ~I, fü ~\·' "'i ·t;:>~,r ',) '" • .::! r (f, .::J'JJ-1 1-"'i'¿ l. ·_, í f<"t'.l '. ~ C }'.J;) ~· ' I' ''~ ..t.7(1 
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Vén da páxina anterior 

que representan senon pola 
cantidade xente que as compra 
e as vende". 

É unha referéncia á frustrada 
intervencion internacional do 
Grupo dos Sete a prol do Euro, 
o 22 de Setembro. O feito de 
que fose a Reserva Federal es
tadounidense quen máis se pre
ocupase por aplicar un viático á 
nova moeda europea en apuros 
contrasta co optimismo do se
cretario do Tesauro norteameri
cano, Lárry Summers, despois 
do Euro cair cinco décimas 
máis o 25 de Outubro. Como 
recoñecia André Bretón, o es
cándalo xa non é o que era e a 
capacidade de intimidación das 
reservas do Banco Central Eu
ropeu e dos bancos estatais da 
UE (210.000 millóns de Dóla
res) é cativa de par das trasac
cións diárias nos mercados de 
cámbio, que sobardan o bitlón e 
meio de Dólares. 

ESTA SEMANA 3 
ANOSATERRA NQ 959 - ANO XXII: 

Descartado un novo salvavidas 
para o Euro, á canta dos bancos 
do Norte, e vista a inutilidade 
dun aumento dos tipos de xuro, 
a recomendación máis repetida 
insiste en regresar ás macetas 
dos fundamentos, regalas a diá
rio e agardar un crecemento que 
engade ao almeiro do capital. A 
prescripción esquece, en todo 
caso, que os inversores prefiren 
finanzar o enorme défice por 
conta corrente de Norteamérica 
que premiar forza da economía 
euroepa, como di o ministro ale
mán de Finanzas, Hans Eichel. 

Os iluminados da globalización 
non teñen medo en afirmar que o 
Euro vai mal porque os merca
dos andan errados. Antes, as cul
pas f oran do pre-

Alan Greerupan, responsábel da reserva Federal norteamericana (á esquer~a) promovera en Setembro unha operación de axuda ao euro; agora celebra a fortaleza do dólar. Á 
sua direita Win Duisenberg, presidente do BCE. 

sidente do Banco 
Central Europeu 
Win Duisenberg 
por talar demáis. 
Finalmenta, O 
mesmo Duisen-
berg di que o cer
ne do leiro está 
en que o Euro 
ainda non existe 
físicamente. 

As árbores dunha 
análise económi
ca que eleva a 
contabilidade 
cambiária a teolo
xia, non deixan 
ver o bosque da 
situación do mun
do, con Nortea
mérica como úni
co Estado que 
decide o uso das 
armas para de
fender os seus in-

tereses despois do 89, con des
prezo do que poida opinar a 
ONU. A guerra de Cosovo, unha 

Norteamérica 
é o único Estado 
que decide 
o uso das armas 
para defender 
os seus 
intereses 
despois do 89, 
con desprezo 
do que poida 
opinar a ONU. 

intervención nor
teamericana no 
continente euro
peu, parecéralle 
a Jospin un com
ba te pala civili
zación. Xosé Ma-
nuel Beiras resu
mí raa dun xeito 
ben diferente: os 
norteamericanos 
bombardean o 
Euro en Cosovo. 
Na prensa de to
do o continente, a 
penas Ignacio 
Ramonet confir
maria aquil diag
nóstico: a mun
díalización econó
mica tiña necesi
dade dun proxec
to estratéxico glo
bal en materia de 
segurídade. A 
guerra de Cosovo 
faíse para íso. • 

O fado dos globalizados 
Despois do derrube da rTlaior 
parte das devisas de Asia 
oriental, a partir da suspensión 
de pagos de Thailándia (o 2 de 
Xullo de 1997), moitos analis
tas perguntaron que se podia 
facer para sobreviver nun 
mundo financeiro globalizado. 
A prosperidade .da nova eco
nomía parecia tan fráxil que 
lembraba os ascensos meteó
ricos da década de 1920, ta
mén coa inflación baixa e a 
produtividade alta. 

"Cal é a novidade da nova eco
nomia?", inquiria o conservador 
The Economist a conta da he
catombe de Ásia. O verdadei
ramente importante é a globali
zación, respostaba nun edito
rial. A crise foi tan fonda que 
semellaba un cámbio de para
digma e a fórmula do cámbio 
flotante xa non era solución. · 

"Dacordo co modelo tradicional 
-sinalaba o semanário inglés-, 
salários excesivamente altos 
producian un défice da conta 
corrente que. conduciría a deva
luación. A devaluación rebaixa- _ 
ba os salários reais, encarecia 
as importacións abarataba a ex
portación e deste xeito re&taura
ba o equilíbrio. Pero nuri mundo 
no que os movimentos de capi
tal superan pola sua importán
cia aos intercámbios comer
ciais, esta fórmula xa non fun
ciona. Os tipos de cámbio libres 
desestabilizan o comércio e o 
investimento porque divorcian 
prezo relativo e valor real. Nas 
crises dos mercados emerxen
tes as variacións dos tipos de 
cámbio non deron conxugado 
os problemas senon que os am
plificaron. O Sistema Monefário 
Europeu (SME) aprendeu na 
crise de 1992-93 que un siste-

ma mixto (de cambio libre inter
venido) non atura o asalto dos 
mercados de capit~I integrado'!. 

"Que outra solución ternos?", 
profunda. o voceiro Tory. "Irnos 
ver: se o cámbio libre non vai, 
quedari duas saidas: á) Darlle 
para atrás as agullas do relóxio 
da integración financeira para 
volver aplicar a liberdade de 
cámbio ou un sistema de .inter
vencipon aleatória ou cámbio 
variábel. Pero o prezo seria 
elevadísimo, sobre todo para 
os paises atrasados, co impos
to engadido de que o · avanzo 
tecnolóxico chega coa caida 
das alfandegas e a ver quen o 
volve atrás. Ainda asi, haberá 
quen sega os pasos de Malal
sia. Na outra banda quedare
mos os globalizados con tipos 
de cámbio fixo. Ou sexa, os da 
moeda única".• 

O lobp, o cordeiro e a moeda única 
En perda constante no cámbio co dólar dende que foi 
lanzado en Xaneiro de 1999, o Euro e os seus 
promotores comezan a parecerse ao cordeiro que se 
desfai en desculpas desque o lobo barulla con que 
direito lle anda a enlixar 'as augas. Estandorio abaixo, 
mal pode o año estorbar a lámina espellada na que 
bebe o lobo, pero como non ten os cairos e as 
gadoupas de quen o interpela, desenlea as suas 
razóns con máis medo que·vergoña. 

A política europea a respeito dos palestinianos, e 
nomeadamente a da Franza, non a dos Estados 
Unidos, pero a UE paga os gastos de Camp David, 
Rye Plantation e toda a relación de espazos naturais 
protexidos do mapa norteamericano nos que se 
procurou que as terras reclamadas por Arafat 
quedasen en grupos de vivencias protexidas; os 
embaixadores europeus nos Balcáns redactan acordos 
de paz in situ que chamuscan as bombas intelixentes 
d!=i Otan,, quer dicer, dos norteamericano~. que ao fin 

pasan factura pola guerra de Cosovo aos asinantes do 
Tratado de Amsterdam; nos hospitais da Franza hai 
viciños de Basara, de todas as jdades, que curan as 
queimaduras das balas de uránio dos 
norteamericanos. O dólar sobre-preciado dispara a 
suba da enerxia, pero a UE prefire culpar aos paises 
produtores. Desbrozando una Política Exterior e de 
Seguridade Común (PESC), alemáns, ingleses, 
holandeses e italianos votan na ONU contra a 
resolución que responsabiliza a Israel da nova lntifada 
e colócanse fronte ao resto dos sócios da U E. Javier 
Solana parece a cociñeira liberal de Metternich. 

forma de corrupción moral coma outra calquer. De 
resultas, o Q.apital f.inanceiro de todo o mundo procura 
investir nos Estados Unidos non polo éxito da sua 
política económica senon porque non confia nunha UE 
que define uns obxectivos políticos e·despois aceita 
outros nas antípodas, só porque o quera Casa Branca, 
o unico poder que conta con forza efectiva de coerción 
dende a caida do Muro no 89. Asi que prefire finanzar 
un desfase por conta corrente impróprio dun país 
industrializado ar:ites que apostar pola moeda comun da 
UE, por moito que os indicativos económicos de Europa 
sexan mellares. Win Duisenberg, presidente do Banco 
Central Europeu advirte que o Euro cai por non existir-

Leon Brittan, vice-presidente da Comision Europea, di físicamente. Se lle traducimos o advérbio por 
que non hai discrepáncias importantes entre a UE e políticamente poderiamos estar dacordo: mentres el se 
Norteamérica, aparte da carne hormonada, o . laia do salto en picado da nova moeda ou é acusado de 
finanzamento da ONU, as sancións de Washington no falar por demáis, Jospin e Schroeder celebran 
mundo (a Leí Helms-Burton, que mete na cadea de , públicament~ as avantaxes comerciais dun Euro feble.• 
Florida a un empresário galega en Cuba) ou o lrak. E · 
unha maneira de noñ querer protestar e, ao flñ, -u'nha · - • · ·_ · · ' A NOSA TERRA 
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A UPG, que seguirá presidida par Bautista Álvarez, aumentou a cincuenta e seis persoas o seu Comité Central, cun 25 % de novos membros. 

O seu X Congreso tentou conxugar a autonomia dos movimentos de base coa necesidad e id e 

-0- A. EIRÉ 

A Unión _do Povo Galego pre
tende que un futuro Governo 
autonómico do BNG sexa asu
mido polo conxunto do movi
mento nacionalista como "un 
Governo de todos" e que o seu 
programa sexa consensuado 
sectorialmente e, logo, defendi
do polas organizacións sindi
cais, sociais e sectoriais na
éionalistas. Como logralo sen 
perder a autonomia e .capaci
dad e de decisión de cada 
quen foi un dos debates máis 
importantes do seu X Congreso. 

Se o BNG consegue o Governo 
autonómico e non logra que as 
liñas básicas de actuación se
xan asumidas polo conxunto do 
movimento nacionalista está 
condenado ao fracaso, segundo 
analísou a U PG no seu X Con
greso. A UPG aposta por reco
ller das distintas organizacións 
sindicais, sectoriais e sociais 
nacionalistas as liñas básicas 
de cada sector que pasarían 
despois a formar parte do pro
grama de governo do BNG. 

O problema estriba en como 
combinar estes acordes coa ne
cesári a aútonomia e indepen
déncia de actuación de cada or
ganización. Necesidade que nin
guén nega, segundo afirman fon
tes do partido. Francisco Rodrí
guez explicou no seu discurso de 
apertura que "hai que asumir co
mo normal que os conflitos de in
tereses internos téñense que re
solver negociando desde os inte
reses de cada quen con vontade 
de chegar a solucións que millo
ren o benestar da maioria, sen 
negar o papel que cada un cum
pre na esfrutura económica de 
Galiza tal é como é hoxe en o;a". 

A UPG prepárase para un governo , 1 

"Governar o país na actual si
tuación, non só é unha aspira~ 
ción políticamente lexítima, se
nón unha necesidade vital para 
Galiza'', afirmou Francisco Ro
dríguez. Considera a UPG que, 
á marxe de que se poda realizar 
unha función positiva desde o 
Governo autonómico, ainda que 
o marco non sexa o que ela 
quer, "as circunstáncias políti
cas non sempre teñen que reu
nir as condicións óptimas en to
dos os aspectos". 

A UPG cree que, mália as limi
tacións, contradicións e eivas 
que pode ter un Governo auto- · 

nómico, este "vai condicionar 
non só o futuro do partido, se
nón que tamén vai ser a clave 
para que o nacionalismo se con
solidade como movimento social 
de fondo". Xosé Manuel Beiras, 
incidindo nesta idea, afirmaria 
no seu discurso ao congreso 
que as próximas eleicións auto
nómicas sbn unha fronteira en
tre "duas fases dun proceso dos 
últimos decénios". 

Para conxugar a política institu
cional, que deberá de ser 'trans
formadora", coa política social e 
de traballo nas organizacións de 
masas, millorando o funciona-

mento do partido, o X Congreso 
da UPG acordou ampliar a 56 
persoas o seu Comité Central, e 
tamén o seu secretariado político, 
que pasara de 14 a 20 membros, 
integrándose nel os responsábeis 
das distintas zonas. O 25% dos 
membros do comité central son 
novas, con persoas que voltan á 
dirección como Fermin Paz Lami
gueiro, Margarida Vázquez ou 
Emílio López, ainda que a maio
ria das incorporacións son de 
xente moza, agás o deputado 
Xosé Díaz. Entre os que abando
nan o cárrego destaca o deputa
do Henrique T ello e o tamén co
ruñés Antón Cruz, así como o al-

calde de Vigo, Lois Pérez Castri
llo e a voceira do BNG no conce
llo de Lugo, Blanca R. Pazos. Na 
dirección da UPG non está pre
sente nengun alcalde, agás o de 
Allariz, Francisco Garcia. 

A unidade 
do nacionalismo e o BNG 

Para a UPG, o éxito dos postu
lados nacionalistas e dos obxec
tivos que perseguen , está en 
mantera unidade do nacionalis
mo no BNG. Francisco Rodrí
guez afirmou que "o que nunca 
seria perdoábel é grupusculizar 
ou atomizar o nacionalismo" e 

A independéncia, 'vacuidade política' 
A UPG reafirmou como a sua 
"opción estratéxica" un estado 
confedera!, no que se inclua ta
m én Portugal, desbotando o 
independentismo con carácter 
formal. O lema independentisfa 
foi calificado por Francisco Rodrí
guez ·como "vacuidade polífica". 

Ao non calificarse como indepen
dentista non estaria a acochar ou 
encubrir eufemísticamente esta 
opción, nen tampouco se debe a 
que ainda sexa baixa a concién-

, cía nacionalista, segundo afirma
ron, senón que a UPG sempre 
acreditou e defendeu a confede
ración de estados como o pro
xecto máis acaido para Galiza. 

_ lsto non quer dicer, segundo a 
doctrina programática da UPG, 
que, se as circunstáncias o re
querisen, ao ser imposíbel a con
vivéncia co resto das nacións pe-

ninsulares, Galiza conseguise a 
independéncia total, porque será 
plenamente soberana para deci
dir por si mesma. Ter a indepen
déncia formal, non ten porque 
significar non ser dependente, 
sosteñen na UPG. 

A UPG reafirmouse tamén no seu 
· obxetivo central: liberarse da de

pendéncia para transformar so
cial e económicamente o país ao 
servício das suas clases popula
res; e tamén nos seus principios 
políticos xerminais que considera 
totalmente válidos hoxe: "Galiza, 
nación; autodeterminación; de
mocrácia; pacifismo e anti-impe
rialismo". Obxectivos que "moven 
a moitos pavos d9. terra con 
maior ou menor fortuna", afirmou 
Francisco Rodríguez. A UPG se
gue a considerar ao nacionalismo 
como a antíteses do imperialis-

mo, afirmando que, nesta etapa 
histórica, a contradición está en
tre a dependéncia, a submisión e 
o tipo de explotación que estas 
conlevan e o imperialismo. 

O marxismo leninismo 

A UPG segue a recoñecer unha 
concepción política marxista, "un 
método de análise e de orienta
ción, como deben de selo moitos 
contributos do leninismo", en pa
labras de Francisco Rodríguez. 
O membro do cúmio da UPG pu
xo, ao mesmo tempo, de mani
festo que este partido nunca for
mou parte do movimento' comu
nista internacional, exortando 
aos militantes "a non ser miméti
cos" e pensar por si próprios , 
analisando a realidade na que vi
ven e adaptando a ela o corpus 
teórico e a práctica política. 

"Non pensamos que a clave es
teña en ceder ou en adaptarnos. 
Seria tanto como desaparecer 
por de~necesários, o que non 
quer dicer que non haxa que utili
zar a intelixéncia, o matiz, a tácti
ca máis axeitada e, sobar de to
do, ter en canta o prioritário e o 
secundário de cada momento'', 
afirmou Rodríguez. 

Un Francisco Rodríguez que ta
mén quixo manifestar, fronte ás 
acusacións de radicalismo, que 
"nunca foi a UPG un atranco pa
ra a interlocución, o diálogo e a 
atracción dos sectores da pe
quen a e mediana burguesia 
mercantil ou industrial do naso 
país. Teñen neste mon;iento his
tórico un papel a desempeñar 
tan lexítimo e válido no proxecto 
nacionalista ·coma os traballado
res en -xeral". • 
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Xosé Manuel Beiras, que soúda aos dirixentes da UPG, afirmou na sua intervención que use a sa~de da UPG é boa, é boa a do BNG". 

lad e id e de que o Governo sexa asumido como de todos 

10 > nacionalista 
que seria este "o único erro im
posíbel de subsanar neste mo-

. mento histórico". O reelex ido 
presidente , Bautista Álvarez , 
nun discurso de clausura cheo 
de retranca, foi máis gráfico ain
da ao afirmar que o fortaleci
mento da UPG seria inútil se 
non redundase en benefício da 
alternativa política que o BNG 
representa, e que se fose preci
so, para beneficiar a alternativa 
do BNG, "a UPG estaria dispos
ta mesmo á própria imolación". 

nuel Beiras afirmou que "se a sau
de da UPG é boa, é boa a saude 
do BNG". Beiras incidiu tamén no 
seu discurso na reivindicación do 
frentismo, que, segundo el, "está 
presente nos seus postulados 
desde o momento mesmo que se 
funda a UPG en 1963". 

perar "a vida d~ moitos de nós". 

Na UPG mostráronse conven
cidos de acadar o· Governo au
tonómico no próximo ano, pe- . 
ro, para disipar dúbidas e ru
mores dos últimos meses, Bau
tista Álvarez quixo deixar claro · 
que Xosé Manuel Beiras segui
rá a ser o candidato do BNG á 
presidéncia para o ano 2005 
pase o que pase o ano próxi
mo, en consonáncia coa afir-

Como se quixera contestarlle a 
Bautista Álvarez, que talaría des
pois do voceiro do BNG, Xosé Ma-

Para Francisco Rodríguez, a 
causa nacionalista representada 
polo BNG, "excede con moito á 
própria Unión do Povo Galega'', 
polo que instou aos militantes a 
"actuar con prudéncia, pero sen 
complexos, na defensa do BNG". 
Alén, máis, Rodriguez afirmou 
que o proxecto do BNG vai su-

. mado por Francisco Rodríguez 
o día anterior quen declarou 
que "non se pode consid~rar 
vella a unha persoa de 64 
anos, como Beiras".+ 

A. EIRÉ 

Procurando un cámbio de mentalidade 
Preparar a unha organización política nacida na 
clandestinidade, fortemente enfrontada ao siste~ 
ma económico dominante, superadora do actual 
marco político autonómico e constitucional e 
cun traballo prioritário nas organizacións de ba
se, non é unha tarefa nada fácil. Non se trata só 
de adecu"ar os mecanismos e organismos partidá~ 
rios a unha nova situación, de mudar inércias, 
métodos de traballo e funcións de moitos mili
tantes, senÓn, sobre todo, de mudar a mentalida~ 
de dos seus membros, que, despois de moitos 
anos en política, nunca se plantexaran non só a 
posibilidade, senón a necesidade de governar a 
nación que pulaban por liberar, sen ter consegui
do a autodeterminación. 

Neste senso, ven traballando a UPG desde hai 
tres anos, pero, nunca, como agora, abordou o te~ 
ma tan directamente, .coa experiéncia que lle dá 
un ano de govemo nas grandes cidades e os pro~ 

. blemas, eivas, desaxustes e discusións que produ~ 
ciu na organización. 

Neste traballo colectivo de cámbio de mentalida
de puido apreciarse unha clara mensaxe neste X 
Congreso: é necesário prepararse para govemar. 
Pero foron máis alá e tentaron deixar claro que 
non só é unha aspiración políticamente lexítima 
de calquer organización política, senón "unha 
necesidade vital para Galiza". Govemar convér
.tese asi no reto político peremptório para a UPG 
nestes momentos. 

Para a UPG a urxéncia ven dada, non pola ne~ 
cesidade organizativa, da política partidária ou 
vital dos seus dirixentes, senón pola necesidade 
do próprio país. Ademáis, esta vai ser a clave, 
afirman, de que o nacionalismo se consolide co~ 
mo movimento social de futuro. Ainda así, ten
tan deixar claro que non pasa riada se hai que 
agardar outros catro anos, non sexa que poñen
do a valoira tan alta, veñan lago os desánimos 
ao non acadar a marca arelada. E, tamén, que o 
proxecto do BNG sobarda o periodo vital da 
maioria.+ 

A l\TOSA TERRA 

·Os funcionários da Administración 
van á folga o 22 de Novembro 
Os principais sindicatos. dos comités _de empresa dos 
funcionários da Administración autonómica (CIG, UGT, 
Comisións Obreiras e CSIF) convocaron unha falga para 
os vindeiros días 22 e 23 de Novembro en todos os de
partamentos dependentes da Xunta de Galiza. As cen-

·trais sindicais queren chamar. a atendón, con este paro, 
sobre a inflexibilidade do governo autonómico á hora de 
actualizar os salários e mellorar as suas condicións de 
traballo. Os representantes dos traballadores exixen que 
as suas retribucións medren en consonáncia real co cus
to da vida e non através das previsións que manexa o 
governo do Estado. O colectivo sindical manifesta tamén 
a sua vocación de diálogo e quéixase de-que a Xunta 
estea a responder ás ~uas demandas eo desinterese.+ 

Os parlamentos autonómicos 
exixen relaéión directa coa UE 
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Os presidentes dos parlamentos autonómicos que funcio
nan na UE defenderon que as autonomías con competén
cias lexislativas poidan manter relacións individualizadas 
e formar contactos bilaterais coas institucións europeas. 
Asi se desprende das conclusións da IV Conferéncia,de 
Presidentes de Asambleas das Rexións de Europa, que se 
clausurou o pasado Martes, 31 de Outubro, en Composte
la. A proposta, impulsada polo presidente do Parlamento 
catalán, Joan Rigol, obriga ·a UE a reformar profundamen
te os seus xeitos de relación coas entidades nacionais e 
rexionais supeditadas aos estados. Na conferénc~1~a~ta~m~e.....,,n~---

se demandou que exista un achegamento entre as 
próprias autonomías para que poidan decidir, no ámbito 
europeu, aquetas políticas que lles afectan máis de cerca. 
O próximo paso para estas propostas é a sua discusión 
no cúmio de xefes de estado e de governo da UE que terá 
como sede a cidade francesa de Niza, onde se debaterán 
próximas reformas administrativas da Unión.+ · 

Os investimentos do convénio entre 
Renfe e a Xunta para ó 2001 non chegan 
aos 8.000 millóns · 
Os investimentos do convénio entre Rente e a Xunta para 
o 2001 ascénden a pouco máis de 7.600 millóns de pese
·tas. Así llo fixp saber o presidente de Feve ao BNG en 
resposta a unha das perguntas formuladas polo deputado 
Francisco Rodríguez durante o trámite de comparecén
cias no Congreso polos orzamentos do 2001 . O proxecto 
de orzamentos recolle no epígrafe de investimentos de 
Rente para Galiza un total de 9.576 millíobns. Destes, 
7.632 que se. executarán nas províncias da Coruña, Lugo 
e Ourense pertencen ao convénio Xunta-Renfe e os res
tantes, isto é 1.944 millóns de pesetas, corresponden á 
província de Pontevedra e non tan parte do devandito 
convénio. Neste sentido Rodríguez subliñou que "mestres • 
que o resto do Estado se benefícia de investímentos mt,Jl
timillonários para o AVE, nós ainda ternos que cofinanciar 
con fundos autonómicos un raquítico convénio con Ren
te" . Galiza é a única comunidade autónoma que ten asi
nado un ~cardo destas características e na que os orza
mentos autonómico·s serven para suster económicamente 
un ha competéncia de titularidade exclusiva do Estado.• 

A Xunta non supervisa 
as condicións do transporte escolar 
Unha campaña de control do transporte escolar que _reali
zou o Concello de Vigo puxo de manifesto as existéncia de 
irregularidades por parte das empresas de transporte es
colar. Na flota atopáronse autobuses de máis de 18 anos 
de antiguidade e que carecían, por exemplo, de seguro 

obrigatório, de se
guro de responsa
bilidade civil, de 
autorización para 
realizar transporte 
escolar e incluso . 
sen pasar a ITV. A 
CIG denúncia que 
esta situación 
afecta a todo o pa
ís e demanda da 
Xunta que deixe 
de facer a "vista 

A.N.T. gorda" e realice 
periodicamente inspec~ións rigurosas e que sancione co 
máximo rigor as infraccións. A central tamén sinala que. 
este servizo funciona de maneira irracional e carece dunha 
planificación a respeito das suas funcións e itinerários. Na 
actualidade non se dota de acompañantes aos autobuses 
ainda que viaxe a lunado de Infantil, existen paradas que 
non teñen refúxios e os horários escolares están condicio-
nados polas decisións das empresas. • 

: I j"'l 
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OPtNIÓN 
CúMPRESE POR ESTAS DATAS O 30 ANIV~RSÁRIO DA 1% DO PNB DOS PAÍSES INDUSTRIAIS AOS PAÍSES EN VIAS DE DE-

RESOLUCIÓN 2.626 NA QUE A XXV ASAMBLEA XERAL DAS SENVOLVEMENTO E MARCÁBA O 0'7% DO PNB COMO A PORCEN-

NACfÓNS UNIDAS CONFIRMABA O 0BXECTIVO DE TRANSFERIR O TAXE DE AXUDA A TRANSFERIR POLA VIADA ASISTÉNCIA OFICIAL. 

MÁIS CARTOS PARA A S.OLIDARIEDADE 
OS ORZAMENTOS GALEGOS CONTEMPLAN 

UN 0,03% DE AXUDA AOS PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS 

A cifra ·do 0'7% alcanzou no noso país un 
alto grao de popularidade desde qµe na pri
mavera-verán de 1994 centos de rendas se 
ergueran nos parques e xardíns de dúcias de 
cidades e milleiros de persoas da condición 
máis diversa se xuntaran para facer chegar 
ao govemo a petición de que o que un día 
se votara se fixera realidade. 

Xa transcorreron seis anos daquelas mo
bilizacións e debemos de recoñecer que 
os pasos dados , a nível oficial, teñen sido 
ben cativos. No mundo só carro paises al
canzaron a meta do 0'7%: Dinamarca, 
Noruega, Holanda e Suécia, pola contra 
a media dos paises que conforma a Unión 
Europea situabase en 1999 no 0'31 % moi 
lonxe dun posibilista 0'35 esixido por 

· moitas ONGDs. Pero a axuda oficial es
panola non só adolece dunha exiguidade 
de médios económicos, tamén faltan cri
térios de actuación e medios técnicos e ás 
veces un verdadeiro compromiso coa su
peración das causas da pobreza. O Plano 
Director que debia seguir á aprobación ·da 
Lei de Cooperación quedou sen aprobar 
na le~islatura pasada e poucos confíaµ 
nas promesas da sua aprobación durante 
o ano en curso, salvo que se pretenda 
aprobar un plano sen un mínimo de con
senso cos axentes sociais. 

E se as cifras son pouco alentadoras para o 
que ten que ver co governo do Estado 
cando baixamos á análise da nosa comu
nidade autónoma moitas razóns temas pa
ra sorrir. A Xunta de Galiza adicou a coo
peración para o desenvolvemento, en 
1999, apenas o 0'03% dos seus pre~upos
tos, en números redondos uns 300 millóns 
de pesetas. A "axuda oficial" da nosa co
munidade ocupa todos os anos os últimos 
postos (sinceiramente o último non nos 
enganemos) en canto a porcentaxe de . 
axuda, moito menos que comunidades 
con p~recida situación ·económica e social 
( ou pior se nos atemos os indicadores da 
Unión Europea) que a nosa ... Extremadu
ra, Andalucía ... E non parece que a situa- _, 
ción vaia cambiar a corto plazo. 

Se analisamos a "axuda oficial" dos con
cellos galegas, e ainda que hai excepcións 
moi meritórias, o panorama é mesmamen
te desolador: O ú_nico avance importante, 
cando menos no referido á organización 
de axuda, teno significado a creación, hai 
dous anos, do Fondo Galego de Coopera
ción e Solidariedade, aos que se teñen 
xuntado un número crecente de localida
des. Pero unha causa, xa o di o refrán, é 
predicar e outra dar trigo, que traduccido 
ao ·naso ven senda, unha causa é asociar
se e outra contribuir financeiramente. 
Desgraciadamente os fondos do Fondo 
son reducidos e as cotas mínimas poucas 
veces voluntariamente incrementadas ou 
complementadas con convocatórias pró
prias de cada entidade local. No mundo 
local hai declaracións ch:amativas, como . 
a da concellala de Asuntos Socias de A 
Coruña que sen roibén despacha a axuda 
á cooperación internacional con 600.000 
pesetas e unhas cantas accións puntuais 
con algunhas ONGDs. 

Desde logo non é dificil concluir que a 
clase política galega, coas consabidas ex-

EMíuo M. MARTfNEz RIV AS 

A cifra do 0,7% de axuda aos países subdesenvolvidos só a aportan Noruega, Holanda e Suécia, en Europa. 

cepcións, e sen distinción de partido ou 
ideoloxia, non vai levar nengtin prémio 
pola sua contribución ao desenvolvemen
to dos povos máis desfavorecidos ... mani
festos, proclamas e discursos o que quei
ras, pero carros ... iso xa é outra causa. 
Sempre -hai unha ex-
cusa a man, sempre 
hai cous,as máis impor-

médios humanos e lexislativos que, en co
laboración coas ONGDs, permitan unha 
cooperación de calidade, que contribua 
de xeito real á erradicación da pobreza da 
faz da terra. Son unhas cifras asumíbeis 
porque eremos que no noso estádio de de-

senvol vemento non 
seria necesário apre
tarse nengun cinto 

tantes. E doado esque
cerse dos . colectivos 
desfavorecidos nos 
que 17 millóns de per
soas ao ano marren 
por falta de medi
camentos, nos que ca
se 800 millóns pasan 
fame, e estos son da
dos oficiais, da FAO, 
non recollidos dunha 
octavilla ciscada por 
manifestantes nas ruas 
de Seattle ou Praga ... 

'A Xunta de Galiza 
nen que o noso be
_nestar como cidadáns 
galegos se vise perxu
dicado. adicou 

•/ a cooperac1on Pero a proposta de or
zamentos apresentada 
hai uns dias é un xe
rro de auga fria. As 
cifras reco llidas no 
documento fálannos 
de incrementos cati
vos sobre cifras irrisó~ 
rías. Non é po§íbel 
quedar calado. E ne
cesario cambiar eses 

para 
o -desenvolvemento, 

en 1999, 
apenas 

Xusto antes do verán 
a Coordenadora Gale
ga de ONGs para o 

o_ 0'03 % dos seus 
presupostos, orzamentos e eremos 

que é posíbel. Queda 
máis de mes e éed io 
nos que os nosos polí
ticos, se llo facemos 
ver, poden sorpren~ 
demos e actuar como 
os sábios: rectifican-

. Desenvolvemento -fe
deración que agrupa 
no seu seo a case 30 
organizacións de tra
ballo contrastado a 
prol das xentes do 
Sur- formulou á Xun-

en números redondos 
uns 300 millóns 

de pesetas" 

ta de Galiza a petición 
de que os orzamentos 
para 2001 incluisen 
un plano a tres anos 
que aumentara sustan-
cialmente a aportación galega á solidarie
dade internacional. Ptopoñiamos, e pro
poñemos, que se adique un 0'08% dos 
presupostos do 2001 a cooperación, no 
2002 o 0'17% e no 2003 o 0'25% ou a 
média nese momentó do conxunto de co
munidades autónomas e lago seguir acer
cándose á meta do 0'7%. Estamos con
vencidos de que é un prazo razonábel e 
unhas cifras asumíbeis. Un prazo razoná~ 
bel porque eses tres anos son tempo aban
do para que· a administración se dote do.s 
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do. Creemos que se a 
cidadania lle fai che
gar as suas inquedan
zas, os seus desexos, a 
solidariedade tantas 
veces demostrada esta 

rectificación é posíbel. Por iso queremos 
pedir que todos aporten o seu grao de 
·area, a sua sinatura ao manifesto "Galiza 
máis solidária", que lle fagan chegar aos 
seus representantes no concello, na dipu
tación, no parlamento as súas inquedan
zas, que digan alto e forte que a solidarie- · 
dade de Galiza é moito máis que un 
0'03%.• 

EMILIO M: MARTINEZ RIVAS é Presidente da 
Coordenadora Galega de ONGs pra o Desenvolvemento 
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O P.P. DE 
FORCAREIE 
A CULTURA 
DATERRA 

DE MONTES 
DIONÍSIO PEREIRA 

En Agosto deste ano abria as portas en 
Soutelo o "Centro Etnográfico de T erra 
de Montes", concibido dun xeito moi fa
miliar e xeneroso, para achegar a todas 
aquelas persoas interesadas a cultura ma
terial e a história local desta bisbarra. 

Foi o froito do esforzo dunha família, 
que, ao longo de moitos ano andou a 
recoller a restaurar todo tipo de trebellos 
e ferramentas próprias dos oficio e da 
vida cotiá desra zona; fo¡ o resultado 
dunha paixón compartida p r unha fa
mília que, cando os obx~ctos xa non co
llian na vivencia, decidiu mercar unha 
casa e poñer a disposición de todos e ro
das eses pequenos e grandes tesouros do 
noso pasado non tan lonxano. Pois ben, 
ese esforzo que deberíamos loubar e 
apoiar, foi recibido dun xeito incom
prensibelmente suspicaz polo Grupo de 
govemo do PP de Forcarei. E as reticén-r 
cías teñen chegado ao ponto, de que o 
concello nen tan sequer colabora nos 
gastos de mantemento e apertura do 
centro, que, de non ser pola viciñanza, 
permanecería pechado durante os meses 
de inverno nos que a familia González 
Ruibal reside en Madrid. 

Paga a pena visitar o "Centro Etnográfi
co", que oferta unha exposición ordeada 
e con vocación didáctica dos materiais, 
alguns deles de grande valor como os per
tencentes ao desaparecido oficio dos ce
reiros que tanta sona deu outrora á parro
quia de Castrelo. E a colección, que non 
desmerece a doutras propostas xa consoli
dadas como a do Museo da T erra de Me
lide ou a recentemente galardoada do 
Museo da Limia emprazado en Vilar de 
Santos, ben poderia representar o xérmo
lo dun futuro Museo de T erra de Montes, 
concibido non como un conservatório de 
obxecto arreciado das preocupacións c -
tiás, senón como un espaácio vivo onde 
poder comprender mellor o tempo e o pa
ís onde nos tocou vivir. Para iso, Cen
tro debería ter a mellor das acollidas por 
parte de autoridades locai e provincial , 
por non falar da Conselleria de Cultura 
da X unta de Gal iza; deberia ter, asemade, 
unha vontade de xestión compartida, tra
ducida en boa ,disponibilidade financeira 
non só para mantero seu funcionamehto, 
senón tamén para dinamizar ps vencellos 
coa sociedade que lle arrodea, melloran
do os soportes da sua proposta pre-muse
ística e posibilitando visitas guiadas, así 
como a preparación de unidades didácti
cas e o artellamento de talleres de recu
peración artesán. 

Ata o momento, polo que sabemos, . non 
é así e só mercé á vontade da família 
González Ruibal, da concelleira socialis
ta Ana Doval e dun feixe 'de souteláns 
convencidos da utilidade da iniciativa, o 
Centro continua aberto. Por iso é tempo 
de reflexionar, de sumar vontades, reca
bar apoios e, se é preciso, recapacitar so
bre pasados desencoritros. O PP de For
carei ten a palabra e a responsabilidade 
de non estragar unha oportunidade que 
non se aprese.nta todos os días.• 

DIONlSJO PEREIRA é Historiador 
e concelleiro do BNG en Cerdedo. 

- . .. , ..... 
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Contradicións, ocultamentos e eludir a responsabilidade práticas da Consellaíia neste broto 

A desinformación da Xunta . 
provoca a psicose da lexionella en Vigo 
-0-- H. VIXANDE 

A falta de información por 
parte da Consellaria de Sani
dade e as contínuas contra
dicións nas que incorreu, es
tán a provocar unha psicose 
na cidade de Vigo e en con
creto no Hospital Xeral que 
se expresan a través de situa
cións de pánico nas ocasións 
máis extremas e de simples 
temor no mellor dos casos. 

"Sei dalgunha persoa que bota 
auga mineral ao ferro de vapor", 
contaba un traballador do Hospi
tal Xeral de Vigo en referéncia á 
psicose polo broto de lexionella 
no centro. O caso é extremado 
porque non se trata dunha persoa 
relacionada co mundo da saude, 
pero entre os traballadores do Xe
ral o temor está moi estendido. 
"Menos os especialistas no tema, 
até os médicos internistas teñen 
medo", indica un traballador. 

Histéria e cautela, son os dous 
extremos da atitude xeral. Os 
casos de auséncia de temor son 
contados e moitos deles dében
se máis á intención de manter o 
bon nome da Sanidade Pública, 
unha imaxe que a Consellaria 
non se preocupa de defender, a 
xulgar palas suas contradicións. 

Mesmo o alcalde de Vigo, o na
cionalista Pérez Castrillo, tirou das 
orellas de Hernández Cachón. 
Castrillo, en aras de manter a se
renidade, botara un cabo á Con
sellaria, pero rematou por chamar 
a atención ao conselleiro farto da 
ocultación da información e de di
cer que o broto estaba erradicado 
ao tempo que proliferaban os con
trois sen critério nengun. 

Ante a indefinición da Consellaria, 
a cidadania reaxiu con descon
fianza. E se non minguou a con
fianza no Hospital Xeral foi porque 
se trata do mellar centro da cidade 
debido ás instalacións das que 
dispón e á competéncia do seu 
cadro de persoal. Contado, as vi
sitas aos enfermos reducíronse e 
houbo algunhas persoas penden
tes dunha intervención quirúrxica 
menor que decidiron retrasala. En
tre os traballadores do andar -1 as 
suspicácias son constantes debi
do a que ali tiñan o seu pasto os 
máis dos empregados que resul
taron afectados polo broto. Nesa 
zona está, ademais, o cinto de 
acondicionamento que desembo
ca na torre de refrixeración na que 
supostamente residia a bactéria 
causante do broto. 

Outro síntoma da psicose é a 
proliferación de rumores incluso 
entre os traballadores e se isto é 
así é pola falta de información. 
Pero non só hai temor, tamén 
comezan a exixirse responsabili
dades. "Hai que defender a Sa
nidade Pública, pero tamén hai 
que delimitar responsabilida
des", indica un membro do comi
té de persoal, integrante das Co
misións Obreiras, que aponta ao 
xerente. A delimitación de res
ponsabilidades sinala tanto ao 
xerente como á directora xeral 
de Saude Pública, Pilar Farjas, 
como ao próprio conselleiro de 

Concentracións do persoal do Hospital Xeral de Vigo, o 31 de Outubro, demandando máis infonnación. A.N.T. 

Sanidade, Hernández Cachón. 

A família dun dos falecidos ofere
ceu un testemuño especialmente 
conmovedor. Trátase do caso 
dun dos traballadores do Xeral, 
que morreu de pneumonia sen 
que se lle diagnosticase a enfer
m idade. "Non culpo á médica 
que atendeu ao meu irmán na 
sua última visita a urxéncias, se
nón á Dirección Xeral de Saude 
Pública por non informar a tempo 
aos centros de saude da existén
cia dun broto de lexionella. ( ... ) É 
vergoñento que facultativos tive
sen constáncia da existéncia 
deste maldito broto através da 
prensa", dicia a irmán do faleci
do. O próprio presidente do Colé
xio Médico de Pontevedra tamén 
reclamou unha información so
bre o broto que se lle nega. 

Mentres a psicose esténdese, a 
Xunta instiste en xeralizar os 
controis sen critério nengun, ao 
tempo que inícia unha política 
informativa cun chisco de de
mora. A Consellaria de Sanida
de comeza a informar agora da 
incidéncia da enfermidade; así, 
deu pontual canta da alta médi
ca dun dos afectados e de que 
o 28 de Outubro só un doente 
estaba ingresado. 

Outras fontes, sen embargo, in
forman de que están a facer 
probas da lexionella aos enfer
mos de pneumonia do Hospital 
do Meixoeiro. Mesmo hai infor
macións solventes que coloca
rían ao borde da marte a unha 
traballadora do Xeral que esta
ría ingresada na Unidade de 
Coidados Intensivos. 

Ocultado o diagnóstico 

Psicose e desconfianza ante as 
autoridades de Sanidade son 
duas claves deste abrocho. Ou
tra é a falta de tacto das autori
dades da Xunta nas suas de
claracións públicas. Tanto Ma
nuel Fraga como Hemández 
Cachón fixeron destacar a sua 
incontinéncia ao abordar a cri
se sanitária máis importante 
desde o asperxillus. 

As frases do presidente e do 
conselleiro van desde a afirma
ción de Hernández Cachón de 
que "só entre dez cans un con
táxia a rábia" até a comparación 
que Fraga fixo entre os faleci
dos pola lexionella e os mortos 
en acidente de tráfico, ainda 
que foi especialmente desafor
tunada a cualificación de "sido
so" que fixo dun dos falecidos. • 

de lexionella á familia da última vítima 
Co abrocho feíto público e cun
ha alarma xeralizada en toda a 
Sanidade galega, a última das 
vítimas, unha muller septuaxe- . 
nária, non tivo un diagnóstico 
de lexionella, senón que esta
ba diagnosticada como enfer
ma de pneumonia típica. 

Só a información aparecida 
nos meios de comunicación e a 
presenza da família da falecida 
no Hospital Xeral animaron á 
Consellaria de Sanidade a re
coñecer que se trataba de le
xionel la, pero só o fixo duas 
horas despois de que a família 
chegase ao Xeral, o que de
monstra que Sanidade sabia 
de anteman que era lexionella. 

A.G.F., de 76 anos e viciña de 
Lavadores, en Vigo, ingresou o 
16 de Outubro no Xeral e fale
ceu ao día seguinte. No seu 
cadro de síntomas atopábase a 

febre e a perda de coñecimen
to, algo que fai sospeitar a pre
senza de lexionella, xa que son 
síntomas que non aparecen 
cando é unha pneumonia típi
ca. A sospeita tamén estaba 
xustificada porque o broto era 
coñecido e de domínio público 
desde o 11 de Outubro. Ade
mais, a família ten constáncia 
de que en vida non se lle fixo 
proba nengunha para compro
bar se efeitivamente se trataba 
de lexionella. De todos xeitos, 
finalmente constatouse que o 
falecimento debeuse a esta 
causa porque a familia orde
nou facer unha autópsia des
pois de que un pneumólogo re
visase o expedente médico e 
atopase indícios de lexionella. 

A razón pola que a família ex
plica o ocultamento da Conse
llaria viria dada porque a víti
ma só puido coller a enfermi-

dade no Hosital Xeral, xa que 
do 24 de Setembro ao 11 de 
Outubro estivera ingresada no 
Xeral aqueixada dunha enfer
midade de corazón. Superada 
a crise, a doente foi enviada á 
sua vivencia en espera dunha 
operación. Vivía lonxe do Hos
pital e, convalecente, non saiu 
de casa despois de abandonar . 
o centro. 

A família da vítima apresentou 
querela por homicídio impru
dente contra o xerente do Hos
pital Xeral e contra o Xefe de 
Servizo de Mantenimento do 
mesmo centro e contra o Ser
gas como responsábel civil 
subsidiário. A avogada dos fa
miliares, Marta González Alon
so, quixo "deixar clarou que 
non se trata unha acción contra 
a Sanidade Pública, senón. 
contra a mala xesti.ón que se 
fai da mesma".+ 

.. -. 
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A Mesa denúncia 
a Franci~co Vázquez 
ante o Tribunal Supremo 

A Mesa pala Normalización 
Lingüística apresentou ante 
a Sala Segunda do Tribunal 
Supremo 'unha denúncia 
contra Francisco Vázquez 
polos "danos e perxuizos~' 
ocasionados á organización 
coas declaracións realizadas 
tras coñecer a senténcia 
xudicial que sinalou a 
obrigatoriedade de utilizar o 
topónimo A Coruña. 
Vazquez referiuse daquela a 
esta organización como 
Mesa da "Imposición 
Lingüística", acusouna de 
"intentar coartar a liberdade 
dos demais" e de ser, xunto 
co BNG, "os mesmos cans 
con distintos colares". A 
denúncia aponta que as 
declaracións do alcalde 
coruñés poden ser 
constitutivas do delito de 
inxúrias con publicidade e 
que vulneran o honor~ 
imaxen da Mesa, que 
demanda, en conceito de 
responsabilidade civil, unha 
indemnización de 250 
millóns de pesetas.• 

ADEGA usa a arte 
para sensibilizar sobre 
~ problemá6ca do lixo 

O Venres 3 de Novembro 
inaugúrase na Lonxa do 
Concello de Vigo a mostra 
Olio ao lixo! que organiza a 

- ADEGA. Está constituida 
por mái's de 50 obras, que 
son criación de pintores, 
escultores, humoristas e 
.poetas que aportan o seu 
apoio ás campañas de 
ccmcienciación e 
sensibilización sobre a 
problemática do lixo · 
desenvolvidas pola 
asociación ecoloxista. 
Asimesmo, o Sábado 4 de 
Novembro de doce da 
mañá a unha e média no 
Coléxio Emília Pardo 
Bazán desenvolveranse 
obradoiros de reciclaxe de 
papel, xoguetes de 
refugallo e xogos 
cooperativos dirixidos a 
nenos maiores de sete 
anos. A mostra chega a 
Vigo despois de percorrer 
boa parte da xeografia 
galega.+ 

Peden no· Senado 
que as Comunidades de 
Montes non se equiparen 
ás sociedades mercan6s 

Os votos do PP serviron 
para que o Martes 31 de 
Outubro fose rexeitada no 
Senado unha moción 
apresentada polo grupo 
socialista que instaba a 
cambiar o réxime tributário 
actual dos montes en man 
comun. O senador do BNG, 
Anxo Quintana, que votou a 
favor .da moción, lembrou 
que a formación nacionalista 
xa apresentara no mes de 
Maio unha proposición de 
Leí no Congreso que 
emprazaba a mudar a sua 
fiscalidade. • · 
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O xuiz amplia a instrución do sumário despois de escoitqr :?OS_ irnputadqs . _: .. . 
• ·, . .- t ••• -; ' -: • • .. ~ 

Declaran que Cuiña foi investigado 
. . . / ·~ . por encarrego de. alguén do PP · 

-0- B. LAXE 

O investigador Juan José 
Guayo recoñeceu ante o xuiz 
de León que instrue o sumá
rio do denominado Caso Cui
ñ11, que viaxou a Compostela 
para investigar ao consellei
ro. O director da axéncia 
D'Ajenti afirma que o motivo 
foi "unha chamada de alguén 
do PP". Guayo tamén recoñe
ceu ser o autor das notas ma
nuscritas rias que se detalla o 
seguimento permenorizado 
realizado ao político de Lalin. 

Resulta que "alguén do PP" 
chama á axéncia de detectives 
D'Ajenti de León e lle piden que 
se despracen a Compostela a 
"tomar unhas notas" do conse
lleiro Xosé Guiña, daquela ta
mén secretário xeral do PP na 
Galiza. Esas "notas" convérten
se lago nun detallado informe 
no que se recollen lugares que 
frecuenta, horários de saída do 
traballo, paradas que realiza an
tes de chegar á oficina, activida
des persoais privadas, lugares 
de lecer, dias que visita á sua 

. família en Lalín e, até se especi·· 
fica que sempre vai acompaña
do de escolta. 

O detective Juan José Guayo 
recoñece ser o autor deste infor
me manuscrito incluido como · 
proba no sumário aberto no xul
gado de León. No mesmo su
mário incluese un disco de orde
nador que, no directório denomi
nado "José. Documentos perso
nais", contén un arquivo co no
me de Santi.doc. Este informe é 
calcadiño ao manuscrito cuxa 
autoria recoñece o detective. O 
ordenador e o informe perten
cen á axéncia D'Ajenti. Pero es
tes arquivos, o mesmo que ou
tros de seguimento a persoas 
relacionadas máis pu menos di
rectamente co caso, non figuran 
no listado de seguementos que 
realiza a axéncia de detectives 
implicada. 

O xuiz terá q'ue aclarar agora o 
motivo dese detallado informe 
sobre Xosé Guiña e por· encá
rrego de quen traballaba a 
axéncia D'Ajenti. O director da 
axéncia, Juan fy1anuel Pintado, 
declarou que nunca ordenou· re
alizar un informe do conselleiro 
e que a iniciativa da viaxe a 
Compostela tomouse na axén
cia a raiz dunha chamada anó
nima "de alguén do PP". Negou, 
deste xeito, que o encárrego ti
vese partido do empresário Xo
sé Martínez Núñez. 

Pero no sumário aparece un 
manuscrito, autentificado como 
de Rafael Wolfang Pérez, no 
que se afirma que o encárrego 
partiu do empresário, amigo de 
Fraga lribarne, e que o segui- . 
mento se realizara para que el, 
lago, asasinara ao conselleiro 
Guiña Crespo. No sumário ta
mén se inclue unha pistola do 
venezolano que destapou toda 
a trama, q·uen deixou escrito 
que lle foi entregada pola axén
cia D'Ajenti. Rafael Wolfang Pé
rez morreu lago en estrañas cir
cunstáncias. 

1 ¡ 1 .' 

Fraga e Martínez Núñez presumen de ~útua amizade, arrefecida logo do estoupido 
da "Caso Cuiña". 

Indicios racionais 
de culpabilidade 

O advogado Santiago Nogueira, 
que representa a Xosé Guiña, 
considera, segundo declara
cións que recolle La Voz de Ga
licia, que o feito de que a, persoa 
que destapou a trama esteña 
morta, non é un-
ha circunstáncia 

gados de Ponferrada e León. 

· Fontes próximas á investigación 
afirmaron que, nos próximos 
días, pode ser chamado a de
clarar o empresário acusado por 
Rafael Wolfang Pérez, José 
Martínez · Núñez. Perguntado 
por La Voz de Galicia sobre a 

· posíbel imputa

escepcional que 
impida o esclare
cimen'to do sumá
ri o sobre a pre
sunta conspira
ción para matar a 
Xosé Guiña. 

O detective 
Juan José 
Guayo recoñece 
ser o autor 

ción de máis per~ 
soas, o advoga
do Santiago No
gueira non quixo 
comprometerse 
na sua resposta, 
ainda que deixou 
a porta aberta, 
sinalando que to
do depende da 
marcha da inves
tigación. 

Afirm·a o advoga- ·deste informe 
do que se o xuiz 
abriu un proceso manuscrito 
sumarial e este· 
segue o seu cur- incluido COmO Guiña Crespo, 
so procesal é b pala sua banda, 
porque o xuiz· pro a no declarou estar to-
considera que sumário aberto talmente "á. mar-
existe algun indí- xe do aspecto 
cio delitivo. E o no XUlgadO ~· procesal", recor-
xuiz Juan Carlos"' dando ademais 
Suárez, mália a de León. que o sumário foi 
todas as negati- declarado segre-
vas de que , a do. Pala sua ban-
axéncia tivera in- da Fraga lribarne 
tención de aten- non tivo reparos 
tar contra o político de Lalín, en afirmar que a declaración do 
decidiu ampliar a instrución director da axéncia D'Ajenti se-
despois de escoitar aos imputa- mella ser falsa, restándolle toda 
dós e realizar careos entre credibilidade ás declaracións. 
eles, debido ás contradicións Fraga xa negara a existéncia de 
existentes nas declaracións re-. complot contra Guiña Crespo 
alizadas. O xuiz tamén decidí~· cando se desatou o escándalo, 
prolongar o segredo do sumá- reducindo ·todo a unha simples 
rio decretado cando se abriu o anécdota. Unha anécdota que xa 
caso. Un caso que · andou de se leva iilstruindo polo xulgado 

1 arriq~ p~ra· abajxq.~ntre os.- xul,- : 51.máis_.ct~.'l-ªnp.1~ .. ..J 1 , .J. ·,-; 1, '~-· 

Boriafini 
resposta 
a Mayor 
A presidenta das Nais da Praza 
de Maio, Hebe de Bonafini 
comenta no GARA as declara, 
cións contra ela de Mayor 
Oreja: "É T erribel o que están 
a facer coas Nais , Que lle pida 
perdón a el porque é un fascis, 
ta, un franquista e está a diri, 
xir un Estado terrorista que 
tortura, que permite a tortura 
e todo o que están a facer?. 
Quen leva presa a xente por 
pensar e pecha un d iário 
(Egin) porque pensa diferente, 
é un Estado terrorista. Ratifí, 
come en todo o que xa expre, 
sei na carta (de Abril de 1999 
a respeito da situación dos pre, 
sos bascos) e manteño todo o 
qge ali se dicia. Non estou da, 
cordo cos crimes. As N ais de 
Maio non apoiamos iso e non 
é preciso repetilo. Esta é unha 
campaña de Amar e de 
Femando de la Rua que non 
queren que abramos a Univer, 
sidad Popular que xa comezou 
a funcionar en Bos Aires. 
Queren tiramos as axudas eco, 
nómicas. Non hai prezo para 
pagar a liberdade. Non me vou 
vender por dez mil pesetas nen 
por cincuenta millóns". + 

Insultos de Ussia 
Alfonso Ussía escrebe no 
ABC un comentário sobre as 
declaracións de Hebe de Bona, 
fini e chámaa gorda, tonta, es, 
túpida, payasa, aprovechada, ne, 
cia, sablista e impresentable. Ta, 
mén di: "A gorda é unha profi, 
sional do negócio. Fixo da sua 
traxédia unha empresa de via, 
xes e unha fonte de 
subvencións. Como estalinista 

Hebe de Bonafini. . 
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ortodoxa, non· aqmite outro 
éritério que non sexa o seu. 
Predica a violéncia, a mesma 
que asasinbu ao seu fillo. Poi, . 
dera acontecer.que o filio desa_... 
parecido de He be non' figure 
entre as vítimas da represión 
criminal da bitadura militar 
arxentina. Que teña desapare, 
ciclo voluntáriamente para non 
ter que aturar á sua nai. ( ... ) Se 
Herri Batasuna coida que unha 
parte do diñeiro ingresado Pº' 
los seus secuestros ten que Pª' 
sar á conta corrente de Hebe -
de Bonafini, que utilice os ser, 
vizos da West Union ou de cal, 
quera axente de transferéncias 
intemacionais, pero sen ter 
que aturar a sua presenza nen 
un minuto máis. Unha tipa que 
converte a dor pola morte do 
seu fillo nunha actividade em, 
presarial, non é d Lna de ser re, 
cebida. Non hai mal que por 
ben non veña: Teríamonos li, 
brado da impresentábel 
gorda".+ 

Obxeccións 
a Ferrin 
Ramón Reimunde publica nas 
páxinas de EL PROORESO un 
sumário de agrávios personais 
contra Ferrin: "Sempre re,escr, 
be o mesmo macro,texto e re, 
pete a mesma história pesimista 
da ideoloxia épica nacional. A 
sua é unha literatura atormen, 
rada e nada intelixíbel para o 
grande público leitor; non nos 
deu unha novela longa coma 
Alcalá, Otero ou Miranda, nen 
poesia pura coma Novoneyra, 
combativa coma Celso ou Ma, 
nuel nen pulcra coma Baixeras 
ou Femán nen fonda e perfeita 
coma Cunqueiro; non nos deu 
ensaio, nen teatro coma outros, 
nen sequer oratória ou xoma, 
lismo". Reimunde critica "os 
atentados vulgares á lingua em, 
pregada como código para que 
unha comunidade a entenda e 
dignifique, porque con ese ma, 
terial deturpado non e de 
facer literatura de cualidade 
nen unha obra longa decente; 
temas excesivamente cultos, 
escuros e incomprensibeis e as 
boutades fátuas; a forma traba, 
llada por riba do límite da cá, 
rrega de ruptura idiomática. 
Ramón Reimunde coida que as 
ideas filolóxicas e científicas de 
Ferrin "deben estar moi 
equivocadas cando non as se, 
gue nengunha universidade". • 



2 DE NOVEMBRO DE 2000 

Que sentiu cando o insultou 
Hernández Cochón? 

Naturalmente estaba encoleriza
do. Non só é un insuho desagra
dábel; é a segunda ~ez quemo· 
chama. A primeira foi cando o 
asunto do asperxillus; eu estaba 
na tribuna e el abaixo no seu es
cano. A Consellaria de Sanidade 
é o paradigma do desprezo ao 
país. Pedimos información dun
ha crise epidemiolóxica grave 
cando desde hai dous anos es
tamos pendentes de que se nos 
comunique a causa da crise do 
asperxillus . Sabemos que hai 
tres informes, un de Medicina 
Preventiva, outro de Sanidade 
Pública e outro da Inspección 
Médica que indican unha causa 
que todos coñecemos, pero que 
non se comunica oficialmente. E 
agora coa lexionella estamos na 
mesma situación, tratan de pre
parar todo para que non se sai
ba cal foi a causa. Están a men
tir e talan por talar, con contra9i
cións gravísimas e acusacións 
indignantes, como o caso da 
cuarta vítima, que segundo Sa
nidade morreu de lexionella e 
que lago veu Fraga e dixo que 
morreu de sida. E como dixo o 
da sida! Desprezan ao país e a 
Vigo. Cachón dixo que en Vigo 
exaxéranse estas causas. Están 
a rirse do país. Onte mesmo, no 
Parlamento, pedímoslle a Diz 
Guedes [conselleiro de Rela
cións lnstitucionais) que explica
se as suas funcións e foi inca
paz de ·facelo. lsto produce in
dignación , pero , contodo , Diz 
Guedes respostou ás nosas crí
ticas coa mesma contundéncia, 
pero con educación, sen insul
tar. Cachón non fai iso, Cachón 
insulta e xoga con vidas huma
nas para protexer a sua carreira 
política. 

Pero Fraga xustifica a atitude 
de Cochón ao insultarlle. 

Fraga é o mesmo que Cochón. 
Fraga é unha persoa autoritária 
que ere na democrácia por im
perativo legal . Se del depende
se non haberia nen Parlamento 
nen oposición , fastídialle o con
trol ao Governo. Ademais, hai 
vários conselleiros aos que se 
discute moi seriamente a sua 
xestión mesmo desde as filas 
do PP, pero Fraga non pode fa
cer crise de Governo a seis me
ses das eleicións. Se é asi , Fra
ga ten que valorar até que ponto 
a política e os intereses de parti
do poden condicionar a acción 
de Governo. Claro que Fraga 
non ten Governo, ten uns man
dadiños, el rise do Governo, das 
suas incapacidades e incompe
téncias. 

E Cochón? Por que a sua lei
ma con Cochón? 

Non teimo con Coohón, teimo 
coa política sanitária da Xunta. 
Nós, Esquerda de Galiza, ternos 
dous deputados e ternos que 
abordar todo tipo de cuestións. 
A min tócanme as áreas de 
Economia, Emprego e Sanidade 
e iso abócame a enfrentamen
tos con Cachón, con Manolita 
López Besteiro e con Xosé An-

. tónio Orza. Estes dous últimos 
respostanme segundo critérios 
políticos, pero Cochón non. Ca
chón insulta a todo o mundo: á 
oposidón, aos sindicatos, aos 
médicos, ao Coléxio Médico, ao 
Concello de Vigo e a toda a ci
dadania de Vigo ao dicer que ali 
exaxéranse estas causas. 

GALIZA 
ANOSATERRA 

Anxo Guerreiro, 
secretário xeral de Esquerda de Galiza 

'Xa é a segunda vez que Cochón 
me chama filio d~ puta' 

-0- HORÁCIO VIXANDE 

A CRISE DA LEXIONELLA MOTIVOU UN FORTE DEBATE NO PARLAMENTO NO QUE O CONSElLEIRO HERNÁNDEZ 

COCHÓN REMATOU POR CHAMAR FILLO DE PUTA AO PORTAVOZ DE ESOUERDA DE GALIZA, ANXO GUERREIRO. ES

TE ÚLTIMO, AINDA QUE CON DUREZA, SÓ DESCALIFICARA POLITICAMENTE AO TITULAR DE SANIDADE. NESTA EN

TREVISTA, GUERREIRO ABORDA O INCIDENTE, A POLÍTICA SANITÁRIA DO P.P. E O FUTURO POLÍTICO DE E.deG. 

Fomos críticos co asperxillus. 
No caso das incompatibilidades 
cotlemos na ilegalidade e fixe
mos demitir ao xefe da Inspec
ción Médica da Coruña, que es
taba a traballar irregularmente 

- na privada e que mesmo se 

A. PANARO 

situación ilegal? Sobre as in- figuran nas nóminas. Eu apre-
compatibilidades perguntámos- sentei unha lista de 26 casos na 
lle ao xefe da Inspección Médi- província de Pontevedra; eu, 
ca de Galiza cantas solicitudes que non teño unha Inspección 
de .compatibilidade había, para Médica ao meu servizo. Tamén 
saber despois cantas delas co- está o problema das farmácias, 
rresponden a persoas que non da saude mental e das urxén-

Como' representante de EdeG anunciaba na prensa como pro- poden ter esa compatibilidade. cias extra hospitalárias. Estes 
Dixo que non sabia, cando é tres últimos casos son especial-ten denunciado moitas irregu- fisiona! médico. Como ia inspec-

laridades na Sanidade. · · cionar nada-se1 el estaba nunha ben fácil ter eses dados· porque- '- ·mente ·impresérítábeis •pOí<!l ble a 
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Xunta tomou decisións que lle 
botaron abaixo ós tribunais. 

Como ve o modelo sanltárlo 
doPP? 

Caniiña á privatización, ainda 
que · lentamente porque senón 
haberia unha insurrección po
pular. T emos o gasto sanitário 
máis baixo de Europa, o 4, 7%, 
descontando o gasto farmacéu
tico, estamos nunha situación 
de forte crecimento económico 
sostido e aumenta a presión 
fiscal. Este cadro indica que 
van a pala Sanidade Pública. 
As multinacionais mercaron 27 
hospitais en todo o Estado, en
tre os que está o Santa Teresa 
da -Coruña e queren o Modelo 
da Coruña e falan de Fátima de 
Vigo. Tanto investimento non 
se fai se non hai algunha pro
mesa detrás. Tamén ternos os 
decretos das mútuas privadas 
e a reforma do IRPF, que des
grava o seguro médico privado 
colectivo e non incide nas coti
zacións_ Até agora acolléronse 
a esta via trintas grandes em
presas, pero en canto tiñan tres 
millóns de asegurados-, refor
mularán as prestacións públi'
cas e privadas para facerse 
coa parte da sociedade máis 
rendíbel: os novos e sans. Os 
enfermos crónicos e vellos que
darán para a Sanidade Pública, 
que non desaparecerá, pero 
que quedará baixo mínimos. 

O PP di que estas denúncias 
son un canto do ciño ao final 
da lexislatura. 

Levamos denunciando isto des
de o princípio de lexislatura. Que 
sucede, desde un ano antes do 
final non se pode facer oposi
ción? E a lexionella? Tamén so
mos os da oposición os culpá
beis de que a lexionella apare
cese agora? Mandou Lois Cas
trillo un comando para que xurdi
se o abrocho? O de Sanidade é 
demencial. Cochóri un dia dille a 
Ferreiro, o do Bloque, que as 
Fundacións son unha maravilla 
e unha semana despois Fraga 

·desmonta as Fundacións ... 

Volvamos á situación política 
resultante da fin da lexislatu
ra. O Partido Democrático da 
Nova Esquerda, que ten afini
dade con vostedes, negócia a 
entrada no PSOE. 

Antes de nada vou deixar ben 
claro que Esquerda de Galiza 
non se vai integrar no Partido 
dos Socialistas de Galiza. Te
rnos como perspectiva contribuir 
á derrota do PP e ao estabeleci-
mento dunha alternativa de G=o---
verno, pero sen renunciar á no-
sa identidade porque non renun
ciamos á recomposición da es
querda transformadora. Esta re
composición non se vai producir 
agora, pero si pode suceder no 
futuro e, para recompoñer a es
querda, prfmeiro hai que existir. 
Coincidimos nalgunhas cues-
tións co PSdeG pero non en to-
do, ternos unha visión própria. 
Contodo, podemos camiñar 
xuntos e ter unha colaboración 
estábel o PSd'eG e EdeG. Á 
marxe disto, entendemos que 
hai que artellar unha alternativa 
ao P P entre toda a esquerda, 
tanto os do BNG como nós, os 
socialistas e EdeG. Pero a alter-
nativa terem-os que conformala 
entre as duas partes e terá que 
haber un Governo presidido por 
Beiras ou por Touriño. O BNG 
quererá que encabece o Gover-
no Beiras e nós Touriño, pero 
iso será algo que se decidirá de
mocraticamente. • 
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Conxuntamente cos produtores exixen que a Administración asuma a queima dos resíduos · 
. - . 

Os, tratantes de carne paralisan os matadOiros 
-0- C.L. 

Máis dunha semana levan os 
tratantes de gando acampados 
diante dos principais mátadoiros 
das comarcas máis ricas en car
ne. Caracterizados de sempre 
pola sua vocación nómada, na 
busca de novos animais para a 
mata, agora montan garda para 
informar os seus compañeiros 
da nova prática que lles obriga a 
pagar ao redor de 2.000 pesetas 
máis polo servizo, en compen
sación pola o,briga de incinerar 
·os restos non comestíbeis de 
vacas, ovellas e cabras. Os ca
mións parados, non só polo pre
zo do carburante, deixan ermos -
os campos das feiras do país. 

A UE deulle luz verde á aproba
ción da normativa sobre os Mate
riais Específicos de .Risco {MER) 
para que os quince unificaran a 
sua lexislac!ón en matéria de pre
vención de doenzas transmitidas 
de animais a persoas através do 
consumo. Ate agora, as partes do 
animal sacrificado que non valían 
para comer directamente de va
cas, cabras e ovellas tiña como 
destino a fabricación de fariñas 
para a crianza gandeira, co con
seguinte risco para a saúde, es
pecialmente en canto ao mal das 
vacas tolas, que se pode localizar 

· nestas vísceras (cránio, médula 
espiñal e incluso bazo no caso do 
gando vacun). Mais cando o ani
mal morre na própria explotación, 
considérase MER todo o seu 
conxunto e corre.a cargo do pro
dutor o custo de transportalo e in
cineralo na ~nica planta con per
miso administrativo, Sugasa; de 
Ourense, que monopoliza esta 
actividade en toda Galiza. 

Esta nova normativa pretende 
destruír as devanditas vísceras 
para impedir calquer mal uso, 
mais a aplicación directa que se 
está a facer en Galiza prexudica 
claramente os produtores e os 
tratantes, dous colectivos que en
tenden que esta medida é gravo
sa demais para os seus intereses. 
Como resposta, durante as pasa
das semanas os principais mata-
_ doiros do país están controlados 
por piquetes informativos que lles 

. dan conta aos traballadóres do 
sector da problemática actual. 

O coordenador de Unións Agrá
rias en Lugo, Xosé López .Sousa, 
considera que é preciso axeitar 
esta norma, "de interese público 
innegábel" ás características de 
Galiza, para que non crie proble-

mas engadidos ao labor agrícola. 
"Aínda non existe unha ad?pta
ción lexislativa ao Estado espa
ñol e ás autonomias e xa se pre
tende instaurar esta prática. A 
Xunta está a actuar arbitraria
mente, sen ter en conta os inte
reses xerais dos produtores." 

Segu'ndo o sindicalista, . a Admi
nistración non reparou na dimen
sión do problema e ignorou ~s 
necesidades do sector. "Os seus 
custos son de ao redor de 2.000 
pesetas por cabeza, o que signi
fica que en toda Galiza vai cau
sar unhas ¡fardas de 500 millóns; 
5.600 en todo o Estado. En cám
bio, os orzamentos xerais só pre
vén 287 millóns para subvencio-

A.N .T. 

nalo. Ademais, aa·non haber tex
to definitivo, cada comunidade 

. xoga ao seu xeito neste tema. 
Por isa parece incomprensíbel o 
rigor do governo galega." 

Para Sousa, a implantación sor
presiva da medida trouxo consi-

_, go novos atrancos para a activi
d ade do sector primário. "Os 
mercados están a sufrir moitísi
mo porque os prezos estanse a 
modificar e moitos produtores 
están á espera para sacrificar. 
Os matadoiros, ao non teren ac
tividade, están a despedir perso
al temporal e os máis febles co
rren o risco de desaparecen, po
lo que se corre o risco de aca
bar constituíndo oligopólios." 

TRÁN~ITO 

Venden un autocol~nte para situar enriba das novas placas 

Problema sanitário 

Unións.Agrárias considera que a 
incineración dos MER correspón
delle á Administración, xa que es
tá obrigada a velar pala saúde 
pública. "Non é normal que a dia 
de hoxe _se eslea a xogar ao 
píng-pong entre os ministérios de 
Agricultura e Sanidade con este 
asunto", quéixase López Sousa. 

A mesma opinión tena o Sindica
to Labrego Galego (SLG). A sua 
secretária xeral, Lídia Senra, ex
plicou a reestruturación do sec
tor por culpa desta norma. "An
tes os matadoiros facian negócio 
con estes restroballos ao usáre
no na alimentación animal. Ago
ra dá pérdas. Cómpre que a Ad
ministración asuma estes gas
tos, polo ben dos consumidores 
e aproveite este paso adiante 
para mudar a política agrária· de 
cantidade por outra na q1:1e pri
me a calidade e o respecto polos 

. cidadáns, vítimas últimas dos 
maos usos industriais." 

O outro sector afectado, o dos 
tratantes de gando, é o máis ac
tivo nas suas mobilizacións, nas 
que comparten ponto por ponto 
os obxectivos dos produtores. 
Os vendedores de reses aos 
matadoiros saben que este cus
to adicional pode consumir o 
sector e privalo de alicientes 
para a sua subsisténcia, co que 
se pon en perigc:i a pervivéncia 
do seu traballo. 

Henrique Otero, presidente da 
Asociación Galega de Empresá
rios do Gando (Agega), cualifica 
a medida europea de boa pero 
critica duramente a sua aplica
ción. "Non é posíbel que se con
sidere responsábel dun proble
ma de eliminación de refugallos 
a aqueles que non interveñen 
no proceso final . Entendemos 
que os gastos deben asumilos 
ben os matadoiros, ben o sector 
público, con subvencións e axu
das. Pero sempre ten que darse 
unha diferenciación entre a acti 
vidade de cria e trata e a da ma
ta e venda de carne." 

Está previsto que todas as par
tes afectadas se reunan o próxi
mo Luns, 6 de Novembro, co 
conselleiro de Ganderia, Castor 
Gago, quen xa adiantou que es
tá disposto a buscar saídas ao 
conflito, mália que negou que a 
Xunta se poida facer cargo dos 
gastos derivados dunha norma
tiva xurdida en Bruxelas. + 

A APC promove unha campaña de insubmisión á nova matricula 
A Assembleia Popular da Co
marca de Compostela tAPC) · 
ven de pór en marcha a campa
ña de desobediéncia civil Gale
guiza a tua matrícula para dar 
resposta á nova matriculación 
de coches aprobada polo Go
verno central e pola cal desapa
rece calquer signo de identida-

. de galega nas placas. Esta or
ganización puxo á venda un 
.autocolante co que se pode 

ocultar o E das matrículas -no
vas. · O BNG tamén editou pe
góns de ' balde coa GZ sobre 
fundo azul para pegar nos co
ches como me.dida de protesta. 

O suporte da campaña Gale
guiza a fua matrícula_ consiste 
nun autocolante azul que se 
pode situar por riba das novas 
matrículas ou ao carón das ·que 
ainda sexan do antigo modelo. 

Nestes pegóns· aparecen en 
branco as siglas da Galiza 
(GZ) e un trisque! que a APC 
identifica como "símbolo da 
nosa pátrfa". 

Esta asociación pensa que esta 
medfda "forma parte da campa
ña españolista e dereitista do 
Governo e do partido que o sus
tenta, o PP, xunto con outra sé
rie de iniciativas, como pode ser 

a pretendida reforma das Huma
nidades ou a campaña contra 
as organizacións políticas na
cionaJistas e independentis
ta$".Os autocolantes xa están a 
venda en. vários locais _e comér
cios de Compostela, e do resto 
país e a APC ten previsto reali- . 
zar un acto público no que vá- . 
rías persoas pegar.án os cartóns 
para ocultar o E das matrículas 
dos seus coches.• · 
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Remata· a instrución 
polo suposto delito · 

~ecolóxico de ENCE 

O xuíz instrutor do caso so
bre as supostas ·responsabi
lidades de Ence nun delito 
ecolóxico na ·ria de Ponteve
dra deu por finalizadas as di
lixéncias logo de recibir o in
forme toxicolóxico oficial das 
mostras de água do mar que 
recolleu o 1 nstituto Oceano
gráfico de Vigo e mais dou
tros elementos tamén incluí
dos na instrución. Proxima
mente, o maxistrado encar
gado do caso convocará a 
fiscalia, a Asociación en De
fensa da Ria (como 
acusación particular) e a En
ce para que apresenten as 
suas conclusións denantes 
de marcar data para o xuízo 
oral, que debería comezar 
antes do verán do ano que 
vén.+ 

O Congreso 
aproba impulsar 
infraestruturas para 
As· Pontes e Meirama 

A Comisión de Economia 
do Congreso dos Deputa
dos ven de aprobar por 
unanimidade unha iniciati
va do BNG através da cal 
se insta ao Governo a que 
dea impulso ás obras de 
infraestruturas previstas 
dentro do chamado Plano 
do Carbón para as comar
cas mineiras das Pontes e 
Meirama. Estas obras es
tán ainda pendentes da 
asinatura dos convénios 
de colaboración específi
cos entre o Ministério de 
Economía e a Xunta. Ao 
aprobar esta iniciativa, o 
Congreso insta tamén ao 
Governo a incluir nas 
obras o proxecto de 
ampliación do parque em
presarial de Pena Purreira, 
nas Pontes. A iniciativa 
afecta a segunda fase das 
estradas que unen 
Cabanas e Goente con As 
Pontes, os tramos de auto
via até Vilalba e lgrexafeita 
e o acceso ao polígono de 
Airios.+ 

O ex·recadador 
do Ribeiro aprobou .. , 
a opos1c1on porque 
lle filtraron o exame 

O ex-recadador da Mancomu
nidade do Ribeiro, Xosé 
Pérez Reinaldo ven de confe
sar que accedeu a condición 
de funcionário grácias á sua 
relación ca ex-presidente do 
organismo, Roxelio Martínez, 
alcalde de Arnoia polo PP e 
vicepresidente da Deputación 
de Ourense. Durante un xuizo 
no que está acusado de mal- , 
versación pala desaparición 
de vinte millóns de pesetas, 
Pérez Reinaldo explicou que 
o daquela presidente da Man
·comunidade e o secretário lle 
.pasaron as perguntas do exa
me. O ex-recaudador enfrén- · 
tase a peticións de condena 
que incluen perias de 6 anos 
de prisión e 16 de 
inabilitación. • 
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A. PANARO 

A supertaxa, os baixos prezos dO leite e o custe da incinerácion 
principais problemas-dos produtores 

. Os gadeiros maniféstanse en. 
Compostela pola supervivéncia do sector 
A protesta contra o pago da 
supertaxa po~o exceso de pro
dución láctea xuntou o Sábado 
28 de Outubro en Compostela 
a máis de 2000 gadeiros. A má
nifestación estaba convocada 
polo Sindicato Labrego Galega 
(SLG) que denúncia ademais o 
baixo prezo ao que teñen que 
vender os produtores o leite, 
o· custe ao que ascende o car
burante e a incineración da 
reses, da que a Administra
ción non se quer facer cargo. 

"Na defensa dos nosos médios 
de vida" foi o lema da pancarta 
que encabezoú a manifestación 
apoiada por organ·izacións na
cionalistas como o BNG, CAF
CAE e Ga/iza Nova .. A protesta, 
que se converteu nunha chama
da de atención ante "a gravísi
ma situación do sector lácteo", 
celebrábase unha vez coñeci
dos os dados a respeito. de que 
a multa por supertax~f é a máis 
elevada dos últimos anos. 

Segundo informo.u a·próprio Go
verno central, ante unha per
gunta fo~mulada polo BNG, na 
campaña leiteira 1999-2000 a 
multa por exceso de produción 
vai ascender a máis de 5.000 
millóns de pesetas, unha canti
dade que afecta a 24.240 gadei
ros, porque o sobrepasamento 
da cuota asignada foi de 
87.631.987 quilos. lsto supón 
para Galiza un custe de 2.800 
millóns de pesetas, unha multa 
que xunto aos baixos prezos do 
leite fai perigar a 10.000 explo
tacións gadeiras o vindeiro ano. 

Neste sentido o SLG reclama a 
eliminación da supertaxa para 
aquelas explotacións nas que a 
cuota asignada non dá para co
brir os custos de mantimento e 
para pagar os salários. Lidia 
Senra, a sua secretária xeral, 
sinalou que. o problema non é 

só "o importe da multa, que as
cende a 2.800 millóns, senón ta
mén os 4.000 millóns de leite 
negro que se agacharon" e que 
agora se vai pagar do "peto dos 
produtores". De. feito comarcas 
como a de Sárria están amea
zadas co pago· de 30.000 mi
llóns de pesetas e hai produto
res que terian que abonar entre 
tres e catro millóns de. pesetas. 

Xosé Puga·, responsábel de ac
ción sindical, lembrou que nos úl
timos dez anos desapareceron 
100.000 explotacióris e subliñou 
que para os produtores que se~ 
guen en activo, isto non signifi
cou unha mellara a respeito da 
competitividade nen un aumento 
das rendas, senón todo o contrá
rio. "O rendimento neto é máis 
baixo que nunca -afirmou Antó
nio Vilariño, responsábel comar
cal en Lugo. Traballamos para 
gañar menos que hai dez anos. 
As nosas reclamas non respon
den a avarícia, senón a necesi
dade de poder sobreviver''. 

. Prezo do leite 

A respeito do prezo do leite, Lidia 
Senra tamén aclarou que o 85% 
dos produtores cobran menos de 
50 pesetas por litro, cando no 
1989, hai doce anos, chegou a 
pagarse a 60 pesetas o litro. Ao 
fio denúncia a baixada da renda 
que afecta aos gadeiros debido á 
suba dos custes de factores de 
produción como a terra -merca
da ou arrendada-, o gasóleo, 
que o SLG cualifica de imposto 
regresivo, ou os medicamentos. 

Durante a manifestación volveu
se demandar a criación dunha 
Interprofesional Galega, con ca
pacidade, ao igual que sucede 
en Franza, para fixar prezos mí
nimos. Para o SLG o prezo base 
deberia estabelecerse nas 51,55 -
pesetas, que é a cantidadt:. indi~ 

cativa europea para -un leite es
tándar, para lago fixar primas ou 
descontos palas cualidades e 
non en base ás cantidades. 

Os representantes sindicais ta
mén lembraron o veto que ao 
SLG lle fixo a Consellaria de 
Agricultura a non incluilo na Me
sa do Leite, para "poder sair á 
palestra decindo que as cousas 
van ben", indicou Senra quen 
tamén subliña que a interprofi
sional criada polo Governo cen
tral non é ~ai repercutir positiva
mente no sector porque non ten 
en canta aos gadeiros labregos 
que r~presentan máis da meta
de dos produtores e o 35 por 
cento do leite que se recolle. O 
foro, mantén o SLG, quedou 
nas mans das grandes indús
trias de comercialización que a 
pretenden utilizar para fixar pre
zos e cuotas á sua comenéncia. 

A secretária xeral do SLG sina
lou que están dispostos a dialo
gar pero que existen condi
cións. A primeira é que a super
taxa non repercuta non gadei
ros. En segundo lugar mante
ñen que ten que producirse un
ha reforma da política agrária 
que protexa os intereses das 
pequenas e medianas explota
cións porque "son os menos li
bres e están máis vendidos 
que nunca". ~A última das condi
cións seria a criación dunha In
terprofesional Galega, antes 
mencionada, porque as exptota
cións do país representa máis 
do 60% das que hai no estado. 

O custo da incineración de cada 
cabeza d~ gado marta ou sacri
ficada, que ascende a 2.400 pe
setas por peza, f'oi outro dos 
problemas que protagonizou a 
xornada, un gasto ao que se
g-u ndo os representantes do 
SLG ten que facer frente a Ad
ministración.• 
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Paralisación 
MANUELCAO 

O fracaso da representación española nos recentes Xogos 
Olímpicos celebrados en Sydney significou unha decepción 
importante tanto para os meios de comunicación que tenden a 
instrumentalizar estas vitórias como para a sociedade española, 
en xeral, que considera que o honor pátrio tamén se xoga nes, 
tas cousas. Senda un asunto de menor importáncia latexa aqui 
a parálise que están a sofrer certos proxectos no ámbito depor, 
tivo que se puxeraµ en marcha na época do governo socialista. 

Pois ben, o esmorecemento ou desaparición de tales proxec, 
tos é unha característica xer.al que se pode intuir no quefa, 
cerda nova maioria de J.Mª Aznar. Unha rara habilidade 
para enrarecer e agudizar os conflitos, promover iniciativas 
erráticas e difíciles de explicar ou emprender campañas con 
moito ruido e poucas naces nas que importa rnáis o obxecti, 
vo propagandístico que a efectividade dos resultados é atri, 
buíbel ao comportamento guvemamental desde que a situa, 
ción económica empezou a ratear. Mesmo a oposición polí, 
tica empeza a ter dificuldades para opoñerse dado que, moi, 
tas veces, é difícil adiviñar estratéxia algunha ou proxecto 
ben definido ao que agresentar unha posición contraria máis 
ou menos elaborada. E como aquela equipa que non ten ou 
non sabe aplicar unha estratéxia concreta, sexa de ataque ou 
defensa, cunha certa organización e unha división de tarefas 
pateando ao rumbo, sen orde nen concerto. Até a equipa 
contrária pode contaxiarse da desorde xeral dando lugar a 
un espectáculo lamentábel e de imposíbel calificación. E ra, 
zonábel supoñer que este modo de proceder non sexa casual 
senón coidadosamente planificado? Non o sabemos. 

Algunha das razóns para esta parálise e febleza das iniciativas 
<leste govemo podemos atopalas no grupo dirixente que as ela, 
bora e aplica. Cunha maioria absoluta confortábel, o Partido 
Popular víuse liberado dos denostados nacionalismos e pode 
agora levar adiante as suas propostas sen cortapisas parlamen, 
tares. Máis ainda, o PP ten, como avantaxa engadida, ao grupo 
de Pujol nunha posición de grande febleza, obrigado a recorrer 
aos seus 12 parlamentários para seguir govemando na Genera, 
litat. Deste xeito, o PP ten case todos os resortes do poder á 
sua disposición sendo anibuíbel ás suas accións ou inaccións os 
resultados políticos, económicos ou deportivos que se poidan 
acadar no vindeiro futuro en España Esta atribución explícita 
de responsabilidades é importante pois na tradición da direita 
autoritária española existe unha idea dominante que se maní, 
festa nunha alérxia conceptual á política: "Eu son apolítico". 

.'Pódese intuir, no quefacer 
da nova maioria de J .Mª Aznar, 

unha rara habilidade 
para agudizar 

os conflitos, promover iniciativas 
erráticas e difíciles de explicar 

ou emprender campañas 
con moito ruido e 

poucas naces" 

Á volta de Sydney, o presidente da Generalitat, recibiu aos 
atletas cataláns que, por cerro, foron os que obtiveron a 
grande maioria das fD.edallas para España e lamentouse de 
que nen poideran celebrar as suas vitórias coa bandeira ca, 
talana. Serva este anecdótico dado para indicar que a con, 
fortábel maioria absoluta de J .Mª Aznar está fraguada na, 
queles territórios con menor nível de desenvolvimento e 
poucas iniciativas empresariais ou sociais, ademais dunha 
leve queréncia histórica polos sistemas democráticos. Sobre 
esta base non ha ser <loado edificar estratéxias nen levar 
adiante proxectos que poidan ter posibilidades de éxito pa, 
r~ España en calquer dos ámbitos da acción de govemo. 
Salvo en matéria de toreo o caldo de cultivo para promover 
políticas cara o éxito competitivo non parece favorábel. No 
período do PSOE as equipas procedentes do PSC e na le, 
xislatura anterior os aportes derivados da forzada ·colabora, 
ción con CiU deberon ter unha importáncia cualitativa tan 
significativa como pouco valorada social e politicamente. 
Noutras épocas, tamén se descoñeceu o papel de persona, 
xes clave como J. Sardá mentres eran encumiados e rnoi co, 
ñecidos personaxes mediocres e simples tiralevitas.+ 
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· Na actual situ~ción xa se pode f alar de recesión 

O emprego pagará os pratos rotos da contracción da demanda 
9* RAMÓN MACEIRAS 

Os últimos indicadores sobre 
consumo espertaron a preocu
pación nos distintos governos 
sobre a saude das economias 
europeas. Os diversos análises 
sobre a matéria que se poden 
ter nas publicacións especiali
zadas cadran nun xeito crucial: 
o emprego será quen pague os . 
pratos rotos desta contracción 
da demanda. Para as famílias, 
adicar mais diñeiro a emprésti
mos e combustíbeis implica re
ducir o consumo doutros arti
gas. A consecuéncia imediata 
é a diminución da produción, 
para adaptarse ao menor ritmo 
da demanda. Ao final do proce
so o emprego limita a sua me
dra, e se a caída produtiva é 
moi forte, a destrucción de 
postos de traballo está segura
da. Nese momento xa poderia
mos falar de recesión. 

- rá directamente a Europa. A dé
bil medra da economia europea:, 
principalmente de Alemaña e 
Francia, mantíñase sobre o fre
nético ritmo de consumo dos 
norteamericanos, estimulado por 
un euro- feble. Se se frea a· eco
nomia estadounidense e se en
fria o consumo en Europa; a re
cesión está ·servida. Nen sequer 
a devaluazón inducida do euro 

. poderá manter durante moito 
tempo o nível das exportacións 
de Alemaña e Franza cara a Es
tados Unidos. Ese.s son os feitos. 
O demais é pura propaganda. 

No estado español o freo do 
consumo_ tivo o seu expoñente 
·máis visJbel na caida das matri
culacións de veículos. Os bens 
duradoiros (electrodomésticos) 
tamén· notaron os efeitos desta 
ralentizazón da demanda. Non 
obstante, outros dados sinalan 
que a crise ainda non é iminen
te. O mais evidente é o nível no 
que se atopa n~ste momento o 
crédito hipotecário, pese a que, 
por primeira vez en seis anos ,. 
se produciron aumentos nos ín
dices de morosjdade. O saldo 
das hipotecas ascende a mais 
de 41 billóns, despois de que o 
aumento interanual rexistrado o 
pasado mes de Agosto se man
tivese no ~1,4%_. 

O outro indicador que non ex
. presa ainda a retracción do con-

Europa entrou nunha espiral de 
redución de consumo, inflación e 
debilitamento da moeda única que 
conduce inexorabelmente á con
solidazón dun cadro recesivo nos 
próximos meses. O nível de coti
zazón atinxido polo cru e o mante
mento das altas taxas impositivas 
sobre os carburantes provocou 
importantes transferéncias de ren
da dos países consumidores aos 
produtores, e dos cidadáns ás ar
cas do Estado e ás empresas pe
troleiras, proceso agravado pala 
debilidade do euro, que esta se
mana se arrastraba ante o dólar 
nos mercados financeiros (a moe
da norteamericana se mudaba por 
riba das 202 pesetas). Os intentos 
do Banco Central Europeu de ata
llar o reponte de prezos con subas 
dos tipos -de interese contribuían a 
reducir a renda disponíbel dos ci
dadáns, que cada vez pagan máis 
polos seus créditos. 

O descenso na venda de coches é o primeiro síntoma do freo ao consumo no Estado español. sumo é a produción industrial. 

Os indicadores comezan a ad
vertir sobre a caida do consumo 
ao longo e ancho do estado es
pañol. Os voceiros empresa
riais, do governo e das empre
sas especuladores mostran un-

ha cara pública de pouca preo
cupación e talan de "desacele
razón", "aterraxe suave" e ou
tros eufemismos que pretenden 
ocultar a gravidade da situación. 

Pero a desacelerazón do consu
mo non é un fenómeno exclusivo 
do estado español, senón que 
está afectando á Alemaña e á 
Franza, principais mercados da 
península ibérica. Na Alemaña, 
os principais institutos de conxun
tura do país prognostican un me
nor medre económico no 2001 
(un 2,7% do PIB fronte ao 3% do 
2000), o que, ao seu xuízo, debe-

ria convencer ao BCE de non 
proceder a máis aumentos dos ti
po-s de interese nos próximos 
meses. E Franza non está a me
drar tanto como se esperaba. 

Os prognósticos máis optimistas 
falan dun aumento do consumo 
no estado español para o próxi
mo ano dun 3,4%, tm ponto me
nos que no 2000. A xeración de 
emprego cairia meio ponto, até 
o 2,5%. Non se fala ainda de 
destrución neta de erilprego. 

Pero ese seria o cenário máis 
idílico, o que suporia t,mha ate-

1@jlfhj§ii'iii;i 

rraxe suave sen convulsións. 
Pero as crises non se producen 
desa maneira. Exemplos abon
dan nas história dos ciclos eco
nómicos do capitalismo. 

Perigo desde 
os Estados Unidos 

O princip~I perigo para a econo
mía europea ven do outro lado 
do Atlántico. A abrupta -eaída de 
medra do PIB da economía esta
dounidense no terceiro trimestre 
(2,7% fronte a 5,2% no segundo 
trimestre) indica un severo frena
zo do ritmo de medra que afecta-

I 

Nos oito primeiros meses do 
ano, o índice aumentou un 
5,.8%, máis do duplo que en 
1999. En concreto, en Agosto o 
índice aumentou un 6,4%. Des
tacou a medra na produción de 
bens de equipa (un 13,2%). Pe
ro isa só significa que os produ-

. tares ainda planificán sobre a 
base dos números dos trimes
fres anteriores e non se adaptan 
ainda a menores taxas de con
sumo, o que lles significará me
nos pedidos, etc. Haberá que 
esperar as cifras do terceiro e 
cuarto trimestre do ano para 
que a estatística reflicta clara
mente o cámbio de ciclo.• 

Un Salário Mínimo se11 nível europeu 
O Govemo subirá o Salário Mínimo Inter
profesional un 2 % e non compensará as 
desviacións do IPC, pese a que o Estatuto 
dos T raballadores obrígao a face-lo e a Car
ta Social Europea o compromete. Continua 
asi o PP unha "tradición" herdada dos go
verhos do PSOE. 

O Salário Mínimo Interprofesional 
(SMI), a referéncia que determina os in
gresos dos traballadores do estado espa
ñol, dos perceptores de subsídios e dos 
pensionistas seguirá no 2001 sen chegar 
ás "75.000 pesetas ao mes. En Decembro 
-o ano pasado a reunión cadrou co Dia 
dos Inocentes-, os responsábeis de Tra-

. ballo comunicarán ás centrais sindicais e 
á patronal que a suba prevista s rá do 
2 %, idéntica á previsión de inflac.ión 
conteu.da nos Orzamentos do Estado. A 
contia do SMI ficará fixada entón en · 

. 72.094 pesetas. 
( 

Ademais o ·importe do SMI serve de re
feréncia para a determinación de bare-

-, 

mos como o de acceso á vivenda de pro
tección oficial. 

· conxuntura económica xeral constituen 
os factores específicos para levar a cabo a 
sua revisión. 

Á sua revalotj.zación e . 
revisión semestral 'E · 
abriga o Estatu~o dos . studos dos distintos 
Traballadores (ET) no 

-caso.~: desv~ació~ da sindicatos revelan que 
prevlSlon de mflac1ón, d d 

199 
' 

COl!Sa que todos OS es e 4 a 
Govemos dos últimos , d. ~ . l d 
20 anos viñeron in- 1f erenc1a acumu a a 
cumprindo sistemati-· 
carnente. 

O ET fixa os catro cri
térios que han de terse 
en conta á hora de de
terminar a contia do 
SMI. Ademais. do 
IPC, .a produtividade 
rheia do este.do, o , in
c;:remento da partici~ 
pacióp do traballo na 
renda nacional e' a 

entre as 
revalorizacións do 

salário de convénio e 
do salário meio en 

relación ao SMI é de 
3 ,6 e 4 ,8 ponto.s, 

. " respectivamente 

Sen embargo, a previ
sión de inflación con
verteuse no elemento 
exclusivo de actualiza
ción. Estudos dos dis
tintos sindicatos reve
lan que desde -1994 a 
diferéncia ac~mulada , 
entre as revaloriza
cións do salário de 
convénio e do salário 
meio en relación ao 
SMI é de 3,6 e 4,8 
pontos, respectiva
mente. 

Nos dous últimos 
anos, a desviación 
dos prezos condenbu 
aos perceptores do 
SMI ou de rendas re-

forenciadas ao mesmo a sofrer importan
tes perdas de poder adquisitivo, que po
derian chegar aos tres pontos -a finais 
<leste ano. Xunto aos critérios menciona
dos, a Carta Social Europea recomenda 
aos países asinantes, entre eles o Estado 
espafiol, que o salário mínimo nunca se
xa inferior ªº 60% do salário meio, con-· 
siderados ambos en termos netos de im
posrns e de Seguranza Social. 

Sen embargo, o comité de peritos inde
pendentes nomeados polos próprios Go
vernos, encarregado de controlar o 
cumpremento da Carta, afirmaba en 
· 1996 que o salário mínimo bruto espa
ñol equivalía só a un 45% do salário 
meio, moi por embaixo 'do fimiar do 
60%. "O Comité estima que un salário 
tan lonxano da meia nacional é mani- -
festamente inxusto. Conseguintemente, 
o Comité estabelece unha conclusión 
negativa". Nestes termos tan duros ex
presábanse os peritos en relazón ao caso 
do estado español.+ 
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O servizo de limpeia _: , 
da Xunta pon fin 
a 22 dias de folga 
e logra o 90% das demandas 
* IVÁN GARCIA RIOBÓ 

As traballadoras e traballado
res da limpeza da Xunta de 
Galiza puxeron fin, o pasado 
30 de Outubro, á folga que 
mantiñan desde hai 22 días 
para exixir a equiparación co 

Crédito Vivenda ·cota F-ixa-
e despreocúpese do que paga ca~a mes 
Co Crédito Vivenda Cota Fixa de Banco Pastor poderá 
compra-la súa casa ou o seu piso e vivir tranquilo, sen que 
teña que preocuparse de que a CGta da súa hipoteca suba, 
cando suban os tipos de xuro. 

Porque vostede decide canto quere pagar e sabe que tódolos 
meses será a mesma cantidade. Se o tipo de xuro baixa, 
o seu crédito amortizarase antes; e, se o tipo de xuro sobe, 

seguirá pagando a mesma cota, porque Banco Pastor 
amplía o prazo de devolución do seu crédito . 

¡Que tranquilidade!, así poderá manteras súas previsións 
mensuais e gozar máis da súa vivenda. 

Acuda 9 cualquera oficina de Banco Pastor, pida o seu 
Crédito Vivenda Cota Fixa e déase o gusto de estrear casa 
sen preocúparse do que paga mda mes. 

Crédito Vivenda Cota · Fixa 
Gozará a súa casa, gozará a súa vida 

Banco Pastor 
www.bancopastor.es 

resto de personal laboral da 
Xunta. Ainda que non se pode 
talar de igualdade total co res
to do personal , si se acadou 
unha importante mellora do 
convénio colectivo provincial. 
Maconsi, a empresa concesio
n ária do servizo de limpeza 
das dependéncias da Adminis
tración . lntroduciu no convénio 
melloras de carácter económi
co e social despois dunhas du
ras negociacións. 

Foron 22 dias sen traballar . 
Facendo turnos de oito horas 
para vixiar que ninguén trata
se de !impar durante o tempo 
que se prolongase a folga. 
Non fixo falta que actuasen os 
piquetes: a moral das traballa
doras mantívose ao longo dos 
22 días. Por isto, o acorde foi 
acollido con grande satisfac
ción por todas , ainda que son 
conscientes de que deben se
guir loitando ata que a súa si
tuación laboral sexa igual á 
do resto de traballadores da 
Xunta. 

O novo acorde introduce me
lloras sustanciais no convénio 
colectivo provincial da limpeza. 
Por exemplo , pásase das 39 
horas semanais que figuraban 
no convénio , a 37 ,5 horas á 
semana. 

Outra das modificacións cons
titúea o feíto de que agora os 
traballadores do servizo de 
limpeza cobrarán o 100% do 
seu soldo en caso de baixa. 

Unha das novidades máis im
portantes é a antiguedade. Co 
actual convénio atopábase 
conxelada e agora comezará
se a contabilizar os triénios a 
partir do 1 de Xaneiro do 2000 . 
lsto supón que nun prazo 
aproximado de dous anos , o 
personal de limpeza estará to
talmente equiparado económi
camente co resto de personal 
laboral. 

10 mérito 
é dos traballadores' 

Os responsábeis de dous dos 
sindicatos presentes no confli
to coincidiron en sinalar que 
todo o mérito téñeno as mulle
res e os homes que mantive
ron a folga. 

Neste senso, Cándido Gongal
ves, asesor sindical da CUT, 
considera que "o mérito é das 
persoas que estiveron ao lon
go destes 22 días aturando 
choiva e frío". Para Gongalves 
é hai poucos exemplos de 
combate nesta liña e asegura 
que "debe ser un éxemplo pa
ra todos de cómo se deben de 
facer as cousas". 

Para 'Anxo Noceda, asesor· sin-
-. dical da CIG, isto non só é ga

ñar unha batalla, senón que é 
"achandar o camiño para o fu
turo". Ademais, destacou a for- ' 
te unidade que existe no co
lectivo. + 
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Agresividade 
no 
transporte 
escolar 
. . 
Os enfrentamentos entre os 
traballadores da empresa 
Viuda de J. Domínguez do 
Porriño e os sócios con res, 
ponsabilidades dentro do or, 
ganigrama da empresa son 
constantes. A agresividade 
dos empresários, que exercen 
de Xerente e Encargado de 
Taller, non se cingue só ao 
eido das relacións laborais. 
Entre os conflitos que acu, 
mulan destaca o feito de que 
hai uns meses, un deles, Lau, 
reano Rodríguez Domínguez, 
foi denúnciado polos país 
dun aluno por obrigar a este 
a viaxar de xeonllos nun au, 
to bus. 

Agora a CIG ven de apre, 
sentar unha denúncia na 
Inspección de T raballo con, 
tra a empresa, na que pon de 
manifesto a situación de aco, 
so á que está sometendo ao 
persoal e que ocasionou xa 
unha baixa por estado de an, 
siedade. A queixa formulou, 
se logo de que un dos sócios 
insultara a un Delegado de 
Persoal, que puxo en cues, 
tión as condicións mecáni, 
cas dun autobus co que ha, 
bia que realizar un servizo es, 
colar, nomeadamente con 
problemas de frenos. Diante 
da negativa a revisar o esta, 
do do vefculo, o Delegado 
negou e á realización da via, 
xe, unha atitude quen foi 
contestada polo encargado 
do taller mediante insultos e 
amenaza. 

Non é a primeira vez que os 
Delegados d Persoal trasla, 
dan á Dirección as suas quei, 
xas sobre o estado dos veícu, 
los, en que por parte dos res, 
ponsábeis da empresa se to, 
men· as medidas preventivas 
necesárias para oferecer ao 
usuários un servizo que poña 
por diante a seguridade. N a 
Inspección de T raballo cons, 
ta unha denúncia de hai 3 
meses polo estado das instala, 
cións do garaxe en Sanguiñe, 
da, no que a falta de limpeza 
fai que os traballadores teñan 
que conviver coas ratas.• 

COMPROBE 
a eficácia 

de anunciarse en 
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Gal ego No Mundo-Latim em pó congregará a máis de cen representantes da lusof onia 

Compostela xu~tará. 

ao mundo da.cultura na língua comun 
Máis 120 especialista vincula
dos ao mundo da cultura na 
língua comun, particularmente 
de Portugal, Brasil, dos Paises 
Africanos de língua portugue
sa, do Timor, da Galiza e das 
comunidades emigradas da
ranse cita entre os dias 12 e 15 
d~ Decembro en Compostela 
para participar no encontro 
Galega No Mundod.atim em 
pó. Un evento artellado desde 
a Concellaria de Normaliza
ción Lingúística, da que é res
ponsábel o nacionalista Ma
nuel Portas, co que se pecha 
o programa de Compostela 
como Capital Europea da Cul
tura e que vai combinar os de
bates e conferéncias con es
pectáculos de diferente ti.po. 

Ademais de incluir a língua co
mo foco de reflexión, o Encontro 
márcase como obxectivos pres
tixiar a produción própria, dar a 
coñecer a interlocutores sociais 
e culturais do contorno lingüísti 
co-cultural e promover a realiza
ción conxunta de accións. Asi
mesmo pretende que se repitan 
expe riéncias similares neutras 
capitais, permitirá o estabelece
mento de relacións institucionais 
entre o Concello de Santiago e 
outras institucións públicas ou 
privadas, do ámbeto galega-por- . 
tugués no mundo, asi como cos 
participantes. 

As seccións na que se divide o 
encentro son Escritores, que co
ordena Carlos Quiroga, Música 
(Emílio cae e Xurxo Souto}, Te
atro e Narración Oral (Quico Ca
daval), Meios de comunicación 
(Xosé M. Garcia Palmeiro), Au
diovisuais (Xavier Villaverde) e 
Comunidades enclavadas en te
rritório de língua oficial diferen
te, da que se encarga Xosé Ma
nuel Sarille. 

A sedes do encentro van ser o 
CGAC, o Salón Teatro, o Salón 
Nobre de Fonseca, o Paraninfo 
da Univers idade , o Pazo de 
Bendaña e a Faculdade de Xor
nal ismo. O e.squema de funcio
namento comprende sesións de 
mañá entre os participantes de 
cada sección, de tarde abertas 
ao público, unha actividade xe
ral (conferéncia ou mesa-déba
te) e pela noite urr espéctaculo, 
ademais de visitas programadas 
a diferentes zonas do país. 

Á espera de que- se peche o 
programa definitivo, a o.rganiza
ción xa avanza que participarán 
na sección de médios de comu- · 
nicación, un representante de 
TV Globo, da Revista Cult, de 

. RTP Internacional , Rádio Re
nascenc;a, O Público, Jornal de 
Noticias, Diario de Noticias, Ber
nardo Ajzenberg de A Folha de 
Sáo Paulo e directores dos prin
cipais médios de comunicación 
gaiegos. Na área de Cinema es
tarán os realizadores brasilei ros 
·Tatal Amaral , Jean-Claude Ber-

. nardet, Julio Bressane e Sergio 
Bianchi ;. de Portugal Leonel 
Vieira, Luis Filipe Rocha, Ma-

Manuel Portas, concelleiro de Nonnalimción Lingüística de Compostela. 

nuel Mozos, Maria de Medeiros 
e os galegas Cae Cabanas , 
Amil e Rau l Veiga. 

Para o apartado musical conta
rase coa participación, desde o 
Brasil de Wagner Pá, José Mi
guel Wisnik, Mario Betánia, des
de Portugal, de Fausto, Mafalda 
Veiga, Rui Reininho, Paila Ma
rinho e Gaiteiros de Lisboa, Al
berto Augusto Miranda, Rosa 
Maria Torres e os músicos afri
ca·nos Alberto Bundi (Angola), 
Xuca (S.Tomé e Príncipe}, Kus
sonduola (Angola) , Vasco Mar
tins (Cabo Verde), Paúlo Flores 
(Angola) , Manecas (Guiné Bis
sau) .. Costa Neto (Mo9ambique). 
Uxia Pedreira, Uxia -Senlle, Qui
co Paz de Na Lua, Pinto de Her
bón, Sebas de Ruxe Ruxe, Ma
nuel Seixas de Korosidanzas e 

Victor Belho de Nordesia van 
ser os representantes galegas. 

No tocante a literatura estarán 
os escritores brasileiros Vara F. 
Vieira, Modesto Carene, Antonio 
de Franceschi, Rubem Fonseca 
e Julio Diniz, os portugueses 
Jorge Letria, Joáo Aguiar , Mi ~ 
guel Miranda, Possidónio Ca
chapa, Herminio Monteiro, Ma
ri o de Carvalho, José Viale 
Mountinho e Luis Cardoso, aes 
que se suman os africanos Mia 
Gouto· (Moc;ambique) e Germa
no Almeida (Cabo-Verde) , os 
galegas Carlos Casares, M.X. 
Queizán, Xavier Queipo, Suso 
de Toro , Lois Diéguez, Xúlio 
Valcarcel , Fernán-Vello ; Xosé 
Cáccamo, Rafa Villar , Antom 
Lepo, Víctor Freixanes, Ana Ro
mani e Luisa Villalta. 

E COLOXÍ A 

A.N.T. 

Na área de teatro estarán re
presentando a Portugal: Hel
der Costa, Maria do Ceu Gue
rra, Teatro de Marionetas do 
Porto, Zé Rui Martins, Alexan
d re Passos; Brasil : Júnior 
Sampaio, un contador popular 
nordestino, Josefina Massan
go; Moc;ambique: - Orlando 
Chale "Orlandinho" ; S.Tome: 
Angelo Torres. Por último 
asistirán un representante cul
tural da emigración portuguesa 
na Europa, un representante 
cultural da comunidade brasi
leira en Nova lorque, da portu
guesa e galega en New. Jersey 
e de Asturies , Extremadura e 
Zamora. Como representantes 
galegas estarán Xavier Frias 
Conde, Francisco Rodríguez, 
Francisco Macias e Xosé Enri
que Costas. + 
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Están convocadas poi a récén criada Coordenadora Galega para a Defensa dos Rios 

Concentracións en Compostelo denúnciarán 
cada Sábado os proxectos de novos encOros 
O 4 de Novembro éelébrase a 
primeira das concentracións que 
a Coordenadora Galega para a 
Defensa dos Rios ten previsto 
realizar cada Sábado e de xeito 
ininterrumpido durante máis de 
vinte semanas na Praza de Ga
l iza en Compostela. O seu ob
xectivo é o de chamar a aten
ción sobre a ameaza que supón 
a criación de noves encaros e 
de minicentrais e demandar da 
Xunta que paralice os proxectos 
en marcha. 

A Coordenadora aglutina a máis 
de 25 asociacións e colectivos 
locais preocupados pela prolife
ración desmedida de proxectos 
de novas presas que af~ctan á 
práctica totalidade dos nasos 
cursos fluviais. O seu obxectivo 
é o de unir esforzos e coordenar 
as medidas para tentar cambiar 
a política enerxética da Xunta, 
pero tamén informar e asesorar 
a todas as plataformas que 
va ian xurdindo ante os noves 
proxectos de encero. . 

Ademais das concentracións se
manais a Coordenadora Galega 
para a Defensa dos Ríos tamén 
se propón, para a próxima pri
mavera, a realización dun per
corrido por algun rio amenazado 
por encaros, que vai consisti r 
nunha baixada facendo rafting , 
en canoas e a pe, ao igual que 
xa se fixera no Ulla no 1999. O 
máis probábel é que se realice · 
no rio Lér~z para o que a Admi 
nistración aprobou seis proxec
tos de minicentrais. • 
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Casos tan absurdos e tráxicos como o re
cente asasinato dun siareiro de futbol por 
un viciño seguidor da equipa contrária, pon 
de manifesto a forza de atracción con que 
certo.s clubes arrastran aos afeizoados. 

Surpréndenos, ainda que o agardemos des
pois de escoitar aos belicosos dirixentes e 
primeiras figuras de cada equipa excitando á 
masa; escandalízanos a pesar de que nalgun 
momento formamos parte de discusións 
apaixonadas con que se manifesta o apoio, 
o rexeite ou ,p afervoado amor por esta ou 
aqueta cor; preocúpanos o uso de bandeiras 
que asócian un simples clube deportivo 
cunha determinada ideoloxia, pero non fa
cemos grande cousa por. remedialo. E un, 
que non é futboleiro, confesa sen rubor que 
a pri~eira páxina que mira no xomal do 
luns é a da clasificación das equipas pátrias, 
como se dous ou tres pontos máis ou menos 
significasen o crac social do século ou a gló
ria eterna para alguns dos meus. Xa nos pa
rece natural ver bengalas dirixidas contra a 
figura do contrárlo, fitas de papel hixiénico 
alfombrando o sector inimigo ou esa ava
lancha humana detrás da portería cara a 
que calquer dianteiro ten que ter moito va
lor para avanzar; pero estamos tan acostu
mados que, pasados os priÍneiros ecos do 
disparo, xa o consideramos parte do pasado. 

O mau é que esta paixón desenfreada ven 
de antigo, de cando os partidários de tal ou 
cal gladiador chegaban a formar collas de 
adesión para defender o honor da sua su
posta capacidade loitadora. E non é cousa 
de risa. A .história, ese feixe de papel de 
calco que todos nos empeñamos en usar e 
tirar, lembra unha revolución contra o 
mesmísimo emperador Xustiniano, xurdida 
precisamente nun estádio, no hipódromo 
de Constantinopla, durante unha carreira 
de cuadrigas en Xaneiro de 53 2. 

Daquela, segundo nos canta o cronista da . 
época, Procopio dé Cesarea, os habitantes 
de Constantinopla estaban divididos en 
dous grupos: os Verdes e os Azuis, segundo a 
equipa que apoiaban nas carreiras do hipó-
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'A história lembra unha revolución contra o 
mesmísimo emperador_Xustiniano, xurdida 

precisamente nun estádio" 

dromo. Desde as bancadas, amasaban as suas 
preferéncias levando diademas, capas ou 
simples bandeirolas coa cor do seu auriga. 

Pero detrás de cada cor estaba un grupo 
cunha tendéncia política e social determi
nada, e os líderes de cada unha destas ten
déncias aproveitaban as carreiras ou os de
bates prévios e posteriores ao feito deporti
vo, para dirixirse aos seguidores, expoñén
dolles os seus pontos de vista políticos en 
relación co próprio deporte ou coa actitude 
do auriga máis representativo. Tal era a ca
pacidad e de comunicación <lestes atadores, · 
que os governantes tiñan por costume 
anunciadles a eles, antes que a ninguén, as 
novas do que ia emprender, para que estes, 
á vez Has fixesen chegar ao povo. 

Sucedeu que, cando Xustiniano subiu ao 
sólio imperial, encontrouse cunha econo
mía empobrecida, que os seus ministros 
quixeron resolver aumentando os impostas, 

recortando· os benefícios sociais e provo
cando o consabido descontento popular. 

Os oradores, verdadeiras fontes de comuni
cación, denunciaron a política insolidária 
de Xustiniano, e daquela, o emperador 
rompendo co costume dos seus antecesores, 
deixou de contar coa opinión dos líderes 
populares á hora de acometer calquer nova 
actuación do s~u govemo. 

Aumentou a desintonia: ti non me adulas e 
eu non che fago caso. E cando govemante e 
governados semellaban entes irreconcialiá
beis, nun intento por facer as paces, Xustinia
no decidiu subvencionar uns festexos, con ca
rreiras de cuadrigas incluidas, deporte na
cional e popular da época, cos dous grandes 
do momento en liza: Verdes contra Azuis. 

Pero antes de comezar as carreiras, os insul
tos entre siareiros, acusándose de amparar a 
aquel governante autoritário e déspota, 
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acabaron nunha multitudinária pelexa que 
obrigou a suspender os actos. 

.A revolta contínuo nas ruas, e os soldados 
imperiais, tentando unha pacificación rápida, 

, . buliron a coller a sete homes que, no mesmo 
dia, foron xulgados e condeados á forca. 

A masa popular, excitada xa polos aconte
cimentos do estádio, abalanzouse contra os 
gardas e coincidiu en arrebatar a dous dos 
detidos, por pura coincidéncia, un do gn,ipo 
dos azuis e outro dos verdes, que se refuxia
ron no convento de san Lourenzo. 

A revolución, que comezou entre siareiros 
de duas equipas, converteuse nunha revolta 
do povo contra o govemo ao berro de "Ni
ka, nika, nika" (vence, vence, vence); a 
palavra usada para animar aos aurigas con
vertid;:i agora en lema revolucionário, da 
que pasou á historia como a "Revolución 
Nika ou das Cores". 

Os intentos de pacificación prolongáronse 
durante toda unha emana de pelexa , de 
proclamación dl!n novo emperador, Hipa
co, por aclamación popular, de desprezo á 
actitude de Xusriniano que pretendia cal
mar a revolta xurando sobre os evanxeos 
que ia modificar as leis, xa non podia parar: 
e o mesmísimo Xustiniano estaba disposto a 
fuxir cando viu como os seus próprios solda
dos desertaban ante o acoso dos paisanos. 

Conta o cronista que foi a emperatriz, Teo
dora, quen lle dixo: Vive ou marre coa caroa, 
pero non a abandoes; e ao final da semana, o 
Sábadq, cando o povo de Constantinopla se 
manifestaba dentro do hipódromo a favor 
de Hipaco, os próprios ministros de Xusti
niano, á fronte de cadanseu grupo de solda
dos, rodearon aos cidadáns e provocaron 
perto das cincuenta mil mortes. 

Ao final, Xustiniano modificou as leis e pa
sou á história como un grande estatista; pe
ro b deporte deixou claro que se alimenta 
da paixón dos siareiros, e esta non sempre é 
doada de controlar.• 
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Bruxel~s, Washington, Nova 
York ... Abrese xa o debate so
bre a situación real das mulle
res no mundo, alén de volun
tarismos ou experiéncias efí
meras? 

Nos dous anos que leva disco
rre ndo a Marcha Mundial das 
Mulleres produciuse indubidábel
mente un novo ponto de partida 
non so cualitativamente, senón 
tamén desde un ponto de vista 
cuantitativo para o feminismo 
mundial. Os catre millóns e méio 
de sinaturas apresentadas diante 
das Nacións Unidas supoñen al
go máis que unha cifra, como ta
mén o foron as mobilizacións que 
se produciron en Galiza arredor 
da Marcha Mundial, algunhas 
das cales non tiveron o eco me
diático desexado, pero que supu
xeron un verdadeiro fito no noso 
país. Comeza unha nova xeira no 
feminismo mundial, a construción 
dunha rede internacional de mu
lleres para a acción. lsto supón 
que estamos de acorde na visión 
do mundo, tanto no que é a eco
nomia, a sociedade, como da si
tuación do patriarcado a nível 
mundial. O feminismo entra de. 
cheo a cuestionar a raíz mesma 
dos problemas, a raiz política, a 
raiz económica e a raiz social. 

Como callan no novo feminis
mo as vellas disquisicións, en
tre a perspectiva da muller oci
dental, o chamado "feminismo 
branco", tan criticado por aque
las outras que inserían a manci
nación e o asoballamento da 
muller como un problema cun 
verniz económico e mesmo cul
tural moito rnáis acusado? 

O pulo renovador que supuxo a 
Marcha Mundial no novo feminis
mo parte de novas alianzas. Ain
da que non esquecemos as ensi
nanzas e experiéncias do femi
nismo histórico, o que realmente 
percuramos no presente é dar 
solucións reais aes problemas 
reais das mulleres. Esa é a nece
sidade, nomeadamente o proble
ma da pobreza e o problema da 
violéncia. As novas alianzas van 
dirixidas a todas as asociacións 
de mulleres do mundo, que apor
tan a sua experiéncia de loita po
litica e militante, asi como a to
das as asociacións e colectivos 
sociais e políticos que están a 
dar a batalla diária contra as mi
sérias da globalización. A carac
terística máis sobranceira do no
vo feminismo que representa a 
Marcha Mundial é a conciéncia 
da importáncia da acción e unha 
forma de avanzar nesa liña é 
dando pasos para tinxir de femi
nismo a todos eses colectivos. 

Cal coida que foi o eco e a 
percepción que tiveron das 
suas reivindicacións tanto no 
Fundo Monetário Internacional 
como no Banco Mundial? 

O que realmente chocou tanto no 
FMI como no BM foi a nova pers
pectiva que o feminismo botou a 
andar co gallo da Marcha Mun
dial. O feminismo pasou simples
mente de abandeirar unhas rei
vindicacións tradicionalmente 
identificadas coa condición femi
nina, como eran a saude e os de
reitos reprodutivos e os cámbios 
a nível lexislativo a facer neste 
tempo unha interpretación global 
do mundo. O que nos quixeron 
facer ver desde o seu machismo 
e paternalismo é que nós non 
eramos coñecedoras dos seus 
programas cara a muller e que 
debíamos ter unha actitude moito 
máis construtiva'. Diciannos que 
non eramos expertas, ao que de 
contado lles contestamos que 
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Lupe Ces, 
da Coordenadora Nacional Galega da Marcha Mundial das Mulleres. 

'O feminismo cuesriona a raíz mesma 
dos problemas' 

f -e> SÁNTI CARBÁLLIDO 

Remata de chegar de Nova York, onde participou, representando ás mulleres de 
Galiza, na delegación política internacional da Marcha Mundial das Mulleres, for
mada por emisárias de 159 países, que se apresentaron e se manifestaron os pasa
dos 14 e 17 de Outubro en Washington e Nova York nos "templos sagrados" do 
Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e na sede das Nacións Unidas. 

mália non sermos expertas, si 
que o eramos en sofrer as conse
cuéncias perversas das suas po
líticas tanto na nosa condición de 
mulleres como nos pavos aes 
que pertencemos. 

Que queda neste momento 
das sucesivas declaracións 
aprovadas pola ONU, a máis 
recente en Beijing? 

Hai un intento de enfrontar ás mu
lleres que están a facer o segui
mento d~ Beijing coa Marcha 
Mundial. E palpábel que todas as 
comisións criadas para o segui
mento dos convénios interna: 
cionais onde se recollen os nosos 
direitos resultan ineficaces, por
que pasa o tempo e á hora da 
verdade eses acordes incúmpren
se a cotio, mesmo desde o pró
prio Consello de Seguridade. A 
Marcha Mundial exixe a democra
tización profunda das estruturas 
da ONU, mesmo pede a criación 
dun Cor.isello Económico Mundial, 
unha proposta que inclue asema
de a eliminación do direito a veto 
no Consello de Seguridade e 
mesmo que os povos sen estado 
como Galiza poidan ter algun tipo 
de representación e poder utilizar 
á ONU como un organismo de 
defensa política dos seus direitos. 

Un dos momentos máis emoti
vos da preséncia da Marcha 
Mundial das Mulleres nas Na
cións Unidas foi a intervención 

da representante de Afganistán. 

Aquilo foi un dos intres de maior 
emotividade e de máis forza dos 
ali vividos. A muller afgana, diri
xíndose aes dirixentes da ONU 
ali presentes, dixo: "Señores da 
ONU, teño que dicerlles que veño 
de cometer un delicto porque non 
vin a este lugar público acompa
ñada de nengun parente, mais 
débolles advertir que agora: vou 
cometer outro delicto." Daquela 
sacou o veo que impón o réxime 
talibán ás mulleres e todas as 
que ali estabamos comezamos a 
aplaudir, a botar bágoas de emo
ción e mesmo a abrazarnos, pela 
forza con que esta muller denun
ciou ali a situación límite de opre
sión patriarcal RUe viven as mu
lleres de Afganistán 

Existe un déficit de toleráncia 
e de respeito e valoración da 
Muller na sociedade civil, so
bre todo no mundo muslime, 
ou trátase májs. ben de graos 
extremos de fanatismo e sub
desenvolvemento os que ex
plican tales situacións? 

A análise non reflicte nengunha 
cultura vencellada especialmente 
á liberdade das mulleres nen 
tampouco á sua postergación. O 
certo é que nos estudos Jeitos 
dentro da Marcha Mundial das 
Mulleres no noso país son asi
mesmo clarificadores e talan dun 
au~ento moi significativo da pre-

cariedade do emprego, dun au
mento espectacular da violéncia 
de xénero e grupos de mulleres 
como as inmigrantes ou as prosti
tuídas seguen a carecer de moi
tos direitos. Na nasa sociedade 
un fenómeno clarísimo é a femi
nización da pobreza. O caso das 
mulleres de Afganistán son un re
frexo do que pode acontecer en 
calquera momento e en calquera 
parte do mundo. Un exemplo é a 
mortalidade post-parto, ·que está 
a medrar incríbelmente en paises 
como China ou Rúsia, onde se 
coidaba superada esa situación. 

En que proceso se atopa in
mersa a muller galega no con
texto desta Marcha Mundial? 

En primeiro lugar conseguiúse · 
unificar o movimento de mulleres 
e dotalo duns trebellos políticos 
fundamentais. Unha análise da 
situación das mulleres neste pa
ís, un diagnóstico real da situa- e 

ción do patriarcado en Galiza e a 
elaboración dunha táboa reivindi
cativa, instrumento sobranceiro 
para a acción do movimento fe
minista na Galiza para os vindei
ros anos. Están as mulleres ciga
_nas, as mulleres con discapaci
dade, as mullerns lesbianas, as 
prostituídas, as emigrantes e as 
inmigrantes. Coidamos que esta 
táboa reivindicativa e esta análise 
unitária e conxunta nos vai axu
dar a conseg'uir conquistas reais 
para as mulleres neste país.+ 
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O FÍO DA LINGUA 

Chapar e 
1 

latar 
Falabamos ese día do "castelán 
de Galiza", unha variedade do 
español falada no noso país e 
fortemente impregnada de tra
zos lingüísticos do noso idio
ma. Estes trazos son fonéticos 
(acento galego), morfo lóxicos 
(como o uso dos tempos sim
ples dos verbos cando a norma 
española esixe os compostos, 
por exemplo trabajara en vez 
de había trabajado), sintácticos 
(como a construcción ir+ infi
nitivo cando o español esixe ir 
a, por exemplo vas llegar tarde 
en vez de vas a llegar tarde) e 
máis léxicos ( emprego de pala
bras galegas inexistentes en es
pañol, como a que daquela 
apuntabamos: esmagar).h 

Dúas palabras galegas que, 
mesmo falando castelán, em
pregamos unánimemente os 
galegos son chapar e /atar. 

A primeira delas, o verbo cha
par, significa "aprender de me
moria, mecánicamente, coma 
un papagaio". De chtlpataria, di
cimos nós. E a persoa que chapa 
é un chapón ou unha chapona. 

A orixe da palabra é onoma
topeica pois procede do son 
chap (igual que papar procede 
da onomatopea pap). De fei
to, chapar ten un primeiro sig
nificado de "pillar, atrapar, 
coller" ¡Chapa! dicímoslle ás 
veces a alguén ao tempo que 
lle lanzamos algo. 

Tocantes a /atar é sabido que 
significa "faltar á escola, faltar 
a clase" e de aí, por extensión, 
pode pasar a significar "faltar 
ao traballo" 

No Morrazo, co mesmo senti
do de /atar, úsase facer a godalla 
(naturalmente, pronunciado 
con seseo e gheada, fasélagho
dalla) . A godalla é a cabra, polo 
que a expresión viría signifi
cando "facer como a cabra, es
capar para o campo, para o 
monte". Algo equivalente á 
expresión francesa f aire l' école 
buissonniere·, que traduciremos, 
de xeito aproximativo, como 
facer a escala das silveiras. 

Descoñecemos a orbce do verbo 
/atar co significado de "faltar a 
clase", que xa documenta o Pa
dre Sarmiento no século XVIII. 
Non debe ter relación con ela a 
voz lata ou f oUa de lata, que pa
rece proceder do -italiano. En 
todo caso, non vaiamos pensar 
que toda lata é metálica pois en 
varias linguas románicas atopa
mos unha chea de derivados 
dun término xerm'fulico, prece
dente do italiano, que denomi
naba unha plancha de madeira 
estreita, fina e flexible. En gale
go lata designa, entre outras 
cousas, as armacións dos tella
dos, as trabes de madeira que 
sosteñen estes e o enreixado de 
varas dos emparrados das videi
ras. Destas latas tamén deriva 
outro verbo /atar. + 
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Tras. un intenso labor de -restauración arquitectónico e artístico 

o «Calé Moderno», o urallde· centro' socioCultural 
da Fundación. Caixa .Galicia -en Pontevedra 

O Presidente da Xtf nta inaugurou o inmoble, 
que CO'f!tará con Salas qe Exposicións e Conferencias, 

a Aula de Economía "Valentín Paz Andrade" 

e o Club de Xubilados. A programación cultural 
ábrese cunha exposición de Laxeiro e as últimas 
adquisicións da Cólección de Arte Caixa Galicia 

A Fundación Caixa ·Galicia 
presentou _o pasado dfa 25 a súa nova 
sede en Pontevedra, o edificio do "Café 
Moderno", un histórico inmoble 
situado na Praza de San Xosé que 
recuperou o esplendor de principios 
de século para conformar un novo 
espacio funcional e polivalente, onde
se conxugan harmoniosamente o 
traaicional e o contemporáneo nun 
incomparable punto de encontro onde 
disfrutar da cultura e as artes. 

A nova sede está equipada coas 
infraestruturas necesarias para 
levar a cabo conferencias, 
pequenos espectáculos, 
exposicións e outras actividades 
que se programen desde · a 
Fundación, ademais de contar co 
Club de Xubilados da Obra 
Social, un lugar para o ocio, o 
en tretimento e a diver~ión dos 
nosos ma10res. 

Tamén terán cabida na nova sede 
moitas outras manifestacións culturais, 
unhas acordes coa filosofía inicial do 
Mod_erno, xa que se mantén intacto 
o Salón de Tertulias, o lugar que 
durante tantos anos foi . centro de 
reunión de intelectuais· e artistas; e 
out.ras máis actuais como a aula 
informática do Club de Xubilados, 
onde os socios poderán navegar por 
in temer; · 

Ao acto de inauguración asistiron o 
Presidente da Xunta, D. Manuel Fraga 
Iribarne, o Delegado do Goberno en 
Galicia, D. Arsenio Fernández de 
Mesa, o Presidente de Caixa Galicia, 
D. Jos~ Ramón Doéal Labaén, o 
Alcalde de Pontevedra, D. Miguel 
Anxo Fernández Lores, o Director 
Xeral de Caixa Galicia, D. José Luis 
Méndez López, e demais autoridades, 
xunto con directivos da Entidade 
Financeira e a Fundación. Finalizado 
D acto,-·os asistentes percorreron as 
distintas estancias da nova sede, onde 
puideron comprobar o importante 
traballo de ~estauración arquitectónica 
e artí~tica levado a cabo por Caixa 
Galicia, que converteu un lugar 
emblemático para Pontevedra no 
grande centro sociocultural da cidade 
é a súa comarca. · 

Nunha concorrida rolda de prensa, 
D. José Luis Méndez resaltou o 
iffiportante papel de "O Moderno de 
Caixa Galicia en Pontevedra'', que é 
como se denomina·rá este edificio 

unha grande infraestrutura 
sociocultural en-Galicia que está 
previsto se conclúa en menos de cinco 
anos, e na que se investirán 14.000 
millóns de pesetas. Xa están en 
funcionamento os edificios de 
Pontevedra, Vigo e Lugo; Monforte e 
Santiago inauguraranse en breve; 
Ferrol durante o próximo ano e o 
proxecto da Coruña se presentou hai 
unhas semanas. 

Actos culturais para Pontevedra 

D. José Luis Méndez López explicou o proxecto á prensa 

A Fundación Caixa Galicia 
aproveitou o acto de inauguración 
para presentar o programa de actos a 
desenvolver en Pontevedra durante o 
próximo trimestre. 

Entre as actuacións previstas 
destaca a exposición de Laxeiro, 
que xunto ás Novas Adquisicións 
da Colección de Arte Caixa Galicia, 
unha exposición monográfica de 
dibuxos de Castelao e actuacións 
da Real Filharmonía de Galicia, 
concertos de Jazz e música folclórica 
internacional abrirán a temporada 
cultural do Moderno. 

"Vernes do Moderno" 
Como novedade creanse os ccVernes 

do Moderno", que recuperarán a 
intensa actividade tertuliana deste 
edificio. 

D. Manuel Fraga lribarne inaugurou "O Moderno de Caixa Galicia" Ademais, o próximo 11 de 
decembro presentarase o libro "O 
Antigo Café Moderno", un amplo 
traballo de investigación sobre a 
historia e os costumes deste insigne 
establecemento. 

de~de agora, na historia cotiá da 
cidade, recuperado para a súa función 
,inicial de foro "adicado á política, ao 
arte, . á cultura e ao ocio", onde 

"convivirán a terceira edade, a 
. mocidade, as tertulias e a arte'". O 
ren_ovado "Café Moderno" enmárcase 
dentro do labor da Erttidade por crear 

Sede ·da Aula de Economía "Valentín Paz Andrade" 
/ 

Doña Pilar Rodríguez Pazos recibindo a placa 
conmemorativa de mans do Presidente da Xunta 

Durante a inauguración o Presidente da Xunta de Galicia fixo 
entrega dunha placa conmemorativa a doña Pilar Rodríguez 
Paws, viúva de Valentín PazAndrade, un dos habituais contertulios 
do Moderno. Esta homenaxe tivo lugar con motivo da 
presentación da Aula de Economía que leva o seu nome, creada 
pola Entidade como un "recoñecem~nto ao traballo dos 
fundadores das revistas de economía de Galicia', segundo palabras 

. do se~ Director Xeral. Entre ~s primeiras actuacións desta 
institución inclúese a reedición das publicacións económicas 
fundadas por D. Xaim.e Isla Cou,to, que tamén recibiu unha 
calurosa homenaxe? e a creación dun premio para as teses doutorais 

· realizadas na zona de influencia de Pontevedra que traten temas 
relacionados coa economía galega. 

Nese mesmo acto o Presidente da Xunta· entn;gou os primeiros 
carnés do Club de Xubilados da Obra Social en Pontevedra. 

1 l . --- . - - - - _, 
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.O_prestixioso_ arquit~cto Alvaro Siza foi o autor do proxecto 

A recuperación dun edilicio emblemático 
O respecto pola tradición do edificio marcou as liñas mestras do proceso de rehabilitación, para 
conseguir que os elementos decorativos e .estruturais mantivesen intacto _o ambiente da época. 

Detalle da fachada 

O Salón de Actos 

Integrar a memoria deste histórico 
edificio coa súa nova función de 
centro sociocultural requería prestar 
unha atención moi importante á 
recuperación das pezas orixinais: 
fachada, elementos de fundición e 
madeira, artesonados, mobiliario e 
obras pictóricas. Para acadar este 
ambicioso obxectivo, a Fundación 

A Entrada 

Salas de Exposicións 

Caixa Galicia encargoú a 
elaboración do proxecto ao 
arquitecto Alvaro Siza, que contou 
coa colaboración de Rafael Fontoira 
e Carlos González. No proceso de 
rehabilitación, coordenado por 
lceacsa, participaron Constructora 
San José, que foi a encargada da 
materialización das obras, ademais 

· Vista do Café de Tertulias 

Salón do Clube de Xubilados 

de tres importantes empresas de 
restauración galegas. 

' 
A distribución dos espacios do 

edificio é a seguinte: 

Na planta baixa deste inmoble, 
concebido inicialmente para uso 
residencial, o acceso principal e a 

Testemuña da Historia de Galicia 

O Café Moderno a principios de século 

Bernardo Martínez Bautista, un emigrante galego que fixo 
fortuna en Nova York, mandou constríir no último tercio do 
século XIX un edificio de corte modernista para ubicar catro 
vivencias de grandes dimensións e un local na súa planta baixa 
destinado a restaurante e café. Neste espacio fundaría Valentín 
García Temes o "Café Moderno'>, unha institución que desde 
a súa creación en 1903 desenvolveu unha grande actividade 
cultural, programando espectáculos de variedades, concertos 
e proxecció~ss cinematográficas, ata o· punto de contar na súa 
decoración cos exemplos máis representativos da pintura galega 

_ da primeira metade do século XX, como Monteserín, Pintos 
Fonseca, Carlos Sobrino ou Laxeiro. 

Pero foron as súas tertulias, para as que dispuña dun salón . 
especial, as que deron fama ao local. Entre os habituais do 
Café Moderno encontrábanse insignes figuras da política e as 
artes galegas como Castelao, Laxeiro, Alexandre Bóveda, 
Valentín Paz Andrade ou Ramón Cabanillas, perso11:axes dunha 
época na que Galicia iniciou o seu desenvolvemento histórico 
e o seu autoc_oñecemento como pobo. 

zona de recepc1on conserva a 
admiración do seu promotor polo 
estilo imperante nese momento: 
pilares metálicos con capiteis en 
ferro forxado, madeiras nobles de 
grande calidade e decoracións\e 
ornamentacións en teitos e paredes, 
forman un conxunto que reflicte 
a nobreza e o prestixio da época. 
Aquí están situados o Café de 
Tertulias, que recibiu un profundo 
proceso de recuperación coa fin de 
inanter intacto o ambente que se 
respiraba neste salón a principios 
de século, e o Salón de Actos, 
rehabilitado para levar a cabo 
conferencias, charlas, pequenos 
espectáculos, música de cámara e 
outras actividades que se 
programen desde a Fundación 
Caixa Galicia. 

A primeira planta acolle as chamadas 
Habitaciónss Decoradas, amigas 
estancias da vivienda de Martínez 

-Bautista, que agora acomodan a súa 
distribución para alox_ar a Aula de 
Economía "Valentín Paz Andrade", e 
<lúas salas de exposicións presididas 
pola copia sobre lenzo de "El Manantial 
de la Vida~' que Laxeiro pintou en 1973 
ante o deteriorado estado do mural 
orixinal da planta baixa. 

Na segunda planta, os socios do 
Club de Xubilados da Obra Social de 
Caixa Galicia teñen á súa disposición 
os servicios específicos destinados ~o 
lecer e atención da Terceira Edade. As 
salas de pintura e modelado, a aula 
informátiéa, a perruquería e os 
despachos do asistente social, médico
psicólogo e podólogo únese unha sala 
de recreo decorada coa obra de Laxeiro 
"Escena Rural", con: acceso a unha 
espaciosa galería orientada cara o 
xardín. 

Neste edificio atopámonos un 
magnífico exemplo da xardinería 
galega de primeiros de século, 
inspirada pola corrente indiana que 
popularizou especies arbóreas ata entón 
poco coñecidas, á que se accede tanto 
desde a planta baixa como desde a 
primeira planta. O traballo de 
recuperación realizado neste espacio 
permite incorporar ao seu conxunto 
o porche que se forma baixo a galería 
da primeira planta, que, xunto ao 
cenador, configuran un espacio idóneo 
para recepcións e acontecementos ao 
aire libre, protexido das inclemencias 
do tempo. 

: 
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Rosa Aguilar e Gaspar Uamai:ares no momento da proclamación da vitória do novo Coordenador Xeral de IU. 

Gaspar Llamazares, elexido coord~nador de IU por un só voto, 
foi apoiado por sectores moi heteroxéneos 

Unha esquerda divi_dida 
*B. LAXE 

Gaspar Llamazares será o 
sustituto de Julio Anguita 
como coordenador de Iz
quierda Unida. Foi elexido 
por un só voto de diferéncia 
a respeito de Francesc Fr~
tos e con apoios moi hetero
xénos que van non só a di
rección da coalición e marcar 
unha verdadeira liña política. 

"Sabes cales son as vocgais fe
bles?" Non é unha pergunta de 
lingüística, senón d~ política. A 
contestación non é outra que IU. 
Cando os cHistes aparecen na . 
·rede en referéncia á asemblea 
dunha orgaización política é que 
a situación non é boa. E os ne
mes· con ,que .alcuman a IU son 
moitos. Hai quen prefire chamar
lle "Izquierda Fundida (IF), hai 
quen aposta por Izquierda Di
bidida (ID). Hai moitas persoas 

de esquerdas, incluidas bastan
tes militantes galegas de IU que 
se perguntan que vai pasar ago
ra. (Galiza, que estivo represen
tada por 13 delegados, apoiaba 
a Frutos maioritariamente. For
marán parte dd con.sello dous 
representantes, de Ferrol e 
Fene, ademais de coordenador 
Carlos Dafonte, polo seu cargo) 

Non vai resultar fácil pa,ra Llama
zares, mália os seus chama
mentos á unidade. O novo coor
denador xeral atópase en 
minoria dentro do Comité Políti
co e deberá de agardar que este . 
órgano sexa completado polas 
federacións territoriais e designe 
-logo á presidéncia federal e á 
sua comisión executiva. Vai se

ral, Llamazares (que viviu bas
tañte tempo en Compostela) está 
por riba de Frutos. Pero o seu 
opoñente continua a ser secretá
rio xeral do PCE, o partido tamén 
de Llamazares, "cárrego no que 
continuará até dentro dun ano, 
cando menos. Frutos tamén pre
side o grupo parlamentário de IU 
e Felipe Alcaraz é o seu voceiro 
no Congreso. Unha auténtica bi
cefá/ía. Aderñais, que Llamaza
res sexa o coordenador non leva 
consigo que teña que ser o can
didato de IU a uns comícios xe
rais. Polo médio anda Julio An
g ujta, que decidiu apoiar a 
Llamazares e que, posibelmente 
comezará a exercer como tertu
liano radifónico. 

guir mantendo Llamazares 'unha · A batalla interna semella que vai 
maioria de apoios? Todo seme- - continuar por moita qoses de 
lla indicar que non vai ser asi. boa vontade que poñan todos, 

ainda que Frutos está visibel-
Ademais, como coordenador xe~ mente enfurruñado. Mais tam-

.• 

A.EmÉ 

pouco existe coesión nos apoios 
a Llamazares. Ao seu carón 
agrupáronse todos aqueles que 
se opoñen á hexemonia do PCE 
en 1 U, representada para eles 
por Frutos. Asi, os delegados do 
PASOC, Terceira Via e Espácio 
Alternativo foron os maiores im
pulsores do novo coordenador 
xeral aoque, como sempre oco
rreu, t~ntarán pasarlle factura. 
Tamén apoiou a Llamazares o 
sector crítico de IU, enfrontado 
cos renovadores, que en 1 U son 
os ortodoxos. 

Con esta composición interna, 
IU deberá no só procurar perfilar 
e dar a coñecer á sociedade o 
seu discurse> político, até de 
agora achochado nas loitas polo 
poder, senón tamén deseñar as 
alianzas eleitorais. Pero isto 
non se zanxou ainda na Asem
blea. De momento, a discusión 
estivo nas persoas.+ 

Unha nova frase nunha nova fase arrepiante 
Son tantas as martes de ET A, e cada vez 
máis terroríficas até chegar a unha estratéxia 
semellante á de Hipercór, que é difícil atapar 
frases novas para condenar estes crimes. Pero 
hai que~ as atopou: "nen ET A nen 'cómpli
ces, nen aquí nen ali". Arrepia: aparecía en 
pancartas na manifestación de Madrid, para 
protestar contra as últimas martes. Unha ma
nifestación que marcou un fito na intolerán
cia e na teima do pensamento único. 

E o Governo central, Aznar e Oreja, afir
mando que non se moverán, que van seguir 
facendo o mesmo. Pero que é_ o que fan? 
Condenan e falan de firmeza, mentres son in
capaces non só de garantir a vida dos cida
dáns, senón de que as martes remitan ou de 
apresentar ante a sociedade unha saida que 
non sexa a da xenreira. 

Semella que hai un guión predeterminado, 
pero non se sabe quen lle paga ao negro para 

que o escreba. ETA mata, cada vez máis e 
máis indiscrimiriadamente, mentres o abert
zalismo discute encirradamente se a estraté
xia 'é ou non errada. Os políticos condenan, 
cáda vez máis e rnáis forte; os cidadáns saen á 
rua; os clérigos ofícian os funerais; os deudos 
choran ás vítimas sen saber explicar porqué 
Hes tocou a eles a barbárie. E éada vez máis 
"defensores do Estado" e da "legalidade", re
claman o endurecemento das penas, saltán
dose o espíritu constitucional e facendo re
cuar as libertades conqueridas tamén na rua 
contra a Ditadura. Unha revisión de penas 
que, dada a non retroactividade das hipotéti
cas novas disposicións, dá por suposto que 
contan con que ET A vai seguir cando menos 
outros vinte anos máis. 

Esta dinámica, na que se atopa moi rufo o 
PP, pervertiu todo a política ~statal. Coa tré
gua de ET A a.l.viscábase unha situación pro
pícia para avanzar cara un estado plurina-

~ " 

cional. A Declaración de Barcelona tentaba de 
abritse paso na conciéncia política dos cida
dáns con argumentos posibilistas e reais. Par
te do PSOE (maiormente o PSC) estaba dis
posto á reforma da Constitución. A trégua de 
ET A daba paso a unha nova época que, co
mo afirmaba Pasqual Maragall, ten que ra
char coa Transición, porque é unha nova xe
netación quen vai propiciala e non ten por
que estar atada a anteriores acordos. 

Todo se veu abaixo. · A estratéxia de ET A e a 
antitética/complementária de Azn.ar 'impedi
ron os avances do nacionalismo e das liberta.
des democráticas: Agora ª-5 gávias están insta
ladas moito máis perto do cerne das liberta
des. Os demócratas que non concordamos e:o 
discurso oficial ternos que ·defendiemos xa de 
que non nos culpabilicen dos atentados de 
ET A e defender tamén as lib~rtades conse
guidas: non á pena de morte, non á cadena 
perpétua, non ao cainismo do Estado ... • 

2 DE NOVEMBRO DE 2000 

Gran Bretaña . , . 
impon as suas normas 
no 'caso Tireless' 

Mália que o presidente do 
Governo .español, José 
María Aznar e o ministro de 
Asuntos exteriores, Josep 
Piqué, afirmasen que a 
reparación do submarino 
Tireless ia facerse de 
contado e que estaban 
claros os riscos que para a 
povoación das comarcas 
próximas tiña a sua 
preséncia en Gibraltar, o 
certo é que o último informe 
do Consello de Seguridade 
Nuclear deixa en mellar 
lugar as ·teses ·británicas. O 
gabinete de Tony Blair e o 
ministro principal 
gibraltareño, Peter Caruana, 
afirmaron que non se 
comezará a reparación do 
na vio até Xaneiro de 2001 e 
non rematará denantes de • 
Abril. Os alcaldes da zona xa 
anunciaron mobilizacións 
para exixir que os traballos 
de reparación se efectuen na 
illa británica.• 

CiU asumirá 
os postulados populares 
nos orzamentos cataláns 

O conseller de Economia 
do Govern catalán, Artur 
Mas, comprometeuse co 
líder do PP no Parlamento, 
Alberto Fernández, a 
incluír as propostas dos 
populares no proxecto de 
orzamentos para a 
comunidade autónoma. 
Logo desta reunión, 
parece próxima a sinatura 
dun pacto sobre este tema 
entre ambas as forzas. O 
PP renúncia a facer 
emendas á totalidade e 
CiU a aceptar emendas 
parciais procedentes dos 
partidos de esquerdas. As 
liñas mestras das contas 
para a Generalitat pasan 
pola obtención do déficit 
cero (a proposta do PP) e 
o incremento do 
investimento en 
investigación e ensino. + 

Portugal en aler1a 
pqla posíbel entrada 
de carne contaminada 

O ministério de Agricultura 
portugués comezou unha 
investigación para dilucidar 
se entraron en Portugal 
partidas de carne 
contaminada co 'mal das 
vacas tolas' procedentes do 
matadoiro francés de Villiers 
Bocacage. O ministro do 
ramo, Capoulas Santos, 
explicou diante dos meios de 
comunicación que este 
procedimento só responde 
-ás léxicas medidas de· 
precaución diarite dun 
problema de saúde pública 
ainda que recoñeceu que é 
ben difícil que un lote de 
carne contaminada pase os 
controis sanitários do país. A 
alarma saltou cando se 
di!undiron notícias qu~ 
afirmaban que os 
hipermercados .Carretour -
estaban a vender carne 
chegada da planta 
francesa.+ 

f. 
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O reino alauita aterece unha· autonomia e o Polisário ameaza coas armas 

Marrocos provocá un fracaso 
nas negóciació'n do ·referendo do Sahara 
*JUAN ARIAS 

As conversas celebradas re
centemente en Berlin sobre o 
Plano de Paz da ONU para o 
Sahara Ocidental, última ron
da dun proceso que se ini
ciou en 1991, víronse inte
rrumpidas ante a auséncia dun
ha crara-vontade política para 
resolver o obstáculo do censo 
a utilizar no proxectado re
ferendo que debe decidir a sor
te da antiga colónia española. 

As concesións feitas neste as
pecto pela parte saharaui -o pla
no inicial previa a admisión como 
votantes das persoas incluídas 
no censo español de 197 4-, non 
parecen ser abando para Marro
cos, que adopta unha e outra vez 
tácticas dilatórias encamiñadas a 
enterrar definitivamente o proxec
tado referendo de autodetermina
ción do Sahara Ocidental. 

Neste sentido, o governo de Ra
bat serviuse da fase de apresen
tación de recursos para inundar a 
Comisión de Identificación de mi
lleiros de demandas apresenta
das por súbditos marroquines 
que previamente foran rexeitados 
durante a sua identificación por 
considerar que non reunian os 
critérios que determinarían a sua 
pertenéncia ao Território. Proce
dendo deste modo, por cada per
soa rexeitada as autoridades ma
rroquinas apresentaron o corres
pondente recurso, de tal xeito 
que á citada Comisión de ldentifi
caci ó n chegaron ao redor de 
135.000 recursos, dos que apro
ximadamente un 95% non se 
sustentan baixo base legal algun
ha nen xustificación prátjca, para
lisando máis unha vez a estrutura 
e a marcha do proceso . de paz. 

Marrocos quer negociar 
a autonomía do territorio 

A partir destas actitudes fraudu
lentas para retrasar, manipular 
e evitar definitivamente o re
ferendo de autodeterminación, o 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Marrocos ven de difundir un 

Campamento de refuxiados saharauis. Desde hai vintecinco anos agardar pala regresa ao seu país ocupado. 

comunicado no que propón ao 
Frente Polisário negociacións 
directas para buscar unha solu
ción política a un conflito~ que 
dura xa 25 anos, solución que 
pasaría por conceder unha certa 
autonomia ao Sahara Ocidental. 

Trátase da chamada "terceira 
via", plantexada por Marrocos 
tras o fracaso das negociacións 
que ambas partes mantiveron 
en Berlin. O comunicado dá a 
entender que Marrocos conside- _ 
ra insalvábeis as suas diferén
cias co Frente Polisário no rela
tivo á composición do censo 
eleitoral, polo que a solución 
plantexada por Rabat pasaria 
necesariamente polo feito de 
que o Sahara Ocidental perma
necera baixo soberanía marro
quina, e unicamente as caracte
rísticas da autonomía concedida 
serian obxecto de negociación. 

O Frente Polisário sitúa o 
conflito ás portas dun 
enfrentamento armado 

Pela sua banda, o Frente Poli-

sário rexeitou imediatamente a 
proposta marroquina e reafir
mou, através dun comunicado, 
a sua plena crenza no Plano 
de Paz e a sua disponibilidade 
para retomar as discusións 
con Marrocos, tratando todos 
os problemas que obstaculizan 
o remate do proceso iniciado 
hai xa nove anos. 

Para o Polisário, o que Marro
cos busca é enterrar o plano, 
apresentando unha pseudoso
lución que trata de lexitimar o 
feito consumado da ocupación 
colonial do Território, facéndoo 
único responsábel do bloqueo 
actual até o ponto de que, pa
ra os representantes saha
rauis, o governo de Rab,it se
ria quen teria que asumir as 
consecuéncias que a sua pos
tura orixinaria para a paz e a 
estabilidade na rexión, dado 
que o incumprimento do plano 
Cle arranxo deseñado pola 
ONU poderia conlevar o final 
do alto o fogo estabelecido en 
1991 e a reanudación da gue
rra con Marroc;;os. 

C. LORENZO 

Ollanta e Vladimiro 

Para os dirixentes saharauis, 
en definitiva, nen os feítos 
consumados, nen o referendo 
trucado, nen a chamada tercei
ra via son aceitábeis, ao consi
deralos manobras marroquinas 
dirixidas contra a legalidade 
internacional e contra o direito 
do povo saharaui á sua auto
determinación e independén
cia. 

Sen dúbida, o bloqueo que 
afecta ao Sahara Ocidental co
l oca á ONU nunha situación 
complicada, dado que o seu 

· Plano de Paz, aceitado poi as 
partes en 1988, preveia a cele
bración da consulta, e todos os 
esforzos do organismo interna
cional foron cara esa dirección. 
Ademais, a comunidade inter
nacional en xeral ten expresa
do en múltiples ocasións e cir
cunstáncias o apoio ao devan
dito plano, dirixido a poñer o 
definitivo ponto final a un pro
ceso de descolonización atra
vés dun referendo de autode
terminación livre, imparcial e 
transparente.+ 

Os nomes de Ollanta Humala e Vladimiro 
Montesinos son de novela longa de amor e ' 
morte, de cobiza e esperanza, de mesquinda
de e inxustiza. A sua onomástica é perfecta 
para ilustrar a metonímia de América do Sul, 
representada agora no Peru, coma antes esti
vera en Ecuador e en Bolívia. 

za no povo tripada polo govemo de terror (a 
base de fame) de Alberto Fujimori. Co grupi
ño que vai perdendo todos os folgos, dia a 
dia, vai o sentimento dos que menos teñen, 
logo de que fosen traizoadas todas as suas an
teriores confianzas. 

gunha outra. Baixo os seus lentes agocha 
tantos segredos, tantos fios unidos a todos os 

. estamentos do poder, que é imposíbel que 
ninguén o deteña. O presidente do país fai o 
ridículo comandando un comando cego na 
sua busca. A fiscal do Estado, Blanca Colán, 
amiga de Montesinos, resiste de' momento os 
intentos de expulsala do posta, algo que seria 
automático se existise en verdade democrá
cia. E ademais, os xenerais abren os seus ga
báns para acubillalo babeo a sua aza, en espe
ra dun novo avión que o deixe no Panamá 
ou en Miami, arrodeado das suas contas, de
positadas en Suíza ou nas Illas Caimán. 

Ollanta Humala, o tenente coronel do Exér
cito de Fujimori, labra a sua peripécia vital 
nos desertes xeados de Puno, ao sul do país. 
Alguns din del que é herdeiro de Hugo Chá
vez (para descualificalo). Outros compárano 
con aqueloutro médio índio, Lucio Gutiérrez, 
que integrou o triunvirato da revolta que 
tumbou en Quito a Jamil Mahuad. Teñen \. 

. ambos os dous o mesmo pouso de história es
crita por outros no rostro e, seguramente, o 
mesmo final. 

O seu golpe de pequeno croio no cabezón do 
Estado peruano abriu unha fonda de esperan-

. Seguramente, para o único que pode valer a 
pedrada de Humala é para chamar a atención 
dos seus colegas na milícia. A corrupción do 
país tamén atinxe ao Exército. Os altos car
gos enriquecéronse de xeito desmedido, men
tres os oficiais de menor rango e os soldados 
viven alleos ao saqueo dos seus superiores, no 
mesmo bulleiro no que subsiste o 90 por cen
to do país. O berro de Ollanta pode chantarse 
de vez nos oídos doutros militares e en breve 
poden engadirse outros sonoros nemes á his
tória da subversión do mundo. 

Vladimiro Montesinos fai o papel de cóbre
ga, case sagrada e escorregadiza como nen-

Só será posíbel limpar a desfeita da era Fuji
mori cun cámbio radical da estrutura do seu 
poder, coa refundación do estado, co conse
'llo e a participación desa caste de peruanos 
que, nesta novela en directo, se identifican 
máis co inca Ollanta Humala que co seu 
antagonista Vladimiro. + 

,. ·. ; ... ~. 
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A esquerda brasileira · 
gaña na maioria 
das capitais 

En trece das vinteseis gran
des cidades do Brasil gover
narán candidatos do Partido 
dos Traballadores (PT), de 
tendéncia progresista. Lego 
da segunda volta dos comí
cios eleitorais, confirmouse a 
perda de votos dos partidos 
que manteñen na presidén
cia do país a Fernando Hen
rique Cardoso. O PT gover
nará en Sao Paulo, Portoale
gre, Recite, Belem e Belo 
Horizonte (esta última en co
alición co Partido Socialista). 
Cardoso xa anunciou que as 
próximas eleicións presiden
ciais, en 2002, non terán na
da a ver con estas e que ser
virán, en troques, de avalia
ción da política municipal da 
esquerda.+ 

O líder da UCK 
acusa a Rugova 
de fraude 

Hashim Thaci, líder da 
UCK albanokosovar, acu
sou de fraude ao partido 
gañador das eleicións mu
nicipais realizadas no Kó-

\ sovo o pasado Domingo, 
29 de Outubro. Segundo 
Thaci, a Liga Democrática, 
presidida polo 
conservador lbrahim 
Rugova, cometeu moitas 
irregularidades durante o 
proceso democrático. Pa
ra o ex guerrilleiro, esta 
denúncia non traerá con
sigo nengunha demanda 
eleitoral, xa que dixo 
aceptar os resultados. O 
Kósovo viviu unha xorna
da eleitoral anormal, ao 
non se apresentaren os 
partidos sérbios, pratica
mente desaparecidos da 
vida social kosovar desde 
a intervención da OTAN. 
Rugova, quen obtlvo o 58 
por cento dos votos, 
anunciou que pronto se 
convocarán eleicións pre
sidenciais cuxo obxectivo 
final é criar a Dardánia, 
le.mbranza do lmpério Ro
mano e excusa dos 
albaneses para se escindi
ren de lugoslávia, país 
que non aceptou estes re
sultados.+ 

Barak compra 
o apoio dos 
ultraortodoxos do Shas 

O primeiro ministro israelita, 
Ehud Barak, garantiu o 
apoio do partido 
ultraortodoxo xudeu Shas, 
co que consegue frustrar 
calquer intento da oposición 
de direitas de botalo do po
der. Mais o Shas non servi
rá de piar de balde. Barak 
pagou 1.000 millóns de pe
setas para que esa forza 
política lle permita levar 
adiante a sua política. O 
Shas admite que si houbo 
ese pagamento, ainda que 
explicou, através duri dos 
seus líderes, Gabriel Peres, 
que ese diñeiro é "unha 
axuda para a re9e de esco
las dependentes do partido, 
con 40.000 prazas."+ 
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ODomund"e 
o galega 

r'if;';' . . . . . 

A "Asociaqión promotora das re
lacións fe e galeguidade Bienio 
lrmandiño" quer denunciar o 
atentado lingüístico que supón a 
publicación do resumo da colec
ta do DoMUND, editada pala De
legación diocesana das "Obras 
Misionales Pontificias" en San
tiago, que ano 
tras ano vul-
nera a legali-
dade sobre ª É unha falla de 
utilización dos 
topónimos ga
legas ao citar 
as distintas 
parróquias. 

As persoas 
que integra
mos a Aso
ciación Bienio 
lrmandiño sa
bemos que hai 
dous anos, a 
Mesa pala 
Normalización 

respecto para os 
crentes que 
consideramos 
un don de Deus, 
falar, escribir, 
pensar, celebrar 
e rezar na nosa 
lingua. 

Lingüística apresentou unha pro
posta ao respeito; e o ano pasa
d o, sen ir máis lonxe, a nasa 
Asociación indicoulle esta ilegali
dade ao Sr. Arcebispo. 

Que razóns teñen para seguir 
cometendo os mesmos erras? 
Coidamos que non pode ser ma
la fe, "porque isa seria traizoar o 
Evanxeo nen tampouco intere
ses criados, que non deben ter 
cabida na nasa lgrexa. Podería
se pensar que é produto da ig
noráncia de quen realiza o resu
mo, pero ... por que se lle permi
te entón que o siga facendo? 

Lamentamos que se siga in
cumprindo a lei e eremos que a 
edición desta publicación, desta 
maneira, é unha falla de respec
to para os crentes que conside
ramos un don de Deus, talar, 
escr"bir, pensar, celebrar e rezar 
na nosa lingua. 

Pensará doutro xeito a Delega
ción Diocesana?• 

CHARO RILO 
ECRETÁRIA BIENIO 

lRMANDIÑO 
ÜLEIRO (A CORUÑA) 

O ensino do galega 
no Bierzo 
Un curso escolar máis os bercia
nos seguimos sen poder estudar 
voluntariamente a língua galega 
nos centros educativos. De novo 
comprobamos o escaso valor 
que tiñan as promesas dos go
vernantes. Estes sempre nos 
dan todo tipo de excusas para 
agardarmos polo curso seguinte. 
Primeirp que faltaba o traspaso 
das competéncias educativas á 
Comunidade Autónoma de Cas
tela e León, despois que non ti
ñan cartas, que na comarca n9n 
se talaba galega e demais. sen
razóns. O que se pon de mani
festo con esta actitude institucio
nal é que non hai vontade políti
ca de resolver a problemática 
educativa e lingüística do Bierzo. 

Se non nos deixan estudar gale
ga, para que serve o recoñece
mento xurídico desta língua no 
Estatuto· de Autonomía? Hai un 
grave incumprimento, por parte 
da Junta de Castela e_ León, can- · 
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ANARROSA 
1 en o seu ponto 

a fresca Ana Rosa. 

do non executa o mandato do po
der lexislativo do Estado, concre
tado expresamente na dita Lei or
gánica, de que "gozarán de res
peito e protección a língua galega 
e as modalidades lingüísticas nos 
lugares en que habitualmente se 
utilicen". Non podemos calar ante 
esta inxustiza institucional. 

Governo rexional que tampouco 
acata o preceptuado polos orde
namentos estatal, europeu e in
ternacional no que se retire á 
protección das minorías culturais 
en matéria de ensino das línguas 
próprias. Re-
centemente o 
Cúmio dos 
Quince apro
bou a Carta 
de Dereitos 
Fundamentais 
da Unión Eu
ropea, en Bia
r r i tz, no seu 
artigo 22 le
mas que "a 
Unión respei
tará a diversi
dade cultural, 
relixiosa e lin

Se non nos 
deixan estudar 
galego, para que 
serve o 
recoñecemento 
xurídico desta 
línguano 
Estatuto de 

güística". Es- Autonomia? 
paremos que 
os nasos go-
vernantes se 
dean por alu-
didos e admitan a sua responsa
bilidade administrativa na pr9tec
ción do galega. 

Hai un feito histórico irrebatíbel, 
que o galega existe desde a Ida
de Média no seo da nasa comuni
dade lingüística do Bierzo. Fronte 

, a isto pouco importa que ~e cues
tione o número actual de talantes, 
que se denomine chapurreau ou 
dialecto o que é idioma galega, 
que haxa escasa concléncia bilín
güe entre a ¡:'Ovoación e demais. 

. Os herdeiros deste património lin- . 
güístico estamos abrigados a 
mantelo e transmitilo ás futuras 
xeracións, apesar dos atrancos 
sociopolíticos que comentamos. 

1 
(' 

_España é un Estado plurilíngüe, 
Castela e León tamén participa 
desa variedade cultural e O Bier
zo mantén o seu carácter dife
rencial co galega. Pala contra, a 
Junta rexional executa políticas 
educativas uniformizadoras que 
non asumen -a nosa peculiarida
de lingüística. Este labor institu
cional antipedagóxico provoca a 
contínua desconfianza cara ao 

\ 1 r f 1 _r.' 
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outro, aos que nos expresamos I 
·, voluntariameAte en galeg0_, sen I 
·forzar a ninguén.a.facelo.+ , 1 

XABIER. LAGO MESTRE 
XABIERZO@Y AHOO.ES 

Máis sobré ETA 
desde 
a Non Violéncia 

·. ... 

Cantos anos coida 
Aznar que vai durar a 
ofensiva da ETA? ·Se 
cadra os vinte da 
condena blindada que 
propón o seu Governo 

- para delitos con 
armas. 

Cuestión política crucial do País 
Basca é a de se se debe ou non 
pactar en clave de governo con 
grupos que "lamentan" os crimes 
de ET A pero se negan a "conde
nalos". Certamente a cuestión fo-· 
caliza moitas outras soterradas 
no conflito. Pero dende a Non 
Violéncia, que pretende ser unha 
forma de claridade e fondura, se
mella indubidábel: un acto arma
do consciente, que supón a mor-

- te dun semellante, (ademais aqui 
non se trata dun estado de extre
ma necesidade) é un acto violen
to. Por tanto, dende a perspecti
va da non violénciá, non debe 
ser admisíbel un pacto de gover
no (outra causa é unha conversa 
de paz) con grupos que non con-

- dean esa violéncia, que rexeitan 
a vía dos ''facedores da paz". 

Pero isto á sua vez descúbrenos 
- a "gran estafa" o "gran timo". O 

O artigo 14 da 
Constitución, que 
garante a igualdade 

1 perante a Lei, pode ser 
modificado para 
particularizar as 
condenas dos 
violadores e dos que 
poñen bombas. Tamén 
as dos narcos. E por 
que non dezaoito anos . 
en firme para os 
pederastas Grandes de 
España con pazo en 
Sevilla? 

· PP, alianza fundada polos her
deiros de Franco, fundada e pre- J 
sidida poló colaborador fascista 1 
Fraga lribarne, ten respecto da I 
violéncia unha postura análoga á 
de Euskal Herritarrok. Ou acaso 1 
non foi o partido de Aznar, a úni- 1 
ca forza política que se negou a 1 
codndenar n

1
o Congr~so ddos Dipu- · I 

ta os o go pe terrorista o-xene- I 
ral Franco, causante, non de 900 

'Todos os partidos 
galegas, incluido o
Bloque, condenaron o 
atentado de Madrid", 
explica La Voz de 
Galicia nun sumário. 
A inclusión procura 

Rafael Lema 

Capitán Araña. 

As avent'1,ras dun rapaz 
· da Costa da ~orte 

nunha abralante novela · 
de piratas. 

• 



1 excluir, obviamente. 
1 Cantos anos máis terán •I 
1 que pasar para os 
•• vellos periodicos 
1 franquistas aceitar aos 
1 nacionalistas? 

Laureano Oubiña é 
nos titulares El Capo 
Gallego. Igual que 
Mário Conde ao que 
trataron de Banquero 
Gallego. Porén, Javier 
de la Rosa nunca foi 
para a prensa o . 
Delincuente Catalán 
nen Enrique Rodríguez 

I· 
Galindo El Torturador 
Andaluz. Por qué 

1 
1 será? 

1 
Luis Alberto de 1 

1 Cuenca, secretário de 
Estado de Cultura e 
íntimo de Aznar, 
pirateou oito páxinas 
dun traballo alleo sobre 
os piratas e asinou 
embaixo. Tamén 
plaxiou a José António 
Primo de Rivera na' 
camisa azul, o fato 
claro e o peluquín 
lambido por unha 
vaca. 

O Arquivo de 
Planificación Lingüística 
do Consello da Cultura 

1 envia unha carta ao 
Fato Cultural Galego 
Daniel Castelao de 
Trintxerpe en español. 
X9sé Estévez, 
presidente do activo 
grupo nacionalista de 
Pasaia, pergunta que 
clase de cultura 
defende o Consello. 

1 A Administración 
internacional controla 
firmemente os meios 
informativos de 

1 
Cosovo", canta unha 
axencia de Prensa 

1 desde lugoslávia. 
1 
1 Cando os bombardeos, 

1 Cosovo tiña vinte 

1 · diários en albanés. 

1 
Unha gralla desta 1 

1 mesma sección no 
1 número denanterior, 
1 facia incomprensíbel a 

• referéncia ao domínio 
que o conselleiro de 
Cultura ten sobre o 
mundo de Disney. O 
canto é que nunha 
entrevista para Antena 
3 TV, Pérez Varela 
referiase á Mickey 
Mouse como duas 

it personaxes: Mickey e 
Mouse, o que 
provocaba 
gargalladas no estudo 
de gravaeión. • 

... 
~ 
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senón de centos de miles de 
mortes e 40 anos de sufrimento? 
No PP hai demócratas, e pode 
que non poucos; pero como insti
tución, o PP, será un Partido Pa
rafascista (e posibelmente Aznar 
teña un proxecto para-fascista de 
estado) na medida en que "dis
culpa" a revolta criminal de Fran
co, "comprende" os fusilamentos, . 
as "limpezas" e "paseos" nunca 
investigados, senón alentados e 
consentidos polos cómplices te
rroristas franquistas, e aplaude 
renarte e in-
dignamente o 
cercen amento 
das liberdades Desde a non 
de 40 anos de 
vergonza na- violéncia, non 
CiOAal-catoli- debe ser 
cista. 

Asi, un partido 
que con pro
pósito delibe
rado e en ma
sa xustif ica a 
violéncia de 
Franco e da 
sua ditadura, é 
a forza política 
que dirixe -le
xítimamente- a 
loita contra 
ETA ... e pre
tende ter Auto
ridad e Moral, 
(ainda que 
moitos dos 

' seus apoios 
políticos, me-
diáticos e eco-

admisíbel un 
pactode
governo ( outra 
cousaéunha 
conversa de 
paz) con grupos 
que non 
condeanesa 
violéncia, que 
rexeitan a vía 
dos "facedores 
da paz". 

nómicos levan a pegada de ferro 
e de sangue da ditadura), para 
poñerse por riba de Euskal Herri
tarrok. Que me corrixan se me 
equivoco, e Deus o quixera: EH e 
o PP, nesto, son iguais. 

Asi pois, sexamos· léxicos, use
mos a razón, arma inexcusábel 
da paz, e admitámolo: Todos con-

. tra ETA; pero nada de acordes de 
governo con forzas que disculpan 
a violéncia, nada de pactar con 
EH; nada de pactar co PP 

E un corolario: a clave, a chave 
contra ETA témola nós (non este 
PP). Cito de memoria: "Estaba o 
Jume acceso I na éasa dos abós 
I Agora /embro e vexo /que o Ju
me eramos nós'. Se as ideas, a 
mentalidade coa pexa de orixe 
do PP non serve, ternos acaso _ 
outras-ideas que as nosas? 

O que non impide que, lembrán
donos dos que onte padeceron a ~ 
crueldad~, a mentira, a cobardía 
e a violéncia benzoada dos Fra
ga Bahamonde, ... teñamos que 
ser hoxe solidários cos que, no 
PP e no PSOE, tamén e.n 
CCOO, no PNV e UGT, e mañan 
posiblemente no BNG e na CIG, 
padeceron neles mesmos ou nos 
seus achegados o tiro na caluga, 
a bomba inhumán que sementa 
a morte ... Ternos que buscar axi
ña fórmulas de solidariedade, de 
compartir con eles, eficazmente, 
riscos e sufrimentos. Sen deixar 
de traballar pala paz; das xentes 
e dos pavos; e non principalmen
te, como o paxaro carroñeiro, po
lo estádo imperial e unha presa
da de votos.+ 

HENRIQUE SALAS 
(COMPOSTELA) 

Grandes benefícios 
na pesca no litoral 
Que a pesca no porto de Rieira 
reporta grandes benefícios eco
nómicos é algo evidente. Da mes
ma maneira viven milleiros de 
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persoas, dende os próprios mari
ñei ros, armadores, vendedores, 
compradores, persoal administra
tivo, de · servícios, de transforma
ción, e outrá cantidade de inter
mediários e empresas auxiliares 
que se reparten unha grande par
te dos benefícios de capturas dos 
centos de embarcacións que atra
can no porto de Riveira. Un total 
deses veridedurias, unha da Coo
perativa de Armadores, outra da 
Contraria e catro particulares, son 
os encargados de subastar ou 
"cantar" as diferentes espécies 

_ que pasan pola lonxa municipal 
de Ribeira, namentras que vários 
encargados da xestión de admi
nistración da lonxa municipal fis
calizan e "co_ntrolan" todo ese pro
ceso para tratar que non se perda 
unha só peseta nas diferentes 
transaccións, que o longo dos 
meses chegan a pasar miles e 
miles de toneladas de peixe. Non 
falernos lago das espécies que se 
venden directamente a locais de 
hostelería, particulares ou fábri
c-as que non chegan a pasar por 
lonxa, e polo tanto non constan 
nas estatístjcas oficiais. 

A pesca ata o de agora foi un ne
gócio redondo para moitos orga
nismos entidades e particulares. 
Para Portos de Galiza, por exem
plo, pala autorización temporal 
que concede por tres anos a cada 
un dos 29 departamentos que es
tán utilizados dentro da lonxa mu
nicipal percibe 12,68 pesetas por 
metro cuadrado cada mes. Estas 
autorizacións nunca son renová
beis senón que se conceden ca
da tres anos outras novas, ca cal 
o prezo pode sofrer unha varia
ción sempre a alza. As vendedu
rias cobran as suas porcentaxes, 
incluidas nas facturas, para a Co
operativa e Contraria. O concello 
recarga a porcentaxe pola utiliza
ción da lonxa e poder subastar as 
espécies, tamén que se fai cons
tar na factura. Ao final todo reper
cute sobre o consumidor. Moitos 
miles de millóns circulan de ma-
neira· legal ou r 

ilegal polo ne-
gócio da pes-
ca é en Ribei-
ra, como nou
t ros moitos 
portas de Gali
za ou España, 
sempre estive
ron mal repar
tidos. Camións 

Ná pesca de 
litoral está claro 
que o arrastre 
ten que sufrir 
unhaclara 

que chegaban reconversión. 
de outros por-
tas do seu de 
España con 
grandes canti-
dades de diñeiro en metálico para 
blanquear, e que dicer do crece
mento inmobiliário coa constru
ción de edificios ou grandes cha
lés, sen nos esquecer da necesá
ria caixa forte empotrada nas pa
redes das vivencias para agachar 

· o diñeiro e non ser declarado. Un 
negócio redondo, sí señor. 

Na actualidade o que está xur
dindo en Ribeira é a alarma que 
desperta novamente a grande 
cantidade de embarcacións que 
se adican ao arrastre, as comun
mente coñecidas como "bacas", 
que son unhas 45, e que están 
moitas delas vivindo gracias a 
especies como o líriá, ainda 
quen as suas longas e apreta
das redes callen todo tipo de es
pécies, a maioria das cales des
cartan, desbotandoas par ao 
mar, miles de toneladas son lar
gadas dende as embarcacións. 
Todo éste peixe chega morto 
ornar, ca conseguinte perxuício 
que elo ocasiona a xá de por sí 
sobreexplotada plataforma. Para 
os arratreiros pode non ser inte
resante proceder nos mercados, 

ou ven porque son inmaduros, 
demasiado pequeno~ para ser 
vendidos en lonxa, pero hai que 
poñer freo a esta masacre. oi
tros haberia que evitar que as 
redes arrastrasen para bordo es
tas espécies, usando unhas ma
llas de maior tamaño, máis se
lectivas, pois as actuais artes 
son claramente destrutivas. 

Ribeira, como porto importante 
no naso país na pesca de baixu
ra é onde máis buques de arras
tre de litoral se encentran si 
ademais de todo isa non se ar
tellan medidas tendentes á sua 
normalización da pesca selecti
va, podemos chegar en moi 
poucos anos a total esquilma
ción dos caladoiros. O máis sor
prendente de todo iso é que a 
Administración Pública ainda 
concede subvencións a fondo 
perdido , de un 75 ou 80 por 
cento do valor total dos buques, 
para a construcción de novas 
embarcacións de arrastre , en 
vez de modernizar ou arranxar 
as existentes. Lago despois to
do son lamentacións, como está 
acontecendo agora co médio 
cento de embarcacións que 
pescaban en Marrocos. De aí a 
importáncia de adiantarse o que 
presumibelmente pode aconte
cer, e na pesca de litoral está 
claro _ que o arrastre ten que su
frir unha clara reconversión. Ni
so polo menos coincide moita 
xente do sector pesqueiro, ain
da que alguns só prefiren ver o 
pan, ainda que a fame quede 
para vindeiras xeracións. + 

XosÉ MANUEL PENA 
(RIVEIRA) 

Desprazada 
Coñecinte nunha soleada recen
te mañá de domingo perto dos 
peiraos do Berbés, na Praza da 
Constitución da cidade de Vigo; 
vestias axustado pantalón va
queiro de cor azul mariña e unha 
folgada camisa branca que axu
daba asi , ainda máis, a aluar a 
tua faciana de moza trintañeira e 
de verdes ellos que rexistaban a 
existéncia dos teus arreciares: 
unha tristura de escasísimos 
vendedores, paseantes ou com
pradores que acodian como 
imantados, ás novas que aconte
cerían seguramente no tradicio
nal chambo de obxectos e curio
sidade da Cultura do Reciclaxe, 
ou de segunda man, que desde 
vellos tempos vense celebrando 
-ainda que con localizacións es
paciais diversas-, actualmente na 
antedita praza; ti moza estabas 
ao coidado dun posto de venda 
no que oferecias duas longas e 
aparentes velas, (chamas encen
didas ao vento mareiro que se 
apresentou de contado); aparen
tes velas! porque, xa sabes, ase
gun se contemplara poderian pa
recerlle dous volcáns botando lu
me pala sua boca e tal vez a al
guén semellarianlle duas bailari
nas subidas a duas columnas xa 
que, noutro posta de venda pró- , 
ximo ao teu, non paraba de tei
mar a melodia e o ritmo reprodu
cido por un .vello "cassette" ta
mén á venda no cal soaba a voz 
do cantautor Kiko Veneno ("los 
viejos tiempos no acaban, ni los 
nuevos terminan de llegar") co
mo fora que me gastaron as tuas 
aparentes duas velas; p~rguntei
che o prezo naque! logar case 
sen ninguén xa; ainda denantes 
de decirmo comunicáchesme se
guramente para facer o artículo 
que os teus dm.1s solit~rios ob
xectos eran como os mariñeiros 
que de porto en porto van, pasto 
que xa estiveran en Chambo do
m inicais do bairro de La Latina 
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en Madrid; polo do bairro de Els 
Encants de Barcelona. Mais can
do ías comentarme q~e ~stive
ran asi mesmo en As Palmas; a 
tua faciana trocou a un xesto de 
coraxe e dixéchesme con fina 
ironía un ata logo porqu~ aí che
gaba a autoridade. Referiaste 
aos dous Gardas Urbanos que 
che comunicaron agarimosa
mente que recolleras os teus 
dous produtos do chan pois tiñan 
arde de proibir a venda de artícu
los para reciclar naque! espácio 
comunal da Praza da Constitu
ción; ouvin como entre dentes di
cias que se non podías gañar a 
vida dignamente ca esforzo do 
teu próprio traballo terias que ir 
vender produtos ilegais, ou men
digar, ou roubar: mentres isto di
cias o teu xesto mudaba ate 
amosarte chea de carraxe ; a min 
aí relembrácheme a composición 
breve, mais fondamente signifi 
cativa, do poeta galega Uxio No
voneira que como recordaredes 
dicia (Chegou cos ollos i as tren
zas de Ofelia/ i o andar de ebra 
baixa/ que foi pra nebra levada 
irada"); asi Moza do Bairro Histó
rico de Vigo "apagáronse" as 
tuas duas razóns conformadas 
en cera e en chamas azuis e ver
mellas ; recolliche todo da fria 
lousa de granito pétreo que ser
via de duro chan ; tamén a folla 
ae xornal que che valia a xeito 
de tapete e na que, entre a cera 
derretida, ou lava de volcán (asi 
parecido óao se mesturar coa 
tinta) , ou tal vez ás pegadas dun
ha coreografia para duas bailari
nas que dan-
zaran debu -
xando un mar-
co que contor
neaba o artigo 
de opinión asi
nado polo ac
tual Concellei
ro de Cultura 
e de Novos 
Proxectos Ur
banos e ta
mén pasado 
Alcalde de Vi
go , Carlos 
Príncipe , no 
que rexamen
te expresaba 
e comunicaba 
o seu abraio 
palas tornas 
que leva a 
existéncia 
contemporá-
nea de ("con-

Entre dentes 
dicias que se 
non podías 
gañara vida 
dignamente co 
esforzo do teu 
próprio traballo 
terais de ir 
vender produtos 
ilegais, 
ou mendigar, 
ou roubar. 

verter ao oitenta por cento da po
voación mundial, senón mais, en 
globalizados e desasistidos so
ciais e culturalmente"). 

A min, agora mesmo, a antedita 
opinión do mentado Concelleiro 
evócame á vella cantiga A Inter
nacional que como relambrarán 
comeza barudamente ("En pé 
párias da terra, en pé famélica 
lexión .. . ") asi algo semellante ao 
que lle aconteceu á que tentaba 
vender as suas duas velas, sí, 
no non visto con bós ollas 
Chambo da Area Metropolitana 
de Vigo. 

P.D. Moza do Barrio Histórico 
de Vigo; só para rematar recor
darche aqu"ela frase que tanto 
nos gustou do pintor, de sona 
mundial, conceptualista e que 
non lembro agora o nome( "To
da grande viaxe comeza na 
punta dos próprios pés"), e ago
ra que o escrebo penso que co
mezo a namorarme (iso creo) 
dos teus seguramente salobres 
pés; vou de contado ao comezo, 
por si acaso, a mercar unha 
chea de pementa. • 

XosÉ B.' ÁLVAREZ SAAVEDRA 
(VIGO) 
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Apareceron Os Eoas de Eduardo Pondal 
Manuel Ferreiro descobre na Académia 
a versión final preparada e correxida polo autor 

90- XAN CARBALLA 

O investigador e especialista na obra de Eduardo Pondal, 
· Manuel Ferreiro, ven de anunciar durante a celebración 
do Simpósio Pondaliano da Ponteceso, a aparición e publi .. 
cación inminente, da perdida e arelada obra épica Os Eo
as. Da peza tíñanse feito reconstrucións parciais a partir 
das máis de vinte mil papeletas manuscritas, pero agora 
ven de aparecer a edición mecanografada e con corr~c
cións a man do próprio bardo. Ferr.eiro tamén vai publicar de 
con tado novos poemas descoñecidos de Pondal, o que suma
do a Os Eoas triplicará a obra coñecida do poeta bergantiñán; 

De de hai moito anos a fr~se 
de Méndez Ferrin fixo fortuna, 
ao perguntar e en voz alta 
"Que aparezan eses Eoas". Re
~ ria recén nov académi
co á obra épica que ocupou a 
ob e ionada vida de criador de 
Eduardo Pondal, que deixara 
prácticamente en hercio á Aca
dém ia toda a sua obra inédita, 
incluida unha indescifrábel 
manchea de papeletas manus
crita do poema que ocupou 
toda a ua vida, con in truc
cións de que fose publicada, o 
que fo¡ intentado por primeira 
vez por Fermin Bouza Brey . 
Manuel Ferreiro ven de atopar, 
aproveitando a recatalogación 
de fondos abordada desde a 
chegada á presidéncia de Paco 
del Riego, a 
versión final 
mecanogra
fada con 
anotacións e 
correccións 
de puño e le
tra de Pon
dal. Ferreiro 
coida que, 
arando cabos 
da numero a 
docum nta-

rre 
cia d 

al, t ri
xinal data de 
finai de 
1913 e pri
meiro de 
1914, x u to 
ant d n 
trar no declí
n i fi n a l a 
saude do bar- Manuel Ferreira. 

do, cego case 
e o bses ion a-
do coa morte, que faleceu en 
1917. . 

Os Eoas resulta finalmente unha 
obra formada por 300 oitavas re
ais agrupadas en 2 7 seccións, 
"son o exemplo dúnha desespe
ración criativa -explica Manuel 
Ferreiro-, porque o primeiro 
fragmento escrébeo con 22 anos, 
en 1857, e realmente non dá ca
bo dela até 1913 . .Por iso se co
ñece ese mundo enorme de pa
peletas, sobre o que investigado
res como Ricón fixo unha apro
ximación, que agora queda neu
tro plano ao aparecer a versión 
final do próprio Pondal". · 

Na obra descoberta, que inclue 

o prólogo xustificató r io e .. 
anúncia o rexisto de proprie
dade, suxire o autor que n~ tí
tu lo se opte entre Os Eoas de 
Eduardo Pondal , por Eduardo 
Pondal ou poema por Eduardo 
Pondal. Inclue no pró logo o re
sume da sua intención patrió, 
tica galega á hora de facer o 
poema, pésie á paradoxa de 
constituirse Os Eoas nun canto 
á conquista de América polos 
españois. "[escribin e_sta obra] 
para demostrar que o galego 
serve para temas bran dos e 
moles senón para calquer em
presa literária, par ticularmen te 
épica ( ... ) para facer xust iza 
histórica" . 

De feito, ainda que os grandes 
poemas épi
cos n as l i
teraturas eu
ropeas e ran 
do sécul o 
XVI, Pon dal 
considerába
se ob r igad o 
no XIX a do
rar á li tera
tura ga lega 
d unha obra 
desa caste, a 
imitación de 
Os Lusiadas 
de Carn ees. 
N ese sentido 
en tre o tres 
grand es d o 
R ex ur d i , 
mento (Ro
salia, Curros 
e Po nd a l) 
hai unha es, 
pécie de di 
visión de pa-
peis no que 
o alento pa

triótico pertenceria sii;igular
mente a Pondal. Manuel Fe
rreiro tamén vai editar nos pró
ximos meses máis de cen poe
mas inéditos de Pondal, "agru
paremos os impresos en xornais 
e revistas, que xa ~e coñecian, 
nun volume, e despois publica
ranse neutro volume os case 
cen descoñecidos, a maioria lí- · 
ricos, pero outros de grande 
forza anticastelán. Resultou 
particularmente emoci~:mante o 
achádego de Os Eoas porque 
non é de todos os dias recupe
rar tanta e importante obra 
dun autor consagrado". O libro 
aparecerá nas ibrarias, en edi
ción anota,da por Ferreiro, nos 
primeiros meses de 2001. • 

Primeira e derradeira oitava de Os Eoas, tal e 
como aparecen escritas no orixinal final 

supervisado por Eduardo Pondal 

D' aqueles heroes fortes e barudos, 
Q' tanto s' ofreceran, tanto ousaran; 
Que de todo indef ~nsos e desnudo? 
De ferro, combateran e luitaran: 
E por fé grande intrepidos e rudos, 
Vencéran, e as edades admiraran; 
A morte desteµlidos desdeñano 
A vida coa fama dilatando 

*** 

Podrán as duras Parcas rigurosas, 
Fiar dos grandes feítos a ventura; 
E nas hispanas longas victoriosas, 
Rhamnúsia ejecutar sua forza dura: 
Podrán novás nazoes envidiosas, 
E os duros fados da Visión escura, 
E dos tempos a lei dura e notoria 
Seu poder destruir ... mas non sua gloria. 

Ani versários 

~ LOIS DIÉGUEZ 

Xnta de Outubro. Ch.ove en 
Lugo, forre, e vai frío. Un grupo de 
xente amorea,se ffi. entrada do 
cemitério novo. ·Estes cemitérios 
nosos, sen árbores, de grandes 
explanadas espidas, foscas. Elva di 
que había· que lle poñer castiñeiros 
e carballos, e algun comabude,' e 
non cipreses. Gastaban-lle a 
Novoneira, e cantou-nos potas 
aldeas e cidades da Galiza, con 
aquela voz que ainda resoa nos 
nosos ouvidos . Potente, calma, 
animada polo xesto dos brazos. E o 
Uxio, o fillo, ten un sorriso 
traballado polos longos meses da 
a~séncia como unha camélia que se 
foi facendo. Chove con tal forza que 
nos ternos que gardar baixo o 
cuberto da entrada. O alcalde de 
Lugo fala dos grandes homes da 
Galiza que se fan eternos pola sua 
obra. E o concelleiro de cultura fai 
viaxe pola biografía do Uxio: O 
Courel, Lugo, Santiago, Madrid, 
Lugo ... sempre un descanso ou unha 
visita en Lugo. Un recital. Un 
paseo pola muralla, cos amigos, coa 
Elva Tan forre el , tan grande, rexo 
como o máis rexo castiñeiro do 
Courel. Como se pode vir abaixo 
tanto sangue vivo, tan alta voz e 
tanta mirada. A Elva di que ainda 
non se afixo a sentí-lo ali, cando 
baixamos, os dous sós, ao nicho, 
antes de comezar o acto: 

&, mociños e mociñas do Institu
to ''Nasa Señora dos Ollos Gran
des" comezan a ler poemas de N o
voneira. Son voces suaves, daras, 
feítas para acariñar. Vemos as paisa
xes do Courel, da montaña de Lugo, 
da Galizá ao sentir os versos . E so
bre e las a imaxe do criador, así 
como se a puxesen nunha pelícu~a 
sobre os vales verdes e os picos bra
vos. E sorri. Naquel acto de Com
postela que se organizou ao pouco 
de morrer, habia unha cadeira va
leira e unha rosa, quizá un caravel 

. vermello. A auséncia encheu os re
citados e vídeos da emoción. Non 
sei por que nos veu esta imaxe ago
ra. Hai tanto siléncio baixo o cuber
to para sentir os mozos recitar. A 
auga a cair, e o frio que se nos mete 
nos ósos. Remata unha mociña coa 
"Letanía de Galicia". Á sua idade 
non poderíamos nós es'tar tah tran
quilos. Os compañeiros fan o coro ... 
libre pra servir ... libre pra servir . .. 
Sabemos que ti podes ser QUtra causa. 
Bulen as lágrimas moi adentro. Pero 
·a Elva construíu a camélia da au
séncia e ten a expresión ao lonxe, 
serena. 

Zvamos as flores baixo a choi
va. Como se fose ante, hai xusta
mente un ano, cando despedíamos 
ao poeta. Os mociños mellan-se. 
Non lles gesta levar paraugas. Esta
ría contento Novoneira con este 
acto. Sabemo-lo. Sinxelo, íntimo. 
O povo e a sua Corporación. Ta
mén a Carme nos deixou aos pou
cos días, en Novembro, como se nos 
fose roubada. Novembro amarelo 
das follas murchas e da luz peneira
da. O inverno pon nos nosos ellos 
pensamentos. Aniversarios para 
buscar desesperadamente o riso, a 
alegria, a vida. Sábemos que o home 
pode ser oútra causa.• 
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•Homenaxe 
aNovoneyra 

-no Courel 
O Mercares 4 de Novembro ce
lebrouse en Seoane do Courel a 
VI edición da homenaxe O es
critor na sua terra que organiza a 
Asociación de Escritores en Língua 
Galega e que nesta ocasión esti
vo adicada a Uxio Novoneyra. 
A Asociación inaugurou unha 
rua co nome do poeta e un mo
numento pétreo na sua 
lembranza. Os asisteI}tes pranta
ron un Camabudo (Arbore de 
Poeta), asistiron á entrega que 
se lle fixo a Elba Rei, viuva de 
Novoneyra, da Letra E, que é 
unha obra escultórica do artista 
Mancho Amigo -máximo galar
dón que entrega a asociación- e 
participaron nun xantar de con
fratemidade. • 

• Prémio 
Lobo de Cinema 
O cineclube chantadino Os Pa
peiros ven de convocar o Prémio 
Lobo de Cinema aos mellares tra
ballos audiovisuais sobre médio 
ambiente nas modalidades de 
documental, fición e televisivo. 
Este ano o certame vai dirixido 
tamén ao país vidño, Portugal, 
e inclue un incentivo económi
co de 100.000 pesetas a repartir 
entre os tres gañadores. Os tra
ballos deberá ser apresentados 
en 35 mm, 16 mm ou calquer ti
po de vídeo, cunha duración 
máxima de 30 minutos e a con
vocatória péchase o 21 de 
Decembro.• 
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• Colección de 
Arte Caixanova 
en intemet 
Xa se poden ver na rede as máis 
de 1200 obras correspondentes á 
colección de arte Caixanova. A 

páxina oferece íflformación bio
gráfica e bibliográfica sobre os 
autores e inclue comentários 
descritivos de cada unha das pe
zas. O enderezo é 
www.colecdoncaixanova.com • 

• Literatura 
no Salnés 
Os dias 2, 4, 10, 11e12 de No
vembro celébranse no Salnés as 
11 Xomadas de Literatura do 
Salnés. Son a continuación das 
que se fixeron o pasado ano en 

· memória de Ramón Cabanillas, 
con motivo do seu corenta 
cabodano, e este ano vanse cen
trar, ademais, nos rianxeiros 
Manuel António e Castelao. O 
Xoves 2 de Novembro inaugúra
se no auditório do Concello de 
Cambados, coa participación do 
escritor Emílio lnsua, a exposi
ción Castelao no Salnés. O Sába
do 4 ás doce apreséntanse as ac- · 
tas das xomadas sobre Cabani
llas, un acto que incl~irá un re
cital poético a cargo do grupo 
poético Sete Naos. O Venres 10 
comeza o programa da $egunda 
edición das xomadas nas que 
participarán Avelino Pausa An
telo coa ponéncia Castelao e Ca
banillas história dunha amizade, 
Manuel forcadela que falará de. 
Celtismo e saudade, Xulio Ríos 
da Actualidad.e de Plácido Castro, 
X. Ramón Pena sobre O soño 
dunha noite estrelecida, Xosé Luis 
Axeitos de Manuel Antonio e 'o 
Mar de Arousa e Antón Santa
marina que pechará o certame 
falando da língua de Cabanillas. 
T amén se apresentará o libro de 
Dionísio Pereira O património 
marítimo de Galicia e 
Ollomoltranvia representará o 
Domingo 12 ás oito da tarde Ñi
ki Ñaq_ue.• 

• Derrubo 
das fábricas 
de salgazón 
enSanxenxo 
A Comisión Provincial do 
Património de Pontevedra non 
puxo nengun reparo á 
demolición no espácio portuário 
de Sanxenxo das antigas 
fábricas de salgazón ali situadas. 
O seu lugar será ocupado por 
unha praza pública con cargo á 
Consellaria de Xosé Cuiña. Os 
edif~cios formaban parte da pai
saxe urbana e costeira de 
Sanxenxo desde finais do século 
XVIII e eran testemuño da colo
nización comercial da Ria de 
Poptevedra por parte dos 
pioneiros cataláns. No seu devir 
ind.ustrial as construcións tamén 
formaron parte da nosa história 
social e económica no campo da 
conserva.• 

•Magosto 
en Trintxerpe ·. 
Cunha misa en galego, na 
parróquia da Virxe do Carme,. 
comeza o Xovés 16 de Novem
bro ás sete ~ média do serán, a 
programación do Magosto que 
organiza cada ano o Fato Cultu-
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ral Galega Daniel Castelao en 
Trintxerpe. O Venres 17 á mes
ma hora no Instituto Marítimo 

· Pesqueiro Pasaia, Xosé Estévez, 
profesor da Universidade de 
Deusto dará a conferéncia Me
mórias dun neno vilego e o 
Sábado 18 ás seis, no frontón 
de T rintxerpe, celébrase o ma
gosto popular con castañas 
{gratis), ribeiro, polbo e outros 

·produtos do país a prezos popu
lares. Os actos rematan o 
Domingo a unha do me~iodia, 
na Torre de San Pedro, cunha 
homenaxe aos mariñeiros mor
tos no mar.• 

•O Brasil 
500 anos despois 
A Universidade de Santiago e a 
Cátedra UNESCO de Estudos 
Luso-Brasileiros, da Embaixada 
do Brasil están a organizar o 
Simpósio Brasil: 500 anos 
despois, que se vai celebrar en
tre os dias 6 e 10 de Novembro. 
O seu obxectivo é o de 
constituir un forum sobre o Bra
sil desde o ponto de vista histó
rico e desde a perspectiva con.
temporánea, no ámb~to das re
flexións suscitadas co gallo dos 
cincocentos anos do primeiro 
encentro" entre· brasileiros e os 
povos europeus e as suas conse
cuéncias para a formación da 
nación brasileira. Participarán 
especialistas brasileiros, 
portugueses e galegos en áreas 
tan diversas como a economia, a 
eultura, o médio ambiente ou a 
educación, entre outros 
aspectos.+ 

Fiz Vergara Vilariño. X. MARRA 

•Setenta 
traballos optan 
_ao prérriio F iz 
Vergara Vilariño 
O dous de Decembro darase a 
coñecer o nome do gañador do 
prémio de po'esia Fiz Vergara 
Vilariño que organizan o 
Concello de Sárria e a 
agrupaeión cultural Ergueitos. 
Ne_sta primeira edición 
apresentáronse setenta 
traballos e a entrega do prémio 

·en metálico, ademais da peza 
orixinal que realiza o escultor 
Caxigueiro, farase durante a 
cea homenaxe ao escritor que 
se vai celebrar o 21 de 
Decembro.• 

• O CDG estrea Calígula 
António 
Durán Morris 
no papel 
de Calígula. 

O 1 de Novembro' o Centro 
Dramático Galego estreou, 

no Salón Teatro de 
Compostela, Calígu.la de 

Albert Camus, baixo a 
dirección escénica de 
Manuel Guede Oliva. 
Represéntase até o 10 

de Decembro e 
o horário das fundóns, 

que protagonizan, 
entre outros, 

Antonio Durán 
(Morris) no papel de 

Calígula e Elina 
Suaces no de 

Cesónia son os 
Mércores e os 

Xoves ás cinco 
da tarde, 

os Venres e 
Sábados ás oito 
e os Do~ingos 

ás cinco.• 

• ·. Xomadas de arte e erotismo 

O erotismo na arte vai ser o prota
gonista dunhas xomadas que or
ganiza o Museu de Belas Artes da 
Coruña durante os dias 15, 16 e 
1 7 de Novembro para reflexionar 
sobre os modelos eróticos estabe
lecidos en diferentes etapas histó
ricas e sobre os límites reais entre 
o erotismo e a pomografia, entre 
sensualidade e obscenidade, a arte 
contemplativa e a arte como pro-

: ' vocación. Ademais das ponéncias 
de expertos intemacionais, parti
cipan nas conferéncias Erika Bor-

nay, profesora de História da Arte 
na Universidade da Coruña que 
falará sobre as mulleres da Bíblia 
na pintura e Xosé Manuel Buxán 
Buxan profesor de escultura na de 
Vigo que apresentará un estudo 
de certas representacións homoe
róticas do santoral. T amén esta
rán Carmen Blanco, escritora e · 
profesora de Literatura na Unive
risdade de Santiago, que falará 
dos nús integrais de Isaac Diaz 
Pardo e a autora Olga Novo que 
elaborou a p9néncia A escala su-

A NOSA. '!'ERRA 

•Demandan 
protec<::ión para 
o rio Soldán 
no Courel 
Ao redor de vinte asociacións 
ecoloxistas, colectivos etnográ, 
ficós e agrupacións de história 
de todo o país demandan da 
Xunta que evite a criación de 
novas canteiras na zona do rio 
Soldán en Quiroga, que conta 
no seu cauce con máis de vinte 
fervenzas. O impulsor da ini-
ciativa é Antón Ne ira autor 
dunha guia sobre o Courel soli-
cita a declaración da serra 
como parque natural para ga-
rantir a sua protección e pro-
ponlle á Administración alter-
nativas ás explotacións 
mineiras como, por exemplo, 
proxectos de promoción inte-
gral de produtos da zona.• 

• Supermercado 
de Arte 
Once cidades do Estado e a ca-
pital europea Milano acollen 
durante os meses de Novem, 
bro, Decembro e Xaneiro unha 
nova edición do Supermercado 
de Arte. O evento ten como 
obxectivo promocionar a arte 
contemporánea e fomentar o 
coleccionismo e na Galiza vai-
se celebrar en Vigo e A Coru-
ña. As obras custan entre 
12.990 e 30.990 pesetas e cada 
artista expón unha obra co seu 
curriculum e pon á venda tres 
cestas que conteñen os seus 
traballos ordenados por tama-
ños e prezos. N esta decimosép-
tima edición.participan 400 
artistas cun total de 30.000 ori-
xinais, 7 5 cada un. • 

rrealist.a: lecci6ns do libido. Outros 
dos temas sobre os que se diserta
rá son o erotismo e a fotografía, as 
interpretacións da iconografia 
erótico sexual no románico, eróti
ca e censura na Corte dos 
Borbóns, imaxes eróticas na pin
tura simbolista española, a icono
grafía do erótico no mundo grego, 
as pervesións do mundo antigo no 
erotismo e na arte 
contemporánea e as relacións en
tre arte, sedución e desexo nos 
anos noventa. • . •.....••...•.............•...............•.......•............•.•••••••••••••••••.•...•...•.•.......•... 
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No ronsel da 
nosa vangarda 
Título: Sementeira de Ronse is. C inco Poe

tas da Vangarda. 

Autora: Teresa López. 

Edita: Espiral Maior, 2000. 

Recuperarmos a nosa história é ta
refa urxente que non permitiría 
adiarmos por mais tempo o coñe
cimento, investigación e divulga
ción de períodos e/ou obras e au
tores que, sen seren moitas veces 
figuras de primeira fila, a sua exis
tencia non só indicia outros dis
cursos mais novidosos e literaria
mente mais interesantes, como ta
mén este non se explicarian, en 
parte, sen a existéncia daqueles. 

Esta recuperación é o que fa i, en 
boa mediada, o recente traballo 
da profesora T eresa López que, 
nun precioso libro de Espiral 
Maior, nos dá a coñecer 31 tex
tos de 5 autores que, sen seren 
absolu tamente ignorados eran , 
polo menos para quen isto escre
be, relativamente descoñecidos. 

De de a publicación da monu
mental Histária da Literacura Gale
ga Contemporánea de Carvalho 
Calero, as invstigacións que viñe
ron a seguir repetiron lugares co
muns, citaban, cando o facian, 
autores que figuraban naquela 
obra ou só parcelarmente daban 
notícias deste ou daquel texto; 
mas os leitores/investigadores de 
hoxe non coñecian moitos deses 
textos por teren aparecido en pu
blicacións de relativo difícil aceso, 
ou, o que é pior, pola preguiza in
telectual de procuraren en xomais 
e revistas que conforman a pecu
liar, ainda que non estraña, for
ma de divulgación e transmisión 
da história da literatura galega 

NARRATIVA 

Teresa López. 

das primeiras décadas deste século. 

Difícilmente se poderia entender 
a vangarda <leste país se ficarmos 
só polos famixerados, ainda que 
imprescindíbeis, nomes de Cun
queiro, Manuel Antón io, A ma
do Carballo ou, can do moito, 
Bauza Brey e talvez un "certo" 
Cabanillas . A nosa vangarda son 
eses autores, si, mas son tamén 
outros cuxa e-xisténcia axudou a 
apuntalar un sistema literário 
que nos anos trinta parecia con
solidar ,se e que a guerra de 36 
tronzou de forma brusca; porque 
ese período da nasa história lite, 
rária foi fecundo en producións, 

A.N.T. 

nomeadamente poéticas, nunha 
tentativa normalizadora de que 
moitas veces non somos cons
cientes nen sabemos valorar. · 

Teresa López, coñecida non ám
bitos académicos e da crítica pa
las suas magníficas aportacións 
sobre o movimento neo -trova: 
doresco, alarga o seu campo de 
investigación a cinco autores 
con poemas publicados en xor
nais e revistas (como, aliás, era 
habitual en todas- as vangardas 
da época) e que, no seu conxun
to , nos permiten ter unha visión 
mais cabal do espléndido movi
mento vangardista galega dos 

NARRATIVA 

anos 20 e 30 deste século. 

Mas non só os autores/textos re
cuperados chaman a atención dq 
leitor (e particularmente fico sur
preendido polos poemas de Otero 
Espasandín e os "Alalás" de Emi
lió Mosteiro) pois a autora fai 
acompañar a sua colectánea dun
ha ampla e rigorosa Introducción 
de trinta e duas páxinas, modéli
ca no xénero, onde non só dá in
formación sobre as circunstáncias 
-da publicación; como tamén es
boza análises estritamente literá
rias que configuran asi un capítu
lo esencial da história literária 
das vangardas galegas. Un máxi
mo de infor-
mación e aná-
lise, acompa
ñado dunha 
grande con
tención dis
cursiva per
miente-lle á 
Profª Teresa 
López dar 

. mais unha 
proba do seu 
bon facer in
vestigador e 
abren liñas de 
-traballo futuro 
que estamos 

Traballo 
académico, 
si, mas onde 
o rigor fruto 
de demorada 
pesquisa e 
coñeciment 
o exaustivo 
do tema. 

cerros a autora irá continuar en 
anos sucesivos. 

Quedan fara, porque ese non era 
o obxectivo da autora, nomes co
mo Luís Acuña, Euxénio Montes, 
Correa Calderón, Blanco Amor, 
etc. que, coa revisión necesária 
de Cabanillas e dos xa citados 
Manuel António, Cunqueiro, 
Amado ou Bauza, permitirán ter 
unha cabal visión do complexo e 
fascinante momento da vangarda 
galega. Porque moi pouco se ten 
falado dos movimentos finesecu
lares na nasa lírica e mesmo na 
prosa, o seu enlace coas vangar-

(Pasa á páxina seguinte) 

Luís Rei N úñez 
Expediente Artieda 

E .J· A -· .1 ... xpea.iente _,...: :rtzt.u. 
Luís Rei N úñez. 

Un home baixa do tren ~ando falta pouco para que o verán do 195 9 
acabe. Nunca antes estivo na Coruña e chega coa misión de vingar 
catro camaradas asasinados durante a acción que debería poñerlle fin 
d loita dos maquis .. ; Franco vai saír do pazo de Meirds para unha 
inauguración, e o home que baixara do tren pensa: que ocorrería se ... 

Unha novela coral que reconstrúe a historia da resistencia urbana 
antifranquista, dende o heroísmo dos seres anónimos. 

· - X E R A 1 S ~(/;~i) 
, xerais@xerais.es.http://www.xerais.es ~ 
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1 .~onra dé libros 1 
.O teatro de 
Ba{idelai~e e 
C~alhü Calero 
A Biblioteca-~quivo Teatral Fran
cisco Pillado Ma
yor ven de ampliar 
a sua colección co
as obras O te~.tro 
de Charles de Bau, 
delaire. Proxectos e 
Escritos sobre tea
tro de Ricardo Car
valho Calero. A pri
meira delas, en edi
ción bilingüe e con 
introdución , tradu
ción e notas de Xesus 
González Gómez aché
gase e recolle os catro 
proxectos teatrais dun 
dos fundadores da 
modemidade poética e 
crítica. Ao-tempo, un 
segundo volume apro
veita a celebración do 
décimo cabodano de Carvalho Calero 
para reunir nunha edición de Laura 
Tato, todos os escritos - trinta e dous
cos que se achegou á história do teatro 
e que foron publicados ao longo de 
cuarenta anos en diferentes médios. • 

Escultura sobre a pel 
Fran Herbello gosta de xogar cos ele
mentos cotiáns criando novas 
situacións que rompen a forma usual 
de ver o familiar. 
Esculpe sobre a pel 
e documentao con 
imaxes en branco e 
negro. Baiio o título 
Aimaxe e 
semellanza o Centro 
de Escudos Fotográfi
cos, na sua colección 
Do Trinque, ven de 
publicar un catálogo 
que dá canta deste 
traballo. Unha série de trinta imaxes 
que recordan a aposta criadora do nor
teamericano Witkin. • 

Enrique Velasco, 
escultor 
Desde a visión do seu crítico máis cer
cano chéganos a ttaxectoria escultórica 
de Enrique Velasco e através dunha es
pléndida edición do servicio de 
publicacións da 
Depuración de 
Pontevedra. Ve
lasco leva anos 
impartindo o seu 
maxisterio desde 
a prestixiosa Es
cola de Canteiros 
de Poio e partici
pando con propos
tas arriscadas no 
panorama da escul
tura contemporá
nea. Esta obra é un percorrido pola súa 
curta mais extensa obra.• 

Experé~cia carlista 
no Consello 
de Forzas Políticas 
Manuel Rego Nieto recolle o convite 
que lle fai Xose Manuel Beiras no libro 

· A Nación Incesante e anímase a relatar 
a sua experiéncia como representante 
do Partido Carlista no 
Consello de Forzas 
Políticas. En Consello 
de Forzas Polítcas Ga, 
legas lembrando o 
anecdótico o escritor e 
xom alista inclue ade
mais unha 
apresentación de perso
eiros e personaxes que 
coñeceu durante esta 
etapa, un anecdotário e o documento 
que dá coma da criación do 

, Consello.• 



... 

/ 

28 2 DE NOVEMBRO DE 2000 • Nº 959 

(Ven da páxina anterior) 

das, das relacións, ou interrela
cións de artes yisuais e verbais ou 
dos problemas xeracionais. T ere
sa López demostra, con este libro 
como xa o fixo con traballos an
teriores, que é a persoa indicada 
para facer esa visión/revisión de 
~onxunto dese período concreto 
da nosa história literária. 

Se a leitura dos textos, obxecti
vo esencial e principal desta 
obra, son reconfortantes para 
calquer amante da poesia, non 
o é menos, a leitura desa Intro
ducción, depurado exercício de 
crítica literár~a coa que a autora 
entra no xénero do ensaio. Co
mo se nos di nesa parte inicial 
"Ler os poemas de Xesus Bal y 
Gay, J ohán Cárballeira, Denys 
Fernandes, Emílio Mosteiro e 
Xosé Otero espasandín é recu
perar ese primeiro capítulo 
dunha historia que os seus pro
tagonistas non puideron con
cluir e que nós non podemos 
continuar a ignorar". 
Ronseis da nosa vangarda, traba
llo académico,.si, mas onde o ri
gor fruto de demorada pesquisa e 
coñecimento exaustivo do tema, 
non esquecen unha xusta e apro
fundada e~osición. lntermediá
ria entre unha época brillante da· 
nosa história literária e os nosos 
dias, guia subtil entre uns textos 
datados do pasado e o noso pre
sente, esta Sementeira de Ronseis 
de Teresa López, son xusta ho
menaxe aos autores recollidos no ' 
volume e unha invitación a es
tudos futuros que a Porfesora Te
res a López estamos certos que 
nos irá oferecer coa amenidade, 
o rigor e a-paixón que caral=teri:
zan as suas investigacións. Oxalá 
que esta Sementeira dé frutos 
que asinalen un Ronsel de futuro 
para a crítica e para a produción 
literária deste país!+ 

F. SALINAS PORTUGAL 

· Antropoloxia 
de urxéncia ._ 
contra 
os encaros 
da Ulla 

Título: Para unha Antropoloxia de Urxén

cia: Informe sobre os impacros socioculcu

rais dos encaros dorios Ulla (Galiza) . 

Coordenadores: José vasconcelos, Xerardo 

Pereiro e Fernando Bessa Ribeiro. · 

Edita: UT AD. Miranda do Douro. 

Un grupo de antropólogos e de 
xeógrafos, galegas e portugueses,· 
acudiron ao chamado da Co.orde
na.dora de Afectados polos ene oros 
do Ulla-Pambre e da Asoeiaeión
Os Lobos de Vilar de Donas, pa
ra realizar un estudo sobte a non 
comenéncia ou innecesidade so
cial da construción dos encaros· 
no alto Ulla. O resultado dese 
traballo foi publicado pola uni
versidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro na sua extensión de 
Miranda do Douro, e esto é así 
polo interese que no asunto 
ten Xerardo Pereiro, un palen-

se que ensina ali antropoloxia. 

Non é frecuente que un grupo de 
profesionais da antropoloxia, ou 
doutras ramas dos saberes sodais, 

' instalados no mundo académico, · 
saian ao -campo para pisar lama 
(que non rebaixarse) e tratar de 
demostrar a parcialidade dun in
forme vendido como "obxectivo 
e científico". Porque do que trata 
realmente este libro é cliso: des
montar a falsa cientificidade e a 
parcialidade dun informe meio
am ben tal elaborado por unha 
empresa pagada pala ~mpresa que 
quer que os encaros- se fagan para 
explotalos e . 
tirar boas ga-
náncias. ·Este 
informe, ben Hai unha 
pagado e feitc idea de 
oficial por un-
has au torida- _ progreso 
des que ben- etnocéntrica e 
zoan a instala- 1 
ción dos en- evo ucionista, 
coros, queda que concibe 
moi mal para- , ás sociedades 
do neste estu-
do e, como no 
caso de Cal
das, pon na 
picota o su
posto cienti
fismo .no que 
se basean e a 
ligazón coa 
empresa inte
resada. 

camiñando 
do atraso ao 
progreso, da 
barbárie á · 
civilización 
e, agora, 
do rural ao 
urbano. 

A primeira 
reflexión que 
queremos formular é se para urÍ
ha intervención desta enverga
dura, intervención que quer en
cher de encaros ao alto Ulla 
(trece que afectarían ao territó
fio de nove concellos), chega 
cun simples informe meioam
biental ou hai que ir a algo máis, 
a algo como un informe de im
pacto social. 

- Todo isto estanos a falar da carén
cia dun plano xeral de ordena
mento do espáéio, no que se pla
nifique un uso racional e xerarqui
zado do território -(o que implica 
que as empresas non poidan insta
larse ali onde lles peta porque ti
ran máis beneficios) e no que se 
teñan en conta os posíbeis xeitos 
de vida exiStentes, as diversas sin
gularidades e tradicións. Sen em
bargo, e como norma xeral, desde 
estes "informes" a natureza é sem
pre tratada como algo alleo ao 
mundo humano e, en consecuén
cia, como un ente abstracto, que 
non ten história, carente de valor 
e valeiro de significados. Detrás 
desta idea acóchanse duas perver
sidades: unha, que se está dando 
unha imaxe lixeira da natureza pa
ra ser consumida polo ·urbanita e, 
duas, que se dá unha imaxe de te
rritório probe e carente de recur
sos económicos e culturais. Desbo
tan asi a potencialidade da zona 
para desenvolver outros planos 
endóxenos, sobre todo aqueles ba
seados. no património cultural, e 
dan como única alternativa para 
saír do "atraso" a construción dos 
encoros. Pero os antropólogos re
cordan .que noutras situac~óns si
milares, caso dos encaros do Dou
ro no tramo hispano luso, nada 
positivo trouxeron para os habi
tantés <lesas ribeiras. 

Pero hai máis causas. Hai unha 
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i:dea de progreso etnocéntric;.a e 
evolucionista, que concibe ás so
ciedades como camiñando do 
atraso ao progreso, da barbárie á 
civilización. e, agora, do rural ao 
urbano, polo que desmontar e 
valeirar o rural entra dentro dos 
seus planos de progreso. Aos mo
nopólios, sempre sobre o gume 
da legalidade e cando non fóra 
dela, interésalle a aniquilación 
da diversidade cultural e tíldan 
de superstición ou sobresaltos a 
todo o que teña unha visión dis
tinta sobre un mesmo fenómeno, 

, como <liria Edgar Morin. Os mo
nopólios están pola uniformiza
ción porque asi poden impoñer 
máis facilmente os seus intereses, 
ter un maior control sobre a so
ciedade e ter máis ganancias. Po
lo tanto, aqui, como noutros sí
tios, o que está en perigo non é o 
ecosistema, senón o própio meio 
humano. Todos os que se .opo
ñen aos monopólios están reivin
dicando unha forma de democrá
cia participativa, eis o enfado do 
presidente da Xunta; haí que de
fender a biodíversidade, porque 
esa diversidade toma forma sobre 
un território e que, este, foi quen 
de moldear unha identidade. 

E, xa noutro nivel, ternos o tras
paso de riqueza do local máis alá 
do local, sen que a povoación 
afectada pqida intervir, dar a sua 
opinión, tirar proveito e, sobre 
todo, aumentar a calidade de vi
da. Isto no fondo dinos que o 
chamado progreso mantennos 
dentro dunhas relacións desiguais · 
nas que Galiza volve a actuar co
mo "especializada" en producir 
enerxía e cun presidente teimado 
en inaugurar o que lle poñan 
<liante para superar a marca de 
encaros inaugurados por Franco. 

-Estamos <liante. dun traballo que 
denúncia un discurso político que 
se oculta baixo unha pantalla 
científica. Traballos asi aníman
nos a sermos conscientes da rela
ción entre a natureza e a socieda
de, que a natureza é a construción 
dunha sociedade e que as socie
dades ternos história. O desenrolo 
deixámolo para as bicicletas.• 

MANUEL VILAR 

Actualidade 
do surrealismo 

Título: L'etolie du ~atin, ·surréalisme et 

marxisme. 
Autor: Michel Lowy. 

Edita: Editions Syllepse, Paris, 2000. 80 

FF/12,20. 

Michel Lowy é abando coñecido 
entre nós. Non hai muito Edi-

- cións Laiovento deu ao . prelo o 
seu libro ¿Patria ou terra Nai? En-" 
saios sobre a cuestión nacional. Na 
revista "A trabe de ouro" traduci
se un dos seus ensaios sobre o ro
manticismo revolucionári.o, ten 
participado nas Semanas de FUo
sofüi., e en español ainda se poden 
encontrar libros seus como Para 
unha socioloxia dos intelectuai.s revo
lucionarios, O pensamento de Che 
Guevara, Dialéctica e revolución ou 
O pensamento 
do xove Marx. 
Infelizmente, 
as suas Mti
mas "produ
cións" son ca
se descoñeci
das no estado 
español, e di
fícil de en
contrar en li
brarias, mais 
digamos que 
o seu Revolta e 
melancolia. O 
romanticismo 
a contraco
rrente da 
modernidade, 
escrito en co-

·Patente 
inclinación á 
análise 
sociolóxica e 
cultural que 
contribúe a 
coñecer 
mellor os 
territorios 
adxacentes 
da literatura 

laboración con Sayre estátraduci
do ao portugués e publicado pola 
Livraria Bertrand. A espera que se 
poidan encontras nas librarlas ga
legas outros libros de Lowy como 
La Révolte des "Misérables". Ro, 
mantisme et révolution en juin 183 2 
( 1992), Marxisme et romantisme 
revolucionnaire (1980) ou Redemp
tiom etutopie. Le judaisme libertaire 
en Europe central. Un étude d'affi, 
nité elective (1998). 

l.owy pertence desde hai anos ao 
Grupo de París do movimento su
rrealista. Grupo que reune a todos 

ANOSA TERRA 

aqueles que se negaron a aceitar a 
disolución do surrealismo por par
te de Jean Schuster, Gérard Le
grand, ]ose Pierre, P.Audoin e ou
tros en 1996, tres anos despois da 
morte de André Breton. Aparte 
de negar a morte do surrealismo, e 
enfrontarse .ao grupo "disolvente", 
que se converteu -sob as siglas de 
Actual- nos arquiveiros, sepultu
reiros e bolseiros do surrealismo, o 
Grupo de París do movimento su
rrealista, publica libros e-revistas, 
asi como manifestos sobre a ac
tualidade política e cultural, entre 
os que salientan o escrito polo 
próprio Lowy e asinado polos gru
pos surrealistas de París, Pragp., 
Buenos Aires, Londres e Nova 
lork ( neste momento haberia que 
engadir os grupos de Leeds, Ams
terdam, Estocolmo, Copenhague 
e Madrid, este último edita unha 
excelente revista, "Salamandra", 
de desigual distribución) ''Herme
tic Bird surrealists an wer to ]Ur
gen Haberna ", e outros como 
"Os puños no noso peto rompi
dos", "Wotjila ainda golpea!, 
"¿Viva Zapata" Receitas de coci
ña", "Á memoria dos cadáveres 
futuros", etc. manifestos nos que 
se encontra a firma de Lowy. 

No mes de maio pasado, Éditions 
Syllepse -que publica unha colec
ción máis que interesante: "Archi
ves du surréalisme"- na ua cole
ción Uwpie Critique deu ao prelo 
ao último, por agora, volume de 
l.owy, no que se recollen oito dos 
seus textos sobre o surrealismo: 
L' et:oi.le du matin, surré.alisme et mar
xisme: "Romper a gaiola de aceiro'', 
"A estrela da mañá: o mito novo 
do romanticismo ao surrealismo", 
''O marxismo libertário de André 
Breton", 'Walter Benjamín e o su
rrealismo: historia dun encanta
mento revolucionário"0 >, ''PesiJ:nis... 
mo revolucionário: Pierre Naville 
e o surrealismo", 1'0 romanticismo 
negro de Guy Debord", ''Vicent 
Bounoure: a espada chantada na 
neve" e "O surrealismo interna
cional despois de 1969". Estes son 
os tf tulos dos traballos que confor
man o libro. Fecha o volurne un 
glosario e unha pequena mais inte
resante bibliografia. 

No texto que abre o volume, 

-------lll canta de discos lll---------

Entrega intimista 
deMugardos 
Título: É aí. 
Autor: Mugardos. 

Edita: Zouma Records. 

Xavier Mugárdos "al~a mater" da for
mación que leva o seu apelido arrode-
ouse de npvos compañeiros para gra
var o segundo traballo do grupo con . 
xérmolo en Compostela: Membros de 
Berrogüeto como colaboradores do 
disco e Alfonso Calvo, Elias Cassamo, 
Xacobe Gallego e Héctor Lorenzo co- _ 

mo compoñentes. Unha equipa para 
interpreta letras intimistas que falan 
de sentimentos como a nostálxia, o 
amor, de calma, sosego ... Dez temas 
cos que Mugardos volta á canción de 
autor fusionada coa bossa-nova e que 
se apresenta como proposta para a 
desconectar do tráfico e do ruido da 
gran cidade. • -

A película 
dos Herdeiros da Crus 
Título: All Right Chicago. 

Grupo: Herdeiros da Crus. 

Edita: Boa Music. 

Coa forza .do seu particular e polémico 
directo Herdeiros da Crus estrean máis 
de 90 minutos de música nun doble 
CD que recolle 30 temas da banda. A 
recompilación, apresentada con rótu
los que emulan os dun filme de cine- _ 
ma ianqui, recolle éxitos do grupo co
mo: Quera jos ar, Que jallo é, Operasión 
champu, O jran batacaso, Ai machotiño, 

O teu filio fuma parro, Carrapito teso, A 
chaqueta de lana, De jalisia o extranxei- · 
ro, Alabare, ]astas pistas, Dis-puta, Son 
maricón, ou Non quera nada de ti. O 
concerto, no que contaron coa colabo
ración de Metais Preciosos e As Niñas 
como "convidados de escepción", ce
lebrouse en Ribeira o 24 de Xullo do 
2000 e o responsábel da gravación, 
misturado e produción é Segundo 
Grandio de Siniestro Total. Un novo 
traballo que os .consolida como o gru
po de rapaces provocadores e machis
tas, que gostan de espirse diante dos 
espectadores. • 
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"Rom'per a gaiola de aceiro", 
Lówy explica claramente o que é 
o surrealismo. Subliñamos o ver
bo, porque o surrealismo non 
morreu. o surrealismo non é un 
grupo artístico, ou de escritores, 
ou un grupo de vanguarda,. o su
rrealismo é "un movimento de 
revolta e unha tentativa emi
nentemente subversiva de re-en
cantamento do mundo, é dicir, 
de restablecer, no corazón da vi
da humana, os momentos "en
cantados" esmagados pola civili, 
zación burguesa: a poesia, a pai
xón, o amor louco, a imaxina
ción, a maxia, o mito, o marabi
lloso, o soño, a revolta, a utopia". 

Nestes traballos, atravesados polo 
duplo encantamento do marxis
mo e o surrealismo, Lowy foxe de 
toda idea preconcebida e de todo 
dogmatismo. o surrealismo como 
liberdade, o marxismo como libe
ración. O marxismo libertário de 
André Breton, quer dicer, na es
teira de Hegel a historia como fa
zaña da liberdade- atravesa as pá
xinas. Para Lowy o marxismo de 
Breton é un marxismo "gótico", 
expresión tomada de Margaret 
Cohen (Profane llumination, Wal
ter Benjamín and the Pris of Surrea
li.st Revolution) . O marxismo góti
co, (do que Ernst Bloch e W. 
Benjamín serian conspicuos re
presentantes), seria "un materia
lismo históri-
co sensíbel ao 
maravilloso, ao 
momento ne
gro da revol
ta, á ilumina, 
ción que des
garra, como 
un raio, o ceo 
revolucioná
rio . Noutros 
termos: unha 
leitura da te0' 
ria marxista 
in pirada por 
Rimbaud, 
Lautréamont 
e la novela 
negra [cur i
va, X G] in
gle a - en 

erder de vi -
ta, nen un ó 
intre, a nece-

Nestes 
traballos, 
atravesados 
polo duplo 
encantamento 
do marxismo 
eo 
surrealismo, 
Lówy foxe 
de toda idea 
preconce, 
bida e de 
t do 
d gmati m 

idade imp ri a de combater a 
arde burgue a". De ai que Benja
min -e outr , como marxista 
peruano José Cado Mariátegui
s semi en "encantados" polo su
rreali mo. Se o ethos da sociedade 
burguesa, lembra Lowy parrindo 
d Max Web r, "é o desencanta, 
mento do mundo, o romanricis
mo (o surrealismo, continuador e 
superador do mito novo do ro
manticismo revolucionário) é, an, 
tes de nada, unha tentativa, moi, 
tas veces desesperada, de re-en
cantamento do mundo". Ese re
encantamento do mundo prodú
cese a partir de 1924, cando un 
grupo de poetas deciden -debido 
ás condicións sociais e políticas 
en que se moven- que o mundo 
burgués non debe sobrevivir. E 
decídeno non individualmente, 
senón colectivamente. 

O surreali'smo, impregnado de 
marxismo, non. se deixa dominar 
polo relativismo do marxismo do 
seu tempo (o da 'III Interna, 
cional). Breton -e máis Benja, 
min Péret, que co seu texto sobre 
o Quilombo de Palmarés, comuni-

dade de escravos rebeldes brasi
leiros no século XIX- funda, ou, 
mellor dito, pon as bases dunha 
antropoloxia da liberdade, como 
ben viu Lowy. "A liberdade -es
crebia Breton en Arcan.e 17- non 
é como a liberación a loita contra 
o mal, é a saude. Ou, se alguén 
prefiere estar na moda"[ ... ] a libe
ración e a liberdade non son a 
mesma cousa, [ ... ] a liberación é 
posibelmente a condición da li
berdade, mais que de modo nen
gen conduce directamente a ela; 
[ ... ] a idea de libertade implícita 
na liberación só pode ser negati
ya, e por tanto, a intención de li
berar non coincide co desexo de 
libertade" (Hannah Arendt, So
bre la revolución, madrid, Alianza 
Editorial, 1988, p.30). Foi o dese
xo de liberdade o que impidiu aos 
surrealistas cair nas redes do ·esta
linismo (ainda que para Pierre 
Naville non cairon na rede estali
niana porque mantiveron a liber
tade da poesía), mais continuar 
mantendo en alto a idea dunha 
sociedade comunista ("Falar de 
comunismo a este respeito -Sta
lin e a URSS- é esbardallar a pra
ce r", afirmaba en 1950 André 
Breton) porque, como di Lowy 
tomando a expresión emprestada 
a Bloch, hai no surrealismo un 
"excedente de utopía". 

A partir desta concepción do su
rrealismo Lowy, armado da dia
léctica marxista, e o encanta
mento surrealista, fala do encan
tamento producido polo surrealis
mo en Walter Benjamín, da tras
formación da heréncia surrealista 
en Guy Debord, da recepción do 
surrealismo por parte do marxista 
peruano José Carlos Mariategui<2>, 
ou da figura de Pierre Naville co 
director con Benjamín Péret de 
"La révolution surrealiste", e tros
quista de primeira hora. O traba
llo máis teórico é o dedicado ao 
"mito novo" do romanticismo ao 
surrealismo, os máis "xornalí ti
cos", aquel en que glosa a figura 
de V incent Bounoure- membro 
do grupo surrealista que se negou 
a aceitar a disolución do grupo 
por parte dos antes mencionados. 
O traballo que fecha o volume fá
lanos das experiéncias e transfor
macións -e dos grupos surrealistas 
esparexidos polo mundo adiante
sofridas, dentro da própria tradi
ción, polo surrealismo. Experién
cias que non adoitan aparecer 
nos manuais sobre surrealismo, xa 
que este é dado por morto ou en 
1939 ou en 1969, cando Jean 
Schuster desde as páxinas de Le 
Monde dá por acabada a "expe
riéncia surrealista". 

Nun pequeno volume en que 
Lowy nunca encinde en dous su
rrealismo e revolución. Son un
ha e a mesma cousa. Un libro 
onde se deixa ver a ínactualida
de actual do surrealismo.• 

XGG 

(1) Desee texto de Lélwy existen versións 
galega e española. A versión galega foi pu
blicada en fotocopia por "Os cademos d'O 
Pote", Barcelona, 1977, edicións de 50 
exemplares. A española apareceu na revista 
Salamandra . Comunicación surrealista. Imagi
nación insurgente. Crítica de La vida cotidia
na, n2 8/9, MAdrid, 1997-98. 

(2) Sobre a recepción -e comprensión- do 
surrealismo por parte de jose Carlos Mariá
tegui, pode verse "Mariátegui e o surrealis
mo", Xesus González Gómez, Grial ng 69, 
Xullo-Agosto-Setembro 1980, p. 359-362. 

-~I Arquitectura 1111-----

Arquitectura 
humanista 

Título: A Cidade Vivente. Sobre os traba

llos do arquitecto Frank Lloyd Wright. 

Lugar: Fundación Pedro Barrié de La Maza 
(A Coruña). do 19 de Oucubro ao 7 de Xa-

neiro de 2001. 
Organiza: Museu Vitra de Deseño. 

Nacido en 1867 e finado no 
1959, o norteamericano Frank 
Lloyd Wright está considerado 
un dos grandes arquitectos do 
Século XX. Reverenciado no 
seu país de orixe, Wright preo
cupouse das formas, do espacio, 
e a síntese entre os edificios e o 
seu entorno. 

Ao final dos seus días publicou o 
libro que dá nome á exposición. 
Un tratado no que reunía os seus 
pensamentos sobre da función e 
deseño, interior e exterior, dos 
edifícios. A mostra da Fundación 
Barrié apresenta unha maqueta 
hipotética desta cidade vivente, 
realizada no 1997 polo arquitecto 
George Ranallicon a partires das 
descripcións de Wright e toman
do coma referente algunha das 
suas obras máis coñecidas. Des
pois, a mostra disecciona en nove 
partes o traballo do arquitecto, 
explicando como debían ser para 
el os edificios adicados a usos co
merciais, culto, artes, recreativos, 
vivencias ... Ese repaso ilústrase 
con bocetos e planos de Wright, 
fotografías, maquetas que repro
ducen algun dos seus proxecto 
máis sobranceiros e mostras dos 
seus mobles para oficina. Porque 
Wright non se preocupaba só da 
localización e as formas externas 
dos seus edifícios. Tamén dese
ñou interiores, sillas, xogos de ca
fé, ventanais e lámparas. 

O arquitecto norteamericano 
era un humanista que creou lu
gares onde vivir en harmonía 
coa natureza, de espacios abertos 
que fuxian da uniformidade. 

E non se trata únicamente da 
perfección das formas dos seus 
edifícios, da valentía dos deseños 
ou a meticulosidade con que se 

ocupaba dos detalles e a comodi
dade das personas para as que 
imaxinaba esas construcións (o 
cal se pode observar nas reprodu
cións a escala do Guggenheim 
Museum de Nova lorque ou o 
edifício administrativo para a 
S.C . ]ohnson and. Son Company). 
T amén está o pracer visual dos 
seus planos e deseños. Wright 
era un fantástico debuxante, con 
gran sentido da cor e unha ima
xinación desbordante. Aparte, 
claro está, da perfección das suas 
liñas, o xeito no que curvas e 
rectas, formas regulares e irregu
lares se unen en harmonía nos 
seus bocetos. 

A vida e obra de Lloyd Wright 
inspiraron unha das mellares pe
lículas de King Vidor, O Ma
nantial. Na cena principal do fil
me, o arquitecto interpretado 
por Gary Cooper acaba de apre
sentar a maqueta dun edifício 
aos seus clientes. Estes felicítano 
polo innovador do · deseño pero 
lle propoñen introducir elemen
to_s arquitectónicos clásicos, pa
ra fundir o antigo e o moderno. 
Mália seres a súa grande oportu
nidad e para 
triunfar o ar-
quitecto da 
película se 
nega a reali
·zar os cám
bios que lle 
piden. 

Os traballos 
de Wright 
sempre esti
veron presi
didos pola 
consecuéncia 
coas suas ide
as sobre ar
quitectura e 
a función 
desta nunha 
sociedade 
moderna. A 
exposición 
da Barrié 
amasa un fio 

Os traballos 
de Wright 
sempre · 
estiveron 
presididos 
pola 
consecuénci 
a coas suas 
ideas sobre 
arquitectura 
e a función 
destanunha 
sociedad e 
moderna. 

comun entre os traballos <leste 
home, que viveu a arquitectura 
como moito máis que un traba
llo de inxeniaria. • 
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Terra e tempo 
N2 14-15. Maio-Decembrode 2000. Prew800pta. 
Edita: Unión do Povo Galego. 

No presente número son vários os traba
llos interesantes que se apresentan. Xosé 
Antón López T aboada escribe sobre a 
transición demográfica en Galiza e a sua 
influéncia na economía. Xabier Vence 
critica o capitalismo neo liberal e a sua. re

lación ca 
d~emprego. 
Anxela Troiti
ño analiza a 
preséncia da 
pobreza en Ga
liza. Beatriz 
Aibar resalta a 
importáncia 
do elemento 
humano nos 
novas ámbi
tos empresa
riais . Henri-

que Pérez explica como funcionan 
na planta de Citroen de Vigo as cadeas 
de montaxe. Fermin Paz interpreta os 
cámbios na regulación laboral. Xaime 
Cabeza recolle os primeiros anos de fun
cior:i.amento das ETis. Benedito Álvarez 
critica o novo sistema de FP. Ana Rua 
reflexiona sobre o novo papel das mulle
res na sociedade e Ramón Maceiras repa
ra nos novas roles do traballo no mundo 
globalizado. t 

O Pedroso 
N2 2. Xullo-Setembro de 2000. De balde. 
Edita: Assembleia Popula da Comarca de 

Compostela. 

O protagonista desta edición é o portavoz 
do PP no concello compostelán, Dositeo 
Rodríguez, duramente criticado polo seu 

comportamen
to político. 
Luís Gon\:ález 
Blasco, secre
tário da Agal, 
explica as cir
cunstáncias e 
motivos que 
trouxeron o 
cadáver de 
Daniel Cas
telao a 
Composte
la. Luís Pa
radelo ex-

plica as relacións entre 
o independentismo e a desobediéncia ci
vil. No capítulo de entrevista, Noélia 
Femández conversa con Glória Porto, 
membro de Alecrin, sobre a situación das 
rnl!lleres :-+ 

Fouce 
Periódico labrego 
de información técnica e 
sindical 

N 2 2. Xullo-Setembro de 2000. Prezo 300 pta. 

Dirixe: Lídia Senra. 
Edita: Sindicato Labrego Galego. 

O editorial está adicado íntegramente 
ao conselleiro de Agricultura, Castor 
Gago, ao que o SLG responsabiliza da 

fonda crise dos 
labregos gale
gas. Entre os 
temas que se 
incluen, des
tacan as pro
postas do 
SLG para o 
sector 
lácteo, entre 
as que se in-
cluen a eli
minación 
da superta
xa e a cria-

ción dunha inter
profisional láctea. Ademais, dáse infor
mación sobre a 3ª Conferéncia Interna
cional de Vía Campesina e a Marcha 
Mundial das mulleres . t 
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Morreu Xesus Garceiras, 
o derradeiro da saga familiar de gaiteiros de Melíde 
O pasado 22 de Outubro mo
rria, Xesus, o último dos ir
máns Garceiras, que forma
ran un dos grupos de gaitei
ros de meirande importáncia 
na segunda metade deste sé
culo. Animadores no seu dia 
da Asociación de Gaiteiros 
Galegos, o nome de Garcei
ras venlle por onde foron na
dos, no lugar do mesmo no
me da parróquia de Santa Ma .. 
ria dos Ánxeles, en Melide. 

Xosé Fuciños Domingos, discí
pulo' xunto cos seus compañei
ros de Froito Novo de Gabriel 
Garceiras, verdadeira alma mater 
do grupo, escribía unha pequena 
biografía do grupo cando, mere
éidamente, foille dado o nome 
de Gaiteiros Os Garceiras a un
ha rua de Melide en 1992. 

tos sucedianse con periódica 
frecuéncia, atá os primeiros 
anos dos cincuenta en que, 
por mor do traballo e a emi
gración, os irmáns Arturo, 
amón e Emilio teñen que mar
chara para A Coruña, Euskadi 

· e Catalunya. A pertir de en
tón pasan polo grupo diversos . 
músicos~ como Manuel Rua, 
Xesus González, ~antiago 
Cea, Enrique dos Anxeles, 
Antonio e Cándido Blanco, 
Xosé de Martiño, António Sil
vela, Luis e Moncho Mato, 
Enrique Rubio e Eduardo Cos
toya. 

As orixes do gruRo remóntan
se a 1943, cando, á idade de 
doce anos comeza Gabriel, cos 
seus irmáns Arturo e Suso, a 
dar as primeiras notas musi
cais nuns vellos punteiros, ata 
que á fin adquiriron unha ga,i
ta, un tamboril e un bombo. 
A primeira festa que contrata-

Xesus Garceiras, segundo polo esquerda na derradeira fonnación do grupo en 1971. No centro, Gabriel Garceiras e, á direita co 

T eñen gravado no 68 un disco, 
hoxe esgotado, coa casa Belter e 
colaboraron en diversas xiras co 
Ballet Rey de Viana, ademais 
de receber colectiva e indivi
dualmente numerosos prémio e 
recoñecementos. Os Garceiras, 
en palabras de Xosé D. Fuciños, 
"tiñan unha afinación exquisita 
e unha forza expresiva (gaitas 
en Si bemol e uso da ronquera) 
que tiña sona de encher o ar 
coa nosa música dun xeito for
re, cun estilo sóbrio, liso pero 
ao tempo elegante".• 

· bombo, Xesus. 

ron foi a do Carme, no ano 
1935, na que cobraron doce 
pesos polo labor musical de 

O Festival Internacional 
de Cinema Independente 
de Ourense na V edición 
O vindeiro Venres 4 inaugúrase 
en Ourense a quinta edición do 
Festival Off d e Ourense que se 
prolongará até o día 10. Na sec
ción competitiva de longametra
xes ; ·articiparán 12 filmes a con

de visionar un trailer de "O bos
que animado", a película 1de 
animación que· está a preparar 
Dygra e coñecer os plans das 
produtoras Continental e Porto
zás Visión. 

curso, mentras que na 
de curtametraxes se
rán 26 as cintas que 
teñan opción de le
varse os prémios. 
Dentro do a_partad9 
de "curtas" existe un
ha sección competiti
va para as producións 
galegas e portuguesas, 
denominada Eixo 
Atlántico e que outor
ga un prémio ap tra
ballo máis salientábel. Francisco Rabal en Diver:timento. 

Os galardóns que se entregan 
no OFF son o Gran Premio Cal
pumia á mellor longametraxe, o 
concedido polo público ao me
llar filme e por primeira vez cla
se o galardón ao mellor director · 
novel europeu. A inauguración 
correrá a cargo do filme da me
xicana María Novaro "Sin dejar 
huella", con Aitana Sánchez 
Gijon no papel principal. Para a 
clausura resérvase "Divertimen
to", unha ópera prima de que 
foi íntegramente rodada no Te
atro Jofre de Ferrol e que conta 
como protagonistas con Federi
co Luppi e Francisco Rabal. A 
produtora galega Formato ten 
unha pequena participación 
neste filme. Outras empresas da 
Terra vencelladas ao audiovi
sual presenterán os seus vindei
ros proxectos durante o decurso 
do Festival e asi haberá ocasión 

A sección retrospectiva desta 
edición estará adicada ao cine
asta inglés Michael Winterbot
tom, un bo exemplo do cine 
independente que se realíza en 
Europa. Na sección "A memó
ria histórica" repasarase a irici
d en ci a da obra do ferrolano 
Gonzalo Torrente Ballester na 
grande pantalla, postQ que o es
critor traballou como guionista 
para as longametraxes "Rebel
dia" e "Surcos". Tamén se edi
tará un libro que recolle esa re
lación de Torrente co sétimo 
arte, coordenado por Julio Pé
rez Perucha e Xosé Luís Castro 
de Paz. No decurso das proxec
cións de filmes que non se viron 
na cidade das burgas cómpre re
flectir a presencia da cinta ar-
· xentina "Garage Olimpo" e a 
portuguesa "Jaime", inédita nos 
cinemas galegas. • 

tres dias. P~lo ano 1938 sú
manse ao grupo os outros tres 
irmáns, Ramón, Xosé e Emi-

En Valladolid 

lio, co que quedou constituido 
o grupo "lrmáns Garceiras". 
Dende o ano 1944 os contra-

as mellares películas non concursaban 
Defraudara~ Diver~mento, Bailame el agua e Las rq,zones de mis amigos 

-0- F. ÁLVAREZ/VALLADOLID 

Do 20 ao 28 de Outubro cele
brouse a 45 Semana Interna
cional de Cine de Valladolid. 
Unha edicción na que defrauda
ron, en maior ou menor medida, 
as películas españolas Divertimen
to, Bailame el agua e Las razones 
de mis amigos. Notouse unha cer
ta tirantez e desacougo entre o 
público ~ a dirección do festival 
( incomprensíbel prohibición ao 
público de asistir á leitura do 
palmares para -a prensa, de acce
der aos pases de prensa, quedan
do en ocasións as sa:las médio va
leiras). Demostrouse, como case 
sempre ocorre nos festivais, que 
as mellares películas non son se
leccionadas a concurso e ocupan 
as periférias do festival: Ciclo Mi, 
ke Leigh, Escrito por Arthur Miller, 
15 x 15 ou Punto de encuentro. 

O máis saientable na sección 
oficial a concurso foi a partici
pación por primeira vez dunha 
película das Filipinas, Azucena de 
Carlos Siguión-Reyna, xa que os 
platos forres da sección oficial 
proxectaronse fóta de concurso 
Dtmcer in the dark de Lars V on 
Trier, Bread and roses de Ken Lo
ach e Brother. No cic.lo Mike 
Leigh atopámonos con Naked, 
Secrets and Lies ou a última 
Topsy Turvy. Nas adicadas ao 
dramaturgo Arthur Miller, amáis 
relevante foi The Misfits de John 
Huston ( ofereceuse tamén unha 
exposición de fotos da axencia 
Magnum ao cutnprirse 40 anos 
da rodaxe da película). No ciclo 

15 X 15: o patrimonio cinemato, 
gráfico europeu, aparte do clásico 
de Berlanga, Plácido (proposta 
por Fernando Trueba) salientar 
as propostas polos cineastas Mi
chael Hanecke (Ceo ou inferno 
de Wolfgang Mümberger), Lars 
Von Trier (0 ben e o mal de Jor
gen Leth), Ulrike Ottinger (O 
desaparecido de Peter Lorre) e 

Marion Hansel (O home do era, 
neo rasurado de Andre 
Delvaux). Na habitual sección 
Punto de Encuentro atopámonos 
desde o clásico restaurado Rear 
window de Alfred Hitchcock, a 
ultima de Zhang Yimou, Yi ge 
dou bu neng shao ou sorpresas co
mo a israelita Hachaverim Shel 
Yana de Arik Kaplun.• 

Palmarés 

Espiga de Ouro ex-aequo Requieri far a dream de Darren Ar\i)nofsky e a La vil/e est 
tranquile de Robert Guédiguian, unha espiga compartida para contentar a tocio o 
mundo e aqueles que reclaman que o festival arrisque (Réquiem far a dream) . 

Espiga de Plata a Girlfirh de Karyn Kusama, o despróposito do xurado <leste 
ano foi premiar a tópica e telefílmica história de redención persoal acraves do 
boxeo, esquecendo as criticas Liam de Stephen Frears e La voleuse de Saint Lu
bin de Claire Devers ou a magna Yi Yi de Edward Yang. 

Prémio Pilar Miro á mellor dirección novel a Stephen Daldry por Billy Elliot, 
acadou tamén o prémio do público. 

Mellor Actriz a Ariane Ascaride por La ville est tranquile de Robert Guédi
guian. Convén tamén falar do excelente traballo de Gillian Anderson na pe
lícula The Hou,se of Mirth de T erence Davies. 

Mellor Actor a Damián Alcázar, pot La Ley de Herodes de Luis Estrada 

Mellor Fotografia a Norman Christianson, por La Ley de Herodes de Luis Estrada 

Especial do Xúri a Las· razones de mis amigos de Gerardo Herrero. España non 
pode faltar no palmarés. 

Prémio da FIPRESCI a Esperando al Mesías de Daniel Burm;:in. 

1 º Prémio Tiempo de Historia a Cra<J de Hedí Honigmann, duro alegato 
contra a loucura da guerra e dous segundos prémios a A st petersburg symphony 
de Sasha Snow e Min ml:Ímma hade fjorton bam de Lars-Lennart Forsberg. 

Prémio da Xuventude na sección oficial a Luna Papa de Bakhtiar Khudojna
zarov. 

Espiga de Ouro á mellor curtametraxe a Le Taxi de Gabriel Mamruth. 

Espiga de Prata á mellor curtametraxe a Nu de Drago~ luga. 

Especial do Xú~i ex-aequo a Bone de Darren Walsh e a Le Chapeau de Mi
chéle Coumoyer. a 
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IDENTIDADES: 

Moru11;a Femándex 
e Andreo Costas. 

(ADERNOS DE VIAXE: 

Antoine D' Agata. 

KUROISTAN: 

Ad van Denderen. 

TERRAS ESGAZADAS: 
Xúlio Villarino 

A Fotobienal 
cumpre nove anos 

Seis expC?sición abertas até o 1 7 de Dec~mbro 

Pontual á cita, o Centro de Es
tudos Fotográficos abriu unha 
nova edición desta multiexpo
sición que ten como centro a 
cidade de Vigo. A Casa das 
Artes é a que concentra a 
maioria da obra: a colectiva Vi, 
govisións (con obras de Milagros 
de la Torre, José Ma.nuel Fors, 
Antoine D'Agata, Ana Teresa 
Ortega, Belén Gómez e Julia 
Germain); a Exposición Central 
agrupa obras de Gilles Peress, 
James Nachtwey, Graciela Sac
co, Eric Larrayadieu e os colee, . 

tivos No Olho da Rua e S,21; e 
na mostra Identidades obras de 
Andrea Costas, Maruxa Fer, 
nández, Belén Liste, Zor~ida 
Marqués, Roberto Ribao e Cris
tina Rodríguez. 

Na recuperación .de fotografia 
histórica tócalle o tumo ao Ar, 
q~ivo J .M .. Massó, que se expón, 
só até o ~ de Decembro, no 
Centro Cultural Cai:xanova. As 
outras mostras desta Fotobienal 
son Náufragos da Cidade, de Je
an-Fran<;ois Joly (Centro da _ 

Fundación Caixa Galicia); Ca, 
demos e Viaxe de Antoine 
D'Agata (Sala Os Peiraos); as 
fotografias sobre o ~urdistán das 
fotoxomalistas Susan Meiselas e 
Ad Van Denderen (Sala do 
COAG) e a colectiva Yerras Es, 
gazadas de Javier Iglesias, Javier 
Teniente e Xulio Villarino. 

Con motivo desta novena edición, 
. o Centro de Estudos Fotográficos 
ven de abrir unha páxina web 
( www.fotobienal.com) con infor
.mación comprida da mostra. • 
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A reconstrucción do Partido Galeguista e 
·a polémica con Castelao 
Del Riego publica a sua correspondénc.ia p9líttca co exílio 

* XAVIER CASTRO 

0 PRESIDENTE DA REAL ACADEMIA GALEGA E ANTIGO 

DIRIXENTE DO PARTIDO GALEGUISTA NA CLANDESTINIDA~ 
DE, NA ETAPA MÁIS DURA DO FRANQUISMO, FRANCISCO 

FERNÁNDEZ DEL RIEGO CONSERVOU UN REPERTORIO DE 

DOCUMENTOS, COMPOSTO PRIMORDIALMENTE POR CAR~ 

TAS E INFORMES DO PG E CASTELAO, QUE REVISTEN UN~ 
HA IMPORTANCIA MOi NOTABLE PARA O COÑECEMENTO 

CABAL DA HISTORIA DO GALEGUISMO. AXIÑA VERÁN A 

Tras dos contactos establecidos por 
Ramón Piñeiro con galeguistas cis
cados por toda Galicia, puido ó ca
bo celebrarse unha xuntanza clan
destina do Partido Galeguista, en 
xullo de 1943, nunha casa de pes
cadores alugada por Francisco Fer
nández del Riego en Coruxo, aldea 
da beiramar viguesa. Asistiron a 
asamblea arredor de 20 afilados ó 
PG dos que se tiña 
clara constancia da 

O PG teimaba en acadar a unión de 
todas as forzas políticas arredor da 
cuestión autonómica para que acep
tasen a proclamación ·da vixencia 
do Estatuto galego no momento en 
que se restablecese a República en 
España. Entendía que esta mesma 
unión deberíase producir no exilio 
para que a cuestión galega gravitase 
eficazmente na política republicana. 

Complementa
riamente atendían 

súa fidelidade ó e 
ideal. Gómez Ro- astelao pedía 
mán presidiu a 

os galeguistas o pla
no da alianza cos 
nacionalistas vascos 
e cataláns en Ga
leusca, da que ta
mén se valeu Cas
telao no exilio, con 
vistas a xogar un 
papel relevante no 
momento no que se 
sustituira o réxime 
franquista por un 
goberno provisorio, 
que neses anos pa
recía un obxectivo 
alcanzable. Pacían 
tamén un segui
mento coidadoso 
da evolución da di-

xuntanza e entre os 
asistentes se atopa
ban os seguintes re
presentantes: pola 
Coruña: Mariñas 
del Valle e Dónega 
Rozas; por Santia
go: Barreiro Sala
ño; por Lugo: An
xe l Fole, Emilio 
Gil, Gómez Aller e 
Figueroa; por Mon
fo r te : os ifmáns 
Cesáreo e Camilo 
Saco; por Ourense: 

ma1ormarxe 
de confianza e 
menos consignas 
impostas 
autoritariamente. 
Tamén solicitaba 
o recoñecemento 
do papel 

Vicente Bóveda, 
Leuter O. Salgado, 
Bieito Femández e 
Salvador Rei; por 

do galeguismo 
na América. . plomada das gran

des potencias, e da 
ONU , agardando 
unha posible interPontevedra: Emilio 

Álvarez Gallego; por Vigo: Fer
nández del Riego, Remixio Gánda
ra, Celso Collazo e Viñas Cortego
so; por Madrid: Fermín Penzol e 
Femández Oxea. 

A asamblea elixíu un Comité 
Executivo provisorio composto 
por Otero Pedrayo, Gómez Ro
mán e Plácido R. Castro, e nome
ou tamén ós delegados comarcais. 
Pero sobre todo serían os militan
tes máis xoves, Fenández del Rie
go e Ramón Piñeiro, os que asu
mirían a maioría das responsabili
dades políticas. Carballo Calero 
non se ocuparía de "facto da res
ponsabilidade asignada, aínda que 
sempre quixo estar ó tanto das ac
tividades galeguistas. 

O labor do PG no frente interior 
estivo centrado na orgaización do 
partido, na laboura proselitista e no 
establecemento de contactos con 
outras formacións da oposición po
lítica antifrariquista, tanto do inte
rior en Galicia como do conxunto 
do territorio español; participou de 
xeito especial nunha das súas plata
formas de converxencia, a "Junta 
Gallega de Alianza Democrática" 
dende 1944, aínda que foron estas 
unhas relacions problemáticas e de 
vencellamento variable. 

vención que liquidase o réxime de 
Franco. Prestaban pois notable 
atención as relacións inemacionais, 
pendentes sempre dos comunicados 
das embaixadas e das negociacións 
das autoridades republicanas no exi~ 
lio cos representantes das principais 
democracias occidentais e atentos 
as combinaciÓns que se ensaian: 
restauración da república, da mo
narquía, plebiscito sobre ambas, 
tentativas de conciliación entre 
vencedores e vencidos ou de simple 
liquidación do réxime, para abesu
llar cal deberían considerar máis co
menente ou cal tiña máis visos de 
efectivizarse. 

Castelao 
no goberno do exílio 
O momento máis brillante ven da
do polas negociacións de Ramón 
Piñeiro en Francia que, co apoio 
dos representantes de Galeusca, fi
xeron posible a incorporación de 
Castelao ó Gobemo de Giral en 
1946. E o envés máis penoso: a súa 
detención, xuntamente cos irmáns 
Saco, que obrigou ó PG a esforzar'" 
se na cobertura xurídica e no sos
tén económico dos presos gale
guistas. Polo demais, a sustitución 
de Piñeiro na Secretaría Política 
do Comité Executivo por Fermín 

LUS DA MAN DA EDITORIAL GALAXIA. PROPOÑOME NESTE 

ARTIGO FACER UNHA GLOSA DO SIGNIFICADO E ALCANCE 

DESTE REPERTORIO DOCUMENTAL, CENTRÁNDOME~ NA PO; 

LÉMICA QUE TIVO LUGAR ENTRE O PG E A SÚA FIGURA 

MÁIS CONSPICUA NO EXILIO: RODRÍGUEZ CASTELAO. Co; 

MO ANTICIPO, ADXUNTO UNHA CARTA INÉDITA DE CAS; 

TELAO, NA QUE ALUDE ÁS SÚAS DISCREPANCIAS CO SEU 

PARTIDO, DATADA EN Bos AIRES, o 7 DE AGOSTO DE 1946. 

Foto de Castelao correspondente ao pasaporte datado en Outubro de 19~. 

Penzol, menos diplomático e expe
rimentado, contribuíu a facer máis 
asperas as relacións con Castelao. 

Acadar proxección notoria sobre 
amplios grupos sociais dende a 
clandestinidade non era dende logo 
unha tarefa doada. A laboura de 
masas brillou en xeral po la súa au
sencia. Primeiramente en octubro 
do 1945 e despois en xullo de 1946, 
cando considera que existen indi
cios no horizonte político que pare
cían vaticinar un cambeo de réxi
me, o PG fai un esforzo por incre
mentar a súa afiliación, e trata de 
despregar maior dinamismo e acti
vidade; no ano 1946 resolve a edi
tar un boletín (Roteiro), trata con 
máis resolución de evitar permañe
cer reconcentrado nos contactos 
con outras formacións políticas e 
promove un traballo de proselitis
mo no ambito do ensino, plante
xándose ademais un plan de acción 
con maior grado de concreción. 

Por outra parte, ó pouco tempo de 
terse reconstituído o PG na 
clandestinidade trata de orgaizar o 
galeguismo no frente exterior, para 
o que era indispensable contar con 
Rodríguez Castelao. A correspon
dencia que axiña se publicará per
mite detallar as vicisitudes da rela
ción entre o PG e o seu ilustre exi
liado, que actúa primeiro en calida-

de de presidente do Consello de 
Galiza en Bos A ires, e despois, con
tinúa como ministro do gobemo 
Giral en París. En relación con esto 
último, é mester sinalar que Caste
lao fixo tamén pola súa banda ím
probas xestións para obter a conce
sión dun ministro que representase 
ós galegas no gobemo Giral. 

A percepción da situación política 
do réxime e da oposición en Gali
cia e no conxunto de España era 
moi distinta segundo se fixese den
de a óptica do interior ou dende a 
máis distante do exilio. A distancia 
xeográfica era nos anos corenta, da
dos os medios de comunicación 
existentes, un condicionante moi 
serio e non é de extrañar que os 
exiliados dispuxesen dunha infor
mación escasa e pouco actualizada 
e, consecuentemente, tivesen unha 
visión desfasada do. estado da cues
tión, padecendo o clásico síndrome 
do reloxio parado, fenómeno carac
terístico de practicamente todos os 
exiliados que no mundo teñen sido. 

Castelao, receoso e escarmentado 
do perxuicio que representaban pa
ra a causa republicana as divisións 
partid;:i.rias, e vendo que entre os 
partidos políticos no exilio se esta
blecían unhas relacións entrevera
das de personalismos e sectarismos, 
avogaba por un tipo de orgaización 
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máis amplia que a estrictamente 
partidaria, ó xeito da lrmandade, 
en contraste cos desexos do PG de 
dispor de simples delegacións no 
frente exterior. Castelao pedía 
maior manee de confianza e menos 
consi.gnas impostas autoritaria
mente. T amén solicitaba o recoñe
cemento do papel do galeguismo 
en América: galeguizando a colec
tividad e emigrada, conse"guindo 
que avanzase o proceso estatutario 
nas cortes republicanas celebradas 
en México e xestionando a defensa 
dos intereses colectivos da Terra 
por medio do Consello de Galiza; 
sen esquecer as actuacións -que 
eles tamén fixeran e non só os ga
leguistas do interior- para acadar a 
representación de Galicia no go
bemo republicano no exilio. 

Consideraba Castelao ó Consello 
de Galiza como unha peza esencial 
na tentativa de erixir unha arqui
tectura gubernamental de alternati
va ó rexime, do mesmo xeito en 
que dispuñan dela os vascos e cata
láns: Galicia debía ter se non un 
gobemo provisorio polo menos al
go que se lle asemellaba: unha re
presentación fideicomisarial inte
grada por deputados das Cortes re
publicanas. E procuraba tamén a 
equiparación con eles na obtención 
dun ministerio no gobemo republi
cano do exilio. Motivo de fricción 
primordial entre o galeguismo de 
aquí e de acolá foi a constatación 
de que o Conselln de Galiza, a pe
sares dos denodados e meritorios 
esforzos do seu presiden te, non pa
sou de ter unha represen tación es
casa -cinco deputados no seu me
lla r momento- e non conseguíu o 
amplio respaldo que n ecesitaba en
tre as forzas políticas da oposición 
do exilio e non digamos xa do inte
rior. Este feíto foi claramente perci
bido polo PG que se viu na obriga 
de xogar con outras cartas. 

N as cartas cruzadas entre o PO e 
Castelao aprécíanse contradiccións 
en relación coa opinión que man
t iñan verbo do gobemo Gira l. 
Contradiccións nos matices que 
axudará ós investigadores a discer
nir as diferentes posición políticas 
en liza: Gira! designara a Castelao 
ministro en calidade de repre en
tante galeguista. Castelao no escri, 
to de resposta ampliaba a repre en
tación ás forzas do interior e a con
fianza das colectiv idade galegas en 
América. Pero neutro lugar afirma 
ser o representan te do PG, po to 
que ese goberno se configuraba en 
base a representación dos partidos 
e non dos pobos, o que non era 
óbice para que se irrogase tamén 
nalgúnha ocasión a representación 
de toda Galicia simbolizada na súa 
persoa. Sintetizando a discrepancia 
de Castelao e o PO: este quería que 
o ministerio fose ante todo do par
tido e, en segundo lugar, de Galicia 
e Castelao invertía o arde deste bi
nomio e lle engadía ademais a re
presentación do CG e as colectivi
dades emigradas en América. 

Agora ben, toda esta serie de dis
crepancias que vimos de ensarillar 
non nos deben facer perder de vis
ta a perspectiva primordial: sabe
dores de que os que os unía sobar
daba con gran diferencia as pon
tuais e concretas desavenencias, 
estas non impediron que a coope
ración entre eles continuara nin 
fixeron que os exiliados en Amé
rica dubidase á hora de atender a 
solicitude de axuda económica do 
PG co obxectivo de atender os 

. presos e financiar o traballo parti
dario na clandestinidady. • 

Caste 
tas d• 
pola j 
opera 
terior 
explic 
mand 

Bosl 

Meus 

o 
elo, ¡;x 
da;pc 
'se a 52 

comp1 
pois s 
lla, et< 
tando 
sóio r 
viven 
am.mc 
no me 
da en 
dias ru: 
damii 
dapol 
bidoa 
natura 
chegai 
noG 
verdad 
alle qu 
ro, qu( 
ranon 
seu est 
en trib 
para Il 
mantí1 
forad 
tas, e e 
de Seg 
prome 
dencia 
de que 
este g 
poi da. 
campa 
(esto 
n n te 
para ro 
roqu 
va; qui 
dedeb 
des paJ 

escatin 
ma;se1 
non dE 
con tir. 
dirixm 
que co: 
ten res¡ 
ciónd 
cousa s 
<linaria 
non-o 1 

botand 
Eso p6c 
go fa1ál: 
eiquía 
que est 
lleitas e 
-toda;, 
o diñet 
ro-, pe! 
peito p 
tarias a: 
non se 
xeto in 
coidará 
a él pe< 
dito qui 
to. Xaf 
meter e 

' porta qi 

atendid 
mas as , 



s 
) 

1 

a 

·ª 
i-

i-

rr 

r-
l

s, 

n 

a 
lo 
)S 

.i-

A NOSA TERRA. G~~O 2 DE NOVEMBRO DE 2000 • N2 959 3 3 

CARTA DE CASTELAO DIRIXIDA AO PARTIDO ÜALEGUISTA NO: INTERIOR 
. I . . . ·' .· ,· . .. ' . . 

Castelao expresa neste documento Vari~s <Uscrepancias.cos galegcls
tas do interior. En efecto, considera que na detención de Piñeiro 
pola j,olicía puido influir certo grado de imprudencia no xeito de 
operar dos galeguistas do interior. Ofrecía o apoio económico do ex
terior que se. precisase e, a piques de sair para Parl:s -aproveita para 
explicar as causas da demora na súa partida-, indica o PG que lle 
mandasen as cartas a través de Bos Aires ata que non comunicase o 

~eu end~~ezo en Parl~, e que prega que continuasen enviando infor
mación ós galeguistas bonaerenses; pero reclama menos xuicios e 
consignas e roáis elementos de xuicio para. poder facerse el perso
nalmente a súa propia composición de lugar. Red~ma .un maior .
marxe de confianza e que se admitisen as súas · valoracÍóns sobre o 
exilio, do mesmo xeitt> que el aceptaba as do PG sobre a situación 
no interior. Tamén se amosa reticente en relación coa "consigna" 

do PG.de colabo~ con Pla. ·R~prÓchalles gu~ non aéeptaran seria
mente o Consello de Galiza e pedíalles que non rebaixaran o carác
ter da súa representación no goJ>emo Giral admitindo que el, como 

~ facían os ministros vasto e catalán, pooería considerarse como re
. presentante de Galiciá. Notifica ·que.os partidos galegos de.México, 

con excepción dos socialistas, gracias a unha xestión realizada 
por Rodolfo Prada, comunicaran a Giral o seu apoio a Castelao. 

'Teño concencia do meu deber, como galeguista, como galega, 
como republicán e como home decente' 

Bos Aires, 7 de Agosto de 1946 

Meus queridos irrnáns: 

a testo á va;a carta do 14 de maio. Moito 
apenou a detención dos imláns que esta
en Madrid. Xa tíñamos coñecimento d

elo, por lruxo; pero coidábamos que non foran deti
dos por "galeguistas" e con.fiábama; en que se iñora
se a saida de Santiago a París. A decir verdade, non 
comprendemos como se obrou tan alegremente, 
pois Sanáago cheg u a fular n-un mitin en Marse
lla, etc, etc. Xustamcnte, cu esaibírallc a París, con
tando con que non retomaría a Hespaña ou que 
sóio retomaría para vivir na dandestinidade, como 
viven algúns vascos dirixemes, e por cablegrama 
anunciáralle a dita carta; pero el marchouse. T eño 
no meu poder unha carta de Santiago que fo¡ l:xlta
da en Frarua por correio ordinario e que a e.scribeu 
días antes da súa detención; nesa carta acusa recil:xl 
da miña, que lle escribira a París e que lle fo¡ remiti
da poi-a; vascos a Madrid, e confesa que de ter reci
bido a miña carta non houbese saido de Franza. Era 
natural que non abandoase París mentras eu non 
chegara alá, pois asi. me SU5tituiría provisionalmente 
no Gobemo e cando eu chegase organizariamos de 
verdade a representación de Galiza no eisilio. Decí
alle que por telégrafo me dixese se necesitaba diñei
ro, que eu lle remitiría inmediatamente. Foise e ago
ra non somentes está preso, senón que na; priva do 
seu estraordinario valimento, ensumíndonos a todos 
en tribulacións terribles. Este foi un golpe moi rudo 
para min e para todos cantos coñecen o caso. Nós 
mantívemolo en segredo, porque lruxo díxonos que 
fora detido por asistir a unha xuntarua de sindicalis
tas, e con.fiábamos en que sairia da Oireición Xeral 
de Seguridade, ao comprobar que non era un "com
prometido" ... Nós dende eiqui observamos a impru
dencia de que ahí se fai gala, pois non ternos ideia 
de que os n nemiga; sexan uns parvos. En fin: 
este g lpe foi terribel e c mpre remedialo como se 
poida. e vós con iderades necesario facer unha 
campaña n teri r para salvar n irrnáns 
(esti en caso d que tean amcazad de m rte) 
non ted máis que dicil . necesitades diñeiro 
para axudalos tam n pod es decilo e fu.rase o esfor
ro qu as circunstancias demandan. T eño que decir, 
va; que nós non tem cque adiviñar as c usas e 
de debedes falar con franqueza absoluta, como fala
des para enxuiciam políticamente, pois nós non 
escatimamos sacrificios de ningunha indole e quere, 
mas ser diña; da libertade en que vivimos. Pero vós 
non decides nada e as verbas hai que arrincárvolas 
con tirabu1.6n. Agora mesm coido que vós poded.es 
dirixirvos a nós por correio ordinario, decindo o 
que compra decir, pois como non hai censura non 
ten responsabilidade quen escribe, se toma a precau
ción de firmar a carta con nome suposto. Outro 
causa sería que nós vos escrebísema; por correio or, 
dinario, confiando en que non hai censura, pois eso 
non-o devema; facer; pero vós, sf, poded.es escrebir, 
rotando a carta lonxe do sitio en que vivides, etc. 
Eso pódese facer e debe facerse. Na carta de Santia, 
go falábame dunha aición a realizar, e decía de facer 
eiquí colleitas de diñeiro, cousa que pode realizarse e 
que estarna; dispostos a realizar. Ü)nste que as co
lleitas están moi desacreditadas entre a xente meia 
-toda;, todos, contribuiron a desacreditalas, por que 
o diñeiro colleitado non•se adicaba ao fin verdadei
ro-, pero nós librámona5 de toda censura a este res
peito porque nunca quixeinos adicamos a humani
tarias axudas e quén nos dá diñeiro a nós sabe que 
non se invirte en cousa algunha que non sexa o ob
xeto invocado. Por eso tema; prestixio e ninguén 
coidará que o enganamos. se algún dia nos diri.xima; 
a él pedfndolle unha axuda en diñeiro ... Fica, pois, 
<lito que farem(X} o que vós indiquedes a este respei
to. Xa falamos desto e todo está preparado para aco
meter o traballo que sexa indispensábel. E non im:.. 
porta que eu non estea eiqui. Falade, pois, e seredes 
atendidos; pero non agardedes a que .:vos arrinque
mos as verbas como--vim°'5 facendo deica agora. 

N ós sairemos para París no barco Campana, 
que sairá de eiquí o dia 23 ou 25 <leste 
mes. Pareceravos que tardei moito en sair, 

e dígovos que de non ser ministro seríame dificul
toso arranxar as causas antes. Por eso eu quería que 
en París quedara Santiago, pois non se pode sair 
para alá o dia que a un lle dá a í@!la, coa dificulta, 
de dos transportes e até o arranxo de papeis. Sairei 
de Bos Aires, pero eiquí queda Alonso Ríos, Elpi
dio e Picallo, asistidos por unha organización de ti
po irmandiño e un grupo de amigos e irmáns que 
valen o que pesan. Debedes seguir escrebindo a 
Bos Aires, pois este é, hoxe por hoxe, o único con
ducto proprio que ternos, e deiquí rnandaranme as 
cartas por via aerea -tres dias-. Del:xl advertirvos 
que as vosas cartas de Partido non son as que de
bedes dirixir a Alonso Ríos, que é o Segreclario do 
Consello, senón os infor-

a París para axudarme. Necesito axuda, pero non 
axuda dún calquera. Non seise Plá será o que de
nantes era, pois pasaron oito anos dende que o vin 
por derradeira vez; pero eu non podo comprome
terme a telo ao meu lado así porque sí. V ós estades 
ahí, en· contaito con problemas, como decides, e 
ninguén discute as vosas decisións; pero nós esta
mos no eisilio, en contaito cos problemas tamén, e 
ternos dereito a tomar decisións e a que se respeten 
cando se trata de causas do .esterior. Non discuto 
que Plá se:xa o home do Partido Galeguista en 
Franza, pois non sei con quén contamos alí; pero 
eu coñezo a Plá mellor que vós porque durante 
dous anos estivo moi perto de min. Ogallá que se
:xa o home que necesita o Partido Galeguista en 
Franza; pero eu determiñarei, dispois de estudar o 
caso a concencia, se deoo ou non telo ao meu la-

do. ¿Entendido? As causas 
mes que no eisilio necesita
mos e que poden sair do 
Partido Galeguista ou de 
outro Partido comprometi
do con nós. V ós tendes a 
manía de mandar os xui, 
dos feitos e moi ben ordea
dos, pero nós agradecería
mos que ademais nos man
dárades os elementos de 
xuicio para que vos com
prendéramos mellar. Ne
cesitamos saber moitas 
cousas que nunca contades 
e que nós necesitamos sa
ber para termos unha ideia 
do que ahí ocurre e de co
mo ahí pensa a xente. Nós 
sabemos moitas causas que 
cantan os que veñen dahí, 
e os xomais máis impor
tantes cantan sucesos ocu
rridos en Galiza dos que 
vó endexamáis falades. 

'Xa dabondo vos 
compre decilas con rudeza. 
Non ahonda unha ou duas 
semanas de estadía en 
Franza para decidir en cou, 
sa tan grave. Eu . teño con, 
cencia do meu deber, como 
galeguista, como galega, 
como republican e como 
home decente, e non aca
tarei máis que o debo aca
tar. as causas do eisilio vé
molas ~ellor os eisiliados. 
Ü)mprendo todo, todo; ·pe

. ro vós debed es de estimar 
un pouco máis o que leva
mos feito en dez anos de 
desterro. A min non me 
parece ben que na vosa de, 
rrade_ira carta me faledes 
das· "consignas que me 
mandaredes". Eso das "0on
signas" está desacreditado 
dende hai rnoito tempo. Eu 

trabucáchedes ao non 
darlle importáncia ao 

Consello de Galiza ate 
o estfemo de ·non 

recoñecelo, xuzgando 
as causas con un 

criterio lóxico, máis 
próprio de xente do 

Mediterraneo que .do 
Atlántico" 

Por exemplo: ¿Queredes 
fu.cernos o favor de decir si hai ou non guerrilleiros 
n montes, e a aición destes guerrilleiros é im
portante ou non, se aituan como un exército diri
xido ou se cada un fa¡ o que quer, se as xentes con- _ 
sideran este meio de combate como útil, se as xen
tes meias están conformes con que os guerrilleiros 
aumenten e se impoñan, etc, etc.? Nós necesita
mos saber moitas causas que non-os contades. Así, 
pois, seguide escrebindo a Bós Aires e tende en 
conta de que xa non vos dirixides a xente do Parti
do, pero sí a xente que está ben probada no amor a 
Galiza. T ende en conta que en Bos Aires eisiste 
unha organización axeitada ás realidades sociais 
máis que ás políticas, pois sementes así conqueri
rnos a forza de que dispoñemos. Xustamente neste 
décimo aniversario do Plebiscito autonomista le
vamos a caoo dous actos impoñentes -un mitin e 
un banquete- organizados poi-as entidades provin
cia is, a Federación de Sociedades Galegas e a lr
mandade, que non as máis vivas. Esto compre <':oi
dalo e coidarse. Así, pois non deixedes .de seguir 
escrebindo, pero sabendo que vos dirixides a quen 
se vai a enterar das vosas cartas. Debo explicarvos 
que Alonso Rios dará canta á Ü)misión Ü)nsulti
va da lrmandade Galega -a lrmandade presídea 
Prada- e a Comisión de Facenda,- formada por 
xente moi responsabel e moi patriota. Non dei
xedes de escrebir eiquí pol-a mesma Anduriña ou 
outra que xa se está buscando, pois non convén 
que esto se veña abaixo. Pídovolo porque sei que é 
necesario, por non decir indispensabel. · 

Dude Franza estrabeceremos coñ.taito segu, 
o. lci tamén alá o vasco Lasarte, que forma 

- parte do gobemo vasco como ministro do 
interior, i é fntimo amigo meu. Esto permitiranos 
estar en contaito: Dende logo debo decirvos que 
me conviría que forades pensando en quén debe 
sustituir a Santiago, que segun carta súa pensaba ir 

non me atrevería a darlle 
consignas a ningún ''home" 

nin coido que haxa un ''home" que as reciba. Ü}i
do tamén que eisaxerades outras causas que nas 
vosas cartas deixades traslucir. Ü)mpre que teña
des idea cabal do que eu represento no Gobemo 
da República. Este Gobemo formouse a base de 
partidos e de personalidades. Se eu fose unha per
sonalidade non representaría a ninguén e por eso 
teño que representar a un Partido, igoal que os vas
cos e os cataláns; pero os cataláns endexamáis dirí
an que o seu ministro representa ao Partido de Es
querra catalana, nin o vasco diría que está repre
sentando ao Partido Nacionalista Vasco; ambos a 
dous dm que representan a povos e non a partidos. 
Eu digo o mesmo que eles. Eu digo que represento 
a Galiza, ao povo galego, e mentras mo deixen de, 
cir engrandezo a miña representación e val moito 
máis o meu cárrego. Non empequenezades a miña 
representación nin me poñades por debaixó dós 
ministros vascos e catalán. Eu son galeguista e to
dos saben que o son. Sábeno os desterrados e os 
emigraqós, pero eu gaño mellar as súas vontades 
decindo que son ministro galego e representante 
de Galiza no gobemo Xiral. Así todos se poñen do 
meu lado. Agora mesmo en México puxéronse da
cordo todol-·os Partidos galegas e · todol-os grupos 
galegas de Partidos nacionaes (esto logrouse por 
intervención de Prada, que está alá) e mandaron 
un escrito ao Presidente Xiral no que din que se 
sinten representados por min no seu Gobemo. Por 
certo qu~ este escrito está firmado pol-as seguintes 
entidades: Unión de T raballadores de Galiza, Co
misión Galega do Partido Comunista Español, 
Agrupación Socialista Unificada de Galiza, agru
pación de republicanos Galegas. Estes nemes ser
virán para darvos ideia do lio inútil que arman os 
refuxiados en México, con sucursales en Franza, e 
tamén vos servirá para que respetedes a miña de
cisión inquebrantabel de non mesturarme en lios 
inútiles. Pois ben; os únicos galegos que non firma-

ron o documento dirixido a Xiral foron os sociali.s.
tas de Prieto e os sindicalistas .... que tan amigos 
nosos se amostran. Pol-o visto, dixo Prego (Prego é 
todo) que non pon a súa firma onde vaia a firma 
de ninguén comunista. E así andan. Eu levei a 
cousa por outro lado. Eu furune direitamente ás 
entidades de emigrado e dirixinme a elas como ga
leguista "de todol-os partidos". ¿Comprendedes? 
Ahí é onde debe eisistir o Partido Galeguista, onde 
debe ter forza, prestixio e decisión tan ambiciosa ' 
que non haxa quén nos gañe; pero non eisilio é 
outra cousa. Deixáderrfe a min aituar según vexa. 
¿Non tendes confianza en min? Que ninguén se 
opoña a que eu sexa un representante do povo ga, 
lego. Eso, é o que vos pido. E ainda que nós, os ga-

. leguistas, pretendamos que o noso Partido re¡;ire
senta ao Povo galego, non sería político decilo e 
menos decir que eu estou representando consignas 
de partido. Xa dabondo vos trabucáchedes ao non 
darlle importancia ao ConseUo de Galiza ate o es
tremo de non recoñecelo, xuzgando as causas con 
un criterio lóxico, máis próprio de xente do Medi
terraneo que do Atlántico, e sen saberdes o -que 
por equí pasaba. Non, non insistades en creer máis 
no que din outros que no que nós vos decimos. O 
Consello de Galiza foi necesario ou era necesario, 
porque se os vascos e cataláns teñen un dereito ad
querido, nós ternos un dereito gañado; e se eles te
ñen os seus Gobemos propios debemos ter algo que 
nos permita equiparamos a eles, fa.lar con eles de 
igoal, pois si esto non se pode facer no terreo legal, 
podese facer da xusticia. Eu ideei o do Ü)nsello 
para poder fa.lar e tratar cos vascos e cataláns para 
que, co seu recoñecimento, aumentáramos a nosa 
personalidade.- Vós non·tomáchedes en serio o 
Ü)1..sello de Galiza, como non acabades de tomar 
en serio o Gobemo de ~ pero parécevos ben 
que haxa un minisrro galeguista. Eu dígovos que 
non me sinto orgulloso de selo, porque así son, 
simplemente igoal a lrujo e igual a Santaló, pero 
¿quén é o galego que debe ser igoal a Aguirre e a 
lrla? Vos quitábades importancia ao Consello e 
empurrávadesme ao desbaraxute irracional dos 
partidos do exilio. Non, meus queridos irmáns. Re
flesionade que no esterior estamos nós, sempre 
alertas e ben coñecedores de todo canto sucede. 
Non tratedes de guiarme por terreo que vós non 
coñecedes e que eu coñezo moito mellar que vós. 
No que toca ao interior, ben sabedes que si algun
ha vez insinuei algunha opinión ou consello, fiquei 
caladiño con calisquera razón invocada por vós. 
Pero en causas do esterior eu obrarei en concencia 
dacordo coas orgnizació~ que no esterior viven. 

Est<?U escrebindo a unha velocidade que 
non me permite saber ben o que vos digo. 
Ando tolo preparando o viaxe. Estou es, 

crebindo ás sete da mañán porque terd que sair 
da casa ás nove, e a Anduriño avisoume que 
ven a recoller. a carta ás dez da mañán. Escre
birei dende Parfs con modo, pensando ben as 
causas que diga. Pensade quén debe ir a París, 
sustituindo a Santiago, pero pensade que necesi
to un home de traballo, áxil de entendimento, 
sempre capaz de gardar un segredo. Non dei
xedes de comunicarvos con Alonso Ríos. A 
Anduriña se encargará de entregar a carta vosa 
e recoller a que deiquí se vos mande. Confiade 
en min, pois se me trabuco nunca será por mala 
fé ou porque amolecera o meu galeguismo e me
nos ainda o tecordo común de vós todos. alá me 
vou a Franza e tende a séguridade de que aitua
rei con sentido común e con coñecimento das 
xentes que serán compañeiras. Recibide unha 
forte á.perta e xa falaremos con máis vagar. Non 
perdo as espranzas que dispois do mes de Outo
no poidamos entrar en Hespaña porque as cau
sas internacionais non van tan mal como parez. 

MH apertas. 

ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO 
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Escritores portugueses e galegas 
falan da asimetría entre as duas culturas 
Douscentos·cincuenta especi,alistas participaron no Congreso 
organizado por Cultura e a Comisión da Rexión Norte de Portugal 

Antes de que remate o ano 
poderian celebrarse en Coim
bra e Guimaraes duas mos
tras adicadas ao libro galego. 
Foi un dos compromisos ad .. 
quiridos polos responsábeis 
portugueses durante a clau
sura do Congreso sobre Li
teratura Galega e Portuguesa 
que se celebrou en Compos
tela do 25 ao 28 de Outubro. 
Un foro no que participaron 
douscentos cincuenta espe
cialistas e no que se puxo de 
manifesto o distanciamento 
existente e as relacións asi
métricas que se producen 
entre as duas culturas. O 
encontro terá continuidade 
o vindeiro ano en Portugal. 

As sesións comezaron cunha 
conferéncia do .presidente da Re
al Académia Galega, Femández 
Del Riego sobre a área de cultura 
comun entre galegas e portugue
ses. Na sua intervención Del 
Riego fixo referéncia aos froitos 
aos que deron lugar as relacións 
entre escritores de ámbalas duas 
culturas e avogou pola integra
ción das duas literaturas nun 
"significado universal". 

A pegada dos clásicos nos escri
tores de hoxe foi o fio conductor 
da intervención do profesor da 

-Universidade de Santiago, Xosé 
Manuel Salgado, quen afirma 
que "todo escritor escrebe sobre 
outra literatura anterior. Viven 
anovando, recreándose nos clási
cos ". Na mesma mesa de debate 
partiparon as portuguesas Dalia 
Días e Maria J oao Reynaud que 
se acheg;:lron, respeitivamente, 
aos autores portugueses Raul 
Brandao e e Ruben A. A xoma
da remataba cun encentro poéti-

Miguel Vázquez: Freire e Francisco Femández: del Riego. 

co no que participaron Luz Pozo 
Garza, Rábade Paredes, Mario 
Claudia e Ana Luísa Amaral. 

L~teratura Infantil e Xuvenil 

A escrita infantil e xuvenil foi a 
protagonista da segunda xomada 
do Congreso. Nesta sesión o es
critor luso José António Gómes 
propuxo a celebración dun en
centro de tradutores e laiouse de 
que non existan máis libros gale
gas traducidos ao portugués, tare
fa necesária segundo el desde o 

- entendimento de qúe "o galega e 
o portugués sendo línguas irmáns, 
non son idénticas". N este senti
do alguns dos participantes po
ñian de manifesto ao dia seguinte 
a sua opinión a respeito de que 
tales traducións son inecesárias. 

Na sua intervención Miguel 
Vázquei Freire lembrou as tres 
edicións dos encontros luso-ga-

laicos-francófonos como os in
tentos máis sérios de colabora
ción entre os autores galegas e 
portugueses. V ázquez Freire refe
riuse á mitoloxia e iconografía 
desta escrita na Galiza e sinalou 
a auséncia nos libros para nenos 
de temáticas significativas como 
o mundo mariñeiro, obreiro ou 
o da · ciéncia e da tecnoloxia. 
Vázquez Freire lamentou que 
para a organización do Congreso 
a Consellaria non con tara con 
sectores de base fundamentais 
como a Asociación de Libreiros, 
Galix ou a Asociación Galega 
de Ilustradores. 

Ao fío Xavier Puente, criticou aos 
que buscan a simplificación das 
linguaxes da escrita para nenos e 
adolescentes e apostou por "unha 
literatura que fale de nós dende 
nós" e que faga frente á globaliza
ción que contribue a "deixar de 
ser o que somos" para formar par-

te dese ser humano do futuro o 
consumidor". Por outra banda a 
profesora Blanca-Ana Roig foi a 
encarregada de facer unha perio
dización <leste tipo de literatura e 
fuco referéncia á criación do esta
do das autonomías como o ponto 
de inflexión n~ta literatura grá
cias a renovación pedagóxica e a 
entrada do galega no ensino e a 
reno. A sesión adicada a narrativa 
para os máis novas pechouse cun 
recital de poesía a cargo M. Car
me Kruckenberg e do grupo por
tugués Sindicato da poesia. 

Portugués no ensino 

Ao dia seguinte Carlos Casares, 
presidente do Consello da Cul
tura Galega aproveitou a sua po
néncia para demandar a implan~ 
radón da língua e a literatura 
portuguesas no ensino, como 
unha primeira medida para con
cretar achegamentos. Esta medi
da implicaria segundo explicou 
ampliar as tiraxes do libro portu
gués no país. Casares tamén fuco 
referéncia ao feíto de que o co
ñecimento que en Galiza se ten 
da cultura portuguesa non se 
produce á inversa. 

Durante a xomada do Venres si
nalouse a nula existéncia de rela
cións entre os editores galegas e 
portugueses. Entre as propostas 
para mudar esm situación Adeli
no de Castro, responsábel de 
Campo das Letras, unha das edi
toras portuguesas máis anovadoras 
formulou como saida máis eficaz e 
viábel a coedición de obras . As 
últimas sesións do Congreso esti
veron adicadas á animación a lei
tura coa participaron, entre outros 
de Agustín Femández Paz, Teresa 
Gil e Maria Xesus Fernández.• 

Outono en Ourense con paisaxe fotográfica 

frCCróN 
l. NA MALETA 
Xurxo Borrazás 
Sotelo Blanco 

ANOSA TERRA 

2. EXPEDIENTE ARTIEDA 
Luís Rei Núñez -
X erais 

3. 0 ESPELLO DO SERÁN 
Otero Pedraio 
Galaxia 

4. ROSAS, CORVOS E 
CANCIÓNS 

Inma López Silva 
Galaxia 

5. TEN O SEU PUNTO 
A FRESCA ROSA 

Mª Xo é Queizán 
Xerais 

1. GUIA DOS COGUMELOS 
COMUNS DE GALICIA 

Marisa Castro 
Xerais 

2. A GUERRILLA 
ANTIFRANQUIST A 
DE MARIO DE LANGULLO 
António Téllez 
A Nasa Terra 

3. XACEMENTOS 
ARQUEOLÓXICOS 
DE GALICIA 

Pilar Barciela G./Eusébio R. Seara 
Xerais 

4.Es'TRUTURAECONOMICA 
DE GALICIA 

Xoaquin F. Leiceaga / Edelmiro L. 
Iglesias 
Laiovento 

5. lMAxES DE CASTELAO. 
FOTOBIOGRAFIA 

X.E. Acuña 
A Nasa Terra 

Librnri<1s Cllnsultadas: 
C'urt<iluin ( Vigll), 

Coucdrn (A Coruiia), 
Michdc11<1 (Pontc\'cdra), 

Peclrciru (Santiago), Souto (Lugo), 
Torgu (Ourcnsc). 

A Casa da Xuventude coordena máis de cincuenta exposicións e actos en diferentes vil as do país 
Coa chegada do Outono volta a 
Ourense unha cita abrigada pa
ra todos os interesados na foto
grafía. Como cada ano a Casa 
da Xuventude convértese no 
centro dunha variada mostra 
que abrangue a uriha boa parte 
do país. Exposició_ns indivi
duais, colectivas, prémios, cur
sos e outras actividades dan for
ma a un programa que volve ser 
o ponto de encontro de autores 
nóveles e consagrados. 

Diferentes espácios públicos e 
privados amoldarán as suas pare, 
des para acoller durante o mes 
de Novembro toda a programa~. 
ción desta nova edición do 
OutonoFotográfico que coordena 
a Casa da Xuventude <leste 
Concello. Ourense, pero tamén 
Chantada, Allariz, Barco de 
Valdeorras, O Carballiño, Cela
nova, Maceda, Monforte, Verin, 

Fotografla de Xúlio Villarino da série presentada ao INJUVE. 

Maéeda, Xinzo de Límia, Riba
davia, Ferrol e Ponteareas con
verteranse en cenários cheos de 
olladas conxeladas no tempo. 
Traballos que comparten neste 

mes multitude de os autores pro, 
fesionais e aficionados que fan 
posíbel a cita. 

No apartado histórico poderán 

contemplarse as fotografías reali
zadas por Virxílio Vieitez en Te
rra de Montes entre 1955 e 1965 
e con temas contemporáneos par
ticipan Javier Teniente, José An
tonio Martinez, Victor Rodríguez, 
Rosa Veiga, Víctor Conde, Pavel 
Havelka, Manuela López, Gonza
lo Belay, Antonio, Piñeiro, Rodri
go Femández, Bernardo Villanue
va, Migues Rey, Xosé Manuel 
Otero, José Mosquera, Femando 
Gago, José Francisco Bonilla, An
tónio Hemández, Pilar Sevillano, 
Xavier R. Lombardero, Xosé Lois 
Vázquez (Che), Isabel Crespo, 
Antonio Piñeiro, Xosé Garrido, 
Ana Expósito, Teresa Freiría, Luis 
Botana, Alberto Parres, Pedro Ló, 
pez Cañas e Fran Herbello. 

A estas mostras súmanse case que 
unha treintena de exposicións co
lectivas que incluen os traballos 
apresentados para os certames que 

convocan a Dirección Xeral de 
Xuventude, o lnjuve, Bodegas Do 
Campo, Médicos do Mundo, o 
Ateneo de Ferrol, a empresa de 
traballo temporal Nortempo, a 
Universidade da Coruña e do 
Minho, o Concello de Maceda, 
de Celanova e a Casa da Xuven
tude de Ourense e de Chantada. 

A maiores, o Outono Fotográfico 
inclue a realización de oito cur_- _ _ _ 
sos. De iniciación á fotografía, 
de laboratório e dirixido á Escola 
en Ourense; de laboratório para 
branca e negro no Carballiño e 
de manexo de cámaras fotográfi-
cas e de técnicas básicas de reve-
lado en Verin. Outras activida-
des son unha série de ciclos de 
cinema, proxección de diapora-
mas, de libros da libraría Torga 
de Ourense e a presentación da 
obra As Imaxes de Castelao. Foto-
grafi.a de Xosé Enrique Acuña.+ 
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ANOSA TERRA 

O exemplo de Manuel García Pelayo 
Pra explicar porque poño aquí, en 
A Nosa T erra, o exemplo, moi po
sitivo, dun .gran home, que non 
veu a primeira luz en Galiza, tradu; 
cirei unhas palabras que escribín, 
hai cincuenta e cinco anos, ao fa; 
cer a recensión da xuvenil obra de 
Manuel García Pelayo, "lucense 
consorte'', encol de El imperio B~ 
r.á.nico: "Existen duas maneiras de 
ser galego. Unha nacendo en Gali; 
cia, outra vinculándose a Galicia. 
Moitas veces aos da segunda fór; 
mula chegan ao cabo do tempo a 
sentirse máis galegos que moitos, 
propiamente ditos, da primeira". 

Fora axiña García Pelayo lugués 
por afinidade, pois casara con 
Mercedes Pimentel, irmá do sin; 
gular poeta Luis, e ela mesma 
admirable traductora, en Ronsel, 
da poesía alemá. Coñecérea nos 
encontr promovidos por D. 
Juan López Suárez, D. Xohán de 
Forcados, máis ben aos galegos, 
das célebre Re idencia de Es; 
rudianres, creadas pola Xunra de 
Ampliación de Estudos que re; 
xía o. seu cuñado Castillejo: a do 
Pilar e a de Señoritas. 

Separado os noivo pola xeográ; 
fica talladura da España en gue; 
rra, uníronse matrimonialmente, 
en canto García Pelayo poido sair 
do cárcere; onde estivera preso 
pola sinxela razón de ter sido xefe 
do estado Maior dun Corpo do 
Exército da República e gañado 
niste a Medalla do Valor. Aparta; 
do logo, forzosamente, da súa ta; 
refa universitaria, que exercera xa 
coma profesor de Dereito Político 
na universidade Central, adicou; 
se a pro eguir os seus estudios e 
traballos xurídicos e históricos no 
recanto do noso país. 

Viveu entón días inesquecibles 
na morada luguesa dos Pimentel 
e na fermosa finca que ista fami; 
lia po uía en ada. Estudaba e e ; 
cribia h ras e horas, pero ainda 
apañou t mp para n inar xe; 
ner ament al má a cerro estu; 
dante betanceir de omerci , 
que ería despois o mái fervoroso 
devoto de u m tr gratuit . 

Froito daqu l afan m es da 
r cóndita labourá intelectual foi, 
entre utr e:;tud i , o u ensaio 
Sobre el mu1ido social en la literatura 
de Valle;lndán, inserto no Hamenar 
je que ao máximo fublistán das ~ 
pañas tributou a Revista de Occiderv
te, ao cumplirse o centenario de seu 
nacemento. T raslúcese nise opús; 
culo o amor a Galiza de García Pe; 

. layo, consecuencia natural do co; 
ñecimento que tiña da súa cultura, 
sobranceiramente da pacega. 

· Mais, aquil idilio do ilustre en; 
saista con Mercedes Pimentel e a 
súa terra, terminou prematura; 
mente ca morte da dona que o 
xove profesor tanto amaba. Ain; 
da catro decenios despois, cando 
no Parador de Cambados, lle en; 
tregamos ao primeiro presidente 
do Tribunal Constitucional, 
Landeira Yrago e máis eu, un 
exemplar facsímil de Ronsel, inda 
se lle escorrían as bágoas ao reler 
os versos alemás traducidos pola 
súa xamais esquencida esposa. 

Semente aquila triste circusntan; 
cia impedira que Manuel García 
Pelayo, nacido en Zamora, pero 
oriundo de terra de Cameros ( co; 
·ma o andaluz universal, Juan Ra; 
món Jiménez, e tantos galegas, 
entre os que me conto) se vincu; 
lara J?lenamente a Galiza. Da que 
axudou a apartalo o seu longo 
transterro en Venezuela; ainda 
que mantivo sempre unha cordial 
relación con moitos de nós, ben 
en Caracas, ou cada vegada que 
volvía a Madrid, no Café Gijón. 

• VIVENCIAS GALEGAS NA RE .. 
SIDENClA. A miña amistade co 
inxel politólogo comenzara na; 
quila Residencia de Estudantes, 
onde nos acolleran, en setembro 
do 36, aos leais a República que 
viñamos da Universidade lnter; 
nacional de V ~rao. García Pe layo 
era nises bélicos días, un oficial 
rexo e moreno, de talento excep; 
cional. Viña, naqueles dramáti; 
cos atardeceres, do Frente de 
Guadalajara, no que actuaba de 
enlace do mando daquil sector co 
Estado Maior Central. Cando 
chegaba, tanto os vellos institucio; 
nistas que alí moraban ;Moreno 
Villa, entre iles; coma os recén 
chegados de Santander, rodeába; 
mos ao xove intelectual, trocado 
en bizarro militar, anceiantes de 
noticias frescas e esperanzadoras. 

Alí na Residencia vivía tamén 
Xosé Mª Domínguez García, aquil 
distinto estudante vigués da FUE 
compostelana, a quen · Cunqueiro 
lle adicara Adolescencia de aramios/ 
quixo ter, nos seus poemas; 1932, 
de Mar ao norde. Xosé María era 
colega de García Pelayo na Facul; 
tade madrileña de Dereito, ao ser 
tamén profesor axudante de Reca; 
sens Siches e de Femando de los 
Ríos. Mentras se desprendía da súa 
correaxe e demais prendas milita; 
res o tenente roxo, lembrábamos os 
Domínguez e o García as nosas 
vivencias galegas. 

Logo combatiríamqs en diversos 
frent . Alistou e comigo o bo in; 
telcctual vigués no batallón Félix 
Barzana, da FETE, no que militou 
asimesmo Carballo Calero, e con 
il participamo na defensa de Ma; 
drid. o profesor zamorano, tras fa; 
cer un curso doutros estudos mar; 
¿iais, pasou a ser Xefe de Estado 
Maior da División mandada por 
Nilamón Toral; antigo e valente 
campeón de boxeo, transformado 
nun aguerrido comandante do 
Exército Popular, de innatas. con, 
dicións para o arte de Anibal e Pi; 
rro. Houbo moi boa química entre 
o ex;puxilista e o ex;redactor de 
Mundo Obre:ro, metido a estratega, 
que tiña ás súas ardes, nos frentes 
de Extremadura e Andalucía. 

Por iso, mostrou ~special interés 
García Pelayo en que o acompa; 
ñara a presenciar o xuicio de Ni; 
lamón Toral, nunha sala, recor; 
do, do Tribunal Supremo, fres 
ou carro anos despois de acabar a 
Guerra. Xa estábamos daquela, 
en libertade provisional ámbolos 
dous sen que poidésemos facer 
nadiña pra que se He rebaixara 
ao comandante N,ilamón a pena 
de morte que lle pedía o fiscal; 

pero coido que non se executou. 

• 0 AUTOR DO DEREITO CONS .. 
TIWCIONAL. En vista de que non 
podía facer nada de proveito en 
España, coma sería ensinar a súa 
inmensa ciencia xurídica e fi.losó; 
fi.ca, Manuel García Pelayo deci; 
déu trasterrarse voluntariamente a 
Arxentina e logo a Venezuela. 
Pronto se integróu na Universida; 
de Cent:r?l diste país, creando nela 
o Instituto de Estudos Políticos. A 
fama de seu talento se expande 
polas universidades americanas ao 
publicar, en 1950, seu admirable 
D?Teito Constitucional Comparado 
que sería libro de texto nas cáte; 
dras clisa asignatura na maioría de; 
las. Agora,o cumplirse o cincuen; 
tenario da súa publicación, a Fun; 
dación Venezolana que leva o no; 
me do seu egrexio autor, acaba de 
presentar na Residencia de Estu; 
diantes madrilaña (á queil decla; 
raba deber "o que podía haber de 
bó" na súaformación) a obra.colee; 
tiva dexuristase politólogos de 
moitasnaóóns, titulada Cosntitu; 
ción y constitucionalismo hoy, en 
homenaxe conmemorativo do 
medio século daquela obra persoal 
de García Pelayo. 

Non perdera o contero ca inte; 
lectualidade que supervivía na 
Península. Pasaba unha tempera; 
da cada ano na súa casa do Viso, 
que se prolongóu máis do habi; 
tual tras a morte de Franco. Oiri; 
xía a Biblioteca de Política y SociQ; 
logía, da Revista de Occidente, e 
publicaba nista editorial seus li; 
brospreclaros: El Reino de Dios , 
arquetipo político, Mitos y símbolos 
políticos, Burocracia y tecnocracia, 
etc. Cando se quedóu máis tem; 
po en Madrid, no 1977, García 
Pe layo fíxome unhas longas e' 
profundas declaracións que se 
publicaron no Blanco y Negro. 

Oirixia entonces a famosa revista 
dos LucadeTena, o excelente 
xornalista ourensán, Adolfo Pre; 
go, fallecido hai poucos días. Env 
comendárame Prego unha serie 
de entrevistas cas persoas máis in; 
teresantes que saían a luz naquel 
temporada transición: Abab de 
Santillán, o historiador do ana.r; 
co;sindicalismo e inventor da au; 
toxestión; don José Prat, o vene; 
rable letrado socialista; Felipe 
González ... Oaqueles diaólogos 
que compoñerían se cadra a máis 
cabal imaxe do pensamento 
avanzado nise momento, resalta o · 
que sostuven co impar politólogo. 

Aparecéu incompleto, anque así 

está recollidó nas Obras Completas 
de García Pelayo, publicadas polo 
Tribunal Constitucional, coma 
homenaxe ao gran home que foio 
seu primeiro presidente. Oiscurriu 
alí extensamente adrede'da súa vi; 
da e das súas ideas sobrea democra; 
cía ea organización estatal, cando 
se·estaba en vísperas de elaborar a 
constitución da novamente restau; 
rada monarquía. Entón súas pala; 

· bras omitidas foron, precisameñte, 
as que se referirion a seu precioso 
ensaior, Él Estado Social y sus impa; 
caciones, considerado "o evanxe; 
lio" (político e social) pra un ilus; 
tre historiador da arquitectura qe 
oscilaba no seu pensamento entre 
a socialdemocracia e o liberalismo. 
T amén pra nos. El Estado Social, de 
García .Pelayo, parecíanos a mellor 
pauta pra estructurar o futuro do 
español.E Sabino torres, pradivul; 
galo entre nosos amigos, fixo unha 
edid.ón samizdat daquelas lumino; 
sas leccións, ditas na universidad 
Nacional Autónoma de Mexico, 
pblicadas primeiramente por ela. 

-· A DECISIÓN DO PRESIDENTE. 
De alía pouco, tras a promulga; 
ción da nova carta magna, creóu; 
se o Tribunal Constitucional, e 
Manuel García Pelayo, lóxica; 
mente, foi elexido presidente dil. 
T ratóu deque Borobó fose seu xe; 

. fe de prensa, pero xa estaba xubi; 
lado e recomendóulle a Xosé 
Landeirapraselo, pois ninguién ti; 
ña maior capacidade nise oficio, 
coma demostraría ben meu ines; 
quecible compañeiro da Noite. 

A través dosexactos boletins de 
prensa landeiraños, seguín de 
cerca o funcionamento do Tri; 
bunal, no que a atuoridade cien; 
tífica e o prestixio intelectual de 
seü presidente iba sendo de do; 
minio público. Ata que a cabe; 
zonería de Miguel Boyer no caso 
Rumas a puso o Go berno socia; 
listanun estúpido apreto, do que 
somente pudo librarse ca sacrifi; 
cad decisión do Presidente do 
Tribunal Cosntitucional. 

Oimitéu de contado García ~elyo, 
do seu altísimo posto. Ao díase; 
guinte de cesar, resnudaria súa vi; 
da de intelectual hispánico, con 
un pé en Madrid e outro en ca; 
racas. Aquela misma maña con; 
versamos un par de horas no Café 
Gijón. Iba a Orde da Vieira a fa; 
cer a primeira edición libresca de 
meu Pablo Iglesias, o galego,e pre; 
gueille o prólogo pra il. Fíxomo de 
seguida,. sería o derradeiro traba; 
llo que escribiu en España. foise a 
Venezuela ede alí zamáis volvéu. 

Cando uncélebre político, e acle; 
mais catedrático excedente de 
Dereito Público, critiCóu, máistar; 
de, a actuación de GarcíaPelayo 
no Tribunal Constitucional, ao 
seu sucesor na presidencia, tomás 
y Valiente, parecéulle de "muy 
mal gusto aludir a un presidente 
que ya no está en funciones; está 
a ocho mil kilómetros, en V ene; 
zuela, y está muy enfermo, inhabi; 
litado e imposibilitado". Así era. 
non podía defenderse. E de pouco 
valéu que o defender·a Borobó 
nun anaco novo, hai agora doce 
anos, xa que il nin se. enteróu. • 
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Bernardo Maiz 

'Quixen descobrir 
a importáncia 
das embarcacións 
de pasaxe' 

El amante lesbiano de Jose Luis 
Sampedro e Manuel Mera . A 
paixón 1J1ilitante de Xan Leira. 

Que recomenda ler? 

Poesia e o Sempre en Galiza de 
Cas~elao . 

Ven de publicar As embarca
ción de pasaxe _das rías galegas 
(1573-2000), froito dun labo
rioso traballo de investigación. 

~ idea do libro xurde despois de 
escreber Nautilus. Queria recoller 
a história destas embarcacións que 
só seguen ex.istindo ·na ria de Fe; 
rrql e Vigo. Tiñan para min moito 
interese etnográfico pero· tamén 
vital, porque me sinto vencellado · 
a este transporte polo lugar no que 
nacin, O Seixo (Mugardos) e for; 
ma parte da paisaxe que lembro 
desde neno. Recollin. información 
que non existia, percorrendo a 
costa galega de peirao en peirao, 
rastrexando os arquivos para reco; 
ller a memória documental e oral. 

Acharia multitude de surpresas. 

A unha amiga miña, qúe nasceu a 
bordo dunha lancha, bautizárona 
co seu nome, Maria do Carme do 
Mar. Existen multitude de anéc; 
dotas. Por exemplo, que un grupo 
de republicanos que estaban aga; 
chados desde o 36, no 1938 requi; 
saron unha antiga embarcación 
de pasaxe e conseguiron chegar á 
Franza. Este tipo de barcos daban 
moitísima mobilidade nun mo; 
mento no que as comuni~acións 
por terra ernn moi dificultosas. 

Cal foi a sua época de apoxeo? 

Existiron duas épocas. A primeira 
nos vinte coa chegada do vapor, 
que sustiruiu ao remo e á vela e a 
segunda a fins dos 70 na Ria de 
Vigo que tivo máis de tres millóns 
de pasaxeiros. En Ferrol o declive 
comezou nos 60 coa construción 
da ponte das Pias, un efecto seme; 
liante foi o que causou a ponte dos 
Santos na ria do E.o. ....... _ 
Esta preparando un novo traballo. 

Quero utilizq.r a vida de Amadi; 
ta García, fusilada no 38 no cas; 
telo de San Felipe despois de 
que nascera o seu fillo, para re; 
construir a história política da 
miña zona desde princípios de 
~éculo até pouco despois do 36. 
Historiador. (1950) 
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A Foto&ienal 
de VIGO 
serve de 

trinque a un 
amplo 

abano de 
fotógrafos. 
Na sección 
referida a 
fotografia 

histórica 
recolle o 

arquivode 
J.M. Massó, 

do que 
ollamos 

un ha 
instantánea 

á direita. 

O Trinque 

Imaxe 

As citas deste comezo de Outo
no teñen todas a ver coa imaxe 
e permiten percorrer toda a Ga
liza. Dúceas de exposicións fo
tográficas entre a Fotobienal .en 
Vigo e o Outano Fotdgráfico re-

partido polo país adiante. En 
,canto á séptima arte, Ci~ Euro
pa en Santiago, con máis de se
tenta películas, e Festival de Ci
nema Independente en Ourense 
que tamén se renova. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR M2 X. GÓMEZ • 
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O Barco 
•TEATRO 

ÜCERCODE 
LENINGRAOO 
Teatro do Atlántico cenifi
cará esta comédia, de José 
Sanchís Sinisterra, con Mª 
:Barcala e Susana Dans, na 
que duas mulleres de certa 
idade, antigas militantes 
dun clandestino partido re
vo lucionário, amigas e ri
vais, amante a unha e espo
sa a outra do falecido direc
tor dun vello teatro, lem
bran o pasado tratando de 
comprender o presente. O 
Venres 3, ás 22:30 horas, na 
Casa da·Cultura. 

Cambados 
•TEATRO 

MORTE ACIDENT AL 
DUN ANARQUISTA 
Representación a cargo do 
Teatro do Morcego á que 
poderemos asistir o Domin
go 5 na Casa da Cultura. 

Cervo 
• CONFERÉNCIAS 

A GUERRA CIVIL 
NA GALIZA 
Novas estratéxias de análise é 
o dtulo da charla-colóquio 
que se realizará en Sargade
los, o Venres 3, ás 18:15, a · 
cargo do profesor Emilío 
Grándio Seoane, doutor en 
História Contemporánea. 
Aproximaranos ás orixes do 
conflito, desde o período 
republicano e a evolución 
da direita até a estratéxia 
de instauración do rexime. 

• EXPOSICIÓNS 

lTÁLIA NA GUERRA 
CIVIL ESPAÑOLA 
Mostra composta por deza
nove paneis con· textos, ico
nografia e fotografías cunha 
bibliogtafia diversa. Analisa, 
reunindo dados e documen
tos, a intervención dos ita
lianos nos dous bandos da 
Guerra Civil. Inaugurada en 
Milano ao cumprise os se-

senta anos da chegada dos 
primeiros brigadistas, e na 
sua homenaxe, contra o "fas
cismo que se estendia por 
Europa. Na Casa da Admi
nistraci6n de Sargadelos até o 
15 de Novembro. 

A Coru.fia 
•CINEMA 

LA VIDA ES UN DOLOR . 
Título da curtametraxe, 
qué poderernos ver do 
Venres 3 ·ao Domingo 5, 
no cinema Los Rosales. 

• EXPOSICIÓNS 

SOROLLA P AISAXIST A 
.Na Sala de Arte Gagos de 
Mendoza, onde poderemos 
visitala desde o Mércores 8 
até o 10 de Decembro. For
mada por 69 cadros perten
centes aos fondos da Fun-

. dacion e do Museu Sorolla, 
está artellada arredor da 
paisa.xe, e organizada sobre 
dous eixos: as etapas, for
mación, consolidación, cul
minación e últimos an~s e 
as referencias xeográficas. 

EsCRITURA ORA VADA. 
XI LOO RAFIAS 
DE L. SEOANE 
Encóntrase na Fundación Luís 
Seoane, Duran Loriga 10 - 2!!, 
e nela poderernos contemplar 
os gravados en i:nadeira que 
realizou para embelecer livros, 
como por exernplo ;Eh, los to
ros!, de Rafael Alberti; ou os 
que fuco para Lorenzo Varela, 
Unamuno, García Lorca, Ne
ruda; 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 te
mas e livros xunto coas rna
deiras que Seoane utilizou e 
dou ao Museu do Gravado de 
Buenos Aires, adernais dunha 
escolma de libros da Bibliote
ca de Arte de L Seoane. Ad
miten grupos reducidos para 

· visitas guiadas paro o que hai 
que concertar cita no telf./fux 
981 227 355 - 981 227 527 ou 
no correo electrónico luisseo
ane®retemail.es. Até o 9 de 
Ih:embro, Domingos e festi
vos pecha. 

XOAQUIN V AAMONDE 
Mosrra dedicada á recupe
ración este pintor galego, 
integrante da "xeración 
doent~" e figura indiscuti
da do retrato no Madrid fi
nisicular, composta por 39 
obras, algunhas delas pro
cedentes da Biblioteca na
cional, o Museu do Prado e 
a Fúndación 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 acada novas 
expresión nos seus cadros e 
esculturas. Na Biblioteca 
"Miguel Glez. Garcés", or
ganizada pola Consellaria 
de Cultura, até o 1 7 de 
Novernbro. 

LUÍSA TRIGO 
A fotógrafa coruñesa mostra 
a sua obra baixo o título Bus
cando a Mamá-Vida. Vinte 
una fotografías cunha temá
tica moi persoal onde trata 
de plasmar unha visión de 
cómo pode sentirse alguén 
estando dentro dun corpo fe. 
minino. En branco e negro, 
ainda que a cor lle serve para 
acadar unha maior harmo
nía. Na Agrupación Cultural 
Alexandre Bóveda até o 9 de 
Novembro. 

GRANDES CANTANTES 
DE ÓPERA DO S. XX 
Mostra que poderemos vi
sitar na Biblioteca Provincial 
até o 15 de Novernbro. 

EDUARDO TORROJA 
Enxeñeiro ( 1889-1961), fillo 
do matemático Eduardo To
rroja i Caballet, a sua primei
ra obra importante fo¡ o pro
xecto da Cidade Universitá
ria de Madrid. Pronto rnos
trou capacidade criativa, 
tanto no terreo técnico co
ma no artístico, utilizando o 
concreto para criar unhas es
truturas que surprenderon 
pola sua audácia e sinxela 
elegáncia. Deseñou os han
gares dos aeroportos de To
rrejón e Barajas, ou a estru
tura do estádio Las Corts de 
Barcelona. T amén utilizou o 
aceiro e o tixolo co que con
seguiu fermosas obras como 
as da Ponte de Sacti Petri de 
Cádiz ou a igrexia de Pont de 
Suerte no Pirineo de Lleida. 
Planos, deseños, fotografías e 
maquetas que agora podemos 
ollar no Quiosque Afanso. 

GUSTA V VIGELAND 
Mostra <leste escultor norue
gués, no Museu de Belas Artes 
até o 26 de Novembro, con 
obras pertencentes a sua pri
meira época (de 1893 a 
1899), bustos de personalida
des como Henrik Ibsen, Ed-

ward Grieg, Henrik W er
gland e Beethven, xunto con 
bronces e escaiolas perten
centes ao parque público de 
Oslo; o Parque de Escultura 
Vigeland, monumental obra 
na que traballou durante co
renta anos; un espazo público 
que .conté..1 200 pezas cun to-
tal de flYJ figuras co tema do 

catro décadas, dun dos cria
dores do desefio rnodemó. Co 
obxectivo de explicar a visión 
do arquitecto dunha orde so
cial ideal e documentar as 
suas solucións, a mo.5tta reune 
máis de 200 obras (mobles, 
vaixela, fiestras), debuxos e 
planos orixinais, libros dese
ñados por· Wright, maquetas 
e fotografías. Na Fundación 
Banié até o 7 de Xaneiro 

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

Sinfóoie 
A máis prestixiosa de Taiwan, dirixida por 
Chen Chiu-Sen e acompañada polo vio
lonchelista Yang Wen-Sinn estará esta se
mana de xira polo país . Interpretarán 
obras de Rimsky-Kosakov: "Capricho espa
ñol" e "Scheherazade" e Dvorak "Concerto 
para violonchelo e orquestrd'. Poderémola 
escoitar o Xoves 2, ás 2030 horas no Tea
tro-Sala de Concertos do CC Caixanooa de 
VIGO; o Venres 3 estará, ás 29:30 horas, 
no Conservat6rio Profisional de Música de 
ÜURENSE; e o Sábado 4, ás 21 horas, 
no Pazo da Cultura de PONTEVtDRA. • 

ser humano e o transclll'SO da 
vida, desde o berce até a cam
posanto. Ademais oferécense • 
as fotografías que o noruego '--------------..-----___¡ 
Knut Bry realizou baseándo- DE VAN GOYEN 
se nas esculturas do Parque. A CONST ABLE ... 

ÜXACEMENTO 
DE AT APUERCA 
O Museu Arqueolóxico acolle 
unha mostra sobre este des
cubrimento. O castelo de San
t.o Antón adicará duas salas ás 
imaxes efectuadas por Javier 
T rueba, nas que poderemos 
ollar panorámicas do lugar e 
detalles sobre as pezas atopa
das. Entre-os actos comple
mentares figuran as conferén
ci as que oferecerán Juan 
Luis Arzuaga, o coruñés José 
M Bermúdez de Castro e o 
catalán Eudald Carbonell, os 
tres directores das escava
cións. Até o 5 de Novembro. 

FRANK LLOID WRIGHT 
A cidade vivinte é o título da 
mostra deste arquitecto nor
teamericano, primeira retros
pectiva en Europa en máis de 

... Aspectos da rradición do 
pintoresco na colección Car
men Thyssen Bamemisza é o 
título da mostra que perma
necerá no Museu de Belas Ar
tes até o 19 de Novembro. 
Trinca e cinco cadros que 
amosan cenas cotiás holan
desas ademais de algunhas 
.iffiaxes tradicionais decida
des italinas como Floréncia, 
Venécia, Roma ou Napoles. 
Estrururada en dous aparta
dos: Paixases e vistas urbanas1 
con pintura holandesa do 
XVll -Jan Van Goyen, Aert 
Van der Neer e Salomon 
Van Ruysdael, John Consta
ble e panorámicas italianas 

· do s. XVIII de Canaletto, 
Francesco Guardi, Laude-Jo
seph VBemet e Giuseppe 
Zocchi- ; e Xogos, ficcióru e 
cenas da vida cotiá: pintura 
holandesa do s. XVII - Hooch, 
Jan Havicksz, Jacobus Vrel e 
Emanuel de Witte. Época ro
cocó, con Giovanni Antonio 
Guardi e Pierre-Antaine 
QuiUard. Visión do novo mun
do, temas antillanos de Au
gustin Brunias. E Xogos gayes
cos, con obras de Lucas Ve
lázquez e Mariano Fortuny. 

•MÚSICA 

A VOZ HUMANA 
Ciclo da Fundación Barrié 
no que poderemos escoitar 
ao barítono ·Augusto Brito 
co pianista Miguel Ángel 
Dionis que interpretarán 
árias amigas e clásicas: A. 
Scarlatti, A. Caldara, A. 
Lotti, C.W, Gluck, B, 
Marcello, J. Hayden, W.A 
Mozart. O Martes 7, no 
Auditório da Fundación. 

Mª EsTHER 
ANDRÉS LAFUENTE 
Á frauta traveseira; Alícia 
Alcaina Jesús ao clave; e 

· Pedro Fernández Roque ao 
piano, oferecerannos un 
concerto no que interpreta
rán obras de Bach, O. Mes
siaen e A . Jolivet, dentro 
do ciclo Artistas novas. Será 
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•CINEMA 

ONEUROPA 

moctim e~~:.::·:: .. í~ce1t .. '.' ... , .. 
del5ate na 'que se realizan 
congresos e conferéncias. ANOSATERRA 

••••••••••••• A xrv edición do certame 
co.mezÜú <? Mércores 1 e in
<;:lUi-rá este anó a proxec
ción de trinta películas ain- · 
da non estreadas comer
cialmente e que foron exi
bidas e premiadas en festi
vais· intemacionais. No Te
atro Princijxd proxectaranse 
as últimas obras de realiza
dores europeus, como Ken 
Loach, Stephen Frears ou 
Marco Bellochio, xunto ás 
de John Waters, Lombardi 
ou Tran Anh Hung. Ade
mais haberá un apartado 
adicado á recuperación dos 
clásicos do cinema europeu 
e unha homenaxe ao reali
zador xa falecido Claude 
Sautet. 

En San Martiño Pinário, até • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • 

no Auditório da Fundflción 
Barrié o Luns 6 ás 20:JQ h . 

MONDO FUMATORE 
O grupo berlinés de rock 
brutal presentará un direc
to ben orixinal. Nos seus 
temas está todo o pop, des
de o rock até o minimalis
mo electrónico, rock suxo 
e maldito feito ao seu xei
to. Na sala Mardi Gras o 
Mércores 8, ás 21:30 h. 

Ferrol. 
• ·CINEMA 

BLOWUP 
Este Martes 7 corresponde a 
proxeción desta película, 
dentro do ciclo Cinema e fo
tografia organizado polo Ou
tono Fotográfico, e que se 
leva a cabo no Ateneu os 
Martes deste mes ás 20 h. 

SE O SEi NON YEÑO 
Título da curtametraxe, in
serida no ciclo Curtametra
xes galegas, que poderemos 
ver no cinema Gaya do 
Venres 3 ao Domingo 5. 

• EXPOSICIÓNS 

SIRO, 
30 ANOS DESPOIS 
As outras causas, é o tirulo 
da mostra diste artista, 
con.xunro de traballos rea
l izados ao longo de 30 
anos: carteis, ilustracións, 
medallas, maquetas da pra
za do humor da Coruña e 
erro!. Na galería Sargadelos 
até o 19 desee mes. Tamén 
o Centro Cultural Torrente 
Ballester oferécesenos unha 
mostra dos seus debuxos. 

Lugo 
•ACTOS 

SEMANA DE CRA YÓYlA 
Cunha mostra de pinrura so
bre vidro, no Museu Provin
cial; concert05 de música clá
sica e émica, no Círculo das 
Artes; conferéncias, na Bi
blioteca provincial; e gastro
nomía, no Mesón Albeno. 
Do Luns 6 ao Domingo 12. 

•CINEMA 

PARANOlA DlXlTAL 
C urtametra xe que e pro
x tará no c in ma Yelmo e 
qu está incluida no cicl 
Cinema galega na cua vila. Do 
Verues 3 até o Domingo 5. 

• EXPOSICIÓNS 

FIGURA-T 
O Pazo da Maza acolle, até o 
19 de Novembro, estamos
tra colectiva integrada por 

ATLÁNTICO E XPRESS 
Título da curtametraxe 
que poderemos ver nos 
multicines Valle Inclán, 
inserida no ciclo Curta
metraxes galegas, .do Ven
res 3 ao Domingo 5. 

• EXPOSICIÓNS 

Ü MUNDO SECRETO 
DE LUIS BUÑUEL 
Mostra sobre o mundo 
deste director cinemato
gráfico aragonés que se 
e ncontra na lgrexa da 
Universidade. 

V!YERNO 
ATLÁNTICO NORTE 
Mostra que acolle o Museu 
do Pooo Galega, até o 30 de 
Novembro, promovida por 
Santiago, Bergen e Reikia
v ik, cidades europeas da 
culrura, coa participación 
da illa normanda de Ta
tihou. No decurso dos sé
culas a comun fachada 
atlántica serveu de tránsito 
a conquistadores e peregri
nos, navegantes e pescado
res, homes da cultura e do 
comércio. A irnportáncia 
das pesquerias a longo da 
história é o que retrata a 

oito artistas da província. 
Bordell colga os seus cadr05; 
Chus Gutiérrez os seus óle
os; Lomarti non só leva a 
sua pi n tura 'senón que ta
mén participa con esculturas 
en pedra; Jorge Espiral ex
pón os seus lenzos; Femán· 
dez Amor combina abstra
zón e tradizón sobre madei
ra; Macia dá unha visión im
pr sionista da cidade; JúJio 
Fuciños, maiormente, dese
ca flora; e Teresa Gómez fai 
andar ás suas esculturas. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

0ESEÑO DE Y ANGARDA 
1880- 1940 
Tftulo da mostra que podere-

mostra. A visita para gru
pos escolares inclue uns 
obradoiros didácticos con 
diversos módulos práticos. 

A s FACES DE DEUS 
Trata sobre as diferentes re
lixións e os símbolos da di
vinidade no seu seo. Procu
ra un achegamento ás dis
tintas crenzas e mostra a 
evolución das representa
cións utilizadas a traves do 
tempo e as influéncias dun
has nas outras. Está estruru- • 
rada cronolóxica e temati
camente para dar canta das 
ligazóns entre os diferentes 
cultos: Es pazos Sagrados, 
Símbolos sagrados, Os de:ises 
nas relixi6ns do pasado, Epo
ca de con/luéncia e As reli
xións do presente ( xudaismo, 
cristianismo-;-islam e relixións 
de Oriente) . Ademais canta 
cunha sala introdutória con 
paneis fucos e pantallas in-

o 30 de Novembro. 

CALÍGUI..,A 
De Albert Camus, repre
santada polo CDG, baixo 
a dirección cénica de Ma
nuel Guede Oliva. Calí
gula, príncipe relativa
mente amábel até o mo
mento, decátase da morte 
de Drusila, a sua irmá e 
amante, de que o mundo 
tal e como está feíto non é 
satisfactóriÓ. Desde entón 
tenta exercer con perver
sión unha liberdade que fi
n almente descubrirá que 
non é boa. No Salon Tea
tro do Mércores 1 até o 
Venres 10, sendo os Mér
cores e Xoves as funcions 
ás 1 7 horas; o Venres e Sá
bado ás 20; e o Domingo 
ás 17 horas . As entradas 
custan 1.000 pta. non sen
d0 o Domingo que se fai 
un 50% de descanto. 

GALERIA CIA. 
DE TEATRO 
Cenificará a obra Compa
ñía, o Xoves 2 e o Venres 
3, no Teatro Principal. t 

Estación pesqueira en lharl6bh0fu, lslándia, arreciar de 1900. · 

mos coñecer, desde o Mérco
res 8 até o 10 de Decembro 
no Museu Provincial. Un per
corrido histórico a través da 
evolución do deseño. O pon
to de partida é a toma de 
consciéncia que se produce 
no seo dos movimentos mo
dernistas da Europa indus
trializada, con obras de Van 
de Velde, Josef Hoffman, 
Olbrich, Peter Behrens ou 
Héctor Guimard. Continua 
coas formulacións racionalis
tas propugnadas palas W erk
bund, Bauhaus, o De Stil... e 
a sua influéncia no estilo in
ternacional de entreguerras 
onde xa quedan definidas as 
bases do deseño contempo
ráneo. Exíbense obras de 
Witzmann, Breuer, Mies 
van der Rohe, Rietveld e 
Schiaparelli entre outtos. 

p AULA SALINAS 
Esta artista lucense moscra 
a sua série escultórica Cai~ 
xas de lus na Capela de Sta. 
Maria até finais de mes. Fe
rro, vidro, Laca, pintura .. . 
sérvenlle para desenvolver 
a sua percepción dos lími
tes do carpo. 

NAT ÁLIA DIAZ MELLÁ 
Mostra a sua obra, dentro 
do ciclo "Os nasos artistas" 
e até o 17 deste mes, na Bi
blioteca Provincial. 

•MÚSICA 

CLA YICÉMBALO 
O clube de arte e música ofe
récenos esta semana unha 
ampla programación. O Xo
ves 2 actuará Tom, cantau
tor/showman, que mestura 

Festival I.nternacional de Cinema, lndependente de Ourense 

Que se celebrará do Sábado 4 
ao Venres 10 no teatro Princi
pal, cinemas Dúpl.ex 1 e 3 e No
vocine 1. lnaugúrase con Sin de
jar huella (M!! Novara, México
España), e o trailes El bosque 
animado (A. de la Cruz - M . 
Gómez, España), adianto da pe
lícula de animación sobre o clá
sico de W. Fdez. Flórez. Na sec
ción de competición interna
cional para CURTAMETRAXES 
estarán 15 días (R. Cortés, Es
paña) ; Alguién mató algo (J. Na
vas, Colómbia-México), Ani
mal (M. Díez Lasangre, Espa
ña), Aparentemente evidente (O. 
Masiá, España), Argent content 
(P. Dussol, Franza), A ti como se 
che di adeus? (]. Coira, Galiza), 
Lo básico (J. Garcia Hdez; Espa
ña), Bofetada (A. Benchetrit, 
España), Boil (T. Brand , G. 
Bretaña-Noruega), Bsss (F. Go
nert, Alemaña), Faux contact (E 

Jameaus, Franza), El figurallte 
(R. Aguillaume, España), Foot
ball (G. Dellal, G. Bretaña), 
Gelée précoce/Early frost (P. Pi
naud, Franza), Hla identique (T. 
Briat, Franza), Hongos (R. Sala
zar Hoogers, España), Laz.y Sun
day aftemoon (B. Gottschalk, 
Alemaña), Papa's kleine 
meid/Dadd.ys Uttle girl (M. Geijs
kes, Holanda), O passeio (C. 
Hauser, Portugal), Purgatory 
{M. Frank, Austrália), Solo por 

. un tango (T. Bestard-A. Martín, 
España), Torre (O. Santos, Es
paña), Tour (M. Cistaré, Espa
ña), e El trabajo (I. Legarreta-E. 
Pérez, España). Na sección EI
xo A TI..ANTICO ternos a Alferes 
(J . Alves, Portugal), Amor se
rrano (L. Liste, Galiza), Cine
maamor (J. Lucas Pires, Porru
gal), Respirdr ( debaixo d' água) 
(A. Ferreira, Portugal-Alema
ña), Sandra (H. Diéguez Gzlez; 

Galiza), Sem movimento (S. 
Aguilar, Portugal), e Una luz 
encendida (A. Ponte, Galiza) . 
No que se refire a LONGAME
TRAXES Die unberührbare/N o 
place to go (O Roehler, Alema
ña), Entre la tarde y la noche/Mi
nerva's,quest (O. Blancarte, Mé- · 
xico), Maestros (O. del Caz, Es
paña), Nag la bombe {]L Milesi, 
Franza), Río escondido (M. Gar
cia Guevara, Arxentina) , Sur 
un air d' autoroute (T. Bosche
ron, Franza), Tatawo (] . Sol, Es
paña), The day Neil Armstrong 
wal.ked on the moon (M. J. Rivei
te, Austrália), El v,iaje de Arián 
(E. Bosch, España), e Wanted 
(H. Sicheritz, Áustria) . Nas 
SECCIONS PARALELAS ternos a 
retrospectiva adicada ao direc
tor británico MICHAEL WINTER
BOTTOM con: Go now; Jude; I 
want you¡ e Wonderland. Frr AS 
INÉDITAS en Ourense: Jaime; El 

verano de Kikujiro; Garage 
Olimpo; Encuentros nocturnos; 
De todo corazon¡ e Le gane du 
Chaába. A -homenaxe a TO
RRENTE BALLESTER como guio
nista: Surcos; Rebeldía; Los go
zos y las sobras¡ e El rey 
pasmado. E no que se refire ás 
SESIONS EsPECIAIS podermos 
ollar Sei quen es (P. Ferreira, Es
paña-Arxentina), Orson Welles 
en el país de D . Quijote (C. 
Rguez-C.F. Heredero-E. Riam
bau, España), as fitas restaura
das polo CGAI, Nuestras fiestas 
de allá (]. Gil, Uruguai-Galiza, 
1928), Galicia y Buenos Aires 
(J. Gil, Arxentina-Galiza, 
1931), ou a sesión de clausura 
con Diventimento (J . G arcía 
Hdez, España ). Ademais habe
rá tamén presentación de liv
ros, mesas redondas , charlas e 
exposicións. Máis información 
no telf. 699 759 778. t 

versións con temas próprios. 
O Sábaqo 4 estará o grupo 
de fusión/folc, que escudan e 
investigan as tradicións mu; 
sicais do mundo, L 'ham de 
Foc, e que presentarán o seu 
traballo V. O Mércores 8 te
remos folc galego co -grupo 
Além, que presentará o seu 
traballo Xentes libres, no 
que participaron,abundantes 
colaboradores. 

•TEATRO 

MOSTRA lNFANTIL 
Na que actuarán catro com
pañías e que comezou o 31 
de Outubro coa compañía 
Achiperre, que tamén cenifi
cará,. o Xoves 2 e o Vemes 3, 
a obra Don Quijote, dirixida 
a crianzas de 7 a 12 años (en 
cada función poderán partici
par só 250 nenos). O Martes 
7, Mércores 8 e Vemes 9 tó
caJle a Theatre de la Guim
barde, que representará a 
obra Gigante. Nas suas fun
cións non se admitirán máis 
de 120 nen05 e recoméndana 
para idades comprendidas 
entre os 4 e T anos. Todas as 
representacións serán no 
Auditório Municipal. 

Maceda 
•CINEMA 

PRODUCIÓN GALEGA 
Poderemos ver, neste ciclo 
que comezará o Luns 6, a 
curtametraxe O Matachín, 
a longametraxe Finisterre, 
e, no apartado de cinema 
restaurado , Porriño en 
Buenos Aires; o Manes 7 
proxectarase a curtametraxe 
Amor serrano, a longame
traxe Arde amor e, no cine
ma restaurado, Miss Ledya¡ 
e o Mércores 8 poderemos 
ver a curtametraxe Coruña 
imposible, a longametraxe 
Sei quen és e, no restaura
d o, Nuestras fiestas de 
a11í. No cinema Hollywood. 

M . 
a:rtn 

• EXPOSICIÓNS 

As CRUCES DE PEORA 
POR CASTELAO 
Derradeiros dia para con
templar esta mostra, orga
nizada pola Comisión de 
Culrura do BNG, e quepo
deremos coñecer no museu 
Manuel Torres, onde per
manecerá até o Venres 3. 

HISTÓRIA DE GALIZA 
Deseñada por Pepe Carrei
ro, promoción conxunta de 
Caixa Galicia e A Nosa Te
rra , poderémola ollar no 
Ateneu Sta. Cecília até o 7 
de Novembro. 

M -oana 
• EXPOSICIÓNS 

SOLIDARIEDADE 
coSAHARA 
No Café-teatro do Real, 
desde o Sábado 28 ás 20 h., 
exposición de fotografias 
de Manuel G. Vicente e 
Mundo Cal en solidarieda
de co Sahara. Haberá unha 
conferéncia do represent
nate saharaui na 'Caliza, 
Abaalahe Hamas Jalil . 

ÜL VIDO GONZÁLEZ 
Colga as suas pinturas no 
Clube de Golf Ria de Vigo 
(Domáio), até o Domingo 5. 

Monterros.o 
• EXPOSICIÓNS 

DESDE OAR 
Mosrra. que poderemos co
ñecer no I .E .S . de Monte
rroso, até este Verues 3. 

Ourense 
•CINEMA 

PRODUCIÓN GALEGA 
Ciclo no que poderemos ver,
no cinema Xesteira, o Luns 6 
a curtametraxe O Matachin, 
a longametraxe Dáme Lume 
e, no apartado de cine histó
rico, Sempre Xonxa; b Mar/ 
tes 7, as curtametraxes Amor 
serrano, ¿A ti como se che 
di adeus? e Coruña imposi
ble, as longametraxes Finis
terre, Sei quen es e Tierra 
de fuego e, no cinema histó
rico, Beatriz; Vrxa e Conti
nental; o Mércores 8 proxec
tarase a curtametraxe Una 
luz encendida, a longame
traxe Arde amor e, no cine
ma histórico, El bosque del 
lobo. Dentro do ciclo Curta
metraxes galegas na tua cidade, 
poderemos ver, no cinema 
Novocine, Afonía, do Luns 3 
ao Domingo 5. 

• EXPOSICIÓNS 

EDUAROO NARANJO 
Baixo o título Realismo, 
sentimentos e soños escón
dense cincuenta e cinco ca
dros que repasan a vida e 
obra do artista, un dos máxi
mos expoñentes do realismo 
pictórico, de realidades, de 
sentimentos e tamén de so
ños. Do expresionismo 'ao re
alismo ou seurrealismo, sem
pre na busca do sentimento. 
Na Aula de Cultura Caixa
nova até o 3 de Decembro. 

CARMENÓVOA 
· Mostra a sua obra, .dentro 

Elo ciclo Os nasos artistas 
no Ateneu, até o 8 de No
vembro. 

Pouteateas 
• EXPOSICIÓNS 

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

Pontevedra 
•CINEMA 

RECUERDOS DE 
AMANTE NEURÓTICO 
Tírulo da curtametraxe que 
poderemos ver, do Venres 3 
ao Domingo 5, no ABC , 
dentro do ciclo Curtrametra
xes galegas no teu cinema. 

• EXPOSICIÓNS 

Mª XOSÉ SANTISO 
A sala Teucro, até o Ven
res 1 7, acolle a sua obra 
pictórica. 

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

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

DESEÑO DE V ANGARDA 
1880-1940 
É o título da mostra que po
deremos coñecer, até este 
Domingo 5, na Sala de Expo
sicións do Pazo da Cultura. Un 
percorrido histórico a través 
da evolución do deseño. O 
ponto de partida é a toma de 
consciéncia que se produce 
no seo dos movimentos mo-
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demistas da Europa indus
trializada, con obras de Van ' 
de Velde, JosefHoffman, 01-
brich, Peter Behrens ou Héc
tor Guimard. Continua coas 
formulacións racionalistas 
propugnadas pelas Werk-
bund, a Bauhaus e o De Stil e 
a sua influéncia no estilo in
ternacional de entreguerras, 
onde xa quedan definidas as 
bases do deseño cont~mporá
neo. Exíbense obras de Witz
mann, Breuer, Mies van der 
Rohe, Rietyeld e Schiaparelli 
entre outros. 

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

En rota 
ADEGA 
Organiza o roteiro guiado á zona de Sei
xo Branxo-Dexo para o Domingo 19 
deste mes. A saída realizarase desde Ria
zor, ás 8:45 horas e desde San Pedro de 
Mezonzo, ás 9. As inscricións pódense 
realizar no tfno./ fax.:98 1 244 355. • 

O Presidente 
basco, Juan 
J. lbarretxe, 

dá unha ' 
conferencia 
este Venres 

3~en 
SANTIAGO. 

Santiago 
•ACTOS .. 

JUAN J. IBARRETXE 
O lehendakari basco é o 
invitado do Clube Na
cionalista Alén N6s ·para 
dar unha conferéncia, o 
Venres 3, ás 20:30 h, no 
Salón de Actos do Hotel 
Araguaney. 

• EXPOSICIÓNS 

T ATIANA MEDAL 
Mostra as suas pinturas na 
Galeria SCQ, onde podere
mos contemplalas até este 
Sábado 4. 

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

SABELA BAÑA 
Ten unha mostra plástica 
titulada' "Valores" que se 
en contra no café Miudo, 
até o 27 de Novembro. 

GEoRoES RoussE 
·O artista francés exibe, até o 
19 de Novembro no 
CGAC, unha retrospectiva 

· fotográfica, coidada selec
ción de 4 7 obras que criou 
entre 1986 e 2000. Iniciouse 
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, por
tante, diferentes disciplinas: 
arquitectura, escultura, pin
tl,lfa, gravado etc .. 

V ARI CARAMÉS 
Preséntanos unha mostra fo
tográfica, baixo o título Co
lor, que poderemos ollar na 
galería Trinta até o 8 de No
vembro. T ~ unha topogra
fia vaporosa e húrnida do to
do aquelo que no camiño da 
vida merece ser relembrado. 

],.A. HERNANDEZ 
E de Caracas e traballa co 
médio fotográfico, audiovi
sual e escultórico. As suas 
pezas gardan ~empre unha 
relación cóa memória e có
mo se altera cando modifi
camos a percepción habitual 

Convocatórias 
1 

ENCONTROSDEFOTOGRAFIA 
Que se realizarán en Ourense durante 
os dias 11, 12 e 13 deste mes. Nestas 
conferéncias-talleres estarán presentes 
tres xeracións da fotografia galega: Ri-· 
card Terre (1928), catalán que vive en 
Vigo, adícase á fotografia documenta
lista, moi influído pola morte e sempre 
en branco e preto; Vari Caramés 
(195J), ferrolán, adicado a unha foto-

·grafia cara ás galerias de arte, 'i:amén 
xoga sempre co branco e negro, ainda 
que comeza a investigar na cor; Xulio 
Villariño, de Foz, fotoxomalista que 
basea o seu traballo na cor. O horário 
será de 10:30 a 13:30 e de 17 a 19:30 
horas. Polas mañás haberá conferéncia
diaporama e pola tarde colóquio e vi
sión de porfólios. Desenvolveranse no 
Salón de Actos da Aula de Cultura de 
Caixanova e a cuota· de inscrición é de 
1.000 pta. cada conferéncia e de 2.000, 
as tres. A comida farase ni.in restauran
te e a ela asistirá o conferenciante do 
dia, polo que se podera estabelecer 'con 
el colóquio. A asisténcia é livre sempre 
que se pague antes o prato ( 1.500 pta, 
por comida). Máis información no tf
no. 696 994 787 (Nacho), 629 882 391 
(Rosa) e 629 008 332 (Carlos). A ins
crición remata o Mércores 8 deste mes. 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
Ollada de muller IV edición", organi
zado pola Vocalia da·Muller do Val do 
Fragoso e subvencionado pola Conce
llaria da Muller de Vigo. O tema é li
bre e cada concursante pode eÍl,viar 
como . máximo duas fotografias . Habe-

Outono Fotográfico 

rá un primeiro prémio de 10.000 pta e 
unha figura de Sargadelos; un s~gun
do, de 5.000 pta. e figura de Sargade
los e un terceiro dunha figura de Sar
gadelos. As fÓtos entregaranse entre o 
19 de Outubro e o 15 de Novembro. 
Haberá unha exposición desde o 15 
até o 25 de Novembro. Os prémios 
entregaranse na cea de mulleres que se 
celebrará o Sábado 25, ás 21:30 horas. 

INICIACIÓN AO TRA T AMENTO 
DIXIT AL DE IMAXES 
(Power point, Photo shop, Carel draw, 
manexo do scaner), organizado polo 
Centro Viciñal e Cultural de Valadares 
(Vigo) e impartido por José Vijande. 
Terá unha duración de 4 meses (32 ho
ras) e será o¿ Venres, de 20:30 a 22:30 
horas. O prezo é de 3.000 pta. para os 
sócios e de 3 .500 para os que non o se
xan e comezará cando haxa un grupo 
de 12 persoas. Este mesmo centro orga
niza o Curso de Iniciación á Pintura, 
impartido no mesmo lugar por Elíxio 
Igrexas (p.intor, monitor e profesor de 
pintura), e cunha duración de Novem- · 
bro a ' F~breiro-2001, os Xoves de 20 a 
22 h. O prezo por mes é de 2.000 pta. 
para os sócios sendo de 2.300 para os 
que non sexan: Está dirixido a persoas 
de todas as idades e comprende a 
aprendizaxe das d i's tintas técnicas e 
práticas con diversos materiais . .Inscri
cións na Secretaria do CVC de Valada
res (Vigo), ou no tfno. 986 467 053. 

PRÉMIO LOBO DE CINEMA 
Convocado con motivo das Xll Xorna-

das de Cinema e Ecoloxia, polo cineclu
be "Os Papeiros". Aberto a traballos áu
dio-visuais sobre médio ambiente da 
Galiza e Portugal, nas seguintes modali
d~des: Mellor traballo de ficción (hu
mor, drama ... ); Mellor documental (re
portaxe, denúncia ... ); e Mención Espe
cial ao mellor programa de televisión. 
ÓS prémios consistirán nunha escultura 
de Lomart:i e 30.000 pta. de axuda á pro
dución para o 1 º; de 15.000 pta. de axu
da a produción, para o 2º; e de 10.000 
pta. de apara o 3º de ficción. Os mesmos 
premios daránselle aos tres primeiros do
cwn'entais. Aderriais o 1 º de Televisión 
levará urrha placa comemorativa. Pode
ranse enviar até o 21 de Decembro e a 
proxección farase no transcurso das Xor
nadas de Cinema e Ecoloxia. Máis in
formació? no tfno. 982 162 528. 

SIMPÓSIO CAR V ALHO CALERO 
Mem6ria do século, que se realizará en 
Ferrol do 23 ao 25 . Comezará o Xoves 
23, ás 15 h, na FacUldade de Filoloxia. Ás 
16:30 h José Luís Rodríguez Fernández 
ofereéeranos a conferéncia inaugural 
Carballo Calero, Gallaecia Magna; ás 
17 :45 o tema será A investigación lingüís
tica e literária a cargo de Elias ] . Torres 
Feijó (É literatura e é nacional: a legiti
mQfOJ!l da literatura galega por Carvallo 
Calero), e Ramón Mariño Paz (A obra 
lingüística de Carballo Calero). O dia 24 
ás 9:30 na Faculdade de Filoloxia, falarase 
sobre A narrativa, tema no que parti
ciparán Manuel Forcadela (A narrativa 
de Carvalho Calero na encrucillada dos 
anos cincuenta), Arturo Casas (A descri-

ci6n na obra narrativa de Carvallw Calero. 
Análise retórica e hermenéutica) e Carlos 
Paulo Martínez Pereiro (Do carácter hí
brido da narrativa breve de C. Calero); ás 
12, xa co tema da Poesía estarán Xosé 
M. Álvarez Cácamo (O discurso metapo.
ético de C . Calero), Kathleen N . March 
(Pegadas de Manuel Ant6nio na poesía 
vangardista de C . Calero) e Pilar Pallarés 
(Ricardo C. Calero: mitos para un exílio); 
ás 16 h o tema será O teatro e intervirán 
Joam Guisam (C. Calero: vida e teatro), 
Araceli Herrero Figueroa (A figura de C. 
Calero no diagrama da comunicación dra
mática), e Xosé M. Rabón (Posibilidades 
escénicas do teatro de C . Calero); ás 
18:15, talando do tema A intervención 
política e cultural estarán José Martinho 
Montero Santalha (O compromiso cultu
ral de Carvallw Calero), Xosé Ramón Ba
rreiro (O contexto sociopolítico de C . Ca
lero na época da República) e Justo Gon
zález Beramendi (C . Calero e o galeguis
mo de esquerda nos anos 30); ás 20:15 h 
haberá un espectáculo. O dia 25, na Fa
cudtade de Humanidades, ás 10 h, realiza
rase unha mesa redonda na que intervi
rán Isaac Diaz Pardo, Miguel Aruco Fer
nán Vello e Aurora M,arco, que falarán 
sobre o tema O home. As 11 horas habe
rá unha homenaxe a C. Calero e ás 
12:30 clausurarase o Simpósio coa con
feréncia de Darlo Villanueva Prieto (C. 
Calero novelista). As cuotas de inscrición 
son de 5.000 pta.; 2.500 pta. para os só
cios da AS-PG e estudantes da Univer
sidade da Coruña; e de 3.000 pta. para 
estudantes e parados. Máis información 
no rfu./fax. 981 278 259. + 

Nova edición deste certame ouren
sán que, como o ano pasado, abran
xe ao resto do ~ís. No que se refire 
ás mostras de UURENSE temos a 
de Javier Teniente, instres capta
dos da realidade coti~ nos que amo
s·a a miséria na que viven duas 
quintas partes dos humanos, no ce 
Edifício Simeón até o 17 deste mes. 
José A. López Martínez mostra a 
síntese de duas viaxes, unha ao 
Norte da Índia (1995), e outra· ao 
Sul e Sri Lanka (1999), no Liceu, 
até o 15. Vítor E. Rodríguez 
Barca, baixo o título Memóriá 
dunha aooa mostra un traballo so
bre a memória e a-construción dun
ha reruidade, segundo as -suas palav
ras, na galería Visol até o 19 de No
vembro. Pavel Havelka baixo o 
epígrafe De.xeneradón vai desde a 
delicadeza da luz e da sombra ao 
máis minimal da sua obra, pasando 
outras de tradición máis formal, no 
Studio 34, até o Luns 13. Miguel 
Rey oferece a sua visión, desde o 
coche, dunha viaxe por Marrocos: , 
arquitectura, xentes ... dividida en 
dous espácios: no pub Zoco, as ima
xes d~ estrada, e na Trampa de Ve
nus, as de espácios e ambas durante 
todo o mes. Xuventude 2000 é a 
mostra colectiva do 1 Certame Ga
lego de Imaxe Artística que con
templa duas categorías segundo a 
idade dos participantes e podemos 
ollar na Casa da Xuventude até o 13. 
Ollares de aqui e alén mar é a mos
tra de Tono Arias e Nieves wpere
na que retratan, tanto na Galiza co
mo en Cuba, as persoas que adican 

retas, A los que aman, Divertimento, 
Arde Amor . ... na librería Eixo, até o 
Mércores 15. Xa no resto da Galiza 
ternos Fronteira Su!, de Xosé Ma· 
nuel Otero, que ·presenta unha co
lección de 39-cibachrames coa pai
xase urbana da raia miñota, a Casa 
da Xuventude de SANTIAGO até o 
30 de Novembro. ALLAruz, foto
grafias dunha vila, de Vítor Conde 
Cid na Sala de Exposicións A Fá
brica desta vila até o 15 deste mes. 
Reciclabks de José F. Bonilla Ro
dríguez, baixo a estética da pop-art 
denúncia o consillnismo, o efecto 
multiplicador da imaxe constitue 
unha metáfora da aceleración do 
consumo, na Casa da Cult~ra do 
BARCO DE V AIDEORRAS até 
o 15 deste mes. O cerne da debou· 

ra rnostra colectiva onde as imaxes 
son experimentos visuais, catro vi
sións que buscan a expresividade 

·que agacha a sinxeleza: Xosé Mi
guel Castro, Raul Castro, Nando 
Mauriz e Héctor Fernández, mem
bros do colectivo Ollo de Vidro, na 
Casa do Concello do CARBALLI
Ñ'O até o 16 deste mes. En CE.LA .. 
NOVA, percorrido polo Il Folión 
CastTe:m, que tivo lugar na vila en 
Agosto, de Rosa Veiga, na Sala de 
Exposicións do Antigo Cárcere até o 
15 de Novembro. Nesta misma vila 
podemos contemplar a mostra de 
António Piñeiro, baixo o título Fá
tima, a multitude na chaira do san
tuário con motivo da viaxe do Papa 
Xoán Paulo II para a beatificación 
dos pastores de Fátima, até o 15 

deste mes na cafetería América. Ro
drigo Fernánde; mostra unha es
colma titulada Erase unha tiez en 
CHANTADA, relacionadas coa 
arquitectur~ popular da comarca, 
na Casa da Cultura até o Mércores 
15. Fernando Gago, co título Cal
quer cor que che guste presenta 
unha mostra na que a cm é prota
gonista: flores, paisaxes ... na Sala de 
Exposicións do Ediffcio da Xunta de 
LUGO, até finais de mes. Gonzalo 
Belay Jiménez fotografa os rallyes, 
coches derrapando ... poderémola 
ver no Castelo de MA.CEDA, até o 
15 <leste mes. Manuela l.ópez, bai
xo o título Vivir para '1er, mirar 
para sentir, plasma unha percep
ción tranquilizadora do que nos ro
dea, sen mani¡:iulación, o Edificio 
Multiusos de MONFORTE, até o 
14 deste mes. Vellas imaxes, 1844-
1944 é unh mostra de fotografias 
antigas de PONTEARE.AS, <loadas 
pola famrl.ia González Ojea, onde 
poderemos ollar unha visión histó
rica dos séculos XIX e XX., no Museu 
Municipal, até finais de mes. José 
M. Mosquera, co título Paisax.es 
por min mesmo, oferécenos unha 
estética paisaxística a cabalo entre a 
realidade e unha certa visión oníri
ca da natureza, na cervexaria El 
Mas6n, Centro de Arte, de PoN
TEVEDRA até finais de mes. Ber
nardo Villanueva titula Imaxes 
deshabitadas as 15 instantáneas 
porque o tema é ·a própria imaxe 
máis que os obxectos ou as persoas, 
a antítese da fotografía social e o 
fotoxomalismo, na Casa da Cultura 
de RmADA VIA até o Mércores 
15. j\demais, curso de iniciación á 
fotografía para maiores de 14 anos 
a partir do Venres 3, impartido por 
Otis, na Casa Da Xuventude de 
Ourense; Laboratório para branco e 
preto, por Carmen Sáez, os Sábado 
entre o 4 de Novembro e o 2 de 
Decembro no Carballiño. O con
curso fotograficó lncéndisos, marte 
da terra. Encontros con Vari Cara
més, Ricard T erre e Xúlio Villarino 
(ver Convocatórias) . Mostra de 
livros galegos de fotografía na livra
ria Torga de Ourense. Proxeccións, 
presentacións de liyros, escur
sións ... Para máis información pó
dese chamar ao telf. 988 228 500, 
no correo electrónico casaxou@te
leline.es ou na páxina www.outo
nofotografico.com. • · 

a sua vida ao traballo, un intre pau
sado destas vidas., no Museu Muni
cipal até o Martes 14. O Certame 
de Fotografia 99 do INJUVE presen
ta os traballos de catorce seleccio
nados oferecendo unha ampla gama 
de rexisto e de aproximacións per
soais, na Casa da Xuventude tamén 
até o 14 . O século do cinema: un
ha mitoloxia e unha exposición 
criada polo Centre de Cultura con
temporania de Barcelona, e compon
se de 91 fotografías de The kobal 
Collection sobre actores dé cinema, 
estando dividida en duas partes 
(Fabricar unha estrela e Tipoloxias do 
comportamento), e podemola ollar 
no Museu Municipal, até o 14. Olla
das de cinema recolle unha mostra 
dos traballos de Monopé (Aláez é 

Gorec), imaxes d'A lingua das bolbo-

/. 
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ARede 

dos obxectos. No CGAC até 
o 16deNovembro 

TRANSFER 
Mostra colectiva, artellada 
polos govemos de Renánia 
do Norte-Westfalia e da Ga
liza coa colaboración dos de 
Astúrias e Euskadi, no 
CGAC até 12 de Novembro. 
Nela poderemos ollar obras 
de Xoán Anleo, Ricardo An
tón T royas, Alberto Barreiro, 
Vicente Blanco, Alexander 
Braun Mark Formanek, Mir
ko von Gizycki, lñaki Grace
nea, Jürgen Grolle, Stefan 
Hoderlein, Jochen Lempert, 
Pablo de Lillo, Adolfo Man, 
zano, Katharina Mayer, Ali, 
ce Musiol, Markus Oehlen, 
Itziar Okariz, Martin Pena, 
Sérxio Prego, M11 Xesus Ro
dríguez, Oveis Saheb, Carlos 
Tejo, Sandra Voers e Clau
dia Wis.5Inann. 

DALl,ÜALA,LACROlX 
o prWiléxW da intimidade é 
o título da moma que acolle 
a Fundación E. Granell, con 
fotografias de Marc lacroix 
en momentos privados de 
Dalí e Gala en Cadaqués e de 
Gala no castelo de Pubol, 
acompafiadas de comentários 
nos que se plasman as lem· 
bramas do fotógrafo, diálogos 
co pintor e a criación artísti
ca entte os dous. 

ErnTORJAL l<ALANDRAKA 
www.kalandtaka.com 

Esta editorial infantil, na sua páxina 
electrónica apresenta o seu proxecto 
editorial, dá aceso aos seus catálogos, in~ 
due a sección "Libros para contar", in· 
forma sobre o Prémio Nacional de flus· 
tración e proporciona o seu eorreo elec, 
trónico. Tamén ten versión.s en caste
lán, catalán, basco e inglés.+ 

Los Planetas 
tocarán este 

Xoves 2 e 
Venres 3 na 
sala NASA de 

SANTIAGO, 
quetamén 

acolle unhci 
actuación do 
trio berlinés 

Mondo 
Fumotoreo 

Martes 7. 

•MÚSICA 

NASA 
A nave de servicios artísticos 
ten programado, para o Xo
ves 2 e o Venres 3, a actua
ción da banda de Granada, 
Los Planetas, que nos ofere
cerán música pop con in· 
fluéncia anglosaxona, letras 
sinxelas, ampla cultura musi
cal, culto á intimidape e unha 
linguaxe própria. O Martes 7 
actuará o trio berlinés Mondo 
Fumatore, rock, cun directo 
ben orixinal e nos seus temas 
está todo o pop, desde o rock 
até o minimalistmo electróni, 
co, rock suxo e maldito. E o 
Mérc.ores 8, teremos a Olga 
Mesa, coreógrafa e artista vi
sual, formada en música e 
danza clásica e contemporá· 
nea, que nos oferecerá Dais:y 
Planet (o planeta das marga
ridas), peza de amor-ficción 
sobre a idea do amor como 

IX f OTOI3IENAL 
Oito l..'Xposicións prota· 
goni:adas por nHÍis de 
"inte fotógrafos perma· 
necení en seis salas de 
Vigo até o 17 de De
l'.embro tendo nnno te· 
ma principal a denún
l·ia social. A mostra bis· 
tórica, no CC Caixano
,.a, lk·ixa \'l..'I' a colec
ción partintlar de José 
T\.f' Massó, imaxes dos 
anos , ·intL' inéditas. Na 
Casa das Artes, est<Í a 
exposkión central, que 
rc.·l·olle o trahallo de oi
to fotó~rafus intcrna
cionais .haixo o título ,-\ 
outra metade, onde se 
mostrar<Ín, sohre todo, 
prohlemas .. ociais e que 
indm· o trahallo da ar
M·ntina <iracit·la Sai.:o, 
Eric Larrayadieu, Ja· 
mes N ac ht" 'C)', ou as 
ohras do francés Gilles 
Paress, lJllC.' rcfliten a 
realidade cotiá de 
Ruanda; os brasileiros 
Juan Gcrmain, Patrícia 
Al·c,·cdo e Murilo Go
doy presentan o tema 
dos nenos da rua. Na 
sen·ión \'igoYisións, no 
mesmo edifício, estaní 
a obra de diferentes ar
tistas como a peruana 
Milagros de la Torre, o 
cubano José Manuel 
Fors, o inglés Julián 
Germain, Ana Teresa 
Ortega e Belén Góme:. 
A Sala dos Pciraos aco· 
lle Cadernos de , ·iaxe 
de Antoinc d'Agata; a 
Fundación Caixa Gali
cia presenta a obra de 
Frarn;ois Joli e no Colé
xio Oficial de Arquitec
tos poden , ·isitarse as 
imaxes de Susan Mei
selas e Ad \ ' an Dendc
ren. A Casa das Artes 
acolle as fotografias dos 
no\·os criado;es co títu
lo klentidades e na Ca
sa da Cultura exporán 
X<n·ier T enientc. Xa
vicr l:,.:rcxas. e Xúlio 
Villarino. • 

corpo presente. Todas as ac, 
ruacións serán ás 22 h. 

•TEATRO 

SUCESOS 
Pala compañia Áncora 
Producións, este Xoves 2 
no teatro-sala Galán. 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

DE PlCASSO A BARCELÓ 
Poderemos coñece esta 
mostra pictórica na Casa 
do Escudo, até o Sábado 11. 

Vi.go 
•ACTOS 

SüLIDARlEDADE 
COS PRESOS 
E presas independentistas no 
acto que se celebrará o Mér· 
cores 8 a partir das 22 horas 
no Sete Mares coa interven
ción de Quico Cadaval e o 
espectáculo Falar por falar. 

•CINEMA 

A TODO TREN 
Título da curtametrax:e que 
poderemos ver nos multici
nes Centro, inserida no ci· 
clo Curtametraxes galegas 
no teu cine, do Venres 3 ao 
Domingo S. 

•DANZA 

EIFMAN BALLET 
THEATRE 
Compañia ru~a, criada en 
1977 por Boris Eifmann, 

Anúncios f(e balde 
• Vendo Peugeot 309 diésel en moi 
bon estado. Se estás interesado chama 
a Xosé M. Álvarez ao tfno. 61 O 081 165. 

• Alúgase apartamento na Estrada 
Provincial en Vigo. Novo, con elec
trodomésticos. Telf. 986 812 479 I 
417 515, Xosé Vázquez. 

• Arréndase piso amoblado en 
Cangas do Morrazo , a carón da 
Praia de Rodeira, sen límite de tem
po. Telf. 986 314 140 ou no correo 
electrónico tamaraa@teleline.es 

• En Lugo, alúgase piso con buhar
dilla 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 
counby, xa podes mercar o novo CD 
de "Anímese Martínez", grupo con inte
grantes galegas residentes en Euska
di;-que pon á venda o seu novo traba
llo na tenda de discos Honki-Tonk de 
Vigo. Tarnén o podes solicitar ao apdo. 
38 de Ordizia (Gipuzkoa), ou no ende
rezo electrónico luti@esuskalnet.net 

• A Asociación Viciñal de Bouzas 
(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 organi
zadores 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 re
povoació n forestal con teixos, 
acivros, cancereixos ... Por 500 pta. 
plantamos catro árbores. Merca o teu 
bono. Envios por xiro postal a Xevale, 
Apdo. 35 de Chantada. 

• Cachoeira dispón da Guia Am
bientalista que publicou a Federación 
Ecoloxista. Doada de ler e interesante: 
axuda a coñecer a problemática am
biental da Galiza; proporciona pautas 
para manter un comportamento ecolóxi
co e anímanos a ter unha aditude 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 ollos ante o asoballa-

mento que os irmaos do Bierzo su
frimos a cargo da Junta de Castela e 
León. Interésate pela nasa problemá
tica. Contacta con Fa/a Ceibe do Bier
zo, rua Lago Carucedo 5, 22, 24.400, 
Ponferrada, ou falaceibe@lettera.net. 

• Véndense 45 accións de A Nosa 
Terra. Razón no telf. 629 461 106. 

• Clases de ioga pola Escota Sana
tana Dharma, pala mañá, serán e 
noite en Cangas, Moaña, Redonde
ta e Vigo (Teis, Bauzas, Coia). As 
persoas interesadas poden chamar 
ao telf. 986 304 357. 

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

• En Santiago, oferécese señora 
para traballar como empregada de 
fogar, coidando nenos, anciáns ou 
enfermos. Responsábel e con expe
riéncia. Tlf. 616 253 366. 

• Busco casa en aluguer todo o 
ano, pequena e admitindo cámbio. 
Preferentemente nas proximidades 
do Alto de S . Cosme-El'Ville (Mes). 
Tfno. 636 566 155. 

• Coido enfermos en hospitais ou 
fago traballos de limpeza, en San

, tiago. Responsábel e con experién
cia. Tlf. 616 253 366. 

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

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

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

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

• Taller Contemporáneo de Artes 
Plástica.s, un xeito diferente de 

abordar a criación a través de dis
tintas manifestacións artísticas, debu
xo, fotografia, escultura, pintura, etc. 
Atención aos nenos de 7 a 12 . Tfno. 
981 589 258 e 609 825 898. 

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

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

• Busro CDs non oficiais (piratas) de 
Led Zeppelin e mais de Pearl Jam 
(eu teño algúns). Pedro: 986 412 834 

• Atoparás poemas de Irene Caca~ 
belos, Beltza, Maria Golpe ... no 
novo número de · PolpA, que xa está 
na rua xunto coa segunda entrega de 
Alentia. Podes pedírnolos facendo 
chegar dous selos de 35 ao Humil/a
doiro. Apdo. 81615!)80. A Coruña. Es
tamos agardando os vasos traballos 
para facer posíbeis noves números. 

• Vendo conxelador de 3 caixóns 
e dous anos de uso en perfecto es
tado por 20 .000 pta. Tamén cociña 
de gas de 3 turnes de un ano por 
10.000. Pe rguntar por Patrícia no 
telf. 986 276 846. 

•Véndese piso en Via Norte (Vigo). 
As persoas interesadas poden chamar, 
pólas tardes, ao telf. 669 251 437. 

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

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

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

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

que desenvolveu o seu pró
prio estilo. Presentará 
Tchaikovsky, o mistério 
da vida e da morte, espec
táculo de dous actos que 
utiliza a história da vida do 
grande compositor para 
formular o tema do tráxico 
límite entre a vida e a cria· 
ción artística. O Sábado 4 
ás 20:30 horas, no CC Cai
xa nova. (Butaca. 2.500 
pta.; Anfiteatro 12

: 2.000 ; 
Anfiteatro 22 : 1.500; Anfi
teatro 32 : 1.000). 

clonar o ttaballo fotográfi
co que desenvolven estas 
mulleres. Até este Venres 
3 na Casa da Xuventude. 

Santa Maria, o Venres 3, 
oferecéndenos un amplo 
repertório no que se in , · 
cluirán comp6sicións de 
Haydn, Beethoven, Schu, 
bert, Brams e Mozart en
tre outros. 

Aula Magna da Escala Ofi, 
· cial de Idiomas, este Xoves 
2 ás 20.30 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

MENCA EsTÉVEZ 
A pintora viguesa mostra 
os seus lenzos, babeo o titu· 
lo Signos da memória nas 
que é case por completo 
informalista. Sobre vagas 
referécias construe uri 
mundo de tonalidades no 
que dominan os ocres ou 
gr ises. Xeometrismos im
precisos, os obxectos per
deron a sua referéncia co· 
mo vistos a través dun cris
tal abafado. N a sala Visual 
labora, até o 16 <leste mes. 

ÁNxELHUETE 
O pintor ourensán praticou 
un expresionismo abastrac
to debedor da pintura ame
ricana, ainda que con ceno 
carácter simbólico polos 
motivos xeométricos que 
integra. Agora presenta a 
sua última obra, renovada 
e expresiva pero fidel á sua 
traxectoria, na galeria 
VGO até o 27 de Febreiro. 

MILA EsTÉVEZ 
Mostra de fotografías titu· 
lada Anaco dunha vida in
glesa e comezo dun poema, 
até o 8 de Novembro na 
galeria Artefacto. 

PABLO ÁLV AREZ 
Mostra as suas obras de ar
te en madeira no café Ar
dora (Alfonso X 5)_ 

ARE MORE 
O Fes~ival Internacional 
de Música oferécenos esta 
semana á soprano Mariella 
D evia con Rosetta 
Cucchi, ao -piano, nun 
concerto, o Xoves 2 no Te, 

'atro Fraga ás 20:30 horas. 
O Sábado 4 estará Brass, 
mania, quinteto de metais, 
que actuará no Museu,Pazo 
Quiñones de León, ás 20.30 
horas. O Martes 7, no mes· 
mo lugar e hora, teremos 
ao Duo Raña,González , 
frauta e guitarra. 

UNIÓN MUSICAL 
DECABRAL 
En concerto, o Domingo 5 
ás 12:30 no Auditório do 
Centro Viciñal e Cultural de 
Vcladares. 

•TEATRO 

TROPOS TÍTERES 

Vtlanova de A. 
• EXPOSICIÓNS 

Mª XESUS REBOREDO 
A artista compostelá mos
tra os seus cadros, na Casa 
da Cultura até o 7 de No
vembro, con motivo da V 
Semana da Cultura adica, 
da a Valle-Inclán. 

Barcelona 
• CONFERÉNCIAS 

ÜUILLERME V ÁZQUEZ 
II ciclo de conferéncias 
2000-2001 organizado po, 
lo BNG na emigración e 
no que o depu tado na, 
cionalista participará coa 
conferéi;icia Actualidade 
polítiea e traballo parla, 
mentar do BNG no Con
greso dos Deputados. Es, 
te Xoves 2, ás 19.30 horas 
no Centre Cívic "Cotxeres 
de Sants". + 
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TEA TRE) AMADOR 
Exposición itinerante, or
ganizada por Porta Aberta, 
que podemos ollar, até o 10 
<leste mes, na Escala Oficial 
de Idiomas. 

ISAAC DIAZ p ARDO 
Artista, intelectual, empresá
rio e nome fundamental na 
história galega <leste século, 
mostra a sua obra cartelística 
na Sala de Exposicións do 
COAG. Trinta e oito carta· 
ces, alguns pertencentes ao 
início da Guerra Civil, ou, 
ttos ao exílio de Buenos Ai, 
res, e os últimos criados para 
a estrea de obras de teatro 
galegas. Até este Domingo 5.-

O Sábado 4 ás 6 da tarde 
na Praza da Constitución 
(de chover na Biblioteca 
Central), presenta História 
ckl capitán Ajab. Tamén 
poderemos asistir á cenifi
cación d'As aventuras e 
cksventu.ras ck Kiko. 

O l.ápis do carpinteiro 

XoVES FOTÓGRAFAS 
Mostra incluida no progra
ma Por nós mesmas, organi· 
zado pala asociación femi, , 
nista Alecrin en colabora
ción coa Concellaria da 
Muller. Pretende fomenar 
a paticipación· feminina no 
ámbito cultural e promo-

•MÚSICA 

REAL FILHARMONIA 
DE ÜALICIA 
Tocará na Colexiata de 

PORTA ABERTA 
Grupo de teatro amador, 
presidido por Froiña Aba~ 
lo, que cenificará a obra 
;Este mundo está tolo! na 

Interpretada por Sarabela Teatro, basada 
11ª novela de Manuel Rivas e dirixida por 
Anxeles Cuña Bóveda. Unha história de 
amor en tempos de guerra e posguerra, 
que chega até os nasos días. O testemuño 
dunha traxédia, dunha guerra, de todas as 
guerras. O Venres 3 e Sábado 4 en Cu .. 
LLEREDO; o Martes 7 e Mércores 8 esta· 
rán en PONTEVEDRA. + 
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Chegouse a dubidar mesmo 
da sua existéncia real. De 
que fose un produto do 
imaxinário coruñés ou da ri
caz prehistória deportiva da 
sua cidade. A preséncia dun
ha muller nos albores do fut
bol herculino está acreditada 
de man de Irene González.' 

Foi unha muller de carne e 
oso e non unha chisgarabis de 
festa benéfica. Daquelas que 
por unhas escasas horas e en 
tempos de estio convertian ás 
mulleres en protagonistas. Ire
ne foi outra cousa. 

Aos dezaseis anos tomou con
ta c;lo balón no lendário Campo ' 
da Estrada e foi ela quen tirou 
dos rillotes aportando un balón 
escangallado de tanto uso_ Ao 
poaco' os xogos convertéronse . 
en deporte e a diversión en 
adestramento. Irene viña a ser 
a lider natural que enganchaba 
aos rapaces e o seu clube non 
poderia ter outro patronímico 
que o nome da sua capitana: 
Irene F. C. 

Aqueles enfrontamentos' de 
t>airro obreiro convértense en 
populares e até o Campo da 
Estrada achegábase a curiosi
dade e o morbo. Irene Gonzá
lez era unha muller que xoga
ba ao futbol, facia de gardare
des e lideraba o seu once. To
da unha revolución para os co
ruñeses e unha revelación pa
ra as compañeiras de xénero. 
As que os cronistas da época 
dician ser despreciadas olimpi-

. camente por Irene. 

O gacetilleiro modernista aso
maba a sua- pluma destacando 
a sua faciana "adusta e varo
n i I" . Era o máis cürsi deles, 
Conde de Rivera, que chegou 
a tildar a Irene de "fráxil volvó
reta": Destacaba, entre horrori
zado e compracente no seu 
machismo, que nunca se lle 
via na compaña das do seu 
próprio sexo. 

O Irene F.C. efectuou xiras por 
Galiza en retos futbolísticos 
coa sua capitana e porteira de 
protagonista prindpal. Ela era 
quen de reclamar sempre a 
execución dos -penalties, efec
tuar os saques de porta e so
f rer tamén as duras cargas dos 
rivais. Enfrontábase aos seus 
contrarios de xénero e equipo 
con garantias dabondo pára os 
seus homes. Nen dubidaba 
nunha entra.da dura nen rexei
taba as puñadas. As crónicas 
deron fe da sua solidez, firme
za e paixón. 

Blanco , o grande reporteiro 
coruñés , retratouna. Apoiada 
nun poste de telégrafos, sen 
complexos , Irene posou con 
xionlleiras, xersei de gardare
des e balón de coiro. Un icono 
da da muller moderna e das 
conqu istas da muller galega 
nos ano;> trinta. 
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1 rene González, a porteira, 
enfermou de nova. Filla dun-

ha familia humilde e sen re
cursos non puido afrontar un
ha máis que dura enfermida
de. Aqueles dias do deporte 
feminino . coruñés cedo que
darian no esquecimen.to. Lo
go de 1936, terian que pasar 
moitos anos para que o fato 

de mulleres que facian remo, 
natación, hockei ou futbol ti
vesen correspondencia nas 
novas xeracións. Irene Gon
zález foi unha activa pioneira, 
unha escala máis desa pe
quena grande história da mu
ller galega.+ 

Locomí, o matanceiro de Bueu 
-. Morreu de vello en Bueu pe-
. ro nacera·_na cubana cidade 
de Matanzas. De como che
gou ao Morrazo de seguro 
nunca se terá certeza pero si 
que o fixo na compaña dun 
emigrante de Bel.uso. Ángel 1 
Locomí, Angelito O Moreno, 
foi unha sonada figura do fut
bol en Bueu.· O port_eiro ne
gro do once local a comezos 
do século xx. O Plus Ultra de 
Beluso coñeceu das suas ar-

mas futbolísticas e a Ria das 
suas dotes como mariñeiro: 
O Moreno exerceu de garda
redes no campo deportivo e 
noutros oficios· vários entre 
Cela, Bueu e Beluso. Un ho
me · popular, un "Panchito" 
coñecido en toda a comarca. 
Se algo lembramos del é 
grácias ao labor de cronistas 
da pequena gran história lo
cal como o buenense Esté-
vez Castro.+ · 

Adeus 
ano Castelao 

FRANCISCO CARBALLO 

º
Congreso Castelao dos 
días 19,20 e 21 de Ou, 
tubro ven ser a despe, 

dida do ano 2000 adicado ao 
Guieiro galega. Caen as follas, 
abren os ourizos para os ma, 
gastos, un ar momo ·e húmido 
acariña os rostros: é o adeus. 

Conseguiu o labor cultural co, 
lectivo o éxito de ubicar no sítio 
debido a Daniel Castelao? Ao 
menos en certos lugares petouse 
na porta da cidadania para efes, 
pertala ao coñecemento e estima 
do legado rianxeiro de Daniel. 

Un legado de tre follas: a pri, 
meira para aprender a ler as fa, 
ciana , as arelas e o celme da 
cidadania galega. I, o que amo, 
sa o Guieiro no Album Nós, 
nas Cruces de Pedra na Breta
ña e de Galiza. Unha ocieda, 
de que busca liberación da cruz 
e do colo materno, cando este 
é da madrastra colonizadora. 

A segunda, de Causas, Os dous 
de sempre, Re trineos e demais es, 
critos para erguer a palabra, de, 
volver a fala aos enmudecidos e 
o estilo a todos nun idioma en 
esbarar en préstamos extraños 
que só empobrecen a criativida, 
de e depravan a sintaxe. 

Por fin, o proxecto de Sempre 
en Galiza. Un proxecto abane, 
ado por vellos disidentes aco
chados na dereita, manipulado 
pola fereza rexionalista de con, 
versos franquistas, pero recupe, 
rado do exílio e pola mocidade 
desde 1963 até hoxe. Anos hai 
que se reafirmaba o legado po, 
lítico de Castelao ao ar de 
V enceremos nós, hoxe ao da Jn, 
temacional e do Himno pátrio. 
Mesmo na Académia Galega 
de Murguia e del Riego podia 
Méndez Ferrin, o 30 de Secem, 
bro, apostar por unha liceratu, 
ra galega escrita desde o rei 
García, 1065, 1072, anterior á 
dos cancioneiro , ainda qu 
desaparecida, como tamén p r 
un reino ininterrompido desd 
Hermerico a d n Garcia, 
máis antigo da Europa. O ava, 
tares do povo da Galiza for n 
revoltos. Mais entre todo cr , 
amos unha resposta, unha cul, 
tura e esta -pensaba Castelao
está a reivindicar un proxecto 
político próprio. Os bárbaros 
queren impoñ.emos unha glo
balización uniformista e desi, 
gualadora atá a fame dos máis. 
Non pode tardar a hora, a alba 
de grória prometida. • 

V oLVER Ao REGO 

Os médicos n on saben 
que dicirlle aos enfer, 
mos. Os enfermos asús, 

tanse se lles falan de ir ao hospi
tal. Cachón bota culpas como 
se a causa non fose con el. Fraga 
sáltase a lei do secreto médico e 
en rolda de prensa dá a coñecer 

-diagnósticos mortaiS, que por ri
ba son mentira. A lexionella pa, 
sará á históri como a bactéria 
que de tan pequena non deu ta
pado o imenso aparato de silén
cio de Pérez V arela.• 


