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~µ,sos dos lugares abandonados poden mudar as zonas máis deprimidas

Aldeas a fentos convertidas
en obxectivo turístico

Crise no municipalismo

Un polbo xigante
Carlos Casares
Gracia e imaxinación nesta
curiosa historia do mar,
narrada por Carlos Casares
no seu estilo inconfundible.
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O Pacto Municipal pode rachar. Na última reunión da Federación
Galega de Municípiqs e Províncias, nacionalistas, ·socialistas e inde~
pendentes decidiron agardar quince dias para coñecer cal vai ser a
postura da Xunta antes de rachar o consenso imperante. A discrepán~
cia ven dada porque a Xunta négase a contemplar nos orzamentcis
deste ano unha partida que, asignada a cada concello, estes podan dis~
poñer libremente dela, sen supeditala ás directrices do Govemo Au,
tonómico. Quer dicer, que eses carros podan ser investidos no que lle
interese a cada concello e non en obras previamente aprobadas pola
Xunta que é quen asigna as cuantías correspondentes. T rátase de po,
tenciat a autonomía municipal e acabar co clientelismo e coa discri~
· minación daqueles concellos non afectos; de non ter que ir de pedi,
cheiros a Compostela. No pleno da FEGAMP de hai un ano, esta
proposta foi aprobada unánimente, ratificando a decisión tomada con
anterioridade pola executiva do organismo municipal. Mália o apoio
unánime dos alcaldes do PP, agora a Xunta négase e os alcaldes da di,
reita achantan agachando a testa mentres seguen ·as liortas no interior
do partido entre os partidários do control central (encabezados por
Orza) e os líderes territoriais que teñen á fronte a Cuiña Crespo.•

Fraga anulou oconvite ante
as presións de Aznar

Aproposta de paz
de lbarretxe
na Galiza
(Páx. 4)

Dános o mesmo que
gañara Bush?
(Páx. 1.9)

Vítor Casas, o centenário
dun descoñecido
(Páxs. Especiais)
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base de dados elaborada no
devandito informe pola administración autonómica oompletarase coa composición dun
mapa que reflicta a situación
xeográfica das comarcas e aldeas obxecto do estudo, e que
se integrará nun SIX (Sistema
de 1nformación Xeográfica),
elaborado polo Sistema de Información Cartográfica de Galiza. O obxectivo básico deste
proxecto consiste en evitar o
progresivo despovoamento das
zonas rurais galegas e daf pé a
iniciativas doutros departamentos do Governo galega para
actuacións encamiñadas á rncuperación e reabilitación destas aldeas. Ao mesmo tempo,
Desenvolvimento Comarcal está elaborando un dor.umento
técnico de referéncia no que,
tal e como sinalan desde este
organismo "se recollerán e de.' ...... _". 1·.. 1

•• , ... \.

• •

finirán todos os aspectos do
proxecto "Aldeas Abandonadas".
·

tor da idea, Vicente Ledo Roca,
quen indicou tamén que "a cifra
incrementariase coa posta en
marcha do proxecto, subvenEntre os proxectos impulsados
cionado pola Fundación Coeconómicamente ao abeiro dos
marcal da Terra Cha con 18
planos de desenvolvimento comillóns de pesetas, através do
marcal sobresaen diversas acprograma comunitário Leader
tuacións xa emprendidas en
lf'. O certo é que,. "mália a xusdistintos pontos do rural galetificación esixida e cumprimenga. Unha das máis salientábeis
tada do investimento, estes
foi a que tivo por obxecto a _ cartas ainda non chegaron ao
posta en funcionamento do
seu destinatário" sinala Ledo
proxecto de reabilitación dunha
Roca.
casa para turismo rural, un
obradoiro artesanal e unha taOutra das fontes de financiación
do proxecto en cuestión veu da
berna-restaurante con pratos e
produtos autóctonos. O enclaman da oficina comarcal para o
ve, ubicado no remoto e idílico
desenvolvimento da bisbarra
lugar da Fraga, na parróquia
das Pontes PYDE, constituida
de Cazás e no concello de Xerhai tres anos diante do anúncio
do esgotamento da mina de ligmade, contou nun princípio cun
orzamento aproximado de 38
nito e a necesidade de novas
millóns de pesetas, tal e como
proxectos sociais e laborais pasubliña o proprietário e promora a comarca. Este organismo,
•• (, :1 1 ¿ . .¡. ~ 4'. ~. \ .), • l '

~

do que forman parte ENDESA, a
Xunta e os sindicatos maioritários na central, CIG, UGT e Comisións Obreiras, cifrou a sua
aportación ao proxecto da Fraga
en máis de dous millóns de pesetas, que xa foron percebidos.
Nembargantes o exemplo da casa da Fraga reflicte ben ás claras a dificuldade que entrana unha "aventura" desta caste actualmente no noso país. Por unha
banda atopamos a propaganda
oficial, na que se recollen agasa11 os ao ouvido do tipo de que
"grácias ao programa europeu
Leader 11, realizáronse diversas
actuacións na comarca da Terra
Cha. A aldea da Fraga, situada
na parróquia de Cazás, en Xermade, contaba cun núcleo
abandonado de cinco casas, das
que xa fo ron rehabilitadas duas".
Pasa á páxina seguinte
'
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Vén da páxina anterior

e no respeito ao entorno puxo a
voz de alarma nun país excesivamente encamiñado á polarización demográfica. Desfe xeito
partíu a iniciativa do IGVS de
promover o acondicionamento e
a rehabilitación de vivendas situadas en núcleos rurais en estad o de abandono ou semiabandono. As actuacións previstas incluen asemade a recuperación e repovoamento de zonas históricas de núcleos de
povoación, mesmo situados en
vilas ou cidades.

Pota outra atopamos a realidade
do estoico esforzo individual, da
asunción case filantrópica de riscos e da falta de medidas complementares, que axuden ao reclamo dos servizos dispensados. Entre estes atópanse, segundo Vicente Ledo "a falla dun
servizo regular de recollida do lixo, acceso lento e irregular ás liñas de teléfono e internet e a caréncia de roteiros que incidan no
atractivo do entorno."

Vivendas sociais
e restauracións

A iniciativa do IGVS nace porén
coa fasquia de experiéncia piloto orientada á conservación e
recuperación de património das
zonas nas que se desenvolvan
as actuacións , sempre que o
mesmo revista un interese específico arquitectónico, social ou
urbanístico. O obxectivo sobranceiro céntrase no seu compoñente social, co fin de rexeñerar
e reactivar estas áreas e atraer

Unha das finalidades que mantén a elaboración do mapa galega de núcleos abandonados
servirá para a sua posta en coñecimento polo Instituto Galega
da Vivenda e Solo. A prolongada diáspora do mundo rural e a
escaseza de solo urbano a prezos asequíbeis e que incidan
na mellora da calidade de vida

Conxunto reabilitado para turismo rural en Cazás, Xennade.
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cara etas a novas habitantes e,
vivendas consideraranse de
ao mesmo tempo, coa pretenprotección pública, ben en réxisión de recuperar /as formas trame de alugueiro ou de venda
. dicionais de asentamento da
en propriedade.
Galiza e o legado arquitectónico
do naso país. Asimesmo, desde
Exemplos de actuacións neste
o IGVS agárdase que "estas in- senso son a merca por parte da
tervencións públicas poidan serXunta da aldea de Salgueiros,
vir de referéncia e estímulo á
no concello de Muiños, en pleno
iniciativa privada, estabelecendo
parque nat1:1ral da Serra do Xuuns estándares de calidade que
rés. Neste espazo restrinxido ao
fixen o modelo de actuación pa- · turismo lévanse restauradas xa
ra posteriores intervencións."
algunhas vivencias dun total de
18 casas. Máis adiantado vai o
A finalidade social do proxecto
proxecto de reabilitación como
vivendas sociais de diversas cadiríxese fundamentalmente a
sas rurais na aldea dos Muiños,
facilitar o acceso á-vivenda aos
sectores máis novas da povoano concello e parróquia de Barbadás. A recuperación da zona
ció n, pretendéndose destinar
conta cun orzamento de trescenas vivencias re~ultantes prioritatos millóns de pesetas e prevése
riamente a mozos de idades
o seu rematé para o ano 2002.
comprendidas entre os 18 e os
Os destiríatários dos novos foga35 anos. Para acadar o obxecres serán ' preferentemente meti vo da reabilitación integral
nores de 35 anos e famílias de
destes núcleos, o plano pretende a dinamización das zonas
rendas baixas, incidindo xa 'que
nas que estexan ubicadas, tenlogo no seu carácter de vivendo en conta que as devanditas
cias de protección oficial. •
A.N.T.

Contra a especulación, ordenación territorial
As aldeas galegas do interior estanse a. despovoar ao ritmo do
crecimento vexetativo negativo que fai que os seus últimos
habitantes vaian morrendo e non quede ninguén nen para pechar
a porta como queria quedar Fiz Vergara Vilariño. Semella unha
maldición bíblica para un povo que foi obrigado a emigrar. Pero
non o é. Só unha consecuéncia da situación económica e política
de dependéncia colonial que veu padecendo nos últimos séculos,
impedindo o desenrolo normal desde hai cen anos. Foi nesta
etapa cando se deron as grandes levas de emigrantes, cando
outras rexións do Estado e de Europa conseguiron o seu
despegue económico que as levou, tamén, ao seu déspegue
demográfico. Catalunya, que agora triplica a Galiza, tiña a
comezos do século XX a mesma povoación. Non foi logo o
descenso povoacional a consecuéncia de nengun andácio ou
moda, senón a consecuéncia lóxica do papel xogado por Galiza
no conglomerado político e económico do Estado.
E as aldeas, agora despovoádas, comezan a converterse en
obxectivo de sectores especulativos que non só arelan estas
casoupas avellentadas, os seus hórreos médio derruidos, os seus
fornas con fentos nas pateiras couselos nas lousas, senón as
terras que as rodean.

e

É preciso, polo tanto, que a Administración Autonómica teña
completa información sobre os recursos, tanto en terras como en
lugares, hoxe abandonados. Pero este mapa non pode servir de
documento informati~o para que sexan, precisamente os

especuladores, os que se benefícien desta privilexiada información.
Está a faltar, sobre todo, unha lei de Ordenación dó Território que
fixe prioridades, delimite usos e, despois, se poda criar unha
verdadeira alternativa a esta situación. Porque unha aldea que
marre na sua soedade leva consigo ó deterioro das limítrofes, do
abandono da zona, da degradación do médio ambiente e de usos
incontrolados, desde os incéndios a revoboacións ou utilizacións
inadecuadas.
A negativa dos herdeiros a vender as terras, impiden dalgun xeito .
a especulación, pero, ao tempo, tamén son o maior obstáculo
para actuar decididamente en planificar da recuperación de
aldeas e do seu entorno, pois todo vai intimamente xunguido.
Ante esta situación, na vez dos chamamentos contínuos a
procrear que realizan os responsábeis autonómicos, non·cabe
outra política que ·estabelecer un plano coordenado das distintas
políticas sectoriais que permitan un crecemento harmónico. Este
é o único xeito racional de fixar a povoación e recuperar aquetas
zon_as que están a quedar totalmente a ermo. Hai que ter en
canta que estas z9nas foron prec~~amente das máis povoadas
noutros tempos e que as actuais 'políticas (como a que segaba
de que ao longo da Autoestrada do Atlántico se aser:ita agora a
maioria da povoación galega) son as causantes, en parte, da
situación actual.• ·
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Hippise
colonos
Casos máis p~culiares e rechamantes, .pero non de menor incidéncia social, son os
que se están a viver nestes
tempos nos concello~ máis
orientais da Galiza Norte. A
eclosión do movimento hippi
no albor dos anos setenta
traduciuse na ocupación
temporal ou itinerante de algunhas das vellas vivendas
abandonadas en concellos
como Negueira de Muñiz,
tras a emigración forzosa
-principalmente cara a Terra
Ch~, que viviu un grande
continxente de povoación
procedente desta área xeográfica, tras a construción
do encoro de Salime hai case cuarenta anos.
A meirande proporción destes novos habitantes de tempada ocúpana os
,
holandeses, ingleses, españois e portogueses, asi como tamén unha nutrida
representación de hippis fetén ou da nova onda chegados de~de núcleos vilegos e
urbanos do noso país. Os
principais asentamentos comunáis en vivendas abandonadas -polos que ainda son
legalmente os seus proprietários- sucedéronse precisamente na banda do rio contrária ao curso do encóro, xa
que logo, aqueta que quedou
máis isolada tras a sua
construción.
Unha boa parte das famílias
que se viron no seu día na
obriga de abandona• as suas
terras e as dos seus devanceiros foron partícipes da
chamada colonización da
Terra Cha a finais dos anos
sesenta. O lugar do Arneiro,
no concello de Cospeito foi
un deses pontos de destino
chairego que atoparon os
outrora povoadores da
comarca nor-oriental galega.
Hoxe, moitos destes homes
e mulleres e mesmo descendentes, queren facer uso
dos direitos legais sobre_as
suas antigas terras e tamén
sobre o que foran os seus
fogares, e isto, mália o
carácter asistencial que, no
seu momento, tiveron as vivendas que lles foran
asignadas polo franquismo,
en tempos da colonización.
A cuestión da propriedade
rexorde, porén, en familias
como a de Ovídio· Rodríguez,
oriundo da parróquia
negueiresa de Vilauxin e que
leva trinta anos longos vivindo no Arneiro. Ovídio non
agocha o seu degoiro por
arranxar a sua vella casa,
pero tampouco lle apetece
"enlearse a portias ou a preitos cos das comunas, xa
que con nós nunca mal se
portaron". A mesma opinión
teñen no concello de
Negueira de Muñiz onde din
que "houbo máis hippis que
hai agora e as casas están
aí, peor ou mellar coidadas,
e os seus proprietários
sábeno ben." O que non quita para que confirmen que
"cos hippis xamais tivemos
nengun problema". ·
Unha boa parte das famílias
que se viron, no seu dia, na
obriga de abandonar as suas
terras e dos devanceiros foron partícipes da chamada
colonización da Terra Cha a
finais dos anos sesenta. •
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OLehendakari realizará unha declaración en Gernika onde propoñerá medidas concretas

lbarretxe reclama un triple compromiso,
ético, democrárico e de diálogo·polírico, para pacificar Euskadi
-e>-

en calquer ámbito?", perguntouse. Para o presidente basca, o
problema de normalización política de Euskadi existe antes ca
ETA "e seguirá existindo, se non
se arranxa, cando desapareza
ETA". Voltou a perguntarse: "Porque hai que ocultar que é un problema de normalización política?
O problema é non recoñecer a
realidade. Hai visións diferentes
do que queremos ser. O problema é que non o queremos aceitar", contestouse.

A. EIRÉ

A polémica da cancelación da
cea por parte de Fraga deulle
á visita do Lehendakari lbarretxe unha sona non agardada. Tanto é asi que a sua confe ré nc ia no Clube Alén Nós
estivo rodeada dunha expectación sen precedentes, con
máis de 100 persoas ás portas
do local ateigado sen poder
entrar. lbarretxe, mália a sua
moderación institucional, non
defraudou á concorréncia, explicando as bases para acadar a pacificación de Euskadi:

Tamén se referiu lbarretxe á "reconciliciación e ao perdón" como
ponto de partida. Un perdón que
situou no "plano estritamente persoal", polo que concluiu que non
poden ser unicamente os partidos
políticos, senón toda a sociedade,
a que tire por esta rexeneración .
Avogou por abrir unha nova etapa, "unha etapa de entendemento" baseada nas propostas relatadas anteriormente. "O que dixen é
só un camiño. Existen máis propostas de camiños? Non as coñazo'', afirmou como remate da conferéncia mentres os aplausos se
prolongaban case tres minutos.

O Lehendakari lbarretxe propón
un "triple compromiso: ético
(opinaré libre, matar intolerábel)
democrático (respeito ao que
hoxe somos) e de diálogo político (decidir como queremos ser
no futuro) para pacificar Euskadi", buscando un chan para sustentar o proxecto. Cal é ese basamento no que o Lehendakari
quer asentalo? O "chan comun
para todos" sitúao lbarretxe en
"compartir o que é lexítimo.
"Pensar cada un o que queira é
lexítimQ, o que non é lexítimo é
pegarlle un tiro a quen non pense coma ti", afirmou.
Con esta idea situou como ilexítimos, ademáis de a ETA, ao golpe de Estado do 23-F, a LOHAPA ou os GAL. E aos acordes de
Ajuria Enea e Lizarra como lexítimos; porque están sustentados
nos princípios democráticos.
"Quen sostén que Lizarra non
estaba asentada sobre bases
democráticas minte", afirmou o ·
Lehendakari que comezou a sua
cor:iferéncia e a rematou talando
máis de 12 minutos en galega.
Hoxe Lizarra xa non existe, matouna ETA, "a única, non a máxima culpábel", segundo lbarretxe. Fracasado o acordo de Liza. rra para avanzar desde bases
democrática$ na solución do
problema basca, agora que?,
pergúntase o Lehendakari.
Para o presidente basca existen
duas vías. Unha a proposta desde o PP: "medidas policiais e
aguantar", calificada como
"irresponsabilidade política" por
lbarretxe pois, afirmou, "as persoas non son sustituibeis, nengunha", e os políticos ''ternos a
obriga de procurar solucións".

J.J. IBarretxe e X.M. Beiras mantiveron unha reunión de máis de sesenta minutas na que cambiaron impresións sobre as iniciativas
de paz e convivéncia en Euskadi.
A. PANARO

Aceitar as ideas
lbarretxe criticou que Aznar non
se queira sentar con el a talar
mentres o PNV non abxure do
seu ideário nacionalista. Asi,
afirmou que hai que respetar o
Estatuto "porque o que hoxe somos é pala nosa vontade", pero,
ao mesmo tempo, tamén respeitar aquelas opcións de cámbio,
porque "nengunha sociedade
democrática pode cambiarse se
hai opcións consideradas impo-

síbeis. Que problema hai para
que unha sociedade sexa o que
queira ser?" perguntouse o Lehendakari, cuxo avó estivo desterrado cinco anos en Be~anzos.
lbarretxe denunciou o incumprimento do Estatuto por parte do
Governo central e afirmou que
"foi un ponto de encentro, pero
agora está difuminado". Un Estatuto que permite, segundo o
Lehendakari, que o PP e o
PSOE sigan mantendo as suas

posicións políticas, pero que, tamén é lexítimo que os nacionalistas podan manter as suas,
"pois non se pode impedir o que
posibilita o Estatuto". Foi rotundo ao defender lbarretxe que
"hai que respeitar o que queira a
sociedade basca".

Diálogo político
A actual situación, sostivo lbarretxe, só se pode resolver co diálogo político. "Existe outro camiño

Someteuse o Lehendakari ás perguntas dos presentes, sen nengunha restrición e sen coñecelas
previamente, comezando pala do
presidente do grupo Socialista Ismael Rego e seguindo pala de outro socialista, Martín Palacín, ex
alto cárrego do Ministerio do Interior. Referiuse o Lehendakari a
"iniciativas discretas" que non quixo adiantar, pero que dará a coñecer nas próximas semanas nun
solene acto en Gernika. Iniciativas
que poderian compartir os socialistas. Por outra banda, lbarretxe
negouse a afondar na polémica
con Fraga eco PP, ainda que indirectamente se referiu na conferéncia aos que "rachan lazos de afectividade e de respeito". •

A.EIHÉ

A macada de Fraga lribame
O presidente da Xunta, Fraga lribame, ignorou o papel institucional que lle corresponde
durante a visita do Lehendakari Juan José Iba,
· rretxe a Galiza. Fraga esqueceu a sua condición de presidente da Xunta, eleito como tal
polo povo galega; e situouse como un mainiño siareiro militante do PP disposto a axudar
a Mayor Oreja a conseguir o govemo basco.

actuación de Fraga resultan as causas reais
palas que foi tomada. Por máis que o rexeiten desde Raxoi e desde a sede do Hórreo do
PP, a decisión non foi do presidente da Xunta, nen de Fraga lribame como militante do
PP, senón que se produciu en Madrid. Hai
dados que así o demostran.

Foi Xesus Parga, Director Xeral de Meios de
.Para lbarretxe a sua via, conO acto de desprezo non só foi dirixido contra
Comunicación, quen se puxo en contacto
frontada coa de Aznar e Mayor
0 PNV ou contra 0 Lehendakari, senón con,
coa oficina do Lehendakari e convidou en
Oreja, parte de que "non se potra todo o povo que representa. Non se pode
nome de Fraga a cear a lbarretxe. Pactáronse
de condicionar a paz á consecuxustificar a decisión afirmando que se inten- -as fotos e as declaracións de ambos mandatáción dun proxecto político nen
ta "illar" ao partido maioritário de Euskadi
rios como "intercámbio de ideas sobre a si,
tampouco á desaparición de
d
tuación de Euskadi nunha xuntanza de caETA". Sostivo lbarretxe na sua
nen ·es 1ixitimar a lbarretxe polas suas posirácter privado". Así, ternos que é Fraga quen
conferéncia que agardar a que
cións políticas. Seguindo o raseiro moito
convida e, tamén, Fraga quen despois anula o
ETA deixe as armas para cansomáis baixo (a traxectória do PNV e de Ibaconvite.
lidar accións de futuro é "supedirretxe é inequívocamente democrática) leva,
tar á sociedade, a democrácia
ríanos a rexeitar a lexitimidade de Fraga co,
aos que queren saboteala. Se
mo presidente da Xunta polo seu pasado
Desde a oficina do Presidente clase conta desnon podemos talar para resolver
franquista, posición que ainda asume hoxe. ,
ta cea e os seus xomalistas eséxetas apúran~e
o problema até que ET A deixe
en Joubar a capacidade de estatista de Fraga
de matar estaremos entregándoPero máis abraiante e vergoñenta que esta
que é capaz de' mediar entre o Lehendakati e
lle a ETA o leme de Euskadi". · · · ....__'_·_· _ ·_ ·_·_ _
· ·_'____'_____•__._ , _._._'__.._.•_ .._=-_:>_ ,r_'_"_'_' _ _··_··-·~·-t_~_,

Aznar para procurar unha saída en Euskadi.
Fraga convertido en pacificador. Ao mesmo
tempo, poñen de manifesto a grande capad,
dade de manobra do presidente da Xunta
que, convidando a cear a Ibarretxe, lle saca
todo o protagonismo aos nacionalistas e ca,
pitaliza para el só a visita do presidente bas,
co. "Beiras está a rabexar", escribía algun.
No dia seguinte, as mesmas colunas de opi,
nión só debarcaban argumentos exculpatórios da posición de Fraga que, como non po,
·dia ·ser doutro xeito, é própria dunha persoa
con grande visión de Estado. Unha "visión
de Estado" que facia deixación da sua condición de Presidente da Xunta.
Ao seu lado situouse Francisco Vázquez que,
convertido en oráculo non Só gabou a Fraga,
senón que ameazou cunha nova guerra civil
dentro de vinte anos porque el, e alguns
máis, non están dispostos a que os povos de,
ciclan libremente.•
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Alunos vigueses protestan
por falta de profesorado

5

Alunas dos institutos de FP Valentin Paz Andrade, Ricardo Mella, Teis e de Bacharelato Manuel António, de Vigo, denunciaron que carecefl de docentes para várias
das matérias dos seus diferentes cursos. Para mostrar o
seu desacorde e· reclamar unha rápida solución aos seus
problemas, os estudantes decidiron concentrarse diante
dos seus centros e iniciar os convenientes recursos para
obter substitutos da Administración autonómica. Nos tres
casos, o alunado conta co apoio das equipas directivas
dos seus institutos, incapaces de lograr que~ Conselleria
de Educación interveña para poñer remédio á sua caréncia. No contencioso destes centros, coinciden vários factores. como que os profesores que faltan tomaron baixas
desde o princípio do curso, xa hai case dous meses.+

Feche dos colectivos antisida
a prol das pensións non contributivas

Sen detidos no contrabando do mercante holandés CCNI Angol en Vigo

Outro envio de cocaina por mar con
remitente e consignatário descoñecidos _
*

G. LUCA

No interior do mercante de
bandeira alemá CCNI Angol
atracado en Vigo, a Unidad de
Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco), atopou unha
cantidade non determinada
de clorhidrato de cocaina pero o barco non foi intervido
nen se produciron detencións.
A policia anunciou que o
transportista da droga estaba
excluido de responsabilidade.
Os axentes agardaban no porto
de Guixar ao porta-contenedores
procedente de Colómbia para
contrastar atender unha denúncia
da DEA (siglas de Drug Enforcement Agency ou departamento
anti-droga do Estados Unidos)
que anunciara o transporte ilegal.
Nun contenedor con produtos de
mar conxelados, a policia deu con
algúns fardeis de loneta que tiñan
no seu interior cocaina con envoltura impermeábel. Alguns meios
informaron que se trataba de tres
sacos de 40 quilos cadanseu
mentres outros precisaron que
eran só duas bolsas de 54 quilos.
Responsábeis da aprensión sinalaron que os consignatários da
mercadoria non tiñan información
de que o contenedor alugado por
eles para transportar conxelados
tora utilizado para contrabandear.

lación que o cargueiro Privilege,
con bandeira de Sáo Tomé, navegando en demanda do porto de
Las Palmas e a 200 millas de destino, levaba unha carga de once to- _
neladas de droga. A Operación
Ostra, dirixida polo xuiz da Audiéncia de Madrid Baltasar Garzón,
moveu ·cámaras de televisión,
avións, helicópteros e axentes especiais, pero nas adegas do Privilege so habia carreteis de aceiro.
Antes que o mercante recalase
en Canárias, as once toneladas
de cocaina ficaron en dez. Unha
vez no porto, coa tripulación pasada pala pedra de todos os telediários, Baltasar Garzón dixo que
estaban a piques de desenlatar
cinco toneladas de sustáncia entorpecedora. En horas sucesivas,
a xudicatura rectificaba o compromiso en debalo até a bonita cantídade de 500 quilos. Á volta de
dez dias de martelar varengas,
sondar depósitos e arriar mamparos, resultou que barco estaba
limpo, como é sabido.

que fornecida polo embarcador,
os despachos da alfandega venezolana, o certificado de orixe e a
carta de crédito bancário que daba cobertura á carga. Da indicación espida de que esta carga se.ria transportada en camión deica
Rotterdam, dedúcese que non
eran descoñecidos os nemes dos
intermediários da distribución.
Ainda asi, gardouse completo silenzo sobre a natureza do envio.
.A Administración fixo público que
os dados sobre o contrabando
serian remitidos á Fiscalía do
Reino de Holanda. De cara á cidadania estableceuse que se trataba dun envio. cego sen responsabilidade aparente para o transportista. A confidéncia sobre o
matute chegara tamén da DEA.

Os comités antisjda das cidades de Compostela,
Ourense, A Coruña, Vilagarcia e Ferrol e os grupos Imán
e Estrela, coa colaboración da asociación PreS.O.S. de
Galiza, fecháronse dentro da Dirección Xeral de Saúde
Pública o pasado Mércores, 8 de Novembro, en Santiago.
Esta medida responde á sua demanda de que o governo
español retire un decreto polo que, segundo estes colectivos, 20.000 enfermos de Sida ficarán sen a sua pensión
non contributiva. A aprobación desta normativa .tamén
lles afecta aos doentes presos, que, por mor dunha resolución interna, tamén perden o seu direito a percibir unha
paga do Estado. Os colectivo~ convocantes do feche resaltaron, mediante unha nota de prensa, "o carácter pacífico e reivindicativo desta convocatória", ao' tempo que
destacaron que non están a interferir para nada no traballo cotián do esta~lecemento público, contra a opinión
da directora xera1 ":tio departamento, "quen ameazou repetidamente con chamar ás forzas da orde, alegando
interrupción no. seu labor, algo indemostrábel." +

Fomento adm~ que a via Lubián·
Ourense non será de alta velocidade
En resposta ·a unha pergunta parlé;lfTlentária do BNG, o ministério de Fomento recoñeceu que as obras que se van iniciar
na via Lubián-Ourense só servirán para aumentar a sua capacidade e non para homologala coas de alta velocidade
que van existir no resto do Estado español. O governo central explicou que si pensa estudar a criación dunha nova via
AVE entre Madrid e Lubián, pero en nengun caso ese tipo de
camiño de ferro entraría en Galiza, onde os trens só poderian chegar aos 150 quilómetros por hora, ''tal e como se
acordou coa Xunta de Galiza", detalla a resposta do Executivo. O portavoz do BNG no Congreso, Francisc;o Rodríguez,
explicou que "está previsto nun decreto governamental que
haxa diferentes velocidades nos diversos tramos modificados". Para Rodríguez, o denunciábel é que ''todos os tramos de velocidade inferior discorren por território galega".+

Subcontrata de carga

Que elementos da información
sobre un contrabando permiten
aos axentes da Administración
decidir sobre a culpabilidade ou
inocéncia do transportista?. O
Tamén para o cargueiro ruso
Heemskergracht entrara consigTammsare, apresado en Canárias
nado na modalidade de carga
no 98, Baltasar Garzón pregoara
completa e dacordo con este
un contrabando de 15.000 quilos
contrato, a graniteira porriñesa
de droga que finalmente ficarian " Ferymar podia subcontratar co inen once. Mariñeiros e oficiais rutermediário do transporte capacisos cansáronse de declarar a
dade restante de carga. No inforquen quixese escoitalos que se
me sobre- o matute do barco hotrataba dun envio cego ·(cargado
landés, sinalábase que a carga
sen coñecemento da tripulación)
viaxara dentro dun contenedor de
semellante ao do CCNI Angol.
20 toneladas de capacidade.

OSLG propón a ganderia sá
como solución ao mal das vacas tolas

Desde o Sindicato Labrego Galega (SLG) con.s idérase que
a proliferación de casos relacionados coa contaminación
da carne e o rexurdimento de problemas derivados do
mal das vacas tolas só pode ser erradicado através dun
cámbio radical no xeito de enfocar a g~nderia en Europa,
tal e como fai público mediante un ha nota aos. meios de
comunicación. Segundo o SLG, cómpre tomar medidas
concretas para reducir os
riscos dos consumidores,
como· a queima dos materiais residuais, a estrita viCargamento para Vigo
xiláncia sanitária sobre o
gando e a criación dunha
Esta presunción exclúe de res- . Para os corenta transportistas da
A empresa Ferymar (Fernandf!z
re_d~ s2' .de circulación de
Operación Temple de Garzón
y Martinez) de granitos f0ra
carne, mais a solúción deponsabilidade a transportista,
pende doutros factores de
non houbo fianza. Os do CCNI fundada por David Fernandez
axente de carga e destinatário
Grande, que apareceu asasinado
maior carado. Para a cenpolo que a investigación prefire · Ángol tamén non foron imputados. O 12 de Xuño de 1998, no
xunto á sua muller, Pilar Sanrotral labrega, a política agrícompletar dado sobre o destino
mán, a sua tilla Marta e a emprecola galega, española e
mercante holandés Heemskerfinal do matute. A situación .progracht, que entrou no porto granigada Ana Isabel Costas Piñeiro
europea ca~~ce dLJn enfocesal impediu coñecer a resposta á interrogante de· se a cónsigna sua casa de Priegue (Nigrán)
que favorábel para a·
teiro de Rande, no mar de Vigo,
aparecera unha tonelada de coo 1 de Febreiro de 1994. Os au"'
sociedade. "A ganderia acnación legal deberia ser descartores do cuádruple crime foran os
tual, ademais de xerar gra- .·
caina agachada no eixo de carregada no porto de Vigo, ainda que
teis de aceiro. A modalidade espolicias da comisaría de Vigo
ves enfermidades e .
inteimediários da contratación de
collida para o envio e as 120 hoManuel Lorenzo e Xesus Vela,
mortes, está transferindo
carga por mar admitiron que o recipiente de carga estaba dirixido
ras que os especialistas demora- . que segundo se indica no s1,.1máfundos púb_l_i~os_ ~s .
ron en localizala, indicaba que se
rio do caso, acodiran á casa do
grandes transnacioriais ·
a unha ·empresa local. ·
trata dun envio en consignación
empresário graniteiro para exixircHus GARCIA através dos critérios de rePoderia parecer que a fulminante
aberta. O anterior delegado do
lle a entrega de 100 millóns de
parto de axudas", explica
prescripcion de inocéncia do CCNI
Governo Central na Galiza, Xosé
pesetas que presumian o resultaa nota. O mqdelo proposto polo SLG está baseado na gaAngol procede dunha AdministraMiguel Diz Guedes non quixo dar
do dunha importante operación
rantia dos prezos para os produtores e o fomento das exción distinta da que O dia 2 de Seinformación sobre o ,coñecemeneconómica, de natureza deseoplotacións non intem~ivas, que teñen maior coidado da
tembre pasado anunciou con ante, -,
to de embarque, a lista de empañecida, realizada na véspera. •
alimentación e saúde das reses.• ,. r . - ,
'- -·-· - ------ - ------ -----·--- ___________ -------------~---- ___ ______________ __________ _ ~----- _ - - - -- - - -· ---- _
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NO ANO .CASTELAO
~

CINCOENTA HOMES NUN SÓ,
OU UN HOME DE A PATACÓN
XEsus ToRREs REGUEIRO

TRI--KI--TRA--KE
ADON
LUÍS ACUÑA
MANuEL

Se Castelao vivise hoxe e decidise facer ou,
tra série do tipo "Cincuenta homes por dez
reás" {Escolma editada por Nós en 1930 da
série· que publicou no xornal vigués
Galicia) teria modelos de abando. Mesmo
poderia .aforrar debuxos e coa única carica,
tura dun home só (si, dese home) poderia
cobrir as cincoenta posibilidades<». Non fai
falla nomealo porque todos sabedes quen é,
mesmo sen ver a hipotética caricatura que
lle poderia facer Castelao. V elaí:

1.- O home que presumía de non collerlle
o Estado (franquista) na cabeza.
2.- O home que disque inventou·o centro
.
político e non o patentou.
3.- O home que de vello choraba bágoas
de crocodilo.
4.- O home que esixia lealdades inq.ue,
brantáveis e só era leal a si mesmo.
5.- O home que nunha época se creeu do,
no da rua, o pobriño.
6.- O home que faci~ que até soaran falsas
verbas c9mo "meu querido amigo ... "
7.- O home que pensaba que inventara o
turismo por contribuir a cimentar as
costas do Mediterráneo.
8.- O home que lle chamou á censura or,
ganizada liberdade de prensa.
9:- O home que foi reino país dos cegos,
xordos, mudos, tocos, desmemoriados
e aproveitados.
10.- O home que facia queimadas para es,
conxurar as suas pantasmas.
11.- Q home que en Londres intentou
disfrazarse de gentleman con bombín e
bastón.
_
12.- O home que comía as palavras por,
que tiña moito que decir {ou iso pen,
saba el).
·
13.- O home que convidab9- ao diálogo
con un " ... y punto"
14.- 0 home que viaxaba tanto que ás ve,
ces dubidaba onde estaba.
15.- O home que endexamais conseguirá
deixar todo-atado e ben atado,
16.- O home que lle botaba á ·oposición
os seus portavozes coma quen enci,
rra o can.
17 . - O home que cría ter .escrito oi,
tenta e cinco libros (segundo al,
gun curriculo, agora xa serán m:áis),
coma se iso fose posível para quen
non é escritor.
.
18.- O home que facia medrar aos ananos
e logo non lle valían no seu circo.
19.--:- O home que presumía de estadista .e
era rexeitado polos demócratas euro,
peus.

20.- O home que unha vez dixo que Espa,
ña era o "único" importante, e o pior
era que o cría de verdade.
21.- O home que loubaba a Franco e p¡,
nochet, negaba o xenocídio nazi e
presumía de demócrata.
22.- O home que recollia "honoris causa"
polas- Universidades de medio mundo
coma se fosen medallas.
23 .- O home que inauguraba vintesete
obras nun dia (e iso qt.ie non estaban
remata:das) .
24.- O home que trocou os tirantes coa
bandeira "roxigualda" por un cinto
para·esganar nacionalistas e demócra,
tas en xeral.
25 .- O home que pensaba "cabalo grande
are ou non A.R.E." e non lle quixeron
o cabalo.
27.- O home que na folla de "Mis servi,
cios al Estado" tiña váriÓs borranchos.
-28.- O home que mercaba vontades sen
empq.cho, desimulo nin má concién,
~
cia.
-·29.- O home que non tiña paraxe e pro,
movía "paradores".
30.- O home qúe precisaba encher a
axenda para non ter tempo de atopar,
se con si mesmo.
31.- O home que xustificaba en Demo,
crácia o "Glorioso Alzamiento" e non
pasaba nada.
3 2.- O home que se rodeaba de mediocres
e aduladores para sentirse superior.
33.- O home que no íntimo pensaba que
nacera para "Duce" e a história lle fo,
ra esquiva.
34.- O home que pasará á história por
· matar os derradeiros urogalos dos An,
cares . .
35.- O home que a comer, beber, inaugu,
rar, cazar e pescar_ri.on lle gañaba nin,

J

guén. Das actividades inconfesáveis
non se sabia.
36.- O home que estaba para servir ao
Capital e as multinacionais e <licia es,
tar ao servizo do povo.
37.- O home que fachendeaba de costela
materna basca e quixo meter os tán,
ques .para "solucionar" o problema
basco.
38.- O home que tiña vocación de caza,
dor e pescador e coidaba que o país
era un enorme couto ... de votos.
39.- O home que coidaba ser o "pater fa,
milias Gallai.cus" e en realidade era o
padrastro. ·
40.- O .home que viviu de costas a Galiza
e o país premiouno nomeándoo presi,
· dente.
41.- O home que pensaba que era máis
demócrata que ninguén porque gaña,
ba eleicións por maioria absoluta:
42.- O home que de novo fora criado do
anciano Dictador e quedáranlle as
mañas.
43.- O home que presumía de pai da
Constitución e o certo· é que se opu,
xera a ela.
44.- O home que <licia que era "galego
coma ti" e era como os que non o
eran.
45.- 0 home que de vello foi duas veces a
Cuba (de momento) a reencontrarse
coa infáncia sabendo que nunca vol,
ve.
46.- O home que mentía arreo porque sa,
bia que mentira repetida cen veces re,
mata parecendo verdade.
4 7 . - O home que confundía a informa,
ción con propaganda e quería ser o
anunciador único nos médios.
48.- O home que se fixo "coroar" con
3.000 gaiteiros marcíais s u~vencio,
nados e non sabe que _o au,
téntico gaiteiro é sempre
livre.
49.-0 home que gastava traxe e
gravara e no íntimo desexa,
ba un uniforme militar de
alta {altísima) gradación e
desfilar baixo palio.
e 50.- O home que se ere imprescindível
e pasará... como todos.

SE
_ ...o.::;::==.,

Que home este!•
(*) A numeración non indica nengun tipo de arde,
pois calquer, deses cincoenta homes é perfectamente intercambiábel. A sua función é unicamente de
· apoio para asegurarme de chegar ao médio cento .

REGO NIETO

Cando Galiza celebra os máis de
cen anos do nacemento de don
Manuel Luís Acuña, sinte quen
esto asina a necesidade de lem,
brar aquiles anos, xa lonxanos,
en que na Académia Bóveda ou,
rensá, recibia as lecións duns ho,
mes que tiñan o corazón desfeito,
como "vencidos" que eran da fo,
gueira do 36.
Don Raul González, don Alberto
Vilanova, don Ernesto Gómez del
Valle, don Vicente Bóveda, don
Manuel Luís Acuña ... todos eles
xentes de moito saber. Todo eles.
ergueitos como as árbores vellas
que xa non dobran, até que ra,
ch en.
Fumos moitos os ourensáns que
estudamos peritaxe mercantil na
desaparecida Académia da Ala,
meda do Ctuceiro. Alameda ta,
mén rachada pola metade, para
erguer ali o Pazo de Xustiza. Qué
cousas ... !
Don Luís Acuña, era un home pe,
queno. De cabelos brancos. De ca,
rácter estábel. De moi bóns senti,
mentas. Subdirector da Acadérnia,
onde don Vicente, aqueixado de
grave enfermedade non podía Je,
var o peso total, pois o clima desta
cunea que é Ourense, queimáballe
os brónquios. E faltaba moitos dias
no longo inverno ourensán ...
Ninguén dos rapaces que ali e tu,
dabamos, e copabamos moito as
clases, eramos sabedores da ua
grande faceta literária. O "T ri,ki"
que asi o chamabamos os aluno
( tamén o Barriles ao Vilanova)
era para nós unha persoa boa. En,
dexamais lle recordo que insulta,
ra ou agredira a un aluno. Trata,
banos con moito re peto, e e rn
ao resto do profe orado, ninguén
notaba no seu talante, unha mi,
galla de resentemento ... eran al,
mas grandes, boas e xenerosas. '
Lembro que se facia unha pergunta
e a resposta era equivocada, volta,
ba facela: "Fíjese hombre, ffje e ... "
"es que yo creía que ... ". Aló sen,
tenciaba sempre don Luís: "Los
creiques y los penseques, son las
conclusiones de los burreques ... ".
Era a meirande rifa que nos facia.
Cando deixamos xa a Académia
Bóveda, e el paseaba por Ourense
collido sempre do brazo da sua do,
na, como exemplar parella, per,
guntábanos, que era o que facia,
mos, e gabábase dos éxitos de toda
orde dos seus ex,alunos.
Agora, os que presumimos somos
nós ao ollar as suas Fírgoas. Eses
poemas cheos de ledicia de bon,
dade literária, como el o era. Esas .
poesías fondas e precursoras: "Co,
ando o vento cotife maino/ as
fiestras das namoradas/ Ela ha de
vir/ , A Xustiza, a V erdade/ Ela ha
de vir".

XOSÉ LOIS

Graciñas don Manuel Luís. Graci,
ñas don t:fi,ki,t't'a,ke. •
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PARLAMENTO
emigrantes non comunitários
puidesen votar nas eleicións muríicipais sen aplicárselles a retroactividade, pois, nos seus países, nen hai emigrantes galegas
nen os nativos poden votar. Pedia que se instase ao Congreso
.a reforma lexislativa pertinente.
O parlamentário do PP, Mauro
Varela contestoulle que eran
duas "iniciativas léxicas e perfectas, pero irnos votar en contra". Os argumentos: "este non é .
o foro adecuado e, polo tanto,
carecen de virtualidade".
·

A deputada do BNG Pilar Garcia Negro laiouse de que o PP continue a dicer que non hai "máis nada que facer para aumentar o uso do galego nos meios de comunicación.

A.P.

OPP rexeita calquer proposta do BNG, PSOE ou EdG

Xestos de absolutismo
*A.E.

O problema do Parlamento, non é xa que Fraga se negue a comparecer ou que cada vez o fagan menos os conselleirós, con ser
grave, nen que non se teñan en canta nengunha das propostas
da oposición, senón os argumentos que empregan dosde o PP
para constestar, molestos polas iniciativas de BNG, PSdG-PSOE
e EdG. Os xestos de absolutismo levan a .Cámara á inanición.
O pleno do Parlamento do 7 de
Novembro comezou con 11 minutos de retraso e faltando tres
deputados para o quorum. Polo
Governo estaban presentes Pérez Varela (Cultura) e Xaime Pita (Presidéncia e Vo.c~iro do Governo). Xuntáronse e comezaron
a latricar. Anxo Guerreiro , no
uso da palabra, demandoulles
atención. Aos poucos segundos
ambos conselleiros abandonaban a sesión de plenos. O Governo estaba ausente.
Non é a primeira vez que acorre.

Fraga ten explicado que teñen
moito máis que facer que someterse ao control da Cámara. O
del seica é governar. Con esta
posición política voltou o PP a rexeitar unha demanda de Pérez
Touriño para que, polo menos
unha vez ao mes, comparecese
ante os deputados e non para
despachar cos seus conselleiros
que é o que fai habitualmente.
Desde o PP, máis un ha vez, rexeitaron a proposta porque afirman que a lei non abriga a esta
comparecéncia. A postura foi res-

paldada polo Presidente do Parlamento García Leira. Non lle fixo
falta explicar que con maioria absoluta son eles os que fan as leis,
mudando o regulamento do Parlamento de xeito unilateral, ca·ndo
o anterior fora consensuado por·
todas as forzas políticas. Pouco
importa que 14 dos 17 presidentes autonómicos non teñan reparo nengun en someterse directamente ao control dos deputados.
Control, que control? Pedia a
deputada do BNG Pilar García
Negro que os grupos parlamentários tivesen información concreta dos fundos concedidos aos
meios de comunicación privados
no decurso desta lexislatura en
concepto de fomento da Língua
Galega e que se cumprise a lexislación nas emisores de FM.
Gabouse o deputado do PP López

Casas na _contestación do ben que
vai a língua, como aumenta o seu
uso nos meios de 'comunicación
porque "cantos máis e mellares
convénios, menores son os resultados". (Princípio de que a realidade non che chafe unha resposta)
E as emisoras de FM que teñen
que transmitir o 50% da programación e galega segundo a leí? "Xa o
están a facer", afirmou -López Casas, como se os parlamentários
non escoitasen a rádio. Como sobremesa, engadiu, "ademais, o galega non pode impoñerse". E os
dados dos convénios que solicitaba Garcia Negro?: "non fai falta
acordes da cámara para obter os
dados". Pero van alá catre anos e
estes non se coñecen.

A lóxica e a prática
Demandaba nunha proposición
de lei Anxo Guerreiro que os

Xosé Manuel Beiras reclamou a
criación dun ente para a planificación das infraestruturas que
abranxa tamén Portugal dado a
relacción existente nas comunicacións e que os fondos para. realizalas veñen da mesma caixa europea, acusando á Xunta da falta
de planificación. Elisa Madarro
(PP) contestoulle que xa existe a
Eurorexión polo que s~ria duplicar
a liña de actuación, ademáis, dixo,
Fomento xa mantén un contacto
fluido con Fomento (Guiña lia en
El Siglo, "El Regreso de Cascos")
Pérez Touriño pediu un compromiso da Xunta para cumprir o
Pacto Local demandado por
unanimidade pola Federación
Galega de Municípios e Províncias xa hai tres anos. Desde o
PP contestáronlle que, claro está, eles van facer realidade ese
pacto para que os concellos teñan orzamentos para gastar sen
que a Xunta lles marque as
obras, pero que será para máis
adiante pois, o 31 de Decembro
de 2001 os concellos xa terán
as competéncias transferidas.
Así, o PP rexeita calqüer iniciativa
da oposición. E se esta se opón
ás do PP. Fraga contestaba esta
pergunta case ao mesmo tempo
en Pontevedra nun acto eleitoral.
Eses son uns ''tolos, uns demagogos, están no paleolítico". E se
Caldas se inunda ano tras ano?
"A culpa e dos ecoloxistas que se
opoñen ao encaro do Umía". E
se critican a Sogama que xa tivo
que mudar de plano duas veces?
"Eses son os que queren ter a
merda á porta da casa". "A clave
está no equilíbrio", concluiu Fraga. Por suposto, o equilíbrio representado por el. +

A. EIRÉ

O plantel parlamentar do PP
Ser parlamentário do PP é moi fácil, por
iso procuran agora caras e carpos novas,
sen importarlles as cabezas {Baltar dixit,
despois de falar o Sábado con Fraga). Uní,
camente se trata de aplicar o correspon,
dente plantel en cada caso.

Plantel de Tipo A : Indicada naquelas pro,
postas que, por máis que se intente darlle
as voltas, non se poden rexeitar os argumentos, sobre todo porque o PP, anterior,
mente, por boca do próprio Fraga comprometeuse programáticamente cunha iniciativa que, neste caso, leva a oposición ao
pleno. Se é así, a Plantel Tipo A indica un,
ha contestación na que se afirme que "xa
se está a traballar no tem", asunto, proble,
ma" ou outros vocablos similares aplicados
indistintamente. Se convén, afirmase que
foi o PP o primeiro en estar sensibilizado
polo "tema", como o demostran as declaracións clarividentes {non podian ser dou,
tro xeitoJ do presidente. Ainda así, obran-

do en consecuéncia coa maioria absoluta e
coa máxima castellana de "aos enemigos
[oposición] nen auga", votarase en contra.

Plantel Tipo B : Indicada en todas aquelas
iniciativas que sobardan as entendedeiras
dos deputados da dereita, ou que non se lles
ocurriron programáticamente, pero que
consideran que a opinión pública non entenderia que os rexeitaran, ou que se mani-.
festaran estar en contra. Neste caso afirmase que se está de acordo coa proposta, pero
que hai certos matices que non se campar,
ten polo que o Govemo elaborará un pro,
xevto de lei. Asi, co as do proxeto matan o
tres da proposición. Votan en contra. Cantan as cuarenta pero a tal lei nunca aparece. Xogan coas cartas da maioria marcadas.

Plantel Tipo C : Indicada en todos aqueles
casos nos que as proposicións de lei de,
mandan que o Parlamento Galego tome
en consideración tal ou cal proposta

(maiormente de temas de actualidade) pa,
ra apresentar ante o Congreso dos Deputados a iniciativa. O parlamentário do PP
indicará que, ainda que é .ben certo que o
"tema" ou o "asunto" ten unha releváncia
social e que o PP, non pode por menos
que estar sensibilizado, o tema sobarda o
ámbito puramente galego e, en aras do
consenso, debe deixarse ao parlamento es,
pañol para que sexa quen se pronúncie na
matéria. Vótase, naturalmente, en contra
e abdícanse as competéncias contempladas na Constitución e no Estatuto.

Plantel Tipo D: En desuso completamente.
Recorríase a ela de xeito obsesivo antes de
chegar Aznar á Moncloa. "Nós queremos,
pero a culpa é do Governo de Madrid".
(Lembran aquel poema de Rosalia na que
a culpa de todo era do demo? Po is iso, pero
en política. O que non se sabe agora é se o
cierno se converteu en Anxo da Garda ou
eles ofícian de pequenos diaños locais). Sá-

bese que non a poden utilizar porque cheira a xofre.
Adaptada o plantel a cada discusión, o resto do discurso énchese segundo a receita
de cada quen. Por exemplo, o deputado
López Casas, falando dos meios. de comu,
nicación e do uso do galega, resgatou unha redacción aun meniño de 1º da ESO
(non moi espabilado, por certo) titulada
"A Nosa Língua" e leuna sen tan sequer
suprimir a verba aldraxe, que era unha
manipulación intoxicadora do profesor de
galega. López Casas, coma os demáis po,
pulares, saben que, ao rematar, receberán
como agasallo uns ruidos a xeito de aplausos que os seus compañeiros interpretan
petando nas mesas cos seus aneis.

o que ninguén deles quer é ser interpelado
directamente. Como esta é a nova táctica
da oposición, enfurrúñanse e rosman insul~os. Que tempos aqueles de Portomeñe! •
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Os resultados das mostras deron negativo

Secuestro
da conciéncia

Confirmase a previsión de que nunca
se coñecerá o foco da lexionella
-O- X.C.

lndependentemente do curso
das denúncias xudiciais das
famílias da vítimas, todo·
aponta a que .o abr:ocho de lexi o ne lla que causou várias
mortes en Vigo nunca terá orixe coñecida. Todos os resultados dos laboratórios de Majadahonda deron negativo.

Fraga,
máis militante
que Pr~sidente

Como se viña anunciando desde a própria aparición pública
da lexionella -só coñecida
cando apareceron as primeiras
vítimas mortais- a Conselleria
de Sanidade dá por rematado
o abrocho, pero non é quen de
- - -focalizar. o foco da enfermidade. Ante a denúncia sindical
de que as mostras para análise tomadas nas torres de refrixeración do Hospital Xeral foron posteriores a unha limpeza
a fondo das mesmas, o Conselleiro anunciou a apresentación dunha querella por calúmnias que até o dia de hoxe non
ten sido formalizada nos xulgados.

0 FARO DE VIGO titula <leste xeito un comen tário editorial no que critica·a
decisión do presiden te da
Xunta de n on receber ao Le,
hendakari Juan José lbarretxe na visita que fixo a Com,
postrela. "Hai que calificar a
negativa (de Fraga) como ae,
cisión partidária. O próprio
Fraga xustificouna apelando
á sua condición de Presidente fundador do Partido Popu,
lar. Co seu xesto de desprezo,
Fraga quixo botar unha man
ao PP, ao Govemo de Aznar
e ao candidato do seu partido
á presidéncia de Euskadi.
Non se apartou nen chisco
da actitude crítica e aceda
que mantén o PP co Lehendakari e o Partido Nacionalista Basca. O desencontro
mete na Galiza o conflito entre o Part ido Popular e o Par,
tido Nacionalista Basco. Do
que non cabe dúbida é de
que Manuel Fraga esqueceu
no seu despacho de San Caetano a sua condición de presidente da Xunta, para se
vestir co traxe de fundador
do PP. Pero antes ·que presi,
dente do Partido Popular,
Fraga é presidente da Xunta,
quen o dubida, elixido pola
maioria dos galegos ten abrigas institucionais e de cortesía que cumprir" . •

Do analisado en Majadohonda
coñécese que nengunha mostra tiña a bactéria da lexionella.
Concretamente esas análises
negativas corresponden ás torres de refrixeración do Hospital Xeral, dos armacéns do
Corte Inglés, do Hotel Los Galeones, das fontes da Praza de
España, Praza Elíptica e unha
fonte na rua Marqués de Alcedo. Faltan por receberse novas
análises menores que incluen
aos camións de baldeado de
ruas, pero fontes do Concello
dan por suposto que tamén
van ser negativas.
As fontes ornamentaís xa volven a manar auga e un comunicado da Asociación de Instaladores de Fontanería, Cale facción, Gas e Climatización fi'xo público un informe no que
lembrou que as instalacións ,
convencionais domésticas e
comerciais de ar acondiciona. do, ainda senda vellas ou con .
escaso mantemento non poden
propagar a lexionella "porque
non cantan con sistemas de
humidificación. A bactéria só
pode tránsmitirse por via respiratória e resúlta inócua por via
dixestiva".
A mesma asociación aponta
que nas torres modernas, que
funcionan por inxección de vapor, resulta imposíbel a transmisión da bactéria, "pero non é
asi nas instalacións antigas,
nas que a humidificación se
.efectua mediante band!3xa, na
que a auga se mantén a uriha
temperatura média de 35 graos, a. ideal para a multiplicación
- da bactéria, polo a falta de
mantemento adecuado, se non
se usan axentes biocidas, é
ideal para a multiplicación da
bactéria da lexionella".

'In mes de ignoráncia
A clave de todo este proceso,
que Hernández Cachón non
ten aclarado na sua obstaculi-

Vista das

torres de refrixeración do complexo h~spitalário Xeral-Cies en Vigo. A.N.T.

zación a todo tipo de investigación parlamentar, é saber o
que sucede en
toda a cadea de
prevención sanitária e epidemiolóxica entre o
dia 1 s de setembro, no que
se situa a aparición das primeiras · vítimas da
lexionella, e o
dia 11 de Outub ro que se fai
público o abrocho. Estabelecer
que intervencións hai nese
periodo nas torres de refrixeración do Hospital,
se se manteñen
os protocolos de
limpeza que a
própria Xunta
estabelece para·
esas
instalacións e outros
factores que pod ari incidir na
aparición da lexionella serian
determinantes e rematarían
coa sensación de provisiori e-

Juan José lbarTebce.

dade que se lle dá ao ponto e
final que anúncia a Xunta de
Galicia.

A clave de todo

. É precisamente

a falla de información pública
o que máis se
critica, mesmo
polo persoal da
Hospital Xeral,
especialmente
sensibilizada·
por pertencer á
plantilla unha
das posíbeis vítimas. O director do Centro de
Microbioloxia de
Majad ahonda,
Carlos J. Domingo, declara·
ba no xornal La
Voz de Galicia
que "non se pode enganar á
xente, sempre
se debe informar ( ... ) sobre
os resultados
das análises
contestarei o que a Conselleria de Sanidade teña que contestar".•

este proceso é
saber o que
sucedeu entre o
18 de Setembro,
no que se situa
a aparición das
primeiras.
vftimas, e
o 11 de Outubro,
·que se fai
público ·
o abrocho.

~

"A Prensa, en primeirísimo
lugar, será un dos destrozos
da fe roz etapa integrista do
señor A znar", di Antonio
Álvarez Salís no xornal
DEIA. "Nada se escrebe, nada se imprime en Madrid e
en moitos outros lugares do
Estado-ferramenta, que non
estea dirixido a secuestrar a
conciéncia dos leitores. Que
veñan, depois da que está a
cair na Prensa, na rádio a n a
TV, filósofos unitários, xor,
nalistas orgánicos e eruditos
á violeta a demonstrar o contrário . Como se pode enfiar o
que dixo Arzalluz sobre a in,
dependén cia basca con outra
resposta do presidente do
Partido N acionalista Basco
sobre algunhas características
biolóxico-etnográficas expresivas da singulariedade do
povo basca? Como se pode
facer un todo con anacos distintos a fin de apresentar coma un tolo racista a que
satisface unha curiosidade a
respeito da nación?
Comprendo que a prensa que
asi se comporta estea a
perder leitores, que a TV teña que se salvar co recurso
do antroido e que e que boa
parte da rádio teña que recorrer ao barullo para ocupar as
ondas. O pior é que ese xornalismo está avaliado por unha parte sensíbel da sociedade, ainda que na intimidade
se burle despois del. Un xornalismo que retroalimenta
unha conciéncia e unha ética que sairon trunfantes da
guerra que, en apariéncia
perderon do 1939 a 1945". +

O diálogo
extraviado
Luís Pausa comenta en O
CORREO GALEGO a conversa do Presidente basco con
Otegui, publicitada nun documento do PNB de Bizcaia.
"A xulgar polos dados que
sairon á luz pública, a trégua
unilateral da ETA foi
ap rov~ itad a polos seitores
máis duros para apartar unha
dirección desgastada que optara por unha saída política
no canto da loita armada.
Arreciados os partidários do
acorde, o alto o fogo serveu
para renovar a estrutura (da
ETA) e incorporar a xente
moza formada na kal.e borroca
e disposta ás maiores barbaridades. Esto explicaría a conxectura de que o actual ciclo
de atentados poida
prolongarse dez anos: tempo
no que as novas femadas te!fOristas poidán aguantar sen
que esmoreza o ánimo de matar e comecen a abriren fondas na coraza anti-diálogo. O
proxecto de pacificación exposto por lbarretxe en Santiago e a recuperación do Estatuto como marco xurídicopolítico están dirixidos a que
o PNB recupere o seú sítio
no sistema democrático e na
aceitación e respeito da legalidade constitueional". +
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Como valora a sua constante
preséncia nos médios de comunicación nestes dias por
mor de circunstáncias alleas
ao deporte?
Dáme pena porque parece que
o deporte paralímpico non é importante por si mesmo. Buscouse a maneira de ignorar os nasos éxitos e enfocar toda a actu alidade de Sydney nunha história que pertence ao pasado e
para nada influe no presente.
Non me molesta tanto que se publique a miña vida senón que se
lles faltou o respecto aos paralí mpicos que triunfaron en Sydney. Cando en El País ves que
só aparecen os xogos cun titular
sen pés nen cabeza e ignorando
totalmente aos meus compañeiros, ves que se despreza o traballo de tanta xente, que recibe
desprezo a cámbio de medallas.
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Sebastián Rodríg~ez, campión paralímpico

'Quero que as miñas medallas sexan
a semente de moitas máis no futuro'
*

CÉSAR LORENZO GIL

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ VELOSO, CHANO PARA OS SEUS COÑECIDOS E AMIGOS, NUNCA PENSOU EN SE CONVERTER NUNHA ESTRELA MEDIÁTICA. VOLVEU DOS XOGOS PARALÍMPICOS DE SYDNEY CON CINCO MEDALLAS E
UN FATO DE MARCAS, MAIS A MAIORIA DOS MEIOS PREFIREN QUE FALE DO, SEU PASADO, CANDO PERDEU A
MOBIUDADE DAS PERNAS LOGO DUNHA LONGA FOLGA DE FAME A PROL DA REAGRUPACIÓN DOS PRESOS ·Do
G.R.A.P.O. "NINGUÉN ESTA OBRIGADO A DEFINIRSE POLITICAMENTE E EU TEÑO QUE ME DEFENDER TODOS OS
DIAS POR ALGO QUE NON TEN NADA A VER COA NATACIÓN", OUÉIXASE. "INCLUSO ALGUÉN FALOU DE ME TIRAR AS
MEDALLAS, COMO SE FOSEN ILEXITIMAS", EXPLICA NUN EPISÓDIO QUE PARECE UNHA BURLA AO SEU ESFORZO.

As circunstáncias da sua minusvalia son case únicas no
noso contorno. Como conseguiu reeducar a sua mente para o seu novo corpo?

Foron cinco medallas en Sydney e várias marcas mundiais
as que vostede conseguiu.
Vese con forzas para chegar a
Atenas?

Cales son as razóns de que
houbese unha diferéncia tan
grande entre os r~sultados da
equipa olímpica e paralímpica
do Estado español?
- -Considero que houbo maior vontade dos responsábeis e dos
atletas por conseguir' os obxectivos marcados. Nós utilizamos as
instalacións de elite e son alucinantes (piscina contracorrente,
cámaras de seguimento ... ) O deporte no Estado non canta coa
base nen cos técnicos. Busca o
xeito de ter catre ou cinco estrelas, ben mantidas e sen recámbio, que cando fallan, deixan en
evidéncia todo o modelo. No deporte paralímpico isto non sucede. Todos os que estamos aí loitamos polo mesmo.

En que medida lle serviu o deporte para reintegrarse socialmente?
Non me gusta a palabra reintegración porque eu nunca me sentin
fara desta sociedade. Ese vocabulário, que inclue reinserción tamén, paréceme viciado, ainda que
recoñezo que seguramente non
haberá outra palabra que defina
mellar o paso cara á minusvalía. O
deporte, nese traxecto, abre moitas portas, fai que amplíes os teus
obxectivos. Decátaste de que hai
xente que ten problemas iguais
aos teus, que te comprenden e
aos que podes axudar.

Unha das atraccións destes
xogos foi o Aquatic Center de
Sydney. Vostede que nadou
ali, cónteme a sua experiéncia.
As piscinas son todas de 50 metros. Tiña un tratamento especial
e certas condicións que non modifican para nada o rendimento.
O que converte esa piscina nalga tan incríbel é a xente. Ali dentro caben 17.000 espectadores.
Nadando, non es quen de ver as
fileiras máis altas e isa impresiona moitísimo. Ademais a expectación era moita. Os afeizoados
coñécente e espérante para pedi rche autógrafos , que incluso
os asinabas nun papel especial,
co teu nome escrito.

A quen lle adica as suas medallas?

P. BERGANTIÑOS

traballei nun bufete de avogados
e fixen estudos de psicoloxia. Hai
moita xente que, gracias a estar
nun clube praticando aquilo que
lle gusta, consegue sentirse máis
útil e mellar consigo mesmo.

T amén sinto que a xente de Vigo e de toda Galiza que me telicitou, que me aplaudiu na hoO deporte está axudando a moita
menaxe que me fixeron no Pavixente a mellorar a sua imaxe so11 ó n das Travesas. Nese mocial. Agora os minusválidos non
mento sentinme máis nervoso
están apartados ou marxinados.
que can do estaba a com petir
No meu caso, Qaño a vida venl'.lQli\s•. Ql~5!.'.3-~1 1. ~.\ P..~!S:Uf~.r~.. pa bi a
dando á'lotaria aa'"o r\tc'E, hiais ~" que es faba a mina xen e

xa

Galiza, como o resto do Estado
español, ten un bon nível, pero é
mellorábel. No caso concreto de
Vigo, que o que eu coñezo de
primeira man, o novo governo tivo connosco un comportamento
excelente. A concellaria de Deportes apoiounos ao máximo aos
paralímpicos, incluso facilitando,
no meu caso concreto, o acceso
á piscina m,unicipal e ao xinásio
de balde. E moi bonito ver un
cargo político nun partido de básquet do AMFIV. Fai moito máis
por nós ca unha subvención.

Estas foron as miñas primeiras
Paralimpiadas. Gocei moitísimo
con todo o que me pasou e, con
certeza, vou traballar por manter
os bons tempos. Vou para os 44
anos e competir no máis alto nível en chegando aos 50 pode
ser difícil. O importante é conseguir que, en vez destas medallas, haxa dez ou doce veces
máis campións.

A adaptación é moi paulatina .
Vaise dando dunha maneira natural. A mente non sofre o impacto de socato, senón que pasa
moito tempo antes de que os médicos che digan que, efectivamente, non poderás volver a andar. No meu caso persoal, axudáronme moito os médicos que
me atenderon cando ainda estaba na cadea. Grácias a eles funme mentalizando do que pasaba,
asumindo a nova situación. O
meu carácter tamén resultou fundamental, porque teño a sorte de
aceptar a vida tal e como me vén,
sexan cales sexan as mudanzas
coas que me enfronto. É certo
que che costa mais pouco a pouco vas vencendo as dificuldades.

Cando chegas con elas penduradas ao pescozo e ves como
os nenas das equipas do AMFIV
-o clube co que compito- queren tocalas e pregúntanche sobre a competición, notas que os
teus éxitos son semente doutros
moitos que haberá no futuro.
Non tanto quizais pola atracción
de ser os mellares nas suas especialidades, senón pola opción
de loitar por mellorar dia a dia
na prática do deporte. Agora,
cando. tes fachenda de ti mesmo, é o momento de demostrarlles aos demais de que, para os
minusválidos, hai moitas causas
posíbeis, que as barreiras piares de vencer son as psicolóxicas, non as arquitectónicas.

Supoño que-detrás dos seus
éxitos está o traballo diário. Ten
Galiza infraestruturas suficientes para garantirlles aos minusválidos a prática deportiva?

1

O deporte paralímpico é un
exemplo de superación humana extraordinário, mais, apenas é notícia. Por qué? E esta
outra barreira psicolóxica?
Eu sempre digo que o deporte
paralímpico é o deporte nun nível
íntegro. Despois, hai outros que
non chegan a esta categoría,
porque teñen engadidos que lles
restan os compoñentes precisos.
A causa da sua nula repercusión
nos meios procede das faltas de
apoio. Sei que a equiP.,ª Pera!(mPi.ca lles toi pedir patrocíni'd a

duas transnacionais e a sua resposta foi negativa porque nós
non vendemos a imaxe. que a
sua marca necesita. Vese cada
vez máis que, ademais dun atleta, as grandes empresas queren
beleza, forza e superioridade. En
troques, cando chegamos a Austrália, habia grandes cartaces onde atletas paralímpicos sen pernas ou sen brazos promocionaban roupa e utens ílios deportivos. O que debemos facer, entre
todos, é dignificar cada vez máis
o deporte dos minusválidos e ta'-celÓ 'nbticiat>er. · · · ' · ,

A natación foi a-estrela dos
Xogos Olímpicos, desde o
ponto de vista dun nadador,
en que situación ficou este
deporte logo de Sydney?
Asistimos ao nacimento dunha
grande figura para o futuro: lan
Thorpe. Este rapaz, de só 17
anos, está preparado bioloxicamente para ser superior. Comez o u a nadar aos 5 anos. Ten
uns pés de talla 54, que funcionan como aletas , mide máis de
2 metros, cos pulmóns imaculados. Se eu tomo, en 50 metros,
tres veces aire; el fai no seguramente nunha. Creo que vai ba.té( fT:10'itís ~mas matcás .. r.

+.
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VEN DE FACERSE O DERRADEIRO SORETO DA MILI. PERO INSUBMI-

AINDA ESTÁ NA CADEA ( TERCEIRO GRAU NO CÁRCERE MILITAR DE

SQS, OBXECTORES OU DESERTORES DO PERIO_Db ANTERIOR SEGUEN

ALCALÁ), ALBERTO NAIA, O MESMO, NA CADEA MILITAR DA

PRESOS OU PERSEGUIDOS POLA SUA OPCIÓN ANTIMILITARISTA.

·RUÑA. 0HANIME TEN UNHA CONDENA DE DOUS ANOS E CINCO

jOSEPH GHANIME É UN DOS DOUS INSUBMISOS GALEGOS QUE

MESES, E NAIA DE DOUS ANOS E CATRO MESES, POR DESERCIÓN.

r-

Co-

SEGUIMOS PRESOS POR ANTIMILITARISTAS
JOSEPH GHANIME-ALBERTO NAIA

combate da base militar de· Torrejón. Canto
cuartel unha vez chamados a filas e facémolo
custa un cacharro deses? Marremos de vergode forma pública: animamos tamén a deserña cada vez que pensamos que moi preto da
tar á nai, aos amigos, á prensa, ao gato, e ao
nosa casa, na Coruña~ en Ferrol, fabricanse artribunal militar no consello de guerra que se
Desde que o Cid Campeador pasara palas rimas co bepeplácito de todos os partidos políticelebra en contra de nós ... Tendo en canta
beiras do rio Henares, estas terras téñense asoque a deserción está penada con. condenas
cos.. Parécenos pueril xustificar a fabricación
ciado con todo tipo de xestas épicas. O imenso
de armamento coa necesidade de emprego: o
que van desde os dous años e catro meses até
cuartel da Brigada Paracaidista en Alcalá, e a
armamentismo destrue moito máis emprego do
os seis anos de cadea, mesmo <liria que os
achegada .base militar de Torrejón, son só as
que crea, e senón ·mirade a última guerra na
xuíces foron permeábeis ás nasas reivindicatestemuñas máis visíbeis desa tradición heroica da bisbarra. Mais non ·as únicas.
antiga Iugoslávia ... Segundo a regra de tres do
cións: a ninguén lle caeron máis de dous
emprego a toda costa, o tráfico de heroína e as
anos e seis meses. Algun.s teñen que engadir
redes de prosti~ución deberian ser aplaudidas,
a .estas condenas adicionais por accións non
Á banda direita da estrada que leva de Alcalá
pois tamén crian pastos de traballo. Se a indúsviolentas contra instalacións militarés, co
a Meco, en médio dunha estepa ben feucha,
tria militar non se pode reconverter en algo
que se poden chegar a sumar tres anos e mé. só os navegantes ben sabidos repararedes no
útil para a sociedade (que se pode, e pensade
dio ... Non vos poñades dramáticos: o normal
cartel que indica: "Atención: entra en zona mina Alemaña da posguelitar. Respeten las señales": Zona militar? Será é que aos desertores os
rra) propoñemos que
un proxecto humanitário como os de Albánia?
fusilen (por exemplo,
aos que fabrican e trafiUnha fábrica de armas como a da Coruña?
máis de 20.000 alemáns
can con armas se lles paUn prostíbulo internacional para soldados da
na segunda guerra mungue por non facer nada;
OTAN, como en Bósnia? Que ofício me van
dial), ou que teñan .que
en último termo preferiaprender aquí? En que caralla de pucha,rca escapar sen direito a asi·
lo' político neutros paí- fun meterme?
mos subvencionar a sua
inactividade que sachar
/ ses, como. os centos de ...
deserto.res das guerras
A pucharca é a cadea militar de Alcalá de
covas para todos os cenHenares, unha harmoniosa estrutura de cu-:.
tos de milleiros de morna ex-Iugoslávia, non
tos ·que produce o seu
bos de tixolo vermello superpostos. Xusto
admitidos nos países da
rendíbel "traballo".
fronte dela está a sua irmá maior, a prisión Comunidade Europea.
á
civil de Alcalá-Meco, de grande valor arquiDesde a nosa leira escoitectónico polo seu. xeito de adaptar o formiDesertamos de ~eito pú-.
tamos a televisión vomigón á prática do sadismo. E fronte a desta blico, non violento e
tando noticias sobre o
última, a prisión de mulleres de Alcalá. En
colectivo: público, porque non queremos aga:.
militar gay ... Porén, porfin, cun conxunto monumental tan rico e a
ocupación hoteleira tan asegurada, a ninchamas; non violento,
qué tanto barullo se o
exército está cheo de
guén lle estrañe que Alcalá fose declarada porque non .s omos hopatrimónio da humanidade.
mes de· verdá, e porque é
mulleres travestidas de
home, vestidas de caqui
moi difícil loitar contra
e marcando paquete con
A única cadea militar do Estado non podía ser os que mandan empreenvergalladas metralleunha cadea calquer. Se a cadea civil prototípigan do as ferramentas
ca resposta ao modelo de pucharca-excremento,
tas? Por que os soldados
nas que eles están máis
ou pucharca-exterminio de persoas non gratas
experimentados, as múlnon poden levar saias
para o neoliberalismo, a militar-encaixari(;l mepero as soldadas se vistiples violéncias nas que
llar no modelo de pucharca-esperpento, relíquia
ten de Rambo? Por qué
levan séculas especializándose para ternos a
interactiva, espello vivo de todo o máis negro
o único para o que as
raía; colectivo, pois non
mulleres teñen maior lida história de España.
' somos máis do que ra caberdade que os homes é
Realidade multicór, a consigna de a cada un
para mudar de xénero.
ra visíbel dunha desobesegundo as suas necesidades cúmprese aqui á diéncia na que está imSerá porque se pensa
perfección. Os oficiais necesitan unha cadea plicada moita máis xenque ser home é considemilitar para non se mesturar cos delincuentes
te. Ünha desobediéncia
rado sempre mellor que
comuns. Segundo as últimas teorías, os ga- que, tal e como a coñecemos, comezou cos ser muller, ainda que "ser home" consista en
lóns dos oficiais do exército teñen milagroprimeitos obxectores de consciéncia do estadar as boas tardes cunha metralleta na man?
sas propiedades profilácticas: por moito que
do alá polos anos anos setenta, que fixo pasar
maten ou que violen sempre serán persoas
Na nosa leira, cercada por tixolos vermellos,
a centos de obxectores e insubmisos palas
honestas, e como tódas as persoas honestas
cadeas, que forzou cámbios legais, deixou vapasamos o tempo a falar cos bichos viciños, leteñen direito a equivocarse, a confundir "cal
leiros os cuarteis de recrutas, e conseguiu que
xionários, guardas civis, recrutas (só coa tropa,
con area". Porén, as necesidades dos soldase aperce bese como normal o que hai tres déclaro, os oficiais están nun módulo aparte) .
dos rasos, da tropa, son as apostas. Se para cadas se consideraba suicida: ·a negativa a
Alguns deles estiveron na Albánia sen saber
os oficiais se presupón un plus de honestidaacudir a filas. Todo esto argallado desde moexplicamos nen un só aos motivos que orixide respeito á media, para o soldado raso previmentos sociais sen apoio institucional nen
naron a guerra. Outros fixeron a mili porque
suponse un plus de deshonestidade. Asi, o
subvencións, sen necesidade de líderes polínon sabian que existia a prestación social
soldado de base precisa dun lugar onde o cas.substitutória, ou porque lles devolveron os imti~os para amasamos o camiño a seguir, setiguen por facer causas palas que nengun cinón máis ben ao contrário, tendo que escoipresos por estar mal cubertos. Alguns deles
vil iría á cadea, como: estacionar o coche
son bastante fachas, outros non tanto, moi
talos repetir de xeito oportunista moitas das
nunha zona militar sen permiso prévio (unnasas reivindicacións ...
poucos están no exército por amor á pátria. A
ha semana de cadea); negarse a aparcar o
televisión, esquerda, os próprios antimilitacoche do sarxento, argumentando que "para
... moito lle fode ao coronel que fagamos escarnio ristas facemos grácias sobre a redución dó coeeso non se meteu un na Guarda Civil" (3
del. ..
ficiente iñtelectual para entrar no exército. 7•
meses); ter abandonado durante unha semaPero a verdade é que ao exérci~o non van os
na o destino na mili, hai xa oito anos rema... e como consecuéncia do carácter público da
parvos, ao exército van, e agora máis que nuntada de cumprir (3 meses); negarse a saudar nosa desobediéncia métennos na cadea. Mais
ca, irán os pobres. Hai ácaso máis parvos na
a un superior bébedo na discoteca (4 meses);
reparade ben no de como "consecuéncia", pois
Galiza ou Andalucía que en Navarra ou Catafacer sindicalismo na guarda civil ( 4 meses);
non é o cárcere o que. dá sentido á nosa deso- - lunya? A quen lle estamos facendo o xogo
abaadonar o pasto durante dez minutos para
bediéncia, senón á inversa: vimos ao cárcere
cando "damos credibilidade a algo tan fascista
ir beber unha cervexa (8 meses); etc.:.
porque desertamos, non desertamos para vir ao
como os tests de intelixéncia?
cárcere. A desobediéncia civil non a entendemos como un sacrifício, senÓn como unha feE que s~· nos perdeu a 12 insubmisos na caDesde que hai exércitos, hai quen os desobedededea militar? E aos cinco que estiveron aqui
rramenta que dá coeréncia á nosa loita, a meza, e nós seguiremos a desobedecer.
denantes que nós? E aos outros.dez desertores
llar que ternos os simples viandantes á nosa
que ainda virán facemos compaña? Tranquidisposición para defendémos da :violéncia inslos, non vou poñerme a chorar aquí sobre o
titucionalizada.
Pódesnos escreber ao seguinte enderezo: Joinxusto que é que que esteñan.os na cadea
seph Ghanime López (para.ós presos en terceimentres Mario Conde anda por aí de troula.
A insubmisiqn encarcerada é unha v~a que vén ro grau) [Carretera de Meco Km 5 - Prisión
Por moi inxusto que vos pareza que esteamos
merendar nas leiras do demo.
Militar de Alcalá de Henares - 28870 Alcalá
aqui, o que vos podo asegurar é que é perfecde Henares - Madrid ] Para escreber aos presos
tamente legal.. ..Os insubmisos desertanios do
Desde a nosa leira ollamos voar os cazas de
en segundo grau: José Ignacio Royo P~ieto.t
V ansse Fenares arriba quanto pueden andar
Poema de Mío Cid, v. 541.

~'O soldado de base

precisa dun 1ugar onde
o castiguen por facer
COUSaS palas que nengun
civil iria cadea, como:
negarse a saudar
a un superior bébedo
na discoteca (4 meses);
facer sindicalismo
na guarda civil
(4 meses); abandonar
o pasto durante dez
minutos para ir beber
unha cervexa
( 8 meses) ... "

a

Allari1 abre un centro
de formación
para o sector téxtil
Un convénio entre o
concello de Allariz, a
conselleria de lndústria e a
Asociación T éxtil de Galiza
fixo posíbel que se abrise
nesta localidade o Instituto
de Tecnoloxia e Deseño
T éxtil, que estará enfocado
a formar profisionais neste
sector, en. todas as suas
categorias. Representantes
das tres instáncias·
admitiron a sua satisfacción
por se ter cumprido unha
das demandas máis
importantes dos industriais
da moda, que vian como a
gran demanda de técnicos
non tiña resposta por mor
da escaseza de persoal. O
presidente da Asociación,
Adolfo Domínguez,
agradeceulle á corporación
allaricense o seu apoio e
insistiu no interesante
campo laboral que se lles
abrirá aos especialistas no
sector téxtil en Galiza. • -

OConcello de Chantada
aproba
o cámbio do rueiro
A corporación municipal
de Chantada aprobou por
unanimidade a moción
apresentada polo BKG
para cambiar os nome-s
das ruas Xeneral Franco e
Xosé António Primo de
Rivera, entre outros
nomes que lembran á
ditadura. O alcalde
Manuel Lorenzo Varela
indicou que os novos
nomes decidiranse no
primeiro pleno ordlnário
que se celebre o vindeiro
ano. Con anterlorldade os
nacionalistas
apresentarán sen éxito a
mesma moción médla
dúcea de veces.•

ADEGA inaugura

as concentracións
contra os encoros
O Sábado dia 4 de
Novembro Adega celebrou
na Praza de Galiza en
Compostela a primeira das
manifestacións que en
contra dos encoros e
minicentrais organiza a
Coordenadora Galega pela
Defensa dos Rios.
Sucesivamente, todos os
Sábado apartir das once da
mañá, as distintas
coordenadoras dos rios
afectados protagonizarán
estes actos públicos como
símbolo do carácter global
que ten o problema. Os
ecoloxistas chaman a
atención sobre o perigo de
que nengun cauce dos ríos
galegos quede sen
minicentráis, que poden ter
grandes presas (algunhas
das que están en
tramitación achéganse aos
40 metros) e estragar
definitivamente vários
quilómetros do seu cauce,
12 no caso do Ulla e case
que outros tantos no -do
Lérez.•
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· A presidencia do. xurado recaerá en
atjos ' altern~s no Co~cello de Santia; _-g oe na Cámara de Comercio, corresPQnaend~ a do ano 2000 ao Concello de _S atiili!go.
En. _anos _pósterior~s erigadirase un
_repres~ntante de cada unha das em, pre~as premiada~ na edición antetjor
como a perso.a ou entidade
que, de ser o caso, foi distinguida polo ~ séu labor de apoio.

así

8.- O xurado, amais de propoñer

qtndidaturas, seleccionará a entidade ou entidades premiadas de acordo ·.coa finalidade do premio, podendo optar por deixalo deserto na súa
totalidade ou nalgunha das categorías. -A sua decisión será inapelable.

9._- -. () p·r emio será entregado nun
=-

-~<el ~públlcp

ao que se dará _d ifusión ·
t>Qlos _medios que as entidades convoeaates acorden. .

,to'.-_- .t\S .empresas ou entidades premiadas poderán mencionar na súa
cotD;uni~ación a posesión desta dis, tiric ión, podendo mesmo incluír o
· ~ógofipp q~e se deseñe para o pre~o--na súa·publicidade ou papelería.

INFORMACIÓN
Cá;mara de Comercio,
Ihdustra e Navegación
Tfno.: 981 59 68 00

_Concello de Santiago
" Oficina de Atención
aoCidadán
. ~fno.: 981 54 23 27
·Departamento
de Lingua Ga,J.ega
¡rno.: 9815424 09

tONCB.lQ Of
SANRMiO

~1:

....•

'

1

· @ámara
Santiagn de Composte,la
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AMesa en Defensa da Pesca maniféstase en Marin op·róximo 1Ode Novembro

Os parlamentários galegos constatan
o desinterese europeu en chegar ao acordo no Banco Sahariano
-0- C.L.

As negociacións entre a Unión
Europea (UE) e o governo de
Marrocos para suscribir un novo acordo pesqueiro entran
neste mes na sua fase definitiva. Un grupo de parlamentários galegas estiveron en Bruxelas para coñeceren de primeira man como está a situación do diálogo. En Galiza, entrementres, os mariñeiros, armadores e demais colectivos
sociais e económicos, pedirán
nas ruas de Marin unha solución digna para o sector.

A finais de Novembro, está previsto que se produza unha reunión fundamental para coñecer
que futuro lle espera á pesca no
Banco Sahariano. O comisário
europeu do ramo, Franz Fischler,
manterá unha xuntanza ca ministro de Pesca marroquí. Esta xuntanza porá ponto e final ás negociacións prévias e significará, ben
o final de calquera posibilidade
de acorde, ben o início da fase
de estudo e aprobación dun novo
tratado, que debería entrar en vigor a princípios do ano que vén.
A impresión que trouxeron de
Bruxelas os representantes do
Parlamento de Galiza non foi boa.
O deputado nacionalista Bieito

A expedición galega achegouse á
capital belga co obxectivo de lles
transmitir aos responsábeis europeus unha proposta unánime do
Parlamento, na que se recollia a
necesidade de integrar a pesca
no convénio comun das relacións
comerciais entre -a UE e Marrocos. Mais atoparonse coa negativa de Fischler. "Díxonos que iso
er.a imposíbel, que había un mandato da UE que,obrigaba anegociar a pesca en solitário, a pesar
de que nesoutro convénio van estar xuntos sectores tan dispares
como o calzado e a agricultura",
referiu Lobeira. "O comisário recoñeceu que non quería arriscarse a
atoparse con mobilizacións cidadás fortes se se perde algun potencial neutros aspectos en beneficio da pesca". Segundo Lobeira,
esta atitude dá canta do pouco
peso político de Galiza, xa non só

agás os de Moaña e Cangas.
Tamén estarán as indústrias, os
comércios, os funciohários, as
asociacións educativas e de
país. Queremos que a manifestación sexa un clamor contra a
ignoráncia á que nos 'someten
diariamente."

En opinión do parlamentário do
BNG, a UE serve sempre aos
mesmos intereses e despreza
aqueles estados que non teñen
capacidade de reclamar o que
precisan os seus cidadáns. "Unha das excusas para retrasar o
acorde con Marrocos é o feíto
de que é moi caro mantelo; en
troques, Bruxelas asina un contrato con Groenlándia (algo
inaudito, pois forma parte dun
país membro) que é o segundo
máis custoso da sua história, e
iso que só lles afecta aos países do Atlántico Norte. Mais, no
extremo aposto, ignprase a boa
predisposición de Cabo Verde
para renovar un acorde que lles
estaba dando traballo a 18 buques galegas."

Lobeira explicou a atitude perante
este tema de Fischler e mais do
director xeral de Pesca da Comisión, Stephen Schmidt. "Non hai
interese en buscar un acorde satisfactório para o sector pesqueiro
galega. As negociacións fanse,
primordialmente, por compromiso
e os seus resultados, seguramente, serán moi pobres, incluso catastrófic~os para flotas, como a do
Morrazo, que dependen moito
dos cefalópodos".

Bieito Lobeira.

Mobili:zarse
para concienciar

a nível institucional, senón en
canto á resposta social da grave
situación da flota. "Cómpre demostrarlles aos executivos da UE
que todo o povo galega sente o
problema da pesca e está disposto a saír á rua a demandar o respecto aos nasos intereses. Está
claro que só mediante a presión e
a constante reivindicación poden
atoparse solucións aos problemas
para os que non podemos utilizar
medidas próprias."

A manifestación de Marin, prevista para o próximo día 10, ás
20 horas , quere incidir nese
desprezo que os deputados percibiron da UE. Para o secretário
xeral da CIG-Mar, Xabier Aboi,
é preciso convocar o maior número de persoas e colectivos
para facer as mobilizacións
úteis. "A Mesa pola Defensa da
Pesca conseguiu convocar os
concellos da maioria das localidades con mariñeiros en paro,

Aboi foi moi crítico cos partidos
estatais, aos que considera alleos aos intereses de Galiza. O PP
en nengun momento está
apoiando as mobilizacións e conténtase con dicir a todo que si
cando lle chegan ardes de Madrid. O PSOE xoga con duas barallas. Por un lado, nas declaracións públicas en Galiza, puxa
polos mariñeiros, pero en Bruxelas pergunta polos programas de
reconversión". O sindicalista tamén acusa aos meios galegas
de non apoiar unha solución para o conflito. "Cando se editorializa a pral de desguazar a flota e
cando se siléncian as manifestacións ou se converten en pasarelas de alcaldes afins ás ideas do
dono dun periódico, sen dar dados sobre o problema, conséguese desinformar e desconvocar a povoación. Así é imposíbel
que a xente de Gallza coñeza o
que está pasando e saia á rua a
defender este sector, básico para
nós e que teria un futuro espléndido se se nos respectase."+

Os funcionários autonómicos preparan afolga xeral

ACIG exixe un enfoque social para os orzamentos galegos
A Confederación lntersindical
Galega (CIG) convocou os
seus máis de 4.000 delegados
a unha manifestación en Compostela, o próximo 16 de Novembro, en demanda dunha reformulación dos orzamentos
galegas previstos para o ano
que vén, co fin de lles dar un
enfoque máis social. Para esta
central, os orzamentos que
propón a Xunta significan un
paso adiante na política de

precariedade no emprego e
desprotección dos menos favorecidos.

cionalistas retírense á exixéncia
de que se garde un 5 por cento
do orzamento para o investimento público, que se redefinan
as políticas de emprego para
evitar a precariedade, alén da
criación dunha rede de garderias, escalas infantis e comedores públicos.

A CIG ere que é preciso que
nas cantas autonómica se incluan medidas que sirvan para
formar e inserir no mercado laboral os parados de longa duración, alén de dotar este colectivo cun salário social, para o que - Por outra banda, os sindicatos
se reclaman 8.000 millóns de
representativos dos funcionários autonómicos (Comisións
pesetas. Outras propostas na-

da taiga xeral deste colectivo.

Obreiras, CIG, UGT, CSIF, ANPE, STEG e USO) concentráronse o pasado 8 de Novembro
diante da conselleria de Presidéncia para reclamar diferentes mellaras nas suas condicións. Esta mobilización é o
primeiro paso doutras medidas
previstas que culminarán o
próximo 15 de Novembro, nunha manifestación nas sete principais cidades 9alegas, e os
días 22 e 23 deste mes, datas

Entre as demandas dos trabal! adores, destaca a exixéncia
dunha suba salarial do 5,5 por
cento para recuperar a perda
de poder adquisitivo do funcionariado. Ademais tamén se pede a redución da xornada laboral ás 35 horas, criación de novo emprego estábel e outros
pedimentos destinados a dignificar a sua situación.•

, IXfílrnffltNAL VIGíl1ll~D. Acio,aae ollvica mvértese ún ano máís no Rsca~arate

na imaxe ínt~macional.JílUlRA MHAílL foto~rniía so~tHI: clásicos rnnte~oráneos,-- .
Anova:fof.nada ne·l·o~ó:~rnfnr~ale ~ns mna. su~erentefsnwrenn~.RtCJX~nsícíón .
• Se;.
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O22,4°/o do paro de Outubro foi rexistado no país ~

Odesemprego galego marca o cámbio de ciclo
*

R~MÓN MACEIRAS

cifra da que se dispón) o desemprego atinxia a 165.000 persoas.

Galiza concentrou en Outubro
o 22,4% do paro de todo o estado español durante o mes
de Outubro e ocupa o cuarto
lugar das autonomias con
máis paro despois de Astúrias,
Canárias e Andalucia. O cám'- bio de ciclo eºconómico xa chegou a Galiza e pódese concluir
que a bonanza apenas deixou
efeitos positivos no noso país.
Durante o mes de Outubro o desemprego medrou na Galiza en
6.435 persoas, colocándose no
11,4 7% da povoación activa,
2,36 pontos por riba da média
do Estado. E unha porcentaxe
moi superior á que teñen nacionalidades ou autonomías como Madrid, Múrcia, Navarra, País Basco, Catalunya, Baleares,
Aragón ou Valéncia, que non
chegan, en nengun caso, ao 8%.
Esta taxa corresponde aos desempregados rexistados na ofici-

Segundo os dados do 2º trimestre da EPA, ·a povoación asalariada galega era de 671.600
persoas, das que 435.200 tiñan
contrato fixo e 236.400 eventual
(un 35,2%). Esta cifra de traba:
lladores con contrato eventual
ou temporal é a máis alta que
nunca houbo na Galiza, o que é
unha demostración prática do
fracaso das "políticas activªs de
emprego" auspiciadas desde a
Xunta de Galicia, co visto e prace da patronal, CCOO e UGT.

A.N.T.

na do INEM, 132.554 persoas.
Pero segundo todos os ·especialistas o número de parados que
reflicte o INEM está por debaixo

da cifra real, que estaría máis
perto da que facilita a EPA, realizada polo Instituto Nacional de
Estatística. Segundo o fNE , no
2º trimestre diste ano (a última

No caso concreto de Galiza non
se trata só de que aumente o paro, senón tamén de que isto se
dá nun contexto de queda da natalidade e aumento da emigración (14.169 persoas en 1998),
ou sexa, nun cenário no que
mingua a povoación activa e no
que é· máis doado acadar baixas .
taxas de desemprego. •

Reúnese do 25 ao 30 de Xaneiro en Porto-Alegre (B~asil)

OForo Social Mundial, unha reSposta antiglobalización
Desde o 25 de Xaneiro até o 30
do mesmo mes do vindeiro ano
vaise reunir en Porto Alegre, Rio
Grande do Sul , Brasil, o Foro
Social Mundial. Os organizadores (entre eles o Movimento de
traballadores Rurais Sem Terra
e a Central Unitaria de Traballadores, a CUT, de Brasil) esperan reunir 3.000 participantes de
todo o mundo . A CIG estará
presente tamén. Os eixos da
xuntanza son a oposición á globalización baixo as pautas das
transnacionals, a defensa dunha

economía sustentábel e unha
sociedade máis xusta e solidária. A xuntanza coincide coa real izació IJ durante as mesmas
datas do Foro Mundial de Davos, cenário no que os globalizadores analisan a marcha das
políticas e práticas neoliberais.

crácia. O sistema emerxente pode ser clasificado como "mercantilismo das corporacións", onde decisións sobre relacións sociais, económicas e políticas son
cada vez máis centradas en institucións privadas, sen nengun
mecanismo de control social.

Esas práticas, máis alá da constante ameaza das empresas de
transferir a sua produción dun
país a outro, representan un arma poderosa contra os traballadores e contra a própria demo-

Era de agardar que a globalizac i ó n desencadeara protestas
osición pública
significativas e op_
de diversas formas en todo o
mundo. O Foro Social Mundial
proporciona unha oportunidade

sen precedentes para a unión
de forzas populares dos máis diversos setores, nos países ricos
e pobres, no sentido de desenvolver alternativas construtivas
en defensa da aplastante maiori a da povoación mundial que
sofre constantes agresións aos
direitos humanos fundamentais.
Esa é tamén unha importante
oportunidade para avanzar no
senso de debilitar as concentracións ilexítimas de poder e extender os dominios da xustiza e
da liberdade. +

Wall Street coloca o seu candidato na Casa Blanca
O "sentimento" de Wall Street -tamén. os especuladores tefien o seu corazón- se decantaba por
George Bush para ocupar o despacho oval da
Casa Blanca. As empresas farmaceúticas, petro,
leiras, tabaqueiras, automobilísticas, e o sector
da computación (Microsoft, etc) mostraron os
seus temores polas medidas de control, antimo,
nopolísticas e impositivas que anunciou Gore
no decurso da campafia. A proba disto é que
Bush obtivo 100 millóns de dólares en fundos
de campaña xerados polos devanditos sectores.
Por certo, unha cifra record en recadacién de
fundos de campaña nos Estados Unidos.
Espérase que coa vitória de Bush entre moito
diñeiro dos fundos de investimento cara aos
mercados de valores e seguramente haberá subas
nos índices bursátiles. Bush reducirá impostos e
colocará unha parte do superávit fiscal en bolsa.
Esa loucu,ra pode desatar un crack de consecuéncias impredecíbeis. Haberá que ver a rea,
ción de Alan Greenspan ante isto. Europa debe
poñer, por certo, as barbas en remollo. Ao final,
os norteamericanos que votaron -menos da metade do eleitorado- se decantaron polo candida,
to que prometía capitalismo puro e duro.

como o de 1929-1933. Sinalaba Samuelson
que ao igual que naquel período, o vírus do
colapso financeiro de Nova lork se estenderia á velocidade da lus aos mercados de Londres, París, Francfort, Madrid, México, Bós
Aires, Tokio e Bombai, entre moitos outros.
A preocupación fundamental de Samuelson segundo di na revista Newsw~ek, son os afo,
rros da clase meia tradicional, cos que a xente traballa para producir bens e obtén o seu
ingreso real: "logo de 1929, unha grande depresión seguiu ao crash da Bolsa. Mais re,
ceiltemente, tras estoupar as burbullas imobiliária e bursátil de Xapón, segueu toda unha
década de e-stagflación ( estancamento con in. flación) e forte caída' económica; a recupera,
ción do país non está ainda garantida".

Samuelson volve a insistir (xa o Jixo noutras
oportunidades que comentamos aqui) acerca
de cales son as duas tarefas básicas de Alan ·
Greenspan, ·presidente da Reserva Federal,
asi como dos líderes do Banco Central Europeu, o Banco de Xapón e outros entes emiso,
res. Di Samuelson que, 1) deben esforzarse
por atinxir e preservar altas taxas de emprego
sostido; 2) deben esforzarse por evitar unha
Coas perspeitivas de que a vitória de Bush se
.convertese nun feito, o economista Paul · aceleración da alza dos prezos. As burbullas
evitábeis dos mercados especulativos si afee,
A.Samuelson mostraba a sua preocupación
en várias publicacións de Estados Unidos po,
tan os ciclos económicos e os índices de pre,
lo que significarla pani a.xe.DJe ep tpfias par,
zos ao ~onsumidor. Por esa convincep,te ra~
tes se Wall Street chegase a softer un crash
zón, os bancos centrais e as tesourerías guver,

namentais deben facer necesariamente o que
estexa ao seu alcance para evitar ou moderar
amplos vaivéns impetuosos nos mercados especulativos sobrequentados".
Samuelson mostrase dacordo coas alzas das
taxas de interese entre 1999 e 2000, que serviron para enfriar o excesivamente rápido
. medre do PIB estadounidense e frear os exce,
sos do mercado alcista da nova economia, que
provocou un elevadísimo aumento dos prezos
das accións de compañas dos sectores lpter,
net, telecomunicacións e biornedicina. Pero
a Samuelson preocupalle que en meses recentes Greenspan comezara a vacilar e seme,
lle tentado a probar da botella de champaña
dos fanáticos desta nova economía.
Di Samuelson: "algunhas das suas declara,
cións (de Greenspan) queren dicer que cando tantos investidores intelixentes creen eh
algo, é probábel que isto teña considerábel
validez. Tal cousa raia na inxenuidade. Os
bancos de investimento que levan ao merca,
do novas emisións públicas gañan o seu di,
ñeiro por adiantado. Ainda se finalmente o
valor das novas accións se duplicara nun dia
pero se reducise á metade e logo outra vez á
metade o mes próximo, as suas ganáncias co,
mo corredores non resultarían afectadas. Esqueceu seica Greenspan as acertadas pala,
bras do poet~?. Cando o mundo está tolo é
üñlia tolémia estar cordo".-+ - - - -:- - - - - - - - -

Galiza paga ·
os carburantes por riba
da média estatal
o governo central admitiu
que os galegas pagamos
os carburantes a un prezo
superior á média estatal,
nunha resposta
parlamentária á
interpelación do deputado
nacionalista Guillerme
Vázquez. A diferéncia é
de 0,26 pesetas por litro
no caso das gasolinas
súper e sen chumbo e de
0,09 no caso do gasóleo.
- Segundo a información
governamental, a perda
de pc;>der adquisitivo dos
galegas nas gasolineiras
responde a circunstáncias
de distribución, como a
orografía e a dispersión da
povoación. Para paliar
esta situación, .desde
Madrid séguese a
aconsellar abrir máis
estacións de se'rvizo para
que aumente a oferta e
baixen os prezos. O BNG
oponse a esta poi ítica e
reclama medidas que
reduzan a marxe de
benefícios das
petroleiras. +

lndonésia importa
tecnoloxia galega para
a in_dústria pesqueira
As empresas galegas do
sector da
transformación do peixe
serán as encargadas de
deseñar e exportar a
. lndonésia a tecnolox1a
necesária para poñer ao
dia a indústria deste tipo
nese país do suleste
asiático. O importe do
acordo entre ambas as
partes cifrase en 6.600
millóns de pesetas.
Unha das aplicacións
práticas deste convénio
é a construción de dez
plataformas flotantes
que permitirán recoller o
peixe dos barcos,
conxelalo e armacenalo.
Prevese tamén a
instalación de tres
fábricas de conservas e
outras tres máis para
elaborar fariña de
peixe.+

1enreira Galega' cotizase
un 20 por cento por riba
do resto.de carnes
A carne que contén o
identificativo de calidade da
Denominación de orixe
protexida 'Tenreira Galega'
cotízanse nos mercados un
20 por cento máis caras có
resto de reses de vacun, tal
e como explicou na revista
Cooperación o presidente
ao seu Consello Regulador,
Xesus González. Esta
-marca, caracterizada polo
coidado na calidade dos
seus produtos, demostra
asi que a tendéncia dos
compradores diríxese a un
· alimento de garantías, no
que priman a boa crianza e
o respecto á saúde por riba
dos critérios de
-reridibílidade i·ntensiva. • -
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Reclamos publlcitários das principais compañias eléctricas galegas anteriores a 1936.

Unh.amanchea de pequenas compañias cobrian oterritório do país

Xeografia da vella electricidade galega
9* X.E.A.

Non chegara o monopólio de FENOSA nen tampouco as fusións da
globalización. Eran tempos de pioneiros da industrialización ou de
iluminados polo progreso. Apostaron pola electricidade arriscando
capitais e iluminando vilas e cidades desde finais do século x1x.
Nos anos 30 xa se coñecia o grande xacemento de lignitos das
Pontes mais eran os caudais dos rios quen maiormente fornecian
de enerxia o país. Desde eles unha rede de pequenas e medianas
empresas tecia á xeografia precursora da nosa electricidade.
A máis importante das empresas
antes de 1936 levaba o neme de
Sociedad General Gallega de
Electricidad, S.A. Con sede na
Coruña nos anos trinta mantiña
·en circulación un capital de 28
millóns de pesetas en accións e
·cutres 40 en obrigacións. Controlaba a maioria da produción eléctrica do país e de facto moitas
das outras empresas existentes
eran filiais suas. Mesmo algunha
daquelas pioneiras foron pasto
do seu emerxente poder.
Os 13.500 quilowátios da sua
Central do Tambre.só eran superados polos que no Pindo producia o salto aberto pala Hidroeléctrica del Pindo. A Sociedad Gallega de Electricidad tiña abertas
as centrais térmicas de Ferrol,
Santiago, Segade, A Toxa e A
Guarda. Tamén outras duas en
. Vigo dotadas con motores diesel.
As hidroeléctricas eran as de Fecha no rio Tambre, Fervenza no
Belelle, Merza no Toxa, Dorna
no Lérez, Ponte lnfetno no Verduxo e Segade no Úmia. Na comarca de Lugo contaba no rio
Meira co·a de Muro. O total de
poténcia que xeraban, meados
os anos trinta, todas as centrais
da Sociedad Gallega de Electricidad áchegábase aos 25.000 Kw.
Con eles daba servizo a boa parte das províncias de Pontevedra
e da Coruña e certo sector da de
Lugo. De feíto servia directamente a Santiago, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Baiona, Padrón, Vilagarcia, Redondela, Porriño e Sárria
mentras que, a meio de revendedores, abastecia tamén a Mon-

dariz, A Estrada, Ponteareas, Tui
e A Guarda. Industrias emerxentes estaban conectadas a esta
empresa como a dos Tranvías
Electrices de Vigo, Ferrol e Pontevedra. Tamén as bases navais
de Ríos e Ferrol e os asteleiros
da Contructora Naval. Mesmo
medio cento de municipios servíanse da Gallega de Electricidad
para o seu alumeado público.
A outra grande empresa-galega
radicaba igualmente na Coruña.
Tratábase da sociedade anónima Fábricas Coruñesas de Gas
y Ele'ctricidad que chegou ter
abertas tres centrais hidroeléctricas. Duas na província de Lugo,
as de Harta e Castro na canea
do Návia, e a da Capela no Eume. Desde elas, e duas térmicas
edificadas na mésma cidade da
Coruña, facilitaban enerxia aes
tranvías coruñeses, á Sociedad
Anónima Gros e outras povoacións a maiores da capital. Eis os
casos de Sada, O Burgo, Guísamo e Vilaboa. En Lugo chegaba
a Baralla, Becerreá, O Cargo e
As Nogais. A sua produción totalm á altura de 1933m era de
máis de 13 millóns de quilowatios. Mentras outra sociedade
anónima de razón social Electra
Industrial Coruñesa suministraba
fluido á Cooperativa EléctricaCoruñesa, á La Primera Coruñesa de tecidos e a distintas empresas de xeo e calzado.
O terceiro lugar, p·ala importáncia
do seu capital e da sua produci ón, ocupábao Eléctrica de
Orense, S.A. Achegábase nos

de enerxia a grandes empresas.
anos trinta aos 5 millóns de Kw
A Hidroeléctrica del Pindo, S.A.
que explotaba desde duas centrais hidráulicas, a do rio Mao e a _ desde a sua central do Xallas
cabria as necesidades da fábride Castodón no Lonia. No mesca de carburos de Brens. As mimo Ourense xestionaba unha térnas de estaño de San Finx en
mica que producía 1.000 Kw. A
Lousáme e Kaolines de Lage
sua enerxia fornecia, tora da ciedificaran na explotación cendade das Burgas, a Monforte, as
trais próprias. O mesmo que Himinas de ferro do Freixo ademais
lados y Tejidos de Villasantar,
das importantes obras do camiño
Laforet e cia de Arcade, as Mide ferro Zamora-Ourense.
nas de Si/leda e o xacimento de
ouro de Corcoesto en Cabana.
Pequ~nas empresas,

pequenas centrais

En terras ourensáns Ramón Laforet abrira unha central eléctrica, no Arenteiro, que subministiña o seu rádio de acción na
traba enerxia ao Carballiño e
a. Unha
província de Pontevedr_
Punxin. A luz eléctrica chegaba a
central hidroeléctrica no Lérez e
Ribadávia desde a Hidroeléctrica
unha térmica en Lm¡rizán. Dadel A via mentras
ban enerxia a
que ao Barco de
Pontevedra e MaValdeorras e bisrin en competén- Motores diesel
barra procedía da
cia directísima
Electra Industrial
con outra empree caudais dos
Valdeorresa. Nos
sa de neme La
rios galegas
anos trinta exisHulla Blanca S.A.
tían até dezasete
Unha central hiproduciron o
pequenas centrais
dráulica no Almomáis polos rios de
frei e unha térmifluxo eléctrico
Ourense. Nun deca en Cangas, viles, o Navea, Caque alumeaba
la á que levaba
sanova y Compaelectricidade ao
as nasas vilas e ñia conducia a
igual que a Bue u,
electricidade á
Marin e Pontevecidades e
Póvoa de Trives e
dra, conformaban
Sobrado. '
a sua produción.
fornecia a
Caso curioso proemerxente
A fábrica de Sartag o ni zába o a
g ade los recibía
empresa Electriindústria galeg~. enerxia da Eléccista de Tuy que
trica de Burela
desde a sua cenmentres que a
tral de Tebra docarroceira de autaba de enerxia a
tomóbeis de Chavin, asi como
Valenc;a do Minho ao mesmo
as localidades de Viveiro, Cotempo que a Tui, Areas e Guillabas e Celeiro, facíano desde a
rei. Outro empresário, de nome
central que, no Landro, edificara
Daniel Sostelo, suministraba
o próprio Xosé Chavin. Tamén
electricidade a Mondariz e Ponchegaba electricidade a Viveiro
teareas desde a sua presa do ria
desde a Electra del Río Barba.
Tea.
Mondoñedo era cuberto enerxeticamente pela Eléctrica MindoExistian outras pequenas cennienese e a Hidroeléctrica del
trais hidráulicas particulares e
Tronceda dotaba a Rábade, Oualgunha de maior poténcia criateiro de Rei e Lugo. Electra del
da, especifi:camente para dotar

A Eléctrica de Pontevedra-Marín

Masma facíao con Foz, Barreiro
e Reinante e até a Póvoa de
San Xulián chegaba electricidade desde a Electra de Valdrao.
Lugo capital tomaba enerxia desde unha central eléctrica instalada no Miño por Eléctrica Lucense, S. A. ou a partir da instalada
no edifício municipal polo próprio
concello que tamén explotaba
unha hidroeléctrica no Miño. Ferrei ra de Pantón alumeábase
desde a Electra de Pantón e a
Ribadeo, Castropol, A Veiga e
Tapia, xa en Asturies, pola Hidroeléctrica del Eo. Os ríos da província contaban con até vinte pequenas centrais máis.
A província da Coruña contaba
con numerosos saltos hidráulicos
menores. Máis de vinte funcionaban nos anos trinta e seis empresas daban servizo ás principais
vilas. A Electra San Bartolomé
producía para Pontedeume, Cabanas, Mugardos e Ares; a Eléctrica Ortegana que, desde a sua
central do rio do Forte, servia a
Ortigueira e Senra. Carballo, desde o rio Ferveda, tomaba enerxia
por man da Eléctrica de Bergantiños. Mentras, serian Industrias
Núñez quen cubrian Betanzos,
Cúrtis, Paderne e Teixeiro .
Caso senlleiro na Coruña e o da
Electra Popular Coruñesa, unha
sociedade anónima que nace en
Setembro de 1932 con vocación
popular e que tiña como fontes
principais de enerxia o Salto de
Güimil e a térmica, a partires de
motores diesel, de Oza dos
Ríos. Nas Pontes de Garcia Rodríguez estabeleceu unha pioneira central térmica a vapor alimentada polo xacemento de lignito da zona. Desde ela, unha liña de alta tensión conducía o
flu.xo eléctrico até á Coruña. Na
comarca do Barbanza instalouse Distribuidora Gallega, S.A.
que daba corrente á Póvoa do
Caramiñal e Ribeira.•
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Actos en diferentes
localidades
o·Dia da Compostaxe

Sen cámbio
de tumo
en Dereito
O Mércores 8 de Novembro
os estudantes da Faculdade
de Dereito da Universidade
de Compostela pararon du,
rante todo o día as clases,
porque non están de acordo
coa decisión unilateral do
Decanato pola cal se supri,
me a opción do cámbio de
grupo.
Esta medida, aprobada hai
dous anos pola Xunta de
Faculdade a iniciativa dos
CAF, posibi~itaba que cada
matriculado puidera esco,
ller o turno ao que quería
asistir as aulas ou o profesor
do que preferia receber do,
céncia. Deste xeito durante
os dous últimos cursos os es,
tudantes, independente,
mente da letra pela que co,
mezara o seu apelido, Pº'
dian intercambiarse nos
grupos sen necesidade de
xustificación algunha.
O primeiro ano optaron por
cambiarse de grupo 100 estu,
dantes, o segundo 400 e para
este curso máis de seiscentos,
unha cantidade "excesiva"
que a equipa decana! utiliza
como excusa para suprimir a
medida, xa que segundo in,
dican provocaria un "desa,
xuste organizativo".
Pero o certo é que o profe,
sorado xa anunciaba esta
decisión a finai do curso
p_asado, é dicer, antes de
que e tramitaran as solici,
rudes. É por iso que os estu,
dantes, que alegan que non
existe problemas de des,
compensacións nos grupos,
levan duas emanas mobili,
zándose. Fixeron paros du,
rante as mañás e as tardes
dos días JO e J 1 de Outubro
e decidiron declararse en
folga durante o dia oito de
Novembro á espera de que
o decanato acceda ás suas
peticións.
Polo de agora a equipa de,
canal anunciou que vai ser
flexíbel á hora de aceitar os
xustificantes, que se teñen
que apresentar antes do 15
de Novembro.Apúntase in,
cluso que van aceitar todas
as peticións, pero que non
quer enfrentarse ao profe,
sorado que ve o seu número
de alunas minguado polo
alto número de suspensos e
malos tratos verbais en cla,
se. Pero o estudantado xa
denunciou o tema ante o
Valedor do .Estudante soli,
citando que, ·xa que o De,
canato .non ten capacidade
para xestionar os cámbios;
estes se fagan desde o cen,
tro de matriculación.• ·
"""
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Nos talleres hai mulleres que descubren que o que elas consideraban "normal" é violéncia de xénero.

DONNA FERRATO

Unha unidade didáctica eunha mostra sobre ablacións·
son os eixos da campaña ideada pala Concellaria da Muller

Compostela abordcl a violéncia
de xénero cun programa
d_e prevención no ensino e os bairros
4* P. BERGANTIÑOS

Abordar a violéncia de xénero
nos próprios ámbitos nos que
se xera é o obxectivo que persegue a Concettaria da Mutter
do Concello de Santiago. Para
isto ~uxo en marcha un programa de prevención que ten
como espazos de actuación
os centros de ensino e os bairros. Unha unidade didáctica
que serve de guia para os docentes, unha exposición que
retrata a mutilación xenital fe1111 nina nos paises árabes e
talleres con asociacións de
mulleres, son as primeiras actuacións postas en marcha.
A unidade didáctica Violéncia de
xénero, violéncia agachada oferece en primeiro lugar unha reflexión de carácter teórico que
axuda a interpretar as distintas
manifestacións de violéncia de
xénero, por que se.producen e a
especificidade das mesmas en
función, por exemplo, da área
xeográfica. En segundo lugar inclue unha serie de exercícios
que parten dun cuestionário sobre a_s concepcións prévias do
estudantado acerca deste tema.
"Trátase dunha proposta de actividades interdisciplinares, dirixidas ao alunado da segunda
etapa da ESO e do ensirio-post
obrigatório, co cal o profesorado
poderá selecciqnar as que millor
se adapten ao currículum da
matéria que imparten", explican
desde o colectivo de mulleres
ensihantes Do Rosa ao Violeta,
autoras da unidade.' Algunas
destas actividades están pensadas como qomplemento á expo. . . ......... ,
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sición O día que Kadi perdeu
parte da suávida, que pode visitarse na Galeria Sargadelos do
1 ao 15 de Decembro.

"É unha mostra sobre a mutilación xenital feminina que nos
propuxo Médicos Mundi -explica
Encarna Otero, tenente-alcalde
e responsábel d41 Concellaria de
Muller. As fotografias evidéncian
o cámbio que se produce nunha
mociña despois de sometela a
unha ablación. Amosa a perda
do seu sorriso, a desaparición
dunha parte da sua vida".
Nesta primeira fase o programa
está dirixido fundamentalmente
aos centros de ensino. Participan
17 institutos, é' dicer, a totalidade
dos públicos e alguns dos privados. Segundo explican as autoras da unidade didáctica, as actividades deseñáronse para aplicar através dunhá metodoloxia
activa. Nalguns casos os exercícios implican a búsqueda de información por parte do estudantado e neutros casos proporciónañse textos ou dados para que
o alunado reflexione e elabore as
suas próprias conclusións.

mo algo normal", eng_ade Otero.
Para o vindeiro ano a Concellaria
aspira á concesión do proxecto
Dafne, e asi pod~r pór eri marcha
iniciativas similares neutros ciclos
educativos e ampliar a sua actuación nos bairros. "Non é unha
programación pontoal ~xplica a
concelleira da Muller. E un primeiro paso, ao que lle irnos dar
continuidade co ánimo de traballar nos próprios ámbetos nos
que se xeran os malos tratos.
Queremos que a prevención e a
información sobre a violéncia de
xénero se consolide como unha
actividade interdisciplinar coeducativa estábel e por outra banda
implicar ás diferentes asociacións
de viciños nos talleres. O obxectivo seria o de criar grupos que actuen como mediadores, denunciando os casos de malos tratos.
Son iniciativas que funcionan con
éxito en bairros de Madrid e nalgunhas zonas de ltália".
No tempo que estexa abena a
exposic!ón vaise celebrar tamén
unha mesa redonda na que es- ·
tarán unha muller víctima de
malos tratos e unha moza, que
explicará como ve ela un problema que sofren máis do 20% das
mulleres do mundo, que se- cobrou no estado o pasado ano 72
mortes e que deu lugar a máis
de 21.000 demíncias.
·

Pero non é o ensino o único campo no que a Concellaria da Muller ·
ten previsto actuar. Polo de pronto, dez asociacións de mulleres
participan en talleres que imparte
a coordenadora das actividades, Encarna Braxe. Nestes ta- ._"As medidas de choque,· como
por exemplo as casas de acolli;.
lleres faise unha descuberta,
da xa están posta en marcha. E
através de diferentes materiais,
hora de que actuemos coa pre- _
da ' violéncia de xénero, tanto fívención nas escalas, que non
si,ca, sexual como psico19xica.
poden estar ao marxe desta
"E unha violéncia que moitas
problemática, e nos bairros", di
veces m;m se percebe e que ina concelleira nacionalista.•
cluso as mulleres identifican coj
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A iniciativa da Federación
Ecoloxista Galega, o
Domingo 5 de Novembro
celebrouse o Dia da
Compostaxe. As asociacións
que forman parte da
Federación instalaron mesas
con propaganda en diferentes
localidades, na que se
recollen as vantaxes da
reciclaxe de matéria orgánica.
As asociación ensinaron
mostras do compost e
recolleron sinaturas para
demandar dos Concellos e da
Xunta a sua elaboración e
utilización. A FEG fai un
chamamento especial aos
Governos municipais das
principais cidades formados
polo BNG e o PSOE porque
"a compostaxe debe ser unha
compoñente esencial dunha
política de resíduos que
pretenda ser autenticamente
progresista". •

AANA celebra o
derradeiro sorteo da mili
Con diferentes actos
públicos nas cidades a
Asembleia Nacional
Antimilitarista (ANA)
celebrou o Mércores 8 de
Novembro o derradeiro
sorteo da mili. A ANA
considera a fin do servizo
militar obrigatório como
· ·unha conquista do
movimento antimilitarista e
de agora en diante o seu
traballo irá dirixido ao
boicot da
profisionalización. Esta
organización denúncia o
progresivo medre dos
orzamentos militares e ·
acusa ao Governo central
de utilizar a "trampa da
profesionalización" para
frear o paro xuvenil
oferecendo traballos en
precário e títulos
inabilitados para a vida civil
e limitando direitos como o
de expresión, sindicación
ou uso do idioma galego. •

Representantes de 11 O
países participan no Foro
Mundial das Mulleres
Os dias 23, 24 e 25 de
Novembro celébrase en
Valéncia o Foro Mundial de ,
Mulleres contra a Violéncia.
encentro reunirá mil
mulleres de 11 O paises para
abordar a Violéncia de
Xénero desde as
perspectivas da violéncia
doméstica, o conflito
armado, a mutilación xenital
feminina e a explotación
sexual. Nesta cita
apresentarase un informe
elaborado polo Centro Reina
Sofia para el estúdio de la
violéncia. Entre outros dados
pon c;ie manifesto que case
que un tércio dos 170
millóns de mulleres
europeas son víctimas de
violéncia doméstica, é dicer
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Polo
distintivo
identificador
de Galiza
na·s
matrículas

Dúceas de coches enchero-nna mañá do Sábado 4 de No=
vembro a explanada do Auditório de Galiza, en Compostela, para participar nun aeto
simbólico a prol do distintivo
identificador de Galiza nas
matrículas. O acto estaba
convocado pola Mesa, o SLG,
CIG, AS-PG, CAF, .BNG e
Asociación Cultural O Galo.
Estas organizacións eren que
a decisión do Governo central
vai en contra do carácter pluri nacional do Estado e responde "a un modelo de negación da realidade, de confrontación, provocaf;ión e absolutismo centralizador". Neste
sentido fan un chamamento ·a
toda a povoación galega para
que rexeite esta medida colocando o distintivo de Galiza
nos coches, ao tempo que
chaman a atención pola calada e .aceptación das mesmas
do Governo da Xunta. +

. ll'iif;H§iiiii@ifi"'ii
Falabamos ·esoutro día das videiras. A vide
ou videira é a planta que produce as uvas .
. Oiciínos vide ou videira como dicimos silva
ou silveira. A palabra é de orixe la,tina (vitis) que vemos doadamente nos cultismos
viticultura, viticultar, vitivinícola, etc.

O FÍO DA LINGUA

Videiras e bacelos ·

o nome de bago a outros grans de semellante forma.

Bago (de ampla familia léxica como bagazo, bagul/.o, bagaño, bagaceiro, .etc) provén
do latín baca "baga" (e non baia que é un
españolismo incorrecto).

O terreo plantado de vides é a viña, palabra que podemos atapar co sufixo -al ou
-edo (o viña!, o viñedo) pois estes dous sufixos denominan en galego conxuntos ou
plantacións de vexetais: carballal / carballedo, xestal / xestedo, etc.
Para denominar a vide ternos tamén outro
nome, bacelo, aínda quemáis propiamente
esa é a denominación da vara da vide que
se corta para plantar. Co sufixo -ar (alternativo do -al que xa vimos en viña!) formamos bacelar, conxunto de bacelos, do

mesmo xeito que outros conxuntos de .
plantas son o malvar, o liñar, etc.

Bacelo provén do latín baculus "vara, bastón", palabra que nos deixou un do brete
léxico para denominar o mesmo obxecto.
A palabra culta, bácul.o, é a que hoxe se
conserva (o bácul.o dos bispos, o do Papa),
pois parece perdido o derivado popular bagoo/bago, empregado noutro tempo. O la~
· tín baculus viuse alterado co sufixo diminutivo -illus formándose bacillus, "variña,
bastonciño" para se referir ás variñas da

videira, e daí procede o noso bace/.o .
Curiosamente, bacillus deixou outro derivado moderno, que aparece no século XIX.
Trátasé de baci/.o, palabra que evoca a forma éle variña ou bastonciño que este ten
visto polo microscopio.
Se o bagoo/bago medieval co significado de
"báculo, bastón" semella desapar~cido, hai
outro bago plenamente vixente. O bago é
o gran, a uva, que forma parte do acio ou
racimo. A máis do da vide, dáselle tamén

E para rematarmos con outra curiosidade,
pasaremos da vide á historieta gráfica. Viñeta, do francés vignette, que hoxe denomina o cadrado ou rectángulo da historieta gráfica (historieta que os brasileiros .
chaman quadrinhos) denomino u as ilustracións de libros antigos que encabezaban
páxinas e que representaban videiras e
froitos. Máis tarde, esta ilustración pechouse en rectángulo, ampliou os motivos
florais e finalmente reproduciu todo tipo
de imaxes e mesmo escenas.•
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Província ..................................... País

a

Suscrébome A.Nasa Terra por un ano/semestre ao prezo de:
· D Galiza/Estado/Portugal 9.000 pta/ano 4.500 pta/semestre.
D Europa 10.920 pta.
D América e resto do mundo 13.080 pta.
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a) Subscricións para o Estado español O Talón bancário adxunto.
b) Para o resto do mundo
D Xiro internacional a nome de A Nosa Terra. Apdo. 1.371 Vigo.
-D Cheque bancário adxunto.
O Visa.

"

Banco/Caixa de Aforres
Canta ou Libreta .__I_,___,...__.___.! .__
I .....___.____.___.! [IJI.____.____.___.____.___.___.___.I_· .....__.___J·I
Titular .........·................................................. :............................. ~ ................ .
Povoación .................................... Província ............................................ .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os reCibos .c:.iue ao meu
nome lle sexan apresentados por Promocíóns Culturaís Galegas S.A. (A Nosa Terra).
Data

Atentarnente (Sinatura)

Pagamento con cargo ao rneu cartón de crédito

Visa Nº

·

1 1· 1 1_1.__I~~' .__I~~I .__I. . ___._I__._TI__.
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Constituen aPlataforma Galega pola Convivéncia

Vinte e cinco asociacións
asinan un manifesto en contra
da reforma da Lei de Estra.nxeria
Diferentes asociacións de solidariedade, sindicatos e organizacións políticas veñen
de asinar un documento no
que se opoñen á reforma da
Lei 4/2000 sobre dereitos e liberdades das persoas estranxei ras. Os asinantes, que levan a cabo unha campaña
para recoller sinaturas, constituiron ao tempo a Plataforma Galega pola Convivéncia.
Os membros desta Plataforma
acusan ao Governo central de
incumprir esta Lei Orgánica, ao
pretender modificala sen ter
comprobado os seus resultados.
Non se aprobou o regulamento
de desenvolvimento e polo tanto
non se aplicou, indican. "Para
xustificar a reforma recorreuse a
dar unha imaxe terxiversada do
contido da vixente Lei (4/2000),
propiciando un ambiente social
negativo a respeito da inmigración", recolle o manifesto no que
tamén se sinala que "o torrente
incesante de novas e declaracións oficiais que destacan as
supostas inva$ións e os riscos
derivados da inmigración propícian alarma social e o rexeitamento, deixando unha herdanza
de difícil convivéncia". ·
Na mesma liña de actuación o
Governo tratou de xustificar a
reforma, engaden, deformando
o seu contido, apresentándoa
como unha lei sen controis fron-

teirizos , sen mecanismos de loita contra os traficantes de seres
humanos e contrária aos compromisos de Tampere. Pero
desde a Plataforma manteñen
que "nada de todo islo responde
ao texto dunha lei que mantén
as restricións á
entrada de estranxe iros , que
endurece as sancións do Código
Penal para os
traficantes de
persoas e que
respeta os compromisos dos europeus, toda vez
que estes permiten a existéncia
de distintas normas en matéria
de inmigración. A
partir da Lei
4/2000
-afirman- poderíase
avanzar nun futuro cara unha
maior equiparación de direitos, unha mellor integración social e, polo tanto, en
dereitura a unha convivéncia intercultural".

cionais e de dereitos humanos
no tocante aos direitos de asociación, sindicación, manifestación, folga ou á educación. Engaden que poténcia a explotación laboral, ao limitar a capacidade de denúncia dos traballadores estranxeiros, polo que recae sobre eles, a
expulsión por traball ar sen o correspondente permiso.

A Plataforma

considera
a reforma
unha volta atrás,
que consolida
a arbitrariedade
da Administración
limitando o
Estado de Direito

Por todo isto a Plataforma considera a reforma unha volta
atrás, que consolida a arbitrariedade da Administración limitando o Estado de Direito e a tutela
xudicial, que non atende como
debera aos tratados interna-

Os membros desta Plataforma son
Aida, Asociación
Cultural Tabanka
(A Mariña), Asociación de Amistada Galego-Marroqu í,
Asociación de Estudantes Marroquís
de Galiza, Asociación de Estudantes Marroquis
_ do Estado, Asociación Galega de Axuda ao $ah ar a, Attac Galiza, Cáritas,
CCOO, Comércio Xusto, Coordenadora de ONG 's de Galiza,
Casal Galiza, Ecos do Sur,
EdeG, EU-IU, Escola Viva, Es- ·
querda Nova, lntered Galiza,
Paz e Solidariedade, Seminário
Galega de Educación para a
Paz, SOS Racismo Galiza,
UGT, Universitários Solidários,
USO, Xustiza e Sociedade. •
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oalcalde popular
de Ponte de Lima salva ·os
orzamentos de Guterres

O PCP aborda o seu congreso no meio duma forte luta intema.

Continua aluta entre renovadores eortodoxos ante ocongreso de 4 de Dezembro

Comunistas portugueses em busca.de defini~óes
E os comunistas portugueses,
da dignidade humana e da sua
militantes de base incluídos,
honradez político-partidária (... )
A opiniáo unanime deste orgaAs várias demissoesdirectivas de organismos do Partido estáo cansados da marginalinismo (Sector Intelectual) é a
Comunista Portugués (PCP) -comité Central (CC) e Co- za9áo a que tem estado sujeimissao Política (CP)-, estao a ser interpretadas como o re- tos, pois náo é fácil, talvez desdo reconhecimento inequívoco
flexo de fortes e sérias rupturas no seio daquele que é, ain- - de sempre, ser-se comunista _ da grande capacidade de traba/ha, de análise política e de
da, o únic9 partido marxista-leninista da Europa e que teve em Portugal.
direc9ao da camarada Helena
no mítico Alvaro Cunhal o seu timoneiro durante meio século.
E aí está: questionando-se mili- Medina (. .. ), que jama is se
Dir-se-á que sáo as sequelas do
foi .o salazarismo, atirou-os patantes sobre o cabimento de · afastou dos estatutos do PCP,
vendaval socia/-democratizante
ra urna clandestinidade -quase
um partido, assim estwturado,
do seu programa e das deque varreu o Leste europeu e a
inumana- de vivencias esconface a unía sociedade dita mocisóes congressuais (. ..} e foi
que o PCP, tal como as estrutudidas e contra toda e qualquer
derna ... , onde a minoría contisempre a partir daquilo que é a
ras similares occidentais, náo finormalidade no relacionamento
nua a caminhar sobre os desidentidade ideológica e política
co u imune. A despeito dessa
entre pessoas.
tro9os da maioria, onde exibido PCP que Helena Medina
ocorrencia poder ter influenciacionismos e "voyeurismos" sáo
mobilizou este organismo para
do, o facto é que nao foi -nem
Tal realidade, ou seja, a eficacia
os personagens do palco mona resolu<;áo dos político-sindié- determinante para justificar o do quadro comunista correspontado, onde tuda é escravo do
cais de um quotidiano extremaquadro a que se assiste, prediam os deveres e a disciplina
dividendo e das leis do merca- . damente complexo."
sentemente, no interior do Partido funcionário comunista, -a
do. Se a História náo contemdo Comuñista Portugués.
base de sustenta9ao ·da estrutupla outras histórias para além
Na verdade todos esses procesra que enferma, e tal qual hoje
do socialismo capitalismo e se
sos de actuagáo dos elementos
Trata-se, na verdade e a par de
em dia, os comunistas portua classe operária e trabalhadoconotados com a ortodoxia milimuitas outras causas, de congueses- faz do PCP um partido
ra, dogma da luta de classes,
tante, podem levar a cisóes e rupfronta9óes, na diversidade de
de quadros (controleiros nos di..,
mantém, nesta sociedade do
turas internas de díficil solu9áo.
perspectivas, entre dirigentes.
versos organismos} e de funhoje, o mesmo conceito que lhe
Apesar do certo rejuvenescicionarios (ou os que chegam
deu fundamento há cem anos.
Com Helena Medina outros altos
mento saído do último Conaes lugares cimeiros}.
qudros e dirigentes comunistas
gresso qu~ decidiu a substiReflectindo sobre estas e muiváo-se demitindo dos seus cargos
tui9áo de Alvaro Cunh~I por
Tanta eficácia e órganizagao cotas outras questóes vários diri(mas náo do Partido}, demissóes .
Carlos Carvalhas nas fun9óes
1id e m com tanto improviso e
gentes e militantes, apreensivos
que, e perante a passividade e
de secretário-geral, o certo é
personalizagáo dos chamados
com as dificuldades crescentes
silencio do secretário-geral, estáo
que há, ainda, urna elevada inpartidos burgueses que tem goque o PCP vai encontrando juna provocar urna onde de indigfluencia directiva marcada pevernado Portugal, cujo líder corto do eleitorado portugués, ten
na9áo, exígindo os militantes, e
los tempos de urna militancia,
poriza as ambi9óes (poder e
vivido a pugnar, de há um ano a
de Norte a Sul do país, serem "incuja actuagao contra urna ditarespectivas contrapartidas) de
esta parte, pela necessidade de
formados e devidamente esclaredurá feroz e fascizante, como
todós os militantes.
se debater, amplamente, as vircidos sobre o que se passa com
tudes e os defeitos do centraliscamaradas que deram e dáo o
mo democrático e o marxismemelhor da sua vida ao Partido Coleninismo á luz dos dias de hoje.
munista Portugués".

António Guterres, presidente
do governo de Portugal,
poderá, finalmente, aprobar
os orzamentos do Estado,
grácias ao apoio do
deputado do Partido Popular
e alcalde de Ponte de Lima,
Daniel Campelo. O rexedor •
desta localidade minhota
desobedeceu a disciplina de
voto do seu grupo a cámbio
dunha atención específica
por parte do executivo de
Lisboa as necesidades da
rexión norte. Campelo
fixérase famoso en Portugal
lego de iniciar·un ha folga de
fame para reclamar que o
queixo do Lima recibise
protección oficial. As críticas
ao modo de resolver a crise
dos presupostos chegáronlle
a Guterres desde todo o
abano político. A direita
considera que o presidente
comprou, na prática, o voto
de Campelo. Desde dentro
do PS tamén se alzaron ·
voces que pensan que non
se pode condicionar o
proxecto de estado aes
pedimentos concretos de
ninguén.+
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Queremos saber
o que se passa'

1

DE

"AS IMAxES DE CASTELAO. FOTOBIOGRAFIA"
DE EDICIÓNS

MARTES

14 DE

A NOSA 1ERRA

NOVEMBRO ÁS

20:15

HORAS

NO CENTRO CULTIJRAL DO EDIFíCIO SIMEÓN
COA INTERVENCIÓN DE

MARcos VALCÁRCEL, historiador e
X. ENRIQUE ACTJÑA, autor do volume.

O facto é que para esses militantes a vida e acc;áo partidárias
. tornou-se, 13 a partir de entáo,
um autentic0 interno.

"Democracia e Socialismo -Um
Projeto para o Século XXI', é o
tema do próximo Congresso do
PCP, que é o XVI e vai ter realizac;áo de 8 a 1O do mes de Dezembro, decorrendo, presentemente e por todos os sectores
do partido, o trabalho de aperfeic;oamento e correcgáo d~s teses que estaráo em discussáo e
votac;áo no referido Congresso.

'"O clima de suspeigáo generalizada instalou-se" -Como refere
um, comunicado do Sector lnt~
lectual da direcgáo da Organizagáo Regional de Lisboa e do
Só que -e na altura em que elaSindicato de Professores, rela- - boramos esta ·crónica- toda a
tivamente a dirigente daquela
prioridade dos militantes, ortoestrutura, Helena Medina que,
doxos e renovadores, está cene por razóes que se prendem
trada na necessidade de um escom o tal ambiente, decidiu declarecimento urgente sobre os
mitir-se de membro do Comité ·motivos e as razóes das últimas
Central. "Calúnias e acusa96es
ocorrencias -demissóes e maltorpes e totalmente infundadas,
estar interno- que envolvem
sáo irresponsavelmente espal- quadrós directivos do Partido
hadas e tt?rrivelrnente ofensivas
Comunista Portugués.•

Unha empresa eólica
pode estar detrás
do incéndio de Creus
O xulgado de Figueres
competente das
investigacións sobre o
incéndio forestal que,
durante o pasado verán,
calcinou as paraxes
próximas ao cabo de
Creus, en Catalunya,
centra os seus traballos en
dilucidar a influéncia da
empresa de enerxia eólica
Eo/ic Partners no suceso.
A policia catalana
confiscou diversos' planos
sobre instalacións desta
empresa alemana, asi
como materiais diversos
que puldesen ter sido
utilizados para plantar
lume. As causas da
participación desta
compañia responden á
intención de construfr un
parque eólico naquela
zona.+

Apolicia detén
en Madrid seis persoas
relacionadas con ETA
O operativo policial contra·
as estruturas etarras en
Madrid, realizado o pasado
Martes, 7 de Novembro,
rematou coa detención de
catre membros dun dos
comandos que, ·segundo
fontes do ministério de
Interior, o grupo mantén na
capital española. Os detidos
foron as liberadas (a soldo}
Nerea Garro e Ainara
Esteran e os /egais (ainda
sen fichar) Víctor Goñi e
A$ier Urretabizkaia.
Ademais, foron detidas duas
persoas máis, por posíbel
cobertura a este comando, •
e a policía rexistrou tres
pisos en Madrid e uoha
casa en Azuqueca de
Henares (Guadalajara). •
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'Vexo,
ás veces,
cando soio nun
café me acariñan
os compracentes
e traidores
folgos
chegar Víctor
Casas,
co seu tipo
albelo e miúdo,
entusiasta e
faladeiro...
e nas súas
palabras e
proxectos
·tráeme
-¡ o probe amigo
severo e digno
diante da
morte!o don da nosa
leda e vella
enerxía'

Nado na Coruña en 1900, Vítor Casas, que era o director de
A Nosa Terra en 1936, morreu
fusilado na Caeira (Poio) o 12
de Novembro dese mesmo ano,
nun proceso no que tamén foron pasadas palas armas outras
nove persa.as. Despois de que
este mes de Agosto se realizase
en Pontevedra o traslaqo das
ci~sas, desde o panteón .da família Ossório Tafall ao nicho
familiar, nun acto organizado
pala Fundación Alexandre Bóveda e o xornal A Nosa Terra,
nesre fin de ano do centenátio
convócanse novas actos de reivindicación da sua memória e,
sobretodo, de divulgación da
sua traxectória nacionalista,
ambos e s.i.ous nas cidades que
o viron nacer e morrer.
Mostra-Homenaxe
en Pontevedra

Desde o dia 9 de Novembro,
na galería Sargadelos de Pontevedra, permanecerá aberra unha exposición sobre Vítor Casas que inclue fotografias, documel).tos, cartas familiares e
diferentes obxectos persoais
(livros, cadros de pintores galegas como Cebreiro ou Diaz
Baliño, ... ). No acto de inauguración intervirán o seu fillo ,
Vítor Casas , AfoIJ.so Eiré e
máis o concelleiro pontevedrés
Luís Bará.

A mostra está organizada pola
Asociación Cultural Maio Longo e preparada por A Nosa TeRamón Otero Pedraio rra, e apoiarase tamén cunha
Olibro dos Amigos conferéncia impartida polo historiador Alberte Romasanta, o
Venres 9.
Gali:za-Nova na Coruña

A formación política da mocidade nacionalista organiza na Coruña., o Venres 17 de Novembro, unha homenaxe no edifício
do antigo local das lrmandades
da Pala no que in tervirán Maria
Pilar García Negro, Rubén Cela,
secretário xeral de Galiza Nova e
o fillo de Vítor Casas.
Ese mesmo dia, nos locais da
Agrupación Cultural Alexandre
Bóveda, celebrarase a mesa redonda Vítor Casas na memória.
Intervirá o historiador e especialista na obra de Casas, Ernesto Vázquez Souza; Afonso
Eiré e o deputado Francisco
Rodríguez.+

entenário
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As razóns palas que unha figura clave do galeguismo non está na memória
.

.

,

Vítor CaSas, ese'descoñecido
*A. EIRlit

Vítor Casas
na Coruña,
primeiro
pola
esquerda,
na
inauguración
dunha
mostra de
Álvaro
Cebreiro.
Tamén
aparecen,
no centro,
Antón Vílar
Ponte,
· Plácido R.
Castro e
Salvador de
Madariaga.

Vítor Casas foi o primeiro en reclamar, desde as phinas de A Nosa Terra, o referendo para que
Galiza- conseguise a autonomía.
Pero non só foi o seu grande im-:pulsor, senón· tamén quen moveu
os fios organizativos tanto para
que o Estatuto tomase corpo polí, tico, como para que os galegos o
revalidasen nas h~rnas~ Foi tamén ·
Vítor Casas o impulsor da cría. ción do Partido Galeguista, pulando e argumentando, mesmo
con fortes diatribas con Risco,
Vilar Ponte ou Otero Pedraio, sobre a necesid.ade de abandonar
culturalismo e entrar ·de cheo en
política.

o

Vítor Casas foi tamén o primeiro, ·
se cadra o único (se ternos en conta o escrito nos xornais), en albiscar o que podía suceder coa Repú. blica, ameazada pola sublevación
fascista. É premonitório o seu artigo publicado o mesmo 17 de Xu11~ de 1936 en A Nosa Terra. Nel
non só adianta o que podía suceder políticamente, senón a persecución da que ian ser obxecto os
galeguistas. A sua lucidez como
xornalista e a sua capacidade de
análise política,' até o levo~ a deixar escrito que, pasase o que pasase
se debería reorganizar novamente
o Partido Galeguista. Semellaba
intuir, desde o seu posto na organización do PG, que moitos non
estarían pola laboura. Vítor Casas
dedicou toda a sua vida á tarefa de
soster ao PG, e A Nosa Terra·como
• motor político indispensábel do
: . galeguismo, sacando números en
solitário cando as cousas viñan mal
.
dadas políticamente como na ditadura de Primo de Rivera.

..
..

Francisco Rodríguez ten afirmado
que Vítor Casas, como .teórico
político, está á altura de Vicente
Risco ou de Vilar ·Ponte. A el débeselle, polo menos na sua expresión pública, a ~laboración da necesidade de contar con forzas políticas próprias, de entrar nas institucións e traballar nelas, sen medo a luxarse ou perder o ideário
nacionalista. A el débenselle os
principais argumentos par?- defender o galeguismo como a
presión ·nacionalista naquel momento histórico. T amén foi Vítor
Casas quen, sen dúbida, mellor
soubo argumentar a necesidade·
dun PG o máis amplo posíbel, no
que tiveran cabidá codas a5 sensibilid.ades. Dun PG que teria que
·sobardar totalmente a etapa histórica' do autonomismo.

ex-

Tamén son evidentes os seus méritos xornalísticos, capaz de conden-

Foi Vdor Casas
quen,
sen dúbida,
mellor soubo
argumentar a
necesidade dun
PG O·máis amp~o
posíbel,
no que tiveran .
cabida todas as
sensibilidades.

O ocultamento e deturpación
sar as ideas,_de facer tanxíbeis os
eran lóxicos se ternos en conta
pensamentos, de facer- posíbeis os
que o seu xeito de entender o gaproxectos. Unhas análises, moitas
veces, con toda a cárrega do xor- - leguismo, como se puxo de manifesto no último Congr~o Casnalismo a bote pronto, pero cuntelao en Pontevedra, era diameha--afouteza e unha capacidade de
tralmente oposto. Vítor Casas
raciocínio que só podían virlle daaparece como a antíteses do que
dos polo seu grande coñecimento,
foi logo o Piñeirismo como o
non xa do panorama político e da
demostran os seus artigos polítisociedade galega en cadá momencos (ver Vítor Casas. Escritos políto, desdé que, aos vinte anos enticos, de Alberto Romasanta,
trou nas Irmandades da Pala da
Editorial
A Nosa Terra). Casas
Coruña, senón tamén polo coñecimento das persoas que compo- . estivera loitando sempre contra
o culturalismo e teimando na
ñian o galeguismo e do seu xeito
necesidade da acción política
de pensar e comportarse.
cunha forza própria de carácter
claramente frentista.
Fronte a esces méritos sobrados
para converterse nunha ~ figuExiste tamén un claro comporas senlleiras do galeguismo, un
ñente de clase no esquecimento
"home con moitos folgos e entude Vítor Casas. Non era el un
siasta" ,diria de el Otero Pedraio,
universitário (como a maioria
Vítor Casas era, até o de agora,
dos seus ilustres compañeiros) seun auténticp descoñecido. Cando
nón un traballador desde moi
non, aparetiá como unha figura
novo que, mesmo, se viu abocade terceiro nível. Repétese a histó ria das etapas das Irmandades do ao paro cando pechou a empresa na que traballaba. Convercando Vítor Casas dirixe de facto
A Nosa Terra, pero é o presidente teuse daqµelas en funcionário do
das lrmandades quen aparece coPartido ~aiéguista co que leva de
minu,sv~lciración nas organizamo directo~.
cións. A esto hai que unidle a sua
Por que Vítor Casas é o grande
prosed.é ncia dunha família de
descoñecido? Non hai unha só ra- · -- c!~e média baixa, cun pai que tizón, senón que son várias. En ... --~o q~~·,emigrar.
·
primeiro lugar, hai que ter en .:'·,, ."'-!:~~~;.~ ·:
conta que o chamado Piñeirismo ,Por se· fose pouco, Vítor Casas
furtounos non só as facetas máis . "so" foi un xornalista e político.
. polícicas dos integrantes da Xene- Non _hai -en el criadóns literárias,
ración Nós, comezando por Cas- ainda' que, como resalta Romatelao, senón aos elementos máis
santa, non só tiña inquedanzas
políticos daquela etapa. O labor senón un bon estilo e bagaxe,
das persoas vidas do galeguismo e
mesmo a suas colaboracións, de
cofaboracionisras coa ditadura foi
auténtico nível, non foron recoainda moito máis deturpadora, . llidas en libros, com~ ocurriu
por motivos óbvios.
con Risco ou Castelao. É sabido

que, ainda hoxe, se minusvalora
o papel, mesmo li terário, das
obras xornalísticas, que non toman corpo artístico se non aparecen en libro. Tanto que, escudos recentes, néganlle a Ánxel
Fole. a sua condición de xornalista, cando non foi oucra cousa toda a sua vida. Pero Casas tivo
que deixar outras facetas artísticas para centrarse unicamence en
A Nosa Terra e no PG. Para eles
viviu e por eles morreu.
Por se as anteriores circunstáncias non fosen dabondo para o
ostracismo, Vítor Casas mantivo forres polémicas, mesmo persoais, con toda a direita galeguista e con aqueles que roáis
tarde se salvarían da barbárie.
Os encarregados logo, de facer
memória.
Con esta condición de político,
non asimilábel polo Pifieirismo,
e da auséncia dunha obra literária tanxíbel nos libros, era lóxico o seu descoñecimento até hai
alguns anos. Pero xa non o é
tanto hoxe. Sobre todo se ternos
en conta que hai unha Faculdade de Xornalismo e unha camada de alunos que precisan referentes. Pero as modas (con
clara intencionalidade polí rica)
, semellan ir por outros vieiros
que nada teñen a ver coa própria realidade. E Vítor Casas seguirá a ser, para a grande maior i a, un perfecto descofiecido
ainda que fose un dos que deixou un maior pouso prático daqueles hérois, moitos anónimos,
que, por dar, até deron a sua vida por Galiza. •
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Testemuño da loita de Cinta Rey eCarmiña Julián para salvar aVítor Casas

ca·rtas de nai e de muller
U nha esposa e unha nai tentan facer o posíbel para salvar
o seu filio e o seu compañeiro. Logo do golpe de estado
do 18 de Xullo de 1936, Vítor Casas foi preso polos mi.litares. Formara p~te do núdeo de dirixentes galeguistas,
republicanos, agraristas e obreiros que tentou defender a
República en Pontevedra. Ao pouco foille comunicado o

seu proceso. Cinta Rey viaxa desde A Coruña para estar perro do seu fillo e axudar á sua nora Carmiña nas
tareafs diárias. As duas manteñen á sua familia coruñesa ao tantb da situación a meio de corresp~mdéncia.
Daquelas misivas de urxéncia chegan a nós carro cartas manuscritas como testemuño do terror sofrido.

Unha de Cinta, escrita en Agosto do 36, ainda nunha
folla con membrete do Partido Galeguista, e tres de
Carmiña. Lemos nelas como evoluciona a sorce de Vítor Casas e como a sua compañeira mantén acesa a esperanza dunha solución a curto prazo ante o encarceramento de Vítor Casas e o posterior Consello de Guerra.

Carta de Cinta Rey
aos seus fillos da Coruña
No cimeterio
da Coruña,
primeiro
poia
esquerda,
ante a
tumba de
Xoán

Vicente
Viqueira can
membros
das
lrmandades
da Fala

emcabezados
por Manuel
Lugris.·

.

·Cartas de Carmiña
,
aos seus 1rmans

Pontevedra 11-vm-36
Pontevedra 30-x-36
Queridísimos irmáns: Xa onte vos
puxen un telegrama anunciando o
Consello que comezará agora ás
tres e meia da tarde. Comezaba
pola mañá pero houbo outro antes e aprazárono para a tarde.

Meus queridos filliños. Cheguei
ben e atopei a todos ben e moi
animados. Hoxe xa fun levarlle a
cena a Vítor e puiden bicalo.
Mañán voltarei. Mentres esteña
aquí irei ás tres comidas pois non
deixan falar con el máis que o
tempo xusto no que se lle dá a comida. Xa contarei máis noutra.
Podedes estar tranquilos. Reéibide
abrazos de Vítor e· Carmiña para
todos e da vosa nai.
Cinta

.

Carta de Carmiña
,
aos 1rmans
Pontevedra, 14-IX-36
Queridísimos irmáns. Recibimos
a vosa carta á que contestamos.
Aledámonos' que o neno esteña xa
ben de toda e que a nena non lle
pegase. Asi todo, cando contestedes decir como están.
Onte cando fumos ver a Vítor
dounos a triste notícia de que o
procesaran, asi que figurádevos
como estaremos.
Esta carta tivo que quedar comezada pois tiñamos que facerlle un
traballo a Vítor e foinos imposíbel
rematala. Asi que hoxe día 16 sigo
escribíndovos.
Hoxe recibo a vosa carta así que
vai esa triste notícia. A Vítor procesáron o porque o· Governador
.queréndose salvar el deu declaracións acusando a nove e entre eles
está Vítor. Tiver~n un careo e ali
diante só do defensor negouno asi
que veremos se esto o salva. Acúsanos de coacción.
Hoxe hai 12 dias que non estabamos con el.. Somentes o Domingo
por unha reixa con separación de
meio metro e é tanta xente que
vai que nen se lles. entende. Só se
Hes ve que están ben.
qomo por carta non se poden dicér moitas causas xa chegará o día
que saibades todo. Vítor está moi

animado pero xa vos podedes
imaxinar como andamos. O proceso id. á Coruña e xa vos teremos
ao corrente por se vós podedes facer algo aí, xa que creo que do auditor depende todo. Agora veremos se Vítor nos manda .dicer algo e xa vos explicaremos.
Nós seguimos ben, igual que a
vosa nai que gracias ás suas pastillas se lle sosteñen algo os nervos,
senón, non sei como ia ser. Ela é
quen fai a comida e axuda en todo, pois eu, desde que o sei nen
gañas teño de facer nada.
Comunicádelle a meu irmán Arturo a notícia xa que non ceño
gañas de escreber máis.
Alédanos que o Jurecho esteña
tan boiño e que a nena se vaia librando da enfermidade.
Como estades todos? E os nenos do
Ismael? Contádenos todo e contestade cedo pois cada carta que recibimos é para nós un consolo.

0 •1 101• -~

Non vos esquezades de mandarnos os xornais pois son os únicos
que lemos.
Recordos para Tutu, Sra Dolores,
Concha e demais xente.
Moitos biquiños aos nen.os (todos), moitos da vosa nai para todos e vós recibide unha forre
aperta de vosa irmá que moito
vos lembra.
Carmiña

.

Carta de Carmiña
,
ao seu 1rman
Querido irmán: Só unhas letras
para poñervos ao corrente de todo.

Aí che vai a declaración pero no
lla deixes a ninguén, somentes é
para que ao chegar aí a causa teñades os antecedentes de Vítor e
a califiquen favorabelmente.
Ti fai todo o que poidas. Que te
dirixa Paredes ou a ver se Tutu co
irmán de César ou o do 2° de casa
del ou militares que coñeza, podedes facer algo xa que aí precisamente é onde se pode facer todo.
Non deixes a declaración da tua
man, que ninguen a vexa. Que
digades que é a causa contra o capitán de Asalto e outros máis.
Entre eles que figura Vítor Casas.
Ti dillo a meu irmán Arturo a ver
se pola sua parte pode facer algo.
Que vaia xunto de Pepe Amador
que este falará con Ramón desde
Lugo do asunto. A ver que ben o
fas para poder salvalo.
Nada máis, movédevos. Bicos a
todos e un abrazo moi forte da
vosa irmá,
Carmiña.

Trouxéronos onte para o cárcere
desde o Luns que os levaran ao lazareto, e onde están moi ben desde as 7 da mañá até as cinco da
tarde andan ao ar libre. O pior
son as comidas que hai de todo.
Unhas veces é boa outras moi má,
pero ben se vai pasando con algo
que se Hes leva e se Hes manda.
Hoxe fomos velos ao cárcere por
unha reixa e estaban moi animados. Veremos a ver. Esta tarde non
termina nen seguramente mañá,
asi que cando remate poñeremos
imediatamente un telegrama e
despois vós sodes os encargados de
decirllo a meu irmán Arturo.
A ver o que facedes. Avisa a Iglesias
e demais xente para que se movan.
Nós, logo de que o de Vítor quede
resolto, mirarase de meter os mobles e despois iremos cada mouchiño á sua oliveira. Ainda que non
iremos codos xuntos e qujzais non
pasaremos pola Coruña a causa do
madrugón das nenas. Deseo xa se
falará noucra polo rniudo.
Non te esquezas de darlle a Iglesias
as grácias por todo no nome de Vítor e no meu tamén. Grácias a iso
se lle puido comprar algo do que
necesitaba, e todo foi para el. Hoxe
tivemos que comprarlle de novo
cousas para comer. Para cando se
marche que quizais sexa o Luns.
Xa supoñeredes como andamos
hoxe. Sen humor para nada. Desexandq, xa que comezou, que se
remate dunha vez.

e

(... )

Nada máis bicos para todos, recordos
a T utu e demais xente e vós xa sabedes o que vos lembra a vosa irmá.
Carmiña

e
li

Bicos de Vítor e de vosa nai e recordos de Mary.

s
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Bush é ovencedor provisório, á espera de recontar os decisivos votos por correo

Florida será o xuíz das eleicións americanas
-e>- CÉSAR LORENZO GIL

Desde que John F. Kennedy
lle gañase a Richard Nixon
por menos de 200.000 votos
de diferéncia en 1960, nunca
houbera nos Estados Unidos
unhas eleicións presidenciais
tan igualadas. Ao peche desta
edición, o republicano George
W. Bush mantiña un ha lixeirís i ma vantaxe de a penas
1.000 votos sobre o seu rival,
o demócrata Albert Gore. Só
despois de recontar os votos
por correo se poderá saber
quen é o novo ocupante da
Casa Branca de Washington.
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O estado de Florida, outrora tan
sonado polo caso Elián, vai ser
o xuíz dos comí cios estadounidenses. O sistema proporcional
americano é o culpábel da provisionalidad e dos resultados.
Cada estado canta cun número
concreto de votos eleitorais, que
se lle adxudican ao candidato
que teña a maioria nesa circunscripción . Arestora, Gore ten
260 votos eleitorais contra os
246 de Bush, mais se este último consegue os 25 provenientes de Florida, dará por gañados
os comícios.
A solución ao enigma ainda demorará vários dias. Incluso o
novo reconto, ordenado pola
Xunta eleitoral central e os votos postais poden darlle a volta
á situación e colocar como vencedor a Gore. O empate técnico
é tal que os analistas políticos
norteamericanos comezaron a
formular saidas se ha ser o Senado quen decida o neme do
novo presidente.

As bolsas prefiren a Bush

Albert Gore, esquerda, e George Bush dividiron os Estados Unidos en duas metades praticamente iguais.

ñá do pasado Mércores , 8 de
Novembro, que daban a Bush
como vencedor, animaron aqueles sectores que máis se beneficiarían da sua vitória. As farmacéuticas, animadas pola promesa do republicano de non baixar
os prezos dos medicamentos ,
subiron sen excepción, dun xeito espectacular nalguns casos,

como o de Merck ou Bristol
Miers (4 por cento). Outros dos
vilipendiados pola etapa demócrata tamén se vingaron da temperán e inexistente derrota de
Gore . As tabaqueiras e Microsoft responderon con boas subas ao suposto cámbio de aires.

mo de Bush volveu influír no
euro, que perdeu case toda a .
vantaxe que conseguira nestes últimos dias. Desde o
Banco Central Europeu pénsase que a vitória republicana
suporá o fin da colaboración
coa Reserva Federal para
evitar a queda libre da moeda
única.•
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Demócratas e republicanos non veñen sendo o meSmo?
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O Frente Sandinista de
Liberación Nacional (F_SNL)
converteuse na primeira
forza nicaraguana nas
eleicións locais que se
realizaron o pasado
Domingo no país
centroamericano. O FSLN
gañou en 10 das 17
principais cidades. O maior
éxito dos sandil')istas foi a
vitória en Manágua (cun 56
por cento dos votos), capital
do país e campo de probas
de cara á presidéncia do
estado. Este triunfo eleitoral
é considerado polos
responsábeis do FSLN
como o prévio paso antes
de recobrar o poder no
governo de Nicarágua.
Pese á derrota do seu
partido, o presidente do
país, Amoldo Alemán,
insistiu durante as horas
irnediatani'ente posteriores
aos comícios na derrota das
ésquerdas •

JJ

Israel amplia
os orzamentos
para os colonos

A indefinición dos resultados
deixou sen palabras os mercados. O índice Dow Jones desceu un O, 1 por cento e o Nasdaq caeu un 1,37 por canto.
Mais os primeiros ventas da ma-

as

Os sandinistas gañan
as eleicións en Manágua

Desde Europa , o protagonis-

Logo de que Barak
aprobase axudas ao
partido Shas para garantir
o seu apoio, o.governo
israelita segue comprando
os piares que lle, permi~an
continuar a ofensiva
coritra os palestinos. Nos
orzamentos do estado, os
colonos xudeus nos
asentamentos dos
- territórios ocupados de
Gaza e Cisxordánia
recibirán investimentos
por valor de 57.000 ·
milló!ls de pesetas para
mellorar as suas
infraestruturas para
facilitar as medidas de
seguranza ante os
palestinos. Esta partida,
pendente de se aprobar
no Parlamento, foi mal
vista polos palestinos e
os grupos pacifistas, que
consideran que a
expropriación aos árabes
é o maior atranco para a
solución do conflito. •

[
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Aprovocación colonial mascara oafundimento do sistHma Trident-

0 acidente do Tireless

[

l«

significa o final de Inglaterra como poténcia nuclear

Q

d(
q1

Pé

ci1
lb

. *G. LUCA

SÉ

O Governo español fica en ridículo a conta do submariño
nuclear inglés que vai ser reparado en Xibraltar. Ao governo Inglés, a provocación
colonial de desprezar os riscos do amaño na abra de Alxeciras, sérvelle para mascarar o golpe político da desaparición da sua frota nuclear.
A entrada do Tireless a remarque representa o remate do ciclo vital dos submariños hunter
(cazadores) que cumpren agora trinta anos de vida. O fracaso . é trascendente e a Mariña
Real non poderá manter o seu
sistema Trident de cabezas nucleares de longa distancia, que
ten como pear móbil esta armada nuclear deseñada para navegar indefinidamente baixo a
códia do Artico. A pouco de
desprenderse da frota de submariños convencionais (movidos por motor elétrico e de explosión, coma as unidades que
interviron na 11 Guerra Mundial),
os británicos non dispoñen xa
de relevo para o seu brazo nuclear submariño. John Large,
asesor independente do governo de Xibraltar coida que o fallo
do sistema de refrixeración do
Tireless, é de extrema gravidade ao se producir de par mesmo do reactor e delata tanto a
insuficiéncia dos controles de
calidade da mariña como a necesidade de revisar un fallo crítico de enxeñeria en todas as
unidades. Desde o 19 de Maio
trascende a certeza de que non
se trata de remendar un submariño avariado senon de renovalos todos.
Varado a arma nuclear británica
e probada a plena incapacidade
da novísima xeración de submariños nucleares rusos (o de máis
recente construccion era o
Kursk), para prever unha trampa
da OTAN a cen metros de profundidade, a UE só ten a reducida série francesa dos Redoutable, o submariño nuclear da Force de Frappe. A construcción da
Política Europea de Defensa Común depende máis do que nun-
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A defensa nuclear rusa entra en debalo co desastre do Kursk. Na foto un mísil da série SS 20, xa desmantelada.

ca da OTAN
mentres Solana
só pode coller
pala man a Arafat diante dos fotógrafos na véspera de fracasar
na votación · da
UE na ONU a
respe ito do xenocídio dos palestinianos.

O fallo do Tireless representa
o remate do ciclo vital dos submariños
hunter(cazadores) que manteñen o
sistema Trident de cabezas nucleares
de longa distancia.

Os submariños
nuclleares, en funcionamento
como fixo a partir do desastre da
desde hai corenta anos, nunca
lila das Tres Millas na costa Lesdeixaron de seren vítimas da inte de Norteamérica. . ·
seguridade básica do reactor.
En 1963, o submariño nuclear
Desde 1956 a 1991 coñécense
alomenos 121 acidentes de toda
norteamericano Thresher, que reclase, agravados polo feito de
al izaba probas de profundidade,
transportaren os submariños cadisolveuse fronte a costa de Bosbezas nucleares. En duas ocaton. Cinco anos despois, outra
sións, os submariños perderon
unidade nuclear da série Scorparte do reactor por fusión, traxépion, tamén da mariña norteamedia ecolóxica que os dous Esta- · ricana, desapareceu en inmerdos apostas na Guerra Fria fixesion ao estourarlle un torpedo
ron por minimizar para que a opiabordo. En marzo de 1986 o
nión pública non reclamase unha
USS Nautilus varou no Mar de Irmoratória dos reactores a frote,
landa e tivo que ser abandonado.

Outros acidentes
menores da frota
de submariños nucleares ruso~ mereceron máior publicidade.

A visita
española

O ministro español de Exteriores
Piqué reclamou a
Londres máis informacion sobre a fenda no sistema de refrixeración do submariño Tireless e os británicos invitaron abordo, á volta de nove
días, a técnicos do Consejo de
Seguridad Nuclear. Só lles permitiron ver a cámara de oficiais.
Os técnicos entraron no submariño 24 horas depois de declarar
que a sua visita ao barco de
guerra carecia de sentido e só
puideron pasar pala bitácora e a
cámara de oficiais, nunha visita
de corte'sia de 25 minutos. Só
os técnicos británicos teñen ac-

ceso ao reactor e a tubería de
refrixeración avariada.
Aznar abre un paraugas contra as
protestas da oposición e do seu
próprio partido que o acusa de indulxéncia fronte a displicéncia dos
británicos. Previamente, o presidente do Governo de Madrid
agasallou ao primeiro ministro
Blair como se non pesara desde o
19 de Maio (data do atraque do
Tíreless avariado en Xibraltar) sobre a opinión pública ·o cruce de
trasacordos entre Londres e Madrid sobre a importáncia do fallo
do reactor. A protesta do Governo
de Xibraltar, contrastaba, en todo
caso, co silenzo de Aznar.
O éxito diplomático da operación
do Tireless, -medida dia a dia
nos meios de comunicación, poderia animar a Londres a montar
unha base de reparacións . En
todo caso, a mariña inglesa descarta o translado posibel á base
de Devenport do Tireless en
suspensión nunha batea petrolífera de grande tonelaxe. •
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Víctor Casas
Escritos Políticos
,A longa e intensa traxectória galeguista de Vítor
Casas reúnese nesta ant~loxia que recolle unha
ampla selección dos seq.s escritos máis
combativos. :Qirector de A Nosa Terra na etapa
republicana encheu as suas páxinas dunha prosa
política de grande altura. O seu pens~ento foi
decisivo para dotar ao Partido Gal_eguista dunha
línea de actuación que lle faria confluir coas
esquerdas e a Frente Popular.

tadé

Unha áportación definitiva para situa
a Vítor Casas a carón de figuras tan senlleiras
como A. Castelao e Alexandre Bóveda e
resgatalo por sempre
dun esquecimento inxusto.
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Suso Sanmartin

Quedei abraiado pala actitude
do presidente do meu país, ·
que _nun furibundo ataque de
partidismo cancelou a invitación que fixera ao lehendakari
lbarretxe, ratificándose nunha
série de argumentos tan desgraciados como inconsistentes,
~
que amasan, máis unha vez,
que estamos
ante a vella
cara da direita reaccionária española, Desculpas
ademais de
comportaren- lehendakari e
se dun xeito sorte desde
ínapropriado
cara
un ha Galiza na loita
persoa que pola pacificación
ostenta a representación de Euskadi, que
institucional é sen dúbida
de todo o paEn fin, non é esto máis que
vo
basca , unha difícil
parte dunha estratéxia do PP
dunha persoa tarefa
para criminalizar ao nacionalisque milita nun
mo democrático basco e satapartido ,
o
nizar a todos os nacionalismos
PNV,
que
que conviven neste Estado plusempre manri nacional, baixo a premisa
tivo unha acdunha globalización mal ententitude democrática, desde a
dida e dun pensamento único,
sua fundación , causa da que
ademais da consagración da
certos persoeiros da nasa NaConstitución do 78 como "dogción e do Estado español no
ma de fe inalterábel", ainda
seu conxunto, deberian tomar
que estas serian reflexións paboa nota, xa que só hai que
ra facer neutro momento.
mirar o pasado duns e doutros.
Ante todo, e penso que cun
Non é esto nembargantes o
pensamento · compartido. por
piar da situación criada, senón
moitos galegas que sentimos
as declaracións realizadas povergo~a polo acontecido, deslo señor Fraga lribarne nas
culpas lehendakari e sorte desque utiliza dun xeito, coido eu
de Galiza na loita pola pacifiirresponsábel, palavras como
cación de Euskadi, que é sen
"situación de xenocídio", "isoladúbida unha difícil tarefa. +
mento ao governo basca", etc,
expresións que nunca deberian
ROSENDO G. COVELO ROMA
sair dunha persoa cun talante
SECRETÁRlO DE ORGANIZACIÓN
verdadeiramente democrático,
PNG~PG (BNG) DE VIGO
ainda que ben sabemos que
non é esa a verdadeira faciana
de don Manuel.

Os Fillos de Lalin

B

-L-.J

Ademais desto é tamén curiosa a vara de medir que utiliza o
presidente da Xunta, cando u'i1iza termos tan duros cunha
persaa como o lehendakari
basca e por outra banda reúnase con certos personaxes de
talante democrático moi discutíbel coma o señor Gadaffi sen
ir máis lonxe, alegando que
esas reunións son de grande
interese para Galiza, cando lago na prática os acordes realmente beneficiosos para o país, son ben cativos, salvo contadas excepcións.

1

-1

non parece un acto pola paz senón máis ben un ataque ao PNV
coa intención de acadar o poder
pelítico.
Tamén surprende que se estean a incluir nos manifestos pala paz cuestións ·colaterais como a Constitución e o Estatuto,
cando a loita se debera centrar
na defensa da vida das persoas e contra ETA que é a culpábel dos seus asasinatos. O PP
e o PSOE propoñen manifestos teimosos e orgullosos renunciando á vía do diálogo
cando o que está en xogo é a
vida das persoas. Semella que
o fan coa clara intención de excluir aos nacionalistas e a-sabendas de que unicamente coa
represión policial non se ten
conquerido a paz . . Este é un
problema que deben resolver
os políticos, non do que se de-

ben aproveitar para a colleita
de votos.
Non podia dar creto cando lin na
prensa que o "defensor del Pueblo'', Sr. Múgica (ex-ministro do
PSOE e proposto para o cargo
actual p_olo PP), referiase ao
Conselleiro de Interior do Governo .Basca como "ese que dicen que es imbécil". Este membro do PSOE posibelmente lle
gostou ao PP porque parece ser
un encendido antinacionalista
basco.~

Durante as últimas eleicións ao
Parlamento Basca, o PP e o
PSOE, actuaron como unha auténtica Fronte Españolista Antin a c ion alista.
O resultado foi
a radicalización poi ítica:
ascenso de Esteéun
EH, descenso problema que
do PNV , debacle
do deben resolver.
PSOE e as- os políticos, non
censo histórido que se deben
co do PP.

XosÉ Lms PENA BucETA
(CALDAS DE REIS)

Unha festa móbil
Ernest Hemingway
medusa

.&oio10 b!anao

aproveitar para a

Despois da
Tamén di o señor Fraga que o
ruptura da tré- colleita de votos.
PNV actua con ambigüidade
gua de ETA, o
na cuestión do terrorismo, canPP e o PSOE
do é constatábel o feito de que
seguiron a es::
este partido e o governo basca
tratéxia de pedirlle ao PNV que
condenaron sempre todo acto
rompese os pactos con EH, ali
violento, actitude que contrasta
onde existían, co pretexto de loicoa "comprensión" que Fraga
tar contra o terrorismo.
lribarne amosou cara ao sistema fascista pinochetista, e a Neste caso, parece axeitado poposición que mantivo o titular
ñer en dúbida a honestidade do
da Xunta no proceso seguido
PP e do PSOE porque cando
contra o xeneral chileno, ou os
manifestaban que este era un
-seus non disimuiados elóxios
·ao réxime franquista, do que
paso necesário para debilitar a
ETA, agora resulta que se van
foi un dos seus ministros. Ao
clarexando orultas intencións e
fin semella que "na sua actitude
que o que realmente pretendían
algo queda daqueles anos, de
era debilitar ao propio PNV.
infausta lembranza para este
país, ainda que se convertera
non hai moito, nun "autonomisQue o PP e o PSOE presentata convencido" ou praticara o
sen cadansua moción de censu- "rexionalismo ben entend~p~~ ·:: ...• ~ªcontra o governo de lbarratxe :,,,

Q

_

w.

Asi que Fraga_
encomendou dous
favores a De la Rúa:
un, que mirase palas
licéncias das Malvinas
e outro, que
disimulase polo
contrabando do
. _ lacón.

1

Semella que, para o PP e o
PSOE, o problema máis grave
que padece o Estado son os votos que receben nas urnas os
nacionalistas democráticos. A
caza de bruxas está aberta. +

Caza de bruxas

convidaron a Fraga a
un xant~r fraterno en
Bós Aires. Isa é o que
contou a Xunta mais,
na verdade, lacón,
chourizos, grelos e
cachelos chegaran c:je
Compostela por avión.
No aeroporto de
Ezeiza, un alto cargo
da Xunta pélexou pala
importación urxente de
carne de parco en
semi-conserva,
proibidísima pala lei
1
arxentina.

1
1
1
1
1
1
1

E a cea en suspenso
de Santiago, a quen
aproveitou? A
lbarretxe, que fixo
unha conferéncia

_,

22

redonda, e a todos os.
que procuran unha
solución dialogada. A
Fraga, mesmo un
amigo lle afeou o
violento desplante.
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gullosa de ela mesma, aberta
culturalmente ao exterior e bastante boa integradora de imigrantes. O sueco .segue a falqrse no país, é incluso oficial ·e
maioritário nalgunhas áreas .
Pero unha política lingüística
exquisitamente respetuosa e
sen embargo clara nos seus
f·ins -as comparacións son
odiosas- converteu de novo ao
finés en língua nacional e
maioritária. O idioma ficou,
pois, convertido nun dos grandes motivos de orgullo do país,
xunto co invento da sauna, co
nacionalismo musical de Sibelius e coa expansión da empresa Nokia, á que a metade do
mundo óutórgalle erroneamente orixe xaponesa, para desesperación dos nórdicos.

Finlándia
Hoxe é o dia 1O de Outubro, e
ao botar a primeira ollada a través da xanela do hotel descubrin algo diferente. Neste día
do Outono nórdico, inusualmente despexado, várias bandeiras finesas surxiran coma
de súpeto nos mastros onde
onte e antonte só habia bandeirolas-an úncio de grandes armacém¡, bancos ou gasolineiras. Na Casa do Concello desta cidade outra grande bandei- ra branca coa cruz azul ondeaba senlleira e sen compaña no
balcón. Momentos despois,
desde o autobus de liña que
nos levaba ao instituto onde os
nosos alunas eumeses estaban
en réxime de intercámbio escolar, os dous profesores galegas
moito que ver no tempo e na
siadas persoas, talado a cotio
poidemos observar como en
forma co noso, non sendo asi
só por certas xentes e para
cada bloque de vivendas dos
no resultado polo menos até
certos usos e, iso si, cun chisco
arredores apareceran tamén
agora. Só durante século x1x,
de incidéncia entre a inteleccomo por arte de máxia decetualidade. As clases altas e esta vez baixo domínio ruso, é
nas de bandeiras, no alto de
cando o idioma próprio comeza
meias das cidades e a oficiali· mastros que até· entón, baleia ser algo valorado , e cando
dade do país desenvolvianse
ros, pasárannos compl.etamenunha nova clase intelectual -de
nesa altura case exclusivamente inadvertidos. Supuxemos
orixe sueca parlante, por sute en sueco, idioma moito máis
que algo importante debia estar
posto- comeza a petar con cercultivado, ao entender da éposucedendo neste novo país,
ca. Até os nenas fineses eran
ta forza na
tan novo que hai tan só algunconciéncia
sistematicamente baptizados
has décadas soubo dar sabianacional.
con nemes e apelidos suecos.
mente o paso da auton9mia á
Empeza enSóalles a algo?
Poucos saben
autodeterminación. Secretatón a valorarmente intrigados, os· dous prose en sério o na Galiza que
Poucos na nosa terra coñecen
fesores galegos fixémonos o
o feíto de que o pavo finés, tan
feito
de
propósito de perguntar polo
antigo como calquer outro, non
constituir o hai só cen anos
das· bandeiras máis tarde, unha
país como asituación do
foi senón moi lentamente tovez chegásemos ao noso temmando conciéncia de el mesmo
nación indeporal centro de traballo.
p endente , idioma finés,
ao longo da história. Que non
pero o parto hoxetan
lles contaran hai poucos centos
Comunicarse cos fineses, en
non se prode anos que Finlándia era algo
contra do que a maioria da
ducirá até orgullosamente
máis que unha rexión de Suéxente ere, non- é nada difícil,
1917, xa ben exibido coma as
cia. Que non lles dixeran que
sempre e cando un sexa minieles, os fineses, eran moito
entrado o nomamente capaz de facelo en
s o século. bandeiras que
máis que unha clase de sueinglés. É mais, nós os galegas
cos, un pouquiño especiais e
Pouca ·xente inzanas
témolo un pouquiño máis doadiferente~, quizá cun acento
sabe
que
do que outros, porque en canto
peculiar. E máis; se nos irnos
ainda hoxe é cidades,
nos sabemos despoxar das
uns séculas atrás no tempo, . posíbel talar acostumaba ser
vestimentas da españolidade,
aló cando o Reino de Galiza
con fineses
ese traxe que tan mal nos corque naceron igual de precária
era un dos hexemónicos en
taron e tan cativamente nos deOcidente, descubriríamos ao
súbditos dun que ado galego
fine, somos capaces de soerpavo finés durmindo o soño de · império foráde agora.
guer unha corrente de simpasi mesmo, eterno obxecto en
neo.
tia, comprensión e apoio .cara
desputa entre poderes foránenós entre as xentes deste país.
Para surpreos. Esquecido de case todos
Razóns históricas non faltan, e
sa dos catasnaquelas duras terras , cazanaqui van unhas cantas.
do, pescando á beira de lagos
tro f is tas
maxestuosos, loitando teimudo
-que irnos
Poucos saben na Galiza, por
contra o fria da invernia e o sol
facer nós sós? comer xelo?- a
exemplo, que hai só cen anos
cousa foilles moito mellar deseterno da estiaxe, tecendo mil
a situación do idioma finés, hode aqueta. Non é que non houlendas de cósmica beleza que
xe tan orgullosamente exibido
bese problemas, momentos difalan de heroes e aventureiros,
coma as bandeiras que inzan
de barcos encantados e ferreifíceis e incluso dramáticos. Eso
as cidades, acostumaba ser
ros marabillosos.
haino na história de calquer poigual de precária que a do galevo, submetido cu non. Pero á
ga de agora. Un idioma de claE poucos, moi poucos galegas
altura do século xx1 podemos
se 8, desprezado con máis ou
saben que o rexurdir deste patalar dunha Finlándia próspera,
menos sinceridade por demasocialmente moi avanzada, orvo ten de x~ito surprendente

Savater e Juaristi
queren silenciar ao
diário Deia e a revista
Ardí Beltza por
contaren que están
pala candidatura de
Mayor Oreja para
Lehendakari. Dinque é
perigoso informar.
E a crónica gráfica dos
ricos, nas revistas de
famoseo, non inspira
atracos e secuestros?
Por que non dicer que
o Hola é perigoso?

Do·u s turistas
mexicanos entran
nunha oficina de
1
Turismo da Xunta.
Peden información
sobre Galiza e danlle
un folleto titulado
Rutas de quesos y
vinos. Perguntan por
un resume xeográfico
e histórico. O
funcionário corta con
resolución: Non hai; aí
ten todo o que se
pode contar.

Comentário de
Carlos Mendo,
enviado especial de El
País ás eleicións
norteamericanas: "A
participación do
eleitorado non ten
moita importancia".
Mendo dirixira EFE en
tempos de Fraga. No
referendo de 1966
fíxose célebre por
confirmar emocionado
a participación do
110% do censo.+

CANTINA ·
MEXICANA

Cando a miña colega e eu chegamos ao instituto o primeiro
que fixemos foi perguntar polo
das bandeiras. Non minto se
digo que me emocionei coa explicación. Hoxe é o Diadas Letras Finesas, celebrado anualmente en comemoración da
primeira novela escrita neste
idioma, en 1870. O libro ten como título Seitsem,iin Veljesta ,
Os sete irmáns. E unha obra
mestra, escrita en clave metade drámática, metade humorística, sobre o mundo rural finés
da época. O seu autor, Aleksis
Kivi, morreu de tolémia moi novo, tres anos despois de ter publicado a novela. Kivi toleou vítima da incompresión dos seus
paisanos, que mallaron psicoloxicamente nel por ter escrito un
libro nun idioma que só servia
para falar coas vacas e ces renos.
Hoxe, dez de Outubro, vários
anos despois de que este povo
conseguise dar aquel sábio paso de atoparse viaxando da autonom ia á independéncia, os
netos de aqueles paisanos que
lle comeron a moral a Aleksis
vesten o país de gala e sacan
ás ruas a bandeira da sua liberdade. E para a sua felicidade
fano sen que nengun integrista
do pensamento único lles poida
vir apontar co dedo nen a col garlles falsos sambenitos de
exclusivismo e pechazón.
Nas vésperas do xélido inverno
Finlándia, sen que ninguén llo
mande, saca á rua e sen com plexos esa bandeira da liberdade que, como na Galiza, tamén
é branca e azul.•
MIGUEL RODRÍGUEZ CARNOTA
MESTRE NO IES DE PONTEDEUME
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Horror e
fermosura
~ RAMIRO FONTE

A cultura que sae da terra

Ápocalipse: horrar e fermosura na
contemporánea, eis o título da

- arte

As asociacións culturais ofer~cen para esta tempada
unha programación estábel sen axudas institucionais
*

CARME VIDAL

Espállanse por todo o país e
atopan no inverno o mellor
cómplice para os seus actos.
Son as asociacións cultu-·
rais, entidades mantidas polo altruismo dos sócios e
convidados e que, ás veces,
se converten no único referente cultural do entorno.
Todas apuran as suas programacións, artelladas con
vista á participación dos viciños eco reto de sobreviver
sen axudas institucionais.
A programación da Agrupación
Cultural Alexandre Bóveda é das
máis nutridas do país. Celebran
cada ano máis de cen actos para
os que teñen garantida a partici,
pación pública. Convidados pela
asociación da Coruña tocaron
boa parte dos músicos do país, fa,
laron numerosos escritores e estu,
doses de distintos temas e expu,
xeron a sua obra unha manchea
de artistas novas e coñecidos. Pa,
ra a próxima ternpada organizan
cursos de pandeireta, gaita, guita,
rra, voz para teatro, fotografía ou
xadrez, talleres literários e as ex,
posicións de Luisa Trigo e Nando
Mauriz e 014 de Novembro terá
lugar o III Memorial de Teatro
Ibán Toxeiro. Con especial aten,
ción agardan a apresentación o
16 de Novembro do libro de Ma,
nuel Maria Brétemas do Muiñeiro,
un título que evoca sen dificulta,
de os inícios poético do escritor
con aquel Muiñeiro de Brétemas.
Que unha asociación cultural
apresent o libro de Manuel Ma,
ria tampouco é casual. É el un
do escritores que máis ten cola,
horado na nos actos celebrados
por distintas entidades. "As aso,
ciaci6ns ás veces núttense destes
colaboradores que, coa sua xene,
rosidade, participan da mesma
idea de promover a cultura partí,
cipativa. Diria mesmo que ternos
o rnecenádego de certos criado,
res", comenta Francisco Pefia,
presidente da Agrupación Cul,
rural Alexandre Bóveda e un dos
membros da comisión xestora da
Federación de Asociacións Cul,
turais. Non poderia ser tampou,
co doutro xeito cando, a pesares
da dinamización probada, a Ale,
xandre Bóveda non recebe nen
un peso do Concello, da Deputa,
ción nen da Xunta de Galiza. O
próximo 17 de Agosto cumprirá
25 anos de história e no norne
quédalle ainda aquela denomi,
nación de Agrupación de cando
a lei impedía a inscripción como
asociación. "A democrácia das
asociacións segue sen interesar,
ás institucións non aturan unha
cultura alternativa e participati,
va como a que nós promove,
mos", afirma Peña.
A mesma queixa é a que denún,
cia Xerardo Pardo de Vera, presi,
dente da Asociación Valle lnclán
_¡

Manuel Maria, un dos principais animadores da cultura de base, participa en centos de actos das AA CC. Na fotografia, nunha
homenaxe a Antón Moreda, á sua esquerda.

de Lugo. Oespois do éxito da dú,
cía de conferéncias sobre o Lugo
Medieval espera repetir co ciclo
arredor do barroco que organiza,
rán despois do Nadal. A Valle In,
clán coida en especial dar a coñe,
cer o patrirnónio da cidade para
comprometer aos viciños contra
a sua destrucción e afamados son
xa os roteiros cos que recorreron
toda a província de Lugo e boa
parte do país. O fin de semana
próximo percorrerán a Ulloa.
"Salvo a última corporación de
Lugo, as axudas das institucións
son rniserentas cando non inexis,
rentes" comenta Pardo de Vera.

Unha para unha comarca
O dia 11 de Novembro os sócios
das Brigadas en Defensa do Pa,
trimónio Chairego celebrarán a
sua asamblea anual. Para entón
receberán o libro de actas das
xomadas sobre os canteiros e un
calendário que recolle o patri,
rnónio desta comarca de catorce
concellos na que actuan. O 17
de Decernbro entregarán os pré,
mios Cal da Loba, tamén criados
para homenaxear ese patrirnó,
nio -"natural, arquitectónico,
social e artístico" afirma Feman,
do Mourenza_ para o que traba,
lla a asociación. As Brigadas na,
ceron con esa filosofía e, na sua
história, sobrancea a homen.axe
que lle renderon ao galeguista
Antón Moreda -libro incluidoe a recuperación da romaxe de
San Vitório en Begonte con to,
dos os seus ritos tradicionais, a
comezar polo aproveitamento da
auga miragreira. Como boa par,
te das asociacións do país, a
chairega sostense por "autofi,
nanciamento", pola colabora,
ción dos sócios e a venda do
máis diverso material que eles
mesmos pmducen. Na defensa
do património de Compostela
anda tamén a A. C. O Galo que
convida o dia 15 a historiadora
e concelleira Encarna Otero a
falar sobre o castelo da Rocha

nun mes no que continua a ho,
menaxear a Murguia con confe,
réncias de Rabuñal, Amáncio
Liñares e Esperanza Mariño.·

Cando os escritores
son os santos dunha festa
patronal pagana

exposición que nos ofrecen os salóns
da Real Academia das Artes. Despois
de mercar un libro de poemas en Pi, .
cadilly, entro alí. Pago o tícket. Subo
as palaciegas escaleiras e póñome á
cola. Un xa non se sorprende de
nada en todo o que con~eme üs espa,
cios artísticos, pero decátome que
deberei entrar, coqio fan os que están
<liante de min, coándome por un pe,
quena burato. Des¡:)ois avanzarei po,
los estreitos e tenebrosos corredores
dunha casa en ruínas, é dicir, corno
nunha película rysa (estoi.i pensando
en T arskovski). E obra dun autor
alemán, chamado Schneider. Esta
vangarda qm~ se aliment:a das demolí,
cións da historia non sei por qué me
dá que pensar moito, sobre todo, can,
do saio desee espacio clautrofóbico e
aparezo nunha sala luminosa (podo
lembrar aínda ónde estaban situados
os cadros londinenses de Monet) e
onde me recibe unha intura clara, e
figurativa (o pintor chámase T uy,
mans e é belga) para consolam1e só
por un instante. Na sala do lado,
nunha desas esculturas hiperrealistas,
o papa Xoán Paulo II xace derrubado
no chan: rnatouno un meteorito na
Hora Nona: esta lección verdadeira,
mente apocalíptica dánola Maurizio
Catelan, que vive en Nova York, e
que está lexitirnado pola súa candi,
ción (isto peno o catálogo) de católi, co e artista.

Wanfeso que, despois disto, xa se me
pon un sorriso no corazón. A ironía é
Xico Peña é un dos promotores
O sábado despois do Dia das Le,
un dos principios que nos permiten
do Café,Teatro do Real de Moa, . tras Galegas no Cauto celebran a
as cosrnovisións que nos
reordenar
sua
festa
patronal.
Máis de meta,
ña, unha cooperativa cultural
propoñen
estas exposicións. Non teño
que canta con 25 sócios coope,
de dos viciños do lugar participan ·
·tempo
a
entrar
no Templo de Soños,
na organización. As casas én,
rativistas e curnpre neste San
esa pagoda de metacrilato que asina
Martiño o seu segundo ano de
chense de amigos e familiares que
unha xaponesa chamada Mariko Mari.
responden ao convite do xantar.
actividades tamén sen subsídios
O
que máis me interesa desta proposta
Pero non homenaxean a ningun
públicos. O Café Teatro ten un,
son
a parella de mozos que se gañan
santo parroquial. A festa celébra,
ha programación infantil estábel
libras, vestidos cuns uniformes
unhas
se na honra dun escritor que acu,
para os Domingos, realiza habi,
de vella película futurista, introducin,
tualmente actuacións musicais e
de ás terras de Pondal responden,
do ós curiosos soñadores, un por un,
do á chamada da Asociación
teatrais e ten un amplo cartel de
dentro da pagoda. Sigo avanzando
Cultural Monte Branca de O
apresentación de libros, exposi,
entre instalacións. Paso de ver os vt"de,
Couto. Manuel Maria, Uxio No,
cións, recitais e cursos. Os pri,
os.
Unha sala recíbeme con dúas mar,
rneiros venres do mes o Clube de
voneyra, Bemardino Graña, Nei,
quesinas,
<lesas dás paradas de autobús.
Jazz Ardora celebra nos seus lo,
ra Vilas, Fina Casalderrey ou os
Estou
eu
só nela, convertido nunha
cais as actividades. "Creouse pa,
escritores todos da Costa da Mor,
personaxe, nun 3:Ctor deseas montaxes
ra artellar actividades culturais,
te xa foron honrados coa sua festa
artísticas. Son o robinsón cidadán, que
dinamizar a comarca, estabelecer
patronal. Á xomada nada lle fal,
ven
dar a esta paisaxe solitaria. Hai
relacións con entidades culturais . ta, ten sesión vermú amenizada
que
estar
rnoi atento para saber que os
de fala portuguesa, actos solidá,
con bandas ou gaitas, xantar de
lugares
onde
termina esta liña son os
festa e confraternización dos vici,
rios e unha programación estábel
campos
de
concentración
... Logo, un
semanal que é consultada en to,
ños nun dia de farra e homenaxe.
penedo de lixo. Depois (isto xa me
do o Morrazo" afirma Xico Peña.
gusta máis porque me desperta sensa-Detrás da festa das letras está a
cións
da infancia) veñen as maquetas
O dia 17 de Outubro apresentara,
Asociación Cultural Monte
de
Jalee
e Dinos Chapman, encerradas
se en Carballo a última novela de
Branca, a mesma que desde hai
en
cubos
de cristal. Dentro delas apa,
Xurxo Borrazás, Na maleta, un
seis anos ven organizando un
rece unha visión semellante á do
texto que evoca tamén a desttuc,
simpósio arredor de Pondal nas
Triunfo da Marte de Brueghel, que me
ción arquitectónica do concello.
próprias terras do bardo berganti..
chamou a atención nunha vella enci,
Quen o convida é a Agrupación
ñán. A apresentación da versión
clopedia, nunha convalecencia que
Cultural Lurnieira que tamén está
definitiva de Os Eoas por parte
tiven de neno. Son milleiros e millei,
do profesor Manuel Ferreiro deu,
próxima a cumprir o seu 25 ani,
ros de figuriñas (coma os soldados de
versário. O seü presidente, Ma,
lle especial releváncia a esta últi,
plástico
cosque xogabamos os do meu
nuel Pan, entende que o autofi,
ma edición celebrada no pasado
·tempo)
reproducindo
nas vitrinas,
nanciamento coa venda de pro,
mes de Outono. "Para nós fÜi un,
como nunha paisaxe de nácemento de
duetos próprios e publicacións
ha sorpresa e algo que lle agrade,
Nadal, unha camecería multitudina,
cernos imensamente. Que un
-próxima está a saida do segundo
ria. Si. Deberei vir outto día para in,
descubrimento a5i que cámbia a
vol ume de Crónicas de Carballo,
tentar atopar aquí ó xeneral Kurtz e a
despois de ter agotada xa a pri,
história da literatura se faga nun
outros
señores da guerra. Danme que
meira edición- é a única maneira
encontro organizado por_unha
pensar estas exposicións. Cando saio
de rnanter unha asociación desa,
asociación rural é extraordiná,
a Picadilly, bótolle unha ollada nos,
rio", comenta Xosé Manuel Va,
tendida polas institucións. "Te,
tálxica á arcada de Burlington, e df,
rela, un dos membros de Monte
mos garantida a asisténcia aos ac,
Branco. V arela non aforra á hora gome que non deberei abandonar a
tos, enchemos sempre o casirio de
lectura de Benjamín, e seguir pensan,
Carballo porque damos unha cul,
de louvar o encontro. Razóns
do
neses poemas que levo no maxín,
tura .alternativa. Fronte á dinami,
non lle faltan: Pondal é a única
nos
que se poñan en práctica estas
zación das asociacións, os anima,
figura literária á que se lle adicou
leccións
dos artistas do meu tempo.
seis encontros seguidos e foi un,
dores culturais dos concellos con,
Se son escéptico con moita da cha,
ha asociación cultural a artífice
vertéronse en realidade en desani,
macla arte contemporánea debo dicir
madores" afirma Pan.
.
de tal singularidade. •
que, sen embargo, non me disgusta
nada escribir sobre ela. •
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• Apresentan a
Fundación Galiza

: -. Novas longametraxes da produtora Continental
A película Sei quen es, dirixida
por Pátrícia Ferreira e producida por Continentp.l foi galardo- .
nada no fes ti val Opera Prima
de T udela co prémio á Mellor
Película -que decide o
público-, á mellar Dfrección e
ao Mellor Guión. O filme
apresentouse o Domingo 5 de
Novembro no marco do Festival de Cine Independente de
Ourense, cita que a sua produtora Continental aproveitou
para anunciar os seus proxectos

Sempre
O Mércores 15 de Novembro ás
oito da tarde apreséntase no Hotel Porta do Camiño, en Compostela, os obxectivos e actividades da Fundación Galiza Sempre. N este acto de apresentación
pública, a Fundación formalizará
a entrega en depósito ao Museu
do Pavo Galega do manuscrito
do Manifesto da asemblea
Nacionalista de Lugo de 1918.+

• I Prémio Leituras
Co propósito de estimular a leitura e a imaxinación entre a infáncia e a adolescéncia e apoiar as
actividades que neste sentido realizan as bibliotecas, a Asociación
Galega do Libro Infantil e Xuve~
nil (Galix) convoca o PrémlO de
Literatura Infantil e Xuvenil Lecturas. As bibliotecas, por médio
dos seus leitores, deberán
seleccionar entre a produción do
ano anterior dez volumes pertences aos xéneros de narrativa, poe-.
sía, teatro e comic. Nestes dez vo- ·
lumes escollidos deberán contemplarse tres grupos de idade de xei- ·
to que haxa polo menos dous títulos para cada tramo de idade.
Os centros que desexen participar
deberán notificalo a Gálix antes
do mes de Decembro. +

J

• Galiza e
Finlándia,
modos de pensar.
Margarita Ledo e Tapio Varis
coordenan o congreso GaliciaFinlándia: modos de pensar que se
celebra do 9 ao 11 de Novembro
en Compostela e que vai abranguir tres bloques temáticos: a
cultura, o mundo e a comunicación. Para o primeiro panel
(cultura) apresentarán relatórios
Ramón Villares, Isaac Diaz Pardo, Juana Femández, da empresa
finlandesa Nokia e Xosé Luis
Barreiro. lnclue a proxección no
cine lago dos filmes]uha de Aki
Kaurismaki e Os brutos de Aleksi Mákela. No segundo panel (o
mundo) participan Hannu Van-

Margarita leda.

cinematográficos máis inmediatos. Continental prepara 13
Campanadas, un ha película de
xénero fantástico diiixida pqr
Xavier Villaverde e que está
baseada nun relato do escritor
Suso de Toro; O alquimista impaciente un thriller baseado na
novela de Lorenzo Silva gañadora do último Premio Nadal
que dirixirá Patrícia Ferreira;
·Avante Toda, unha comédia sobre as aventuras dun grupo bravu na Costa da Morte, e outros

Coa conferéncia a Configuración

sociolingüística da Europa unida a
cargo de Miquef Siguan
comezan o Xoves 9 de N ovembro os N Encontros para a Normalización Ligüística que orga-

dasuaman.+ ·
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tema debate pola tarde vai ser a
estandarización e calidade
lingüística os encontros rematan
coa conferéncia de T oni Mataix
Ubach A xestión lingüística .+
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•Mes
do Folclor
no Freixo

•Certames
Ágora de comic,
canto e foto

• IV Encontros
de Normalización
Lingüística

coa Forta a produción de tres
películas para televisión: Condenado a vivir, basada no caso
real de Ramón Sampedro e o
debate social sobre a eutanásia,
Pasión adolescente e Ao alcance

··································· ~·······································································

hanen, profesor da Universidade
de Tampere, o arquitecto
Manuel Gallego, Margarita Ledo, Camilo Nogueira, o profesor
da Universidade de Helsinki,
Timo Riiho, e ·Pérez Oya. Finalmente para falar de
.
comunicación están convidados ·
Tapio Varis, Xenaro Garcia
Suárez e Francisco Campos.•

O Concello de Lugo e a
asociación Ágora veñen de convocar a segunda edición dos certames de conto, cómic e foto para mozos e adultos non profesionais, con obxectivo de potenciar
estas tres expresións artísticas e,
ao tempo, a cidade de Lugo. Os
dous primeiros certames (Canto
e Comic) están divididos en dous
grupos; un para menores de 17
anos e outro para maiores de 17.
Todas eles son de temática libre
e o prazo para enviar os traballos
remata o 29 de Decembro. •

longametraxes como Conta
Saldada, Unha muller forte, A
sombra cazadora, Viuda rica non
queda solteira, Oasis, A Kábala e
13 naúfragos. Por outra banda
Continental e a sua compañia
asociada Costa Oeste firmaron

A asociación cultural Bouzacoba

Manuel Murguia cun grupo de amigos na Coruña.

• Horrienaxe a Murguia en Oiarzun
O 11 de Novembro terá lugar en Oiarzun, Gt,tipuzkoa, un homenaxe
a Manuel Murgia tributado pola Diputación de Guipuzkoa, o concello de Oiarzun, A irmandade de Centros Galegas en Euskadi e as
.asociadóns culturais Rosalia de Castro de Barakaldo e Daniel Castelao de Trintxerpe. No acto, no que estarán presentes o Concelleiro
de Cultura da Deputación, Luis Maria Bandrés, o alcalde de Oiarzun,
Xavier Irasarri e o profesor galego Xosé Estevez, que realizará a glosa
do persoaxe, descubrirase unha placa coa leenda seguinte: ''Nesta casa nasceu Concha Murgia Egaña, nai de Manuel Murgia, berce do
nacionalismo galego". Como reza na placa, na hoxe ,casa da cultura
nasceu .o 11 de Novembro de 1806 a nai de Mugía. As doce terá lugar o acto e, despois celébrase un magosto popular no pórtico do
concello organizado polo Centro Galego de Donosti. Tamén se editará un folleto , da autoría de Xosé Estévez, pagado polo concello e a
diputación, con 30 páxinas en galego e 30 en Euskera, titulado "Manuel Murguia, berce do nacionalismo galego e a sua estirpe basca".+
niza en Compostela o Consello
da Cultura Galega.Durante a
primeira xomada celebraranse
tamén mesas de traballo a
respeito da normalización
lingüística no ámbito da Xustiza,
e noutros ámbitos sociais como

son a lgrexa, a sanidade e a publicidade. O Venres 1O, Henri
Boyer falará do proceso de normalización lingúística en Galiza
visto desde o exterior e as mesas
de traballo xirarán en tomo á
normalización na onomástica. O

organiza para Novembro, naparróquia viguesa de Valadares, o I
Mes do Folclores en Freixo. O festival, que se celebra todos os .
Domingos de doce e média da
mañá a duas da tarde, empezou
o dia 5 coa actuación do grupo
Ledicias. Odia 12 es.tarán Naitilu.s de san Andrés, o Domingo 19
o grupo de gaitas e pandereteiras
Beltaine de Matamá e o 26 as
pandereteira.s Ledaiña do Freixo
e as cantareira.s de Bouzacoba. •
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• Paola Garcia
,,,
expon os seus
óleos en Boira
Até o próximo 18 de Novembro
está aberta no Centro Social de
Boira amostra de Paola Garcia
titulada Uns son deuses e outros
non tanto. Trinta cadros que a
pintora califica como "figuración
intimista", peneirados pola vista
e os sentimentos da artista.
Licenciada en Belas Artes e profesora de pintura, Paola García
opta por traballar a cor e a fusión
do fondo coas figuras. •
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Un doble CD recolle os grandes éxitos
de Suso Vaamonde
Salvaterra ácollerá o Sábado
11 de Novembro ás sete da tarde a apresentación dun doble
CD con 24 temas de Suso Vaamonde. A cita va'i ser na Tabema Noso Eido e os seus irmáns, . responsábeis da iniciativa, quixerón escoller este lugar
polo homenaxe que vai para un
ano preparou para o cantautor
a Sociedade Cultural Deportiva do Condado. ·
O dQble CD recolle cancións
gravadas incluso hai máis de
vinte anos e masteurizadas novamente. O critério de selección
responde ao de incluir a maior

variedade de letras de poetas aos
que Suso. gastaba de musicalizar.
Como hei vivir mañá sen a luz
tua, de Bemardino Graña, O cu,
co de Manuel Maria, Ninguén de
Méndez Ferrin, T erra Cha de
Dario Xoán Cahana ou Bande de
Celso Emílio Férreiro son algunhas das pezas incluidas.
O disco está editado por Producións Trebón, o selo discográfico que criou Suso Vaamonde e
inclue un libriño de 24 páxinas.
. Ademais das letras das cancións,
· recolle unha pequena biografía,
fotos de Regodobardo, a parróquia na que nasceu, imaxes do

acto durante o cal se deitaron as
suas cinzas no rio Oitavén, asi
como da colocación dunha placa na sua memória. No acto interpretarán as suas composicións
Tino Vaz e Mini e Mero, da
Quenlla entre outros.
A sua família xa ten editado no
que vai de ano proxectos que o
cantautor 11on puido rematar. Xa
publicaron os discos da Coral Polifónica do Casino de Viveiro e da
Banda do Concello de Rianx,0 e
anuncian que antes do Nadal sairán ao prelo o da Coral e da Escala de Acordeóns de Monforte e a
Banda de Música de Sober. +
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Pouca bagaxe.
Título: Na maleta.

n.
e

Autor: Xurxo Borrazás.
Edita: Sotelo Blanco

..
..
l,

Hai quen ere nela, e hai quen
nunca crerá. Créase ou non, asig,
némoslle o grao de fiabilidade
que sexa, o certo é que ninguén
pode afirmar que xamais na sua
vida aconteceu ünha casualida,
de. Casualidade lle chamamos
cando o acontecido entra dentro
dos parámetros do habitual, do
cotián, do vulgar. Mais cando ese
suceso é capaz de modificar nota,
belmente as expectativas vitais
dunha persoa, entón falamos de
fortuna, de sorte, se é para ben, e
de desgrácia ou traxédia se é para
mal. Aliás, o mundo do casual
segue as suas próprias normas,
para nós descoñecidas, e non é
ben forzalas en canto estaremos
interferindo a traxectória de for,
zas descoñecidas que non sabe,
mos ou non podemos controlar.
Esta poderia ser unha maneira
válida de dar conta da mens~e
de fondo de Na maleta, no caso
de se tratar de novela de tese, de
novela que queira demostrar algo.
Pero non é. Non sendo, se cadra,
poderiamos ver nela unha exem,
plificación ou exposición dunha
história que ten como motivo
central a casualidade. Iso, a pri,
meira vista, parece pouca cousa
para a obra dun autor que sempre
se distinguiu pola ambición e a
queréncia de que o leitor reflexi0'
ne acerca do que está a ler. Sen
embargo non hai moito máis. Re,
sulta evidente que non se poida
fular de tese, en nengun momen,
to o discurso se encamiña polos
seus vieiros; e o que si hai é unha
história simples, inclusivo bastan,
te anecdótica e previsíbel. O au,
tor de Carballo sérvenos unha his,

Xurxo Bornuás.

pouco <loada tal gradación. Para,
lelamente agardariase tamén co,
rrelativa gradación da ameza que
lles provoca os temores; e volve
acontecer, outra vez, o mesmo e
pola mesma causa. E tampouco é
aproveitada para mergullamos
nos diferentes ambientes de cada
lugar por onde pasan, que estean
nun lugar ou noutro apenas con,
leva máis variación que a do to,
pónimo correspondente a cada
un dos seus altos no camiño. O
cal resta eficiéncia e vistosidade
labor dun narrador que pode,
mos calificar de minucioso.

toria que comeza con algo que
para moitos é un soño: Pepe ato,
pa unha maleta cunha importan,
te cantidade de cartos dentro e, a
partir de aí, muda a sua vida.
Cambiaría a de calquer, pero o
importante aquí é que decide al,
terar a rutina dos seus días. E, coa
del, modifica tamén a de Carme,
a sua moza. A mudanza consiste
en que ambos e dous se entregan
a unha itineráncia que desexaria,
mos estivera mellor xustificada,
pois tampouco ten unha finalida,
de clara e só incrementa conside,
rabelmente o número de páxinas.
Increméntao tanto, ela é real,
mente a novela, que traspón en
novela o que daría para un relato.
Nen sequer hai unha convincen,
te gradación da intensidade dos
temores dos dous mozos, segura,
mente como consecuéncia de que
todo discurso está movido polos
fios da incerteza, o que tornaría

ªº

Borrazás é autor que demostra
predilección polo fragmanetaris,
mo narrativo e, esta novela, está
tamén construida con pequenas
secuéncias narrativas que se van
sucedendo unhas a outras nun
contúmo que case só sofre altera,
ción notábel nas analepses coas

NARRATIVA
NARRAT I VA

Luís Rei Núñez
Expediente Artieda

que lembra os anteriores traballos
para a axéncia -por se había dú,
bidas da minuciosidade do narra,
dor, velaqui outra boi proba no
que é, sen dúbida, o aspecto máis
sa:lientábel da novela. Peores re,
sultados obtén a tentativa de que,
rer unificar o discurso de maneira
que os diálogos non se marquen
ao estilo tradicional. Isto, hoxe,
ainda nón sendo moi habitual;
· tampouco é nada do outro xoves.
O que sucede
é que Borrazás
vai un chisco
rnáis alá e
procura inse, Borrazás é
rir progresiva, autor que
mente o diá,
demostra
logo na mes,
predilección
ma narrativa
sen abu8ar dos polo
verbos de die, fragmentaris
ción, cousa
que debemos mo narrativo
entender des, e, esta
de o afán ano, novela, está
vador de este
autor, un afán tamén
que nunca de, construida
saparece ain, con
da que xa en
Eu é se nota, pequenas
b a,
como secuéncias
aqui, unha narrativas.
história de
impronta clá,
sica. O proce,
demento xustificase nunha nove,
la que (a medida que se vai len,
do, con máis intensidade se nota)
xoga coa confusión entre o real e
o imaXinário, o non real, eis ou,
tro cont~cto desta novela coa an,
terior. Sabemos tamén que é au,
tor que procura leitores inteli,
xentes e pouco acomodatícios
porque obriga a pensar. Non obs,
tante, ao confusionismo antedito,
hai que engadir a peculiar dosifi,
cación de información que o na,
rrador realiza, que amola, outro
(Pasa á páxina vinte e sete)

,

. Ja·. :_· , .
... rtle;
E~e·Ji· .mtt A
Luís Rei Núñez

conta de libros

~

Para coñecer
os cogumelos
Que son os cogumelos?, como se poden
diferenciar os comestibles dos tóxicos?,
cales son as suas características morfolóxicas? ou que papel represen,
tan na alimenta,
ción, na indústria
ou na mediciña a
diversidade de espécies?, son
algunhas das perguntas ás que dá
resposta Marisa ·
Castro na Guia.
dos Cogumelos
comuns de Galicia
que acaba de editar
X-erais, na sua colección Montes e
Fontes. Inclue fotografias de cada unha das 393 espécies e
variedades que aparecen comentadas e
tamén oferece receitas para a boa cociña. +

Aventura cun polbo
o protagonista volta á casa na que me,
drou e lembra a história
dun polbo xi,
gante, que a
cabalo entre a
realidade e a
fantasía marcou un episódio
da sua nenez
logo esquecido.
Carlos Casares é
o autor de 'Un
polbo xigante un
canto editado
por Galaxia en
capa dura e con
ilustracións de Luis Castro Enjamio. •

Que pasa con Mon?
A história arranca a raiz de que o profesor máis popular do instituto, Ramón
Montes máis·coñecido como Mon, aparece inconsciente, case que morto, dun
dia para outro. Ninguén acredita na hipótese dun in,
tente de suicídio e Marga coa
axuda de Afonso
tratará de resolver o mistério. O
último Prémio
Merlín de Litera,
tura Infantil, As
cousas claras de
Xosé António '
Neira Cruz é unha
narración na que a
morte, a violéncia,
a falta de comuni,
cación, a crueldade e a hispocresia só
poden ser superadas co amor.+

Iniciar a andadura
a percus1on
O. músico Antón Castro Requeixo ven

Un home baixa do tren cando falta pouco para que o verdn do 1959
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 dó pazo de Meirás para unha inauguración, e o home que baixara do tren pensa: que acorrería se...

Wnha novefá coral que r.econstiite a ~istq~i~ aa ·resf,stencia urbana '.
antifi-anqulsta, denae o heroísmo dos seres anóniirzfs...

.

'-----.---- ··---
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xe~ais @ xerais . es.http: // www.xera 1 s.es
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de recoller nunha unidade didáctica o
primeiro método de percusión galega.
Método de percusión recolle nun cento de páxinas unha breve introdución
ao solfexo, que dá paso a unha segunda
parte do libro que inclue explicacións
a respeito da for·
ma de colleras
baquetas, da
sua posición
correcta ou de como facer o
golpe ou pegada, asicomo
exercícios con
diferentes
ritmos, redobres,
tercinas, adornos
ou florituras.
Castro Requeixo
foi membro destacado da Escala de Gaitas da
Deputación de Ourense desde a sua
fundación e na actualidade é director
das bandas de Cea, Carballiño, Dragóns
Vermellos, Maceda e Boborás. +

-...,
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0 COQdeL
O Correo da Unesco
Outubro de 2000. Prezo 550 pta.
Diri.xe: René Legfort.
Edita: Organización das Nacións Unidas para
a Educación, a Ciéncia e a Cultura.

A mundialización é o indiscutíbel protagonista desta edición. A constatación de
que o mundo é cada vez máis pequeno e
está unido por unha rede de intereses e
obxectivos foi
patente no
xurdimento
dun
movimento,
tamén mundializado, que
pede un cámbio de rumo
no futuro
comun. Do
lado do espfrito de Seattle están
o eritreo
Kidane
Mengisteab, a estadounidense Ju lie
Fisher e o francés Jean-Louis Laville. A
prol da mundialización capitalista sitúase
o índio Jagdish Bhagwati. Como outras
opcións ao pensamento único, aparecen
propostas de mundialización de diferente
signo, como a loica por recuperar os direitos de todos os indíxenas, en América, ou
os traballos dos labregos ecolóxicos con tra a agricultura industrial.•

O Pavo de Guirnaraes
N" 1.106. 27 de Ourubro de 2000. Prezo 100 ese.
Diri.xe: Abílio Capela.

Son vários os temas de interese que apresenta este semanário portugués. O norte
do país viciño está alannado polo achado
contínuo de peixes mortos por refugallos
tóxicos no rio Selho e n outros cauces fl.uviais do vale do A ve.
· Oáse ca n ta
da reunión
sindical de
Braga, na
qu ese
perfilou o
calendário
reivindicativo de
Portugal. Corno medidas
máis interesan tes, as
centrais peden 35 h oras semanais e un
aumento salarial do 5,5 por cento. Apreséntase o programa de jazz de Guimariies,
que a partir do 9 de N ovembro enche a
cidade de música. •

(Ven da páxina vinte e ~inco)

chisco e non seria raro tirar de aí
a conclusión de que se trata dun
efecto futil e gratuito.

Na maleta é a novela de duas personaxes, Pepe e Carme; haber,
hai moitas máis, pero poderia
non habelas e tanto teria porque
non pasan de ser prescindíbeis figurantes. Con todo, o mellar momento da novela está protagonizado por duas destas personaxes,
trátase da conversa telefónica entre a nai de Pepe e a sua irmá: aí
si que as palabras transmiten paixón e a tensión respírase, cousa
frecuente no Borrazás anterior e
que nesta novel¡¡ se bota en falta.
Pepe e Carme son perosas normais, algo que se quer estea moi
claro, pero que lles toca viver ühha situación excepcional: encontrar unha maleta repleta de cartos
e pretenden quedar con eles, para
unha vez que teñen sorte. Isa debera ser suficiente para criar un
clima onde a tensión fose perceptíbel con facilidade máxime se,
ademai.s, parece que se están metendo en camisas de once varas.
Mais non é así, o que penaliza o
interese da leitura. Por riba, Pepe
e Carme, ademais de mozos son
médio irmáns ai.nda que non o
saiban. De af ben podía tirarse
outro eixo tensional que engradecera a novela. Pero fica en simples anécdota, botouse a semente
e non se colleitou ou é que, deli-

11

beradament~,

significativamente,
se defende a tese de que non hai
conflito? Non semella, xa vimos
que non é novela de tese; máis
ben dá a impresión de que non se
quixo aproveitar para afondar
nesta nova fronte. T endo en conta que eles dous son o centro da
·novela, agardariase que fosen personaxes ricámente configuradas'. ·
J:.>ero tampouco cliso hai nada, suxírense causas e, finalmente nón
se aproveita nengunha. Outro ~
exemplo: cando rnorre a nai de
Pepe, a novela dá un salto e gaña
intensidade, pero é outro espellismo porque axiña volve á atonía
e, ademaisJ pouco queda para o
remate.
O período curto a que é t~n proclive o narrador, fai que o ritmo
sexa vivo, para contrarrestar o
própio dunha história con personaxes protagonistas case planas, con · antagonias ainda máis
pobres e só suxeridas e que, por
riba, desaproveita os conflitos
que se van xerando. Para máis, o
estilo frástico sofre por momentos un descoido penoso, no que
non fomos quen de achar nen- ·
gunha intencionalidade estétiva
que poidese "explicar" ou "desculpar" tal abandono, se tal é
posíbel. Pouca bagaxe para un
autor que sempre espertou
tantas expectativas.•
XOSÉ M. EIRÉ

conta de discos

Ruxe Ruxe con rock,
blues, folk e ska

l - ---

Marcos Calamar, Xulio ·sé, Cándido J.
Rodrfguez, Miguel Pérez, Sebastián
Méndez, Xan Ramón Rico, Guillermo
Meizoso e Neira.+

Título: Non ternos medo.

Encrucillada
Revista galega de
pensamento cristián
N" 119. Setembro-Ourubro de 2000. Prero 500 pta.
Dirixe: André T orres Queiruga.

/

Entre os moitos traballos que se incluen
nesta edición, destacan o de Manuel Espiña, sobre os
44 anos de
existéncia de
Benposta.
Victorino Pérez Prieto reflexiona so• bre a personalidade
cristiá de
Afonso Castelao. Ademais,
RamónLópez fala sobre o mundo de X.M.
Rodríguez Pampin, Manuel Garcia fala sobre o concepto cristián de igualdade social e
André T arres comenta un libro sobre a
orixe do cristianismo.+

Grupo: Ruxe Ruxe.
Edita: Clave Records.

Son nove mozos composteláns que se
fan chamar Ruxe Ruxe e que veñen de
gravar, despois de ter aparecido nun
bo feixe de concertos, ci seu primeiro
disco co tftulo Non ternos medo . Decláranse orgullosos de seguir a ensaiar
nun cortello e apresentan temas que
misturan rock and roll e blues, pero
tamén ska e folk con letras comprometidas e con retranca e sons de acordeón tabemeiro, guitarras eléctricas, violfns fnesturados con gaitas, bateria,
baixo, pandeiretas e até unha harmónica no tema adi.cado ao vello Land
Rover, no que se desprazan. Ruxe
Ru.Xe, con coros e aturuxos -entre os
que se distingue a voz solista de Víctor
Neira- teñen a sua própria foliada, o
autoretrato duns mozos enmeigados
que tocan pra se divertir, que asemellan
en galego aos Rolling Stones, que son obxectores i estudantes aínda que un pouco
manghantes. Din que medraron co or- •
gullo, co espíritu galega e decláranse
en guerra. Por isa falan do que ven, da
terra, de fada· e meigas, de reality .
shows desde as aldeas, da festa na que
compre esquencerse dos problemas leiteiros ou duri homiño que emigrou para América e enferrnou de morriña.
Son Xan Carlos Pérez, Xaquiri Barona,

Legado universal
de nacións celtas
Titulo: Nacións Celtas IV.
Grupo: Váriós.
Edita: Fonofolk.
A cuarta entrega do dobre album Nacións Celtas xa saiu ao prelo. A selección de artistas do primeiro disco responde ao obxe<7tivo de dar a coñecer o
folk de Québec (con Yves Lambert,
Les Charbonniers, Les Batinses e Daniel Roy), Cape Breton (con The Barra Mcneils, Jerry Holland, Mary Jane
Lamond e Gordie Sampon), Prince
Edward lsland (Barachois), Newfoundland (Jim Fidler), Ontario (Orealis) e
Estados Unidos (Connie Dover; Norhtern Lights, Jerry O'Sullivan e William
Coulter & Friends). Desta volta, os artistas galegas seleccionados -que far. man parte do segundo disco- son
Dhais e Faiscas do Xiabre. Ao seu carón aparecen representantes de Irlanda
(Relativiry, The Bothy Band, De Dannan e The Dubliners), Bretaña_(Bleizi
Ruz), Asturies (Xareu Folk, Beleño,
Ubiña e Nuberu), Escócia (Jsd Band, Silly Wizard), Comualles (Bucea), Gales (Dafydd lwan ac Ar Log) e Illa de
· Man (Mactullagh Vannm) . +
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Xilografias de Seoane para os libro de Lorenzo Varela, Homaxes; de Rafael Alberti, Sobre los ángeles; de Ramón Gómez de la Serna, Senos; e abaixo o retrato de Miguel Hemández.

A literatura que Seoane convertiu en obra de arte plástica
A Fundación do artista abre na Coruña a mostra Escritura Gravada
"As suas primeiras madeiras gra,
vadas foron de quebracho colora,
do, unha madeira sudamericana
que era moi dura, pois ademáis
tiña que ser cortada "de cabeza'',
é dicer, o tronco ao ancho, non
ao largo, para que non se produ,
ciran estelas e poidese ser traba,
llada a madeira en calquera di,
rección". Maruxa coñece ben a
técnica de Seoane, ela era quen
preparaba as madeiras que logo el
traballaria e darían nos gravados
que agora se expoñen na mostra
Escritura Gravada, a berta na
Fundación do artista na Coruña.

Durerci que o artista recre,
ou. Os comezos dos coren,
ta marcaron tamén o iní,
cio dunha técnica que
continuaría até a morte.
Maruxa Seoane lembra
que cando o fin chegou en
Abril de 1979, o artista es,
taba a rematar o libro Ho,
maxes de Lorenzo Varela,
escritor do que xa tiña
ilustrado Lonxe. Mostra
esta pois da capacidade
que Seoane tiña de con,
verter a literatura en obra
de arte plástica.

Na mostra pódense ver os grava,
dos que Seoane realizou para li,
bros de Rafael Alberti, Lorenzo
Varela, Unamuno, García Lor,
ca, Gerardo Diego ou Neruda.
T amén os retratos de escritores
como Machado, Kafka, Cortá,
zar, García Márquez, Henry Mi,
ller, Miguel Hernández, León
Felipe ou pintores como Klee e

A exposición recolle,
amais dos gravados finais,
os tacos de madeira e as
probas de cor, coa idea de
mostrar todo o proceso no .
que o autor manipula a
matéria até producir a obra
do artista xenial. A comi,
sária da mostra, Rosa Espi,
ñeira anúncia que Escritura Gra,
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"Aquel mozo que cando era es,
tudiante en Santiago realizaba
linóleos para ilustrar panfletos
políticos, na trastenda daquela
librería onde se di que o prezo
dos libros o poñia o diente,
construiu, na longa tarde do
exílio, unha obra crucial para o
desenvolvemento da estampa
contemporánea en ámbolos
dous lados do Atlántico" afirma
Femando Cordero no catálogo
da exposición, e desa obra cru,
cial hai boa mostra en Escritura
Gravada. Desde os gravados re,
atizados para ¡Eh, los toros! de
Rafael Alberti, até os de Homa,
xes do seu amigo Lorenzo Vare,
la, Seoane consigue pasar a
imaxes a riqueza literária que se
lle oferece, imaxes con marca
de autor para unha técnica que,
segundo el mesmo afirmaba,
posuia "unha finalidade narrati,
va" ao tempo que era un xénero
"apto para ensaios de moi di,
versa índole". t

3. A GUERRILLA
ANTIFRANQUISTA
DE MARIO DE
LANGULLO
António Téllez
A Nasa Terra

Cmtabrín (Vigo). Com:eiro (A Corui'ia). Michelena (Pontcvcdra) .
- ... . .\ Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourcnse).
'
·

vada anticipa outras exposicións

· nas que se verán "todos
os mundos criados por
Seoane en e con diferen,
tes técnicas do gravado
e, asimesmo, estase a re,
compilar todo o que o
artista deixou escrito so,
bre esta arte en todas as
suas dimensións". A que,
réncia de Seoane polo
gravado en madeira ex,
plícase, ao dicer da co,
misária, pola sua "cone,
xión coa natureza que le,
variá a estabelecer unha
curiosa cadea que pode,
ria servir de homenaxe á
árbore, sagrada entre os
celtas, que da sua maté,
ria se serve o taco do
gravador e o papel utili,
zado para imprimir tanto
o es~to como o grava,
do, constituindo por úl,
timo o libro", ou tamén
a loita da man co material
da que o próprio artista falaba.

I
n
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Carteleira de excepéión en Compostela
Cineuropa oferece un mes d~ cinema de calidade
*C.V.

Son txinta dias de bon cinema en máis de cincuenta títulos. Cineuropa 2 000 programa en Compostela cinco
sesións diárias da mellor produción da séptima arte do úl..
timo ano, filmes que ou non
aparecerán ou terán pouca
parada nas salas comerciais.
Con trazas de converterse no
festival de referéncia de Gali..
za, este ano mudou o seu for..
mato cunha gala de apertura
na que se premiou á actriz
Marisa Paredes. Prémios terán tamén José Luis Borau e
Emilio Baños e haberá tempo
tamén para homenaxear a
Pasolini ou a Claude Sautet.
A figura de Pasolini, de quen se
cumpre agora o 25 aniversário
do seu asasinato, ocupa o cartel
do festival de Compostela. "É un
bon representante
dó criador total e
tamén do espíritu
de Cineuropa",
comenta o director técnico da
mo tra, Xo é Luis
~
Lo a.

comercial, outros durarán apenas
uns dias. "A filmografía dun autor
como Ripstein que leva 25 anos
elaborando obras de arte enfrón,
tase a eses atrancos e cando se
proxecta no festival ten unha
grande audiéncia e goza do aplau,
so do público", explica Losa men,
tras debulla todos os títulos do
programa que, mália a sua calida,
de, serán de difícil acceso para os
espectadores. Entende asi o direc,
tor técnico que Cineuropa ten
moito de "acto sfe desagrávio".
A filosofía do festival opta por re,
coller para a Sección Oficial as
mellares películas proxectadas
principalmente nos festivais de
Donosti e Valladolid. Os últimos
filmes de Manuel de Oliveira,
Chabrol, Stephen Frears, Ken
Loach ou Liv Ullmann integran
este espazo que nos achega á no,
va prodt.J.ción cinematográfica eu,
ropea. Alén disto, o festival ofe,
rece as seccións

"'

'E un acto
.: de desagrávio
para autores
~ como Ripstein,
~que leva
~ vintecinco anos
.~ asinando obras
.~de arte sen
~contar coa
~ acollida das salas
..~ comer\:tals
. ."

Panorama Internacional, México insurxente, Cinéfi.lias
,adicada ao cine,
ma chamado de
culto con filmes
que van desde Key
Largo, a Querelle
ou Teorema - e un
maratón con sete
títulos de corrido.
Primícia será a estrea do documen,
tal Pasolini, poeta
en la playa, producido por Canal +
coma homenaxe
ao artista no aniversário da sua
morte .

Na primeira emana de proxeccións
a expectación levantada por deter,
minados filmes
conseguiu un cheo
total no Teatro
Principal e demostro u a existéncia
dun público inte,
resado en productos diferentes aos
que se expoí}.en
nas salas comer,
Especial mención
dais. "Toda a en- : XosÉ Luís LosA
merecen para Losa
granaxe está para
os prémios que eseliminar este cine,
te ano se concema e afacernos a
den. Destaca o carácter case "irreveque os únicos filrente" das traxecmes que se poden
·ver son os de Stallone, os que
tórias de Marisa Paredes e José
nos envian as multinacionais
Luis Borau pero fai especial menamericanas que invaden o merción ao galardón que se concede,
rá a Emílio Baños, "o último dis,
cado" afirma Losa que explica ta,
mén asi a necesidade da particitribuidor galego que existe, un
pación da administración na prosector que está a sofrer o mecanis,
moción do cinema de calidade.
mo endiañado da globalización e
O Concello de Santiago e mais o
sen o que dificilmente poderemos
Consórcio promoven o festival
entender a existéncia do audiovique este ano contou coa colabosual galega' . Cinema do un ao
ración de Canal +.
trinta de Novembro, un mes, ao
dicer de Xosé Luis Losa, "moi sauDo cartel de Cineuropa moitos fil,
dábel para a mente, non tanto pa,
mes nunca entrarán na carteleira
ra a retina".•

..........................................................................................................
Miguel Anxo Fernández
-

~

'E a oportunidade para poñerse
ao dia no cinema europeu''
: O crítico de cinema Miguel
Anxo Fernández aventura
que -en Cineuropa pode estar
o xérmolo do grande festival
que necesita o país. Entende
que compria ser ainda máis
ambiciosos, programar máis
filmes e ofertar un maior nú,
mero de salas cun presuposto
superior. Non dubida, sen
embargo, en afirmar que
Compostela é o lugar acaido
para consolidar o festival e
Cineuropa a base atinada so,
bre o que se substentar. "Es.tá na cidade adecuada, cun
concello sensi.b ilizado e oferece un programa de calida,
de. O festival é a oportunidade de poñerse ao día no
cinema europeu, podendo
ver asi cintas que nunca

.

'•

.,O cinema
: europeu está
~taponado

~ polo material
~

americano,
~ cando é o que
.; nos pode
.
~ concienciar
~ da necesidade
.~ dlin,, cinema
.
."
·: propno

chegarán ao circuito comercial. A selección de títulos é
moi rigurosa" afir¡na Femár\,
dez.
"O cinema europeu está tapo,
nado nos circuitos convencionais polo material americano. Nós ternos que mirar
para ese modelo europeu que
é o que nos ten que facer
criar sensibilidade e conciéncia da necesidade de ter un
_cinema prÓprio", sinala Fer,
nández lame.n tando que Cineuropa non poidese contar
cun filme galega para inau,
gurar ou pechar a mostra. Na
ambición da que o crítico fala para o futuro introduce ta,
mén a necesidade de promover a producción galega.+

·~··································································~························~·········
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'Non se
pode aturar
tanta
riqueza e
40 millóns
de persoas
na m1ser1a'
/

En canto aos produtos cultu ..
rais que chegan, dá a impresión
dunha intelectualidade crítica e
maiormente de esquerdas.
O que ten certo ínter e. Trátase dunha intelectualidade que
creceu nun rexime ditatorial
cunha herdanza dominada p r
unha formación de esqu rda .
Brasil ten hoxe un grande pul
cultural, con produtos de moi
bon nível.
E como se posiciona esa inte.lectualidade diante do governo
de Cardoso?
A. PANARO

-0- CARME VIDAL

YARA FRATESCHI VIEIRA É PROFESORA DE LITERATURA PORTUGUESA NA UNIVERSIDADE DE CAMPINAS, NO BRASIL, PERO DESDE HAl TRES ANOS IMPAR 1:E AULAS EN COMPOSTELA. ESTUDOSA DA LITERA TURA MEDIEVAL, É T AMÉN AUTORA DUNHA ANTOLOXIA DE POESIA GALEGA
CONTEMPORÁNEA PUBLJCADA NO BRASIL E EN BREVE ASINARÁ, NA EDITORIAL EsPIRAL MAIOR, UNHA COLECTÁNEA DE POETAS BRASILEIROS. Y ARA

FRATESCHI É UNHA DAS PROMOTORAS DO SIMPÓSIO BRASIL: 500 ANOS DESPOIS QUE SE ESrÁ A CELEBRAR EN COMPOSTELA DO 6 AO 1Ü DE NOVEMBRO.
tamén portuguesa proque Portugal xa existia como nación.
Fanse agora novas pesquisas e
O nome que ven imediatamente
fica claro a participación da Gaá cabeza é o de Celso Cunha, un
liza na construción desa literagrande medievalista que contritura, pero iso non anula o feíto
buiu ao estudo da lírica galegode que houbo portugueses e que
portuguesa. O que ocorreu é que
resulta difícil falar de literatura
entre os anos setenta e os nosó galega. Durante moito tempo
venta estes estudos decairon por
falouse de literatura medieval
vários motivos, un deles por
portuguesa e o galega entraba
causa da situación política de
de favor, agora clase un moviBrasil. Ao estarmos baixo unha
mento no sentido contrário peditadura militar o interese estaro non podemos esquecer que
ba en estudar o presente imediahabía unha produción portuto e intervír nel. A idade meia
guesa cunhas características deparecía case etérea. Ao rematar , finitórias. A literatura non se
a ditadura a vida universitária
reduce á língua .que é usada, ten
· voltpu a ter amplitude' e a literaun contexto máis amplo como
tura medieval converteuse de
vemos na contemporaneidade
novo en obxecto de estudo, tanen Brasil e Portugal.
to que agora existe unha asociación de estudos med ievais
Por que decidiu elaborar unha
que xa realizou tres encontros
antoloxia de literatura galega
para ser distribuida no Brasil?
internacionais e celebrará o
cuarto o ano que ven en Belo
Consideraba que era unha poeHorizonte. A idade meia non fai
sia de calidad e.e que merecía diparte do noso pasado imediato;
vulgación. Na Galiza hai moi
nós non a ternos, como teñen
bos poetas, non mento nomes
<,Iqui, sobre os ollos, pero ternos
porque son vários pero cita.ria
que entender esa história que fai
un que xa morreu e que consideparte da nasa herdanza.
ro extraordinário que é Uxio
Novoneyra. Rosalia de Castro
O escritor Méndez Ferrin rei.era practicamente a única coñevindicou na sua entrada na
cida no Brasil e esta aritoloxia
Académia o recoñecemento do
deu unha información nova e a
galego como língua da lírica
idea do grande que é hoxendia
medieval.
aqui a actividade poética. Creou
Se se fala de literatura mediecerro impacto que non se traduval, a lírica é obviamente galega
cisen os poemas para o portuen termos da orixe dalguns dos
gués, moitos se perguntaron cal
seus trovadores e xoglares. É gaera esa língua que era a mesma
lega na cu~stión da língua, pero
mais era outra.
Ten tradición Brasil de estudos
medievalistas? ·

En breve fará o outro camiño
da ponte, publicar na Galiza
unha antoloxia brasileira xunto
coa profesora Berta Waldman.
A idea é dar a coñecer ao público galega os poetas brasileiros deste século, a partir da década dos corenta porque os
grandes poetas como Drummond de Andrade ou Manuel
Bandeira son xa coñecidos. O
maior poeta vivo, cando faciamos a antoloxia, era Cabral de
Melo Neto que infelizmente
morreu en Ou tubro de 1999.
Instituiu u11 novo padrón poético, unha nova linguaxe.
Falaba de que na Galiza estase
a dar unha rica produción poé~
tica. Os estudosos falan de que
Portugal está nun momento
dunha grande narrativa diante
dun decaimento da lfrica. Que
acontece en Brasil?
Hai moita produción de poesla,
mesmo novas revistas e edicións, pero a narrativa tamén
está nunha boa época. A literatura brasileira atópase nun
grande momento criativo e
productivo. Eloisa .Buarque de
Hollanda, que xa fixera unha
antoloxia dos anos setenta, ven
de publicar outra dos noventa
e deu como característica xeral ·
que a nova poesía non se agrupa nunha soa tendéncia senón
que segue distintas liñas. Afirmou ademais que a poesia está
a procurar ser portavoz dalguns
grupos civis discriminados.

Aparece a poesia dos homosexuais, do movimento da negritude, dos operários ... unha poesía, pois, voltada para esas minorías pero de carácter diferente á comprometida de antes.
Brasil é para nós unha poténcia
musical, de cando en vez che.gan filmes de interese pero se~
mella que a literatura non ten
canles de comunicación está.beis. Fronte esta situación asistimos ao fenómeno de Paulo
Coelho.

É un tema a estudar, incomprensíbel en canto desde o
ponto de vista literário a sua
obra é absolutamente precária,
unha literatura que responde a
unha demanda mística de autoaxuda, volcada para o mercado. Oferece a saida do indivíduo e da irresponsabilidade
histórica, é o soño individual o
que debe realizar, por iso non
importa onde pasa o romance.
O que compre analisar no caso
de Paulo Coelho é a relación
entre o público e a obra. É un
deses casos nos que a escrita _
non interes_,a por si senón por
aquilo ao que responde. Vende
a un público que antes non era
consumidor dese tipo de libro,
pequenos execui:ivos, estudantes, adolescentes ... nen é a intelectualidade nen a clase de
leitores de novela rosa. Trátase
dun público que non lia ou, en
todo caso, lia éxitos que viñan
dos Estados Unidos e agora le
Paulo Coelho. +

O naso presidente foi un grande
intelectual, con publicacións importantes, unha posición de resisténcia e tamén un exilado político. Cando subiu ao poder criou
unha grande expectativa pero ao
longo dos anos -e agora xa é o
sexto- foise dando un grande desencanto que coincidiu con situacións políticas e económicas
desastrosas: o enorme mdice de
desemprego, a devaluación da
moeda, a violéncia, as crianzas de
rua, o movimento dos sen terra ...
Houbo un momento no que a intelectualidade pensou que o neoliberalismo de Cardoso era a úni,
ca saida, agora a xente comeza a
darse conta de que o neoliberalismo cria situacións ec nómicas
insubstentábei e ten repercusións graves na povoación qu
está marxinada. O própri
ardoso recoñeceu que hai corenta
millóns que están á marxe de calquer tipo de atenci ' n pública,
mesmo da vivencia.
Sempre se fala nas potencialidades do Brasil, do futuro que
pode chegar a ter.
Hai cincocentos anos que nó
ouvimos iso pero preferiríamos
que tivese un pouco de presente
porque o futuro está demorando
moito . Brasil ten agora problemas sociais moi sérios, é urxente, por exemplo, criar emprego.
Non é posíbel que unha povoa_;ción tan grande viva na rua. E
lugar comun dicer que Brasil ten
a maior discrepáncia na distribuición de renda pero cómpre
buscar saida para esta situación.
Un recén filme titulado Croni~
camente inviábel retrata a realidade do momento combinando
do~umental e ficción. Dá cobertura a todo o contorno xeográfico e social do país e o conxunto
é desanimador. Non é apocalíptico, recoñe~émonos nel e é por
iso que, para dicer o mínimo,
cando o filme remata saese arrasada da sala.•

A NOSA TERRA.
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O exemplo do Cardenal Quiroga Palacios
Valga aportar o exemplo da per,
sonalidade e a conducta do
Príncipe galega da lgrexa Cató,
lica a iste feixe de semblanzas
dos grohomes da Xeneración
dos Alvaros, ou do Seminario.
Entendendo por iste o de Estu,
dos Galegas, anque podería sini,
ficar tamén a dos Seminarios
Conciliares; nos que, naqueles
primeiros decenios do século XX,
estaban educándose varios rapa,
ces que haberían de enriquecer a
nosa lírica: No mindoniense, de
Santa Catalina, no que argallara
anos antes Noriega Varela, estu,
diaban Iglesia Alvariño, Cre,
cente Vega e Díaz Castro. No de
Santiago, onde Ramón Cabani,
llas xa se formara, cursaba Caba,
da Vázquez. Mais a don Feman,
do Quiroga, non se lle dou pola
poesía, anque pode ser conside,
rado o maxestuoso sacerdote,
pola sua edade e vinculación ou,
rensana, coma un epígono da
xeneración Nós, que precede e
se reflexa na do Seminario.
Asi conceptuaba don Vicente
Risco a Monseñor Quiroga Pala,
cios. Tfñao, quizaves, coma o
máis preclaro de seus discípulos
gratuitos. Xa narrei neutros luga,
res que a primeira vez que tratei a
don Vicente ia para Valladolid,
con motivo de asistir á consagra,
ción de don Femando como big,
po de Mondoñedo. Foi cando, na
redacción de Finisterre, falando
pra todos, pero sJirixíndose dun
xeito especial a Alvaro Cunquei,
ro, animaba ao estilista mindo,
niense a concurrir a aquela cere,
monia, onde se consagraría ao
próximo pa tor da sua diócesis,
con entusiastas palabras:
- ¡Será o novo Lago González!
-exclamaba Risco, lembrando
ao chorado arcebispo, e bo e xe,
nero o po ta, que ocupara tan
pouco me e a ede compo te,
lana.
•

VISITAS AOS SEMINARIOS.

Mostraríame don Femando, pre,
cisamente, as mellaras que fixe,
ra no Seminario de Santa Cata,
lina, cando fun, casi tres anos
despois, o primeiro en ir felicita,
lo per oalm nte a Mondoñedo,
en nome da Prensa compostelán
e do Padroado de Resalía; e máis
que nada a pregarlle as que serí,
an as suas iniciais declaracións
como arcebispo preconizado de
Santiago. Pasados seis anos máis
mostraríame tamén o Seminario
Menor que estaba acabando de
edificar en Belvis.
-¿Gústalle iste Seminario, Bo,
robó?- -preguntóume o xa Car,
denal Quiroga.
- Gusta, Eminencia.
- Entón, espero que lle adique
varios anacos.
Asi foi, anque sorri.ente conservo
o recorte do primeiro deles, no
que comentaba: "Tanto en
Mondoñedo, hai seis ou sete
anos, como en Santiago, o xoves
pasado, ouvimos ao Dr. Quiroga
propiamente no seu elemento.

ao día seguinte ascendería polos
barrocos escalóns do Obradoiro:

Ben vida, don Fernando, a Santia,
go, sede de Xelmírez e os Fonseca.
Carro números despois, unha
cabeceira do mesmo tamaño da,
ba conta do pasamento de
Castelao, o nome e o artista. A
consecuéncia desas dúas cabe,
ceiras foi que o número 15 do
Suplemento do sábado xa non
puido sair a luz.

Máis que nas solemnidades da
Catedral, ou nas súas mesmas au,
diencias do Palacio de Xelmfrez,
ou neutras múltiples actividades
do Príncipe da Igrexa, diríamos
-se non resulta heterodoxo deci,
lo- que onde máis a gusto se ato,
pa don Femando, é dentro dos
seus seminarios, observando a
marcha das obras, e falando
paternalmente aos latinos: os se,
minarista5 dos primeiros cursos,
que revolotean a seu arredor, co,
mo bandadas de ledos paxariños".

no seu tempo, publicado polo

Era, sen dúbida, D. Fernando
Quiroga, o eclesiástico non só de
maior autoridade, senón de
maior experiéncia na educación
de tales raparigos, cuxo espírito
conduciu sucesivamente nos se,
minarios de Ourense, Vallado,
lid, Mondoñedo e Santiago. Ra,
parigos que nunha inmensa
maiorfa desertarían da carreira
sacerdotal pra adicarse a política,
o xornalismo, o ensino ou aos
negocios. Aquiles ledos paxari,
ños que revoloteaban arredor da
púrpura da Sua Eminéncia ...

Se ben no texto se di, escueta,
mente, que "nunha" entrevista
concedida ao director de La No,
che, Raimundo García Domfn,
guez, Quiroga auguraba p~ a ar,
quidiocese unha época de gran,
des obras ("pretendo ser u,n arce,
hispo constructor)". O que é ben
certo que lle dixo a quen tardaría
ainda once anos en ocupar, con
todas as da lei de prensa, esa di,
rección; en mans ata entonces de
D. José Goñi, que foi quen me
mandóu a Mondoñedo, pra falar
con don Femando.

• QUIROGA PALACIOS NO
SEU TEMPO. Niste redondo ano

Nos titulares da entrevista pri~
mordial resaltarla a frase do no,
vo Arzebispo na que proclamaba
a sua cristiana sinxeleza:· "Eu son
un humilde sacerdote elevado a
unha mitra gloriosa". Borobó
impresionado pola grandiosa e.
amable personalidade do pi:ela,
do, que confirmaba canto lle ti,
-ña escoitado a Risco, conclúe
decindo que veu "brilar na mira,
da bondadosa e doce de don Fer,
nando Quiroga Palacios a lastre,
gante e obstinada paixón xaco,
bea q4e alumeou nas mentes xe,
niais de don Diego Xelmírez e de
don Alonso III de Fonseca".

de centenários tamén se cumpre
o do nacimento do Cardenal
Quiroga, e lago de ler a enco,
miástica semblanza que aqui, en
A Nosa Terra, adicoulle Santia,
go Prol, pareceume oportuno ir
reproducindo en O Correo Galego as entrevistas que mantiven
co monumental Arcebispo de
Santiago, asi como os anacos
que gardára tratando dil. Pero,
logo de traducir e empezar a pu,
blicar as conversas que tiven en
Mondoñedo co Arcebispo elei,
to, aborrinme e pasei a ocúpar,
me doutros temas.

Consorcio de Santiago, no
transcurso do Centenario do
eminentísimo ourensán. A do,
cumentación que manexa o ac,
tual vicesecretário xeral da
Universidade da Coruña é ver,
dadeiramente abraiante. Por iso
sinto de veras que non figurara,
na exaustiva bibliografía do ex,
cel.ente libro, nengunha refe,
réncia ás conversas e os anacos
de Borobó, que se cadra algo
máis poderian engadir a il.

• BENVIDO, DON FERNANDO.

Aparte de que non chegarian a
tempo xa de que poidesen servir
de fonte m.: ·s caudalosa pra tese
doc~oral ampliada de Xosé L.
Minguez Goyanes, que consti,
tue o volume, Quiroga Palacios

Cinco meses despóis, no número
9 do xa histórico suplemento do
sábado, da Noite (1 Q, Xll, 1949),
a cabeceira a toda páxina traslo,
cia ese parangón arcebispal, ao
saudar ao crego de Maceda que

Pois a exaltación feita pola Noite
da personalidade galega de don
Femando nimbara arredor dil un
halo·de heroísmo relixioso; unha
mitificación comparable á dos
arcebispos de Varsovia e Zagreb,
mantenedores naquil tempo do
telón de aceiro, das esencias das
suas respectivas patrias, Polonia
e Crnaeia;-E pra iso se-tr-a-í~eo
lación o suposto pasado galeguis,
ta do prelado ourensán, que X.L.
Mínguez apunfa, ao informar
que "Quiroga asistía aos parla,
doiros que se celebraban periódi,
camente na redacción de La Re,
gión. Alí coñecéu e tratóu a Ri,
cardo Outeiriño, Vicente ·Risco,
Florentiño L. Cuevillas, Ramón
Otero Pedrayo, e máis tarde a
Xaquín Lourenzo e Jesús Ferro
Couselo". Logo recolle a teste,
muña c;le ·Pedro Martul Rey. "Un
· soci?lista ourensán que tratóu a
Quiroga nos anos trinta", men,
cionado por Cesareo Gil Ati-io
(irmán do maiordomo do arce,
bispo), no seu libro Don Fernan-

Manuel ·Darriba
'Co xomalismo
descubro histótias e
personaxes incríbeis
- que-inspira
narracións e poemas'
Expediente A-rtieda de Luís Rei
Núñez, poemas de Allen Gins,
berg e a Joseph Conrad.
Que recomenda para ler?
Calquer cousa de T ruman ·Capo,
te, Música para camaleóns, por
exemplo. T amén animaría a ler
algo de Joseph Conrad. Existe
unha tradución rnoi boa de Corazón de oscuridade que fixo Ma,
nuel Outeiriño.

do. El Cardenal de Galicia.

Ven de gañar o prémio Lueiro
Rey coa novela Velada do billa-

Martul era natural de Rodeiro,
municipio pontevedrés, se ben
fara compafieiro de Quiroga no
profesorado dun colexio ouren,
sán. Considerado coma o fablistán
máis ocurrente e de maior imaxi,
nación de G.alicia, divertiría logo
coas suas festivas narracións ao
cardenal arzobispo de Santiago, e
sempre conservou a gozosa me,
moria de que Don Fernando "era
un galeguista que non se encerra,
ba en castelos da política tradi.cional". Un crego moi aberto que
impresionara de ahondo ao socia,
lista que foi de mozo Mártul.

rista.

• 0 SEDUCTOR SEDUCIDO.
Mais aquela esperanza de que
Quiroga Palacios sería o Pastor
anceiado da galeguidade, foi di,
sipándose conforme ia medran,
do a relación amistosa do Arze,
bispo de Santiago, axiña Prínci,
pe da lgrexa, co Caudillo, dende
que iste lle impuxo o birrete car,
'dealicio. A maxestuosidade de
don Femando -que pondera Xo,
sé R. Barreiro, no prólogo á tesis
de seu discípulo Mínguez Goya,
nes- viña coma anelo de bispo
ao dedo dun xerarca eclesiástico
que parecía feíto adrede pra ves,
tir a púrpura nos grandes salóns
palatinos e subir as anchas e
marmóreas esqueiras do poder.
A súa solemne cordialidade cau,
tivou, sen dúbida, a parella cabdal, pero o antigo e sinxelo ere,
go galeguista foi seducido, a sua·
vez, pala cortesía e confianza
con que o trataron S. E. el Jefe
del Estado, e a sua muller: sem,
pre médio paso atrás, coma can,
tara o P. Cué. •

Transcorre durante unha noite
nunha cidade pequena e contén
catro histórias que se entrecuzan
por azar. Fala da soidade actual,
do desarraigo. Para os cenários e
as descripcións, a cidade que ti,
ña na cabeza era Lugo, ainda
que non a menciono explicita,
mente.
· T raballa en El Progreso, como
valora a relación entre o xorna..
lismo e a literatura?
Isto daría para facer un tratado
de. cincocentas páxinas. No meu.
caso é moi fructífera. O xomalis,
mo permíteme estar en contacto
coa realidade. Agora mesmo tra,
ballo cos xéneros da entrevista e
a reportaxe. Iso permíteche"'"co,
ñecer personaxes e histórias- in,
críbeis que poden inspirar, un
C:onto, unha novela ou incluso
unha poesía.
Por outra banda gosto dun estilo
que sen ser pobre, sexa conciso e
preciso. Son máis da novela an,
glosaxona que latinoamericana,
de ep.tender a linguaxe ao servi,
zo dunha história e duns personaxes, máis ~ue para buscar a
glória en si mesma.
Cre que o xornalismo pode ser
literário?
Por suposto, no sentido de bus,
car a brillantez estilística. Pode,
mos atapar reportaxes e entrevistas con estas características,
que son moi literárias. •

,,
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... deixa a auga e bebe o viño.
Festas a rachar en dúceas de
parróquias; feiras cabalares
tradicionais; en Ourense, dia
dos magostos."Vários xeitos de
espantar o frío que agrama

e¿

°''° :E>caw
01

Zo
z

polos petoutos. Comeza a
tempada das matas e tamén a
das filloas. A paisaxe
esmorecente pede
solpor
unha boa lareira· ou cociña ·
bilbaína.+
.
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• PÁXINAS COORDENADAS POR.Mº X. GÓMEZ •

°'
····································· ··················~······ · ··············
opera ! A pantasma da ópe·
ra, de Rupert Julian (EEUU,
1925). E o Mércores 15, no
ciclo Ciéncia ficción europea,

..

Frau im rrwnd /A muller na
lua, de Fritz Lang (Alemaña, 1928). Entradas a 200,
con carné xove 100, bono
para 10 sesións por 1.500 pta.
D

, .,.
ISONANCIAS
Curtametraxe que pocie~emos ver, do Venres 10 ao
Domingo 12, no cinema
Los Rosales dentro do ciclo

Curtametraxes Galegas.

Arteixo

Sugarless
· tocará en
BUEUo
Domingo 12

•TEATRO

a pamr das
21:30.

ALALÁ PRODUCCIÓNS
Cenificará a obra A viaxe de
Lola, dirixida por Cristina
Domínguez e baseada-en textos de María Llanderas, e representada por lJrxia Gago,
Anabell Gago, David Olguin
e Nazaret López. A representación será o Venres 10.

Boiro

nove paneis con textos, iconografia e fotografias cunha
bibliografia diversa. Analisa,
reunindo dados e documentos, a intervendón dos italianos nos dous bandos da
Guerra Civil. Inaugurada en
Milano ao cumprise os sesenta anos da chegada dos
primeiros brigadistas, e na
sua homenaxe, contra o fascismo que se estendia por
Europa. Na Casa da Administración de Sargadelos até o
15 de Novembro.

A Coruña

•TEATRO
•CINEMA
PINOCHIO
Cachirulo ofereceranos a representación desta obra de
Carlo Collodi o Martes 14. O
Mércores 15 Tanxarina Títeres cenificará Titiricircus.

..

Bu.eu.

CGAI
O Centro Galego de Artes
da lmaxe (Durán Loriga 10)
continua co ciclo adicado .ao
director polaco Andrzej
Wajda e que comerou o pasado Xoves 2. Para o Xoves 9
poderemos oll¡rr Czlowiek z

zelaza ! O home de ferro
• EXPOSICIÓNS
SÁVIA ANDINA
Fotografias de Roberto Carbajo Nogueira que pretenden arnosar un ancao do legado dos "fillos do sol, o
império inca". No bar Aturuxo durante todo o mes.
•MÚSICA
SUGARLESS
Qu°e tocarán no bar Aturuxo o Domingo 12 a partir
das 21:30 por 600 pta. Usan
elementos do funk, hardcore, hip hop e combínano
ao seu xeito, de usar unha
etiqueta seria a de rock.

Caldas de Reis
• EXPOSICIÓNS

DE PICASSO A BARCELÓ
Mostra pitórica que poderemos coñecer no Audit6rio Municipal e que permanecerá aberra até o 10 de
Decembro.

Cerdido
• EXPOSICIÓNS .
HISTÓRIA DE ÜALIZA

Que poderemos visitar na Casa da Cultura até o LtmS 13.

Cervo
•CINEMA
DISONÁNCIAS
Curtametraxe que poderemos ver do Venres 1Oao Domingo 12 no cinema Los Rosales dento do ciclo galego.
• EXPOSICIÓNS

lTÁLIA NA GUERRA
CIVIL ESPAÑOLA
Mostra composta por deza-
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((Polónia, 1981), que conta
como un xornalista é enviado pola policia secreta para
infiltrarse nas folgas dos estaleiros de Gdansk; o Venres
10, Karc;zAA (Polónia-Franza,
1990), recriación dos derradeiros dias do doutor Janusz
Koraak, lexendário pedagó- .
go adicado a salvar nenos xudeus durante a II Guerra
Mundial; e o Sábado 11,

Dyrygent / O d.irector de
oquestra (Polónica, 1979),
sobre un famoso director que
decide voltar á sua Polónia
natal para un concerto de
despedida. Xa o Martes 14,
dentro do ciclo O terror clási-co da Universal, poderemos
ollar The phantom of the

• EXPOSICIÓNS
SEN OBXECTO
Até o 7 de Xa~eiro, no
Quiosque Afonso. Oleos pro-·
cedentes, maiormente, do
museu Estatal de San Petesburgo, que supoñen a aportación máis relevante da arte
non figµrativa . A exposicición, ademais, adquire un
interese adicional ao seren
unha das .primeiras realizadas
no Estado sobre a pintura abstracta rusa diste período. Vassily Kandinsky, Kazimir Malevich Mikhail Larionov,
que determinaron a variante
rusa do sen obxecto e abriron
o carreiro dos Alexander
Rodchenko, lvan Klitm, Vla- ·
dimir Lebedev, Mikhail Matiushin, Ivan Puni, Pavel filonov, Boris Ender, Natán Altamn, Alexander Bogomasov·
e Nikolay Evgrafov adi::;mais
das máis emblemáticas criadoras Luvov Popova, Olga
Rozanova, Alexanclra Exter e
Maria Vladiminovna Ender,
compoñen esta mostra de
trinta obras que abranxen o
período que transcorre entre
1910e 1930.

e

XILOGRAFIAS
DE L. SEOANE
Encóntrase na Fundación Luís
Seoane, Durán Loriga 10 - 2º,
e nela poderemos contemplar
os gravados en madeira que
realizou para embelecer livros,
como por exemplo ¡Eh, los toros!, de Rafael Alberti; ou os
que fixo para Loreruo Varela,
Unarnuno, García Lorca, Neruda; ou os de temas criollos:
Martín Fierro, El Matadero.. ;
o bestiário para a poesia de
Alberto Girri; os retratos de

Machado, Kafka, Cortázar,

Klee, Durero... Diferentes temas e livros xunto coas madeiras que Seoane utilizou e
dou ao Museu do Gravado de
Buena; Aires, ademais dunha
escolma de libros da Biblioreca de Arte de L. Seoane. Admiten grupos reducidos para
visitas guiadas paro o que hai
que concertar cita no telf /fax
981 227 355 - 981 227 527 ou
no correo electrónico luisseoane@retemail.es. Ate'o 9 de
Decembro, Domingos e 'festivos pecha.
XOAQUIN VAAMONDE
Mostra dedicada á recuperación deste pintor galego,
integrante da "xeración doente" e figura indiscutida do
retrato no Madrid finisicular,
composta por 39 obras, algunhas delas procedentes da
Biblioteca nacional, o Museu do Prado e a Fundación
Casa de Alba. Na Fundaci6n
Barrié até o 7 de Xaneiro.
CHEMA DAPENA
Artista polifacético (Lugo,
1955), ven investigando especialmente co vidro e a
porcelana e acacia novas ex·
presión nos seus cadros e esculturas. Na Biblioteca ''Mi·
guel Glez. Garcés", organizada pola Consellaria de Cultura, até o 17 de Novembro.
ÜUSTAV VIGELAND
Podemos _contemplar unha
mostra deste escultor noruegués, no Museu de Belas Artes
até 26 de Novembro, con
obras pertencentes a sua primeira época (de 1893 a
1899), e bustos e personalldades como Henrik Ibsen,
Edward Grieg, Henrik Wergland e Beethven, xunto con
bronces e escaiolas penencentes ao parque público de
Oslo; o Parque de Escultura
Vigeland, monumental obra
na que traballou durante corenta anos; un espácio público que contén 200 pezas cun
total de 600 figuras co tema
do ser humano e o transcurso
da vida, desde o berce até a
camposanto. Trinta e seis pezas que fan un percorrido pola obra do artista desde 1893
a 1939. Ademais oferécense
as fotografias que o noruego

o

Knut Bry realizou baseándose nas esculturas do Parque.

F'RANK LLOID WRIGHT

Terence Blanchard

A cidade vivinte é o título da
mostra deste arquitecto norteamericano, primeira retrospectiva en Europa en
máis de catro décadas, dun
dos criadores do deseño mocierno. Co obxectivo de ex·
plicar a visión do arquitecto
dunha orde social ideal e documentar as suas solucións, a
mostra reune máis de 200
obras (mobles, vaixela, fiestras), debuxos e planos orixinais, libros deseñados por
Wright, maquetas e fotografias. Na Fundación Bcmié até
o 7 de Xaneiro

O CINEMA:
A VENTURA TÉCNICA
Mostra que poderemos contemplar no Farum Metropolitano (Parque de Europa) e
que permanecerá aberta até
o 19 de Novembro.
DE VAN ÜOYEN
A CONSTABLE ••.

. . . Aspectos da tradición do
pintoresco na colecdón Carmen Thyssen Bomemisza é o
título da mostra que permanecerá no Museu de Belas
Artes até o 19 de Novembro. Trinca e cinco cadros
que amosan cenas cotiás holandesas ademais de algunhas imaxes tradicionais de
cidades italinas como Floréncia, Venécia, Roma ou
Napoles . Estruturada. en
dous apartados: Paixases e
vistas urbaTlllS: con pintura
holandesa do XVll -Jan Van
Goyen, Aert Van der Neer
e Salomon Van Ruysdael,
John Constable e panorámicas italianas do s. xvm de
Canaletto, Francesco Guardi, Laude-]oseph VBernet e
Giuseppe Zocchi-; e Xogos,

ficcións e cenas da vida cotiá:
pintura holandesa do s. XVII
-Hooch, Jan Havicksz, Ja·
cobus Vrel e Emanuel de
Witte. Época rococó , con
Giovanni Antonio Guardi e
Pierre-Antaine Quillard.
Visión do novo mundo, temas
antillanos de Augustin Brunias. E Xogos goyescos, con
obras de Lucas Velázquez e
Mariano Fortuny.

Sesteto formado polo próprio T. Blan·
chard á trompeta, Brice Winston, saxo
tenor; Aaron Fletcher, saxo alto; Edward
Simon, piano; David Pulphus, baixo;
Eric Harland, bateria. O concerto será
en VIGO, no Teatro Sala de Concertos do
CC Caixanoiia, o Xoves 9, ás 22 horas. E
estarán na CORUÑA, o Luns 13, ás
20:30 horas, no teatro Rosalia Castro.+

•MÚSICA

Novos INTÉRPRETES
Ciclo que se vén realizando
no Auditário da Fundación
Barrié, desde o mes de Outubro, no cal artistas novos
dan os seus primeiros pasos
no mundo da alta interpretación. O Luns 13 de Novembro, ás 20:30 h, poderemos asistir ao concerto que
oferecerán David González
Martínez ao violino e Alejandro Santiago Cubero ao
piano, que interpretarán
obras de J. Brahms, P. Sarasate, F. Kreisler e E. Grieg.
EL HOMBRE BURBUJA
Están en conceno, o Sábado 11 a partir das 10 da
noite na sala Mardi Gras.

a TEATRO
TOP ÜOGS
Obra de Urs Widmer, a cenificación estará a cargo de
T eatres de la Generalitat
Valeciana, dirixida por
Mário Gas. O Sábado 11 e
o Domingo 12, ás 20.3.0 horas no teatro Rosalia Castro.

Culleredo
•TEATRO
EsPELLO CÓNCAVO
Representará a obra Caste•
lao. Sempre, o Venres 10.

A Estra a.
•MÚSICA

A

ÜRQUESTRA
DE CÁMARA ...
Do Conservatório Estradense ofereceranos un con-

-
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maticamente para dar conta das ligazóns entre os diferentes cultos: Espazos Sa-

•CINEMA

•••••••••••••
certo o Domingo 12 no teatro Principal.

Ferrol
•CINEMA
ÜCAMBIO
Curtametraxe que poderemos ver, do Venres 1O ao
Do mingo 12, no cinema
Gaya, dentro do ciclo Cur-

tametraxes Galegas.
• EXPOSICIÓNS
SIRO,

30 ANOS DESPOIS

As outras causas, é o título
da sua mostra, conxunto de
traballos realizados ao longo
de 30 anos: carteis, ilustracións, medallas, maquetas
da praza do humor da Corufia e Ferrol. Na galería Sargadelos até o 19 deste mes.
Tamén no CC Torrente Ballester oferécese nos unha
mostra dos seus debuxos .

•TEATRO
TEATRO DO AQUI
Cenificará o Xoves 9, ás
20:30, no Audit6rio do Cenrro Torrente Ballesrer, a obra
Criaturas, de Roberto Vidal
Bolafio. O espectáculo retoma a Frankenstein, no momento en que decide achegarse á civilización, lago de
permanecer illado dela, e
entra en contacto coa realidade. Desde un punto de
vista humorístico e irónico a
obra quere cont rapoñer o
medo ávida artificial.

CrNEUROPA
A XIV edición do certame
comezou o Mércores 1 e inclue a proxección de trinta
películas ainda non estreadas comercialmente e qúe
foron exibidas e premiadas
en festivais intemacionais.
No Teatro Principal proxectaranse as últimas obras de
realizadores europeus, como
Ken Loach, Stephen Frears ou Marco Bellochio,
xunto ás de John Waters,
Lombardi ou Tran Anh
Hung. Ademais haberá un
apartado adicado á recuperación dos clásicos do cinema europeu e unha homenaxe ao realizador xa falecido Claude Sautet.
SABES QUE TE QUERO
Curtametraxe que poderemos ver, do Venres 10
ao Domingo 12, nos multicines Valle Inclán dentro
do ciclo Curtametraxes
Galegas no teu Cinema

grados, Símbolos sawados,
Os deuses nas relixións do
pasado, Época de canfl.uéncia e As relixións do presente
(xudaisTTW, cristianismo, islam e relixións de Oriente).

culos a comun fachada
atlántica serveu de tránsito
á conquistadores e peregrinos, navegantes e pescadores, homes da cultura e do
comércio. A importáncia .
das pesquerías a longo da
história é o que retrata a
mostra. A visita para grupos escolares inclue uns
obradoiros. d idácticos con
diversos módulos práticos.

Ü MUNDO SECRETO
DE LUIS BUÑUEL
Mostra sobre o mundo
<leste director cinematográfico aragonés que se
encontra na lgrexa da

Universidade.

• EXPOSICIÓNS
VlVER NO
ATLÁNTICO NORTE
Mostra que acolle o Museu
do Povo Galega , até o 30 de
Novembro, promovida por
Santiago, Bergen e Reikiavik, cidades europeas da
cultura, coa participación
da illa normanda de Tatihou. No decurso dos sé-

As FACES DE DEUS
Trata sobre as diferentes
relixións e os símbolos da
divinidade no seu seo. Procura un achegamento ás
distintas cremas e mostra a
evolución das representacións utilizadas a traves do
tempo e as influéncias
dunhas nas outras. Está esttuturada cronolóxica e te-

Ademais conta cunha sala
introdutória con paneis fi,
xos e pantallas interactivas
e unha sala de debate na
que se realizan congresos e
conferéncias. En San Martiño Pinário, até o 30 de
Novembro.

•TEATRO
CALÍGULA
De Albert Camus,_ represantada polo CDG, baixo
a dirección cénica de Manuel Guede Oliva. Calígula, príncipe relativamente
amábel até o m omento,
decátase da morte de Drusila, a sua irmá e amante,
de que o mundo tal e como
está feito non é satisfactório. Desde entón renta
exercer con perversión unha liberdade que finalmente desc ubrirá que non é
boa. No Salan Teatro até o
Venres 10, sendo os Mércores e Xoves as funcions
ás 17 horas; o Venres e Sábado ás 20; e o Domingo
ás 17 horas. As entradas
custan 1.000 pta. non sendo o Domingo que se fai
un 50% de descanto.+

fotourafi•.don

BUBULU DO LINIER
Poderemos asistir á sua cenificación polo Teatro do
Adro, o Verues 10 na Casa

•TEATRO

vincial; concertos de música
clásica e étnica, no Círculo
das Artes; conferéncias, na
Biblioteca provincial; e gastronomia, no Mesón Alberto. Até o Domingo 12.

•CINEMA

Lalin

PRODUClON GALEGA
Na campaña de promoción
do audiovisual galega que se
vén desenvolvendo, no cinema YelTTW o Luns 13 a curtametraxe O matachín, de
Jorge Coira; a longametraxe
Dáme lume e no apartado
de cinema histórico Sempre
Xonxa, de Chano Pifieiro. O
Martes 14 poderemos ver a
curtametraxe Amor serrano,
de Luis Liste a longametraxe Fisterra e no cinema histórico Beatriz. O Mércores
15 será a curtamettaxe Un.ha
luz acendida, de Albert
Ponte; a longametraxe Arde

SEMANA DE CRAVÓVIA
_Cunha mostra de pintura
sobre vidro, no Museu Pro-

Amor e no cinema historico
El bosque del lobo, o Xoves
16 proxectarase a cunametraxe ¿A ti como se che di
adeus?, de J. Coira; a longamettaxe Sé quien eres de P.
Ferreira, e a fita de cinema
histórico Urxa. O Venres 17
rematará o ciclo coa curtametraxe Coruña imposible a
longamettaxe T eTTa de fugo
e no apartado de cinema histórico Continental.

• EXPOSICIÓNS

X. MARRA
Ten unha exposición fotográfica, na sala Bacabu,
desde o Venres 11 e até o
24 <leste mes. De 19:30 a
21:30 non sendo os Do mingos que abre de 12 a 14
e pecha os Luns.

19 de Novembro, estamostra colectiva integrada por
oito artistas da província.
Bordell colga os seus cadros¡
Chus Gutiérrez os seus óleos; Lomarti non só leva a
sua pintura senón que tamén participa con esculturas
en pedra; Jorge Espiral expón os seus lenzos; Femández Amor combina abstrazón e tradizón sobre madeira; Macia dá unha visión impresionista da cidade; Júlio
Fuciños, maiormente, deseca flora; e Teresa Gómez fa¡
andar ás suas esculturas.

MCJSTRA INFANTIL
Na que actuan catro compañías e que comezou o 31 de
Outubro. O Venres 9 tócalle
Theatre de la Guimharde,
que representará a obra Gi·
gante. Nas funcións non se
admiten máis ·de 120 crianzas e está recoméndada para
idades de entre 4 e 7 anos.
No Auditário Municipal.

CLAVICÉMBALO
O clube de arte e música ·
programou para ista semana
a actuación o Xoves 9 do
cantautor António Pinto,
que estará acompafiado polo
guitarrista António Toledo,
e que presentará seu primeiro traballo en solitário,
un resumo dunha traxectória baseada na proximidade
e sinxeleza dos temas cunha
variedade rítmica tal que
abarca desde o folc tradicional, flamenco, jazz até a música clásica. O Sábado 11
presenta o séptima edición
dunha noite diferente titulada Noite de tolos, tolos de
ida e volta. O Mércores 15
comezará o X Festival de
Jaz<. de Lugo, con concertos
n o Círculo das Artes e jam
session no Clavi, que rematará o Sábado 18.

cine, Curtas I; ás 18: 15 h poderemos ver no Principal a longametraxe T atawo, (Jo Sol, Espafia), no Dúplex 3 Go now (de
Michael Winterbottom); ás 18
h, no Dúplex l El viaje de
Arian, de Eduard Bosch (España) e no Novocine De todo corazón, de J,lobert Guédiguian
(Franza); ás 20:30 teremos no
Principal Curtas 111, no Dúplex
3 El rey pasmado, de lmanol

M.arin
• EXPOSICIÓNS

FRAXILIDADE FUNDIDA

Vidro, artístico contemporáneo. E a mostra que poderemos coñecer na Fundación

Caixa Galicia.

lLUSTRACIÓNS
Na Colección Merlín, que
poderemos visitar no Ateneu Santa Cecília durante
todo este mes.

DESEÑO DE V ANGARDA
FIGURA-T
O Pazo da Maza acolle, até o

1880-1940

Título da mostra que podere-

Festival l:nternacional. d.e Cinema lndependente de Ourense
. A XIV edición do certame, que
comezou o Mércores 1 e que iste ano inclue a proxección de
trinta películas ainda non estreadas comercialmente e que foron exibidas e premiadas en festivais intemacionais, remata xa
coa proxección o Xoves 9 ás 16
horas, no teatro Principal da
19ngametraxe M-uestros, de
Osear del Caz (Espafia), no
Dúplex 1 Curtas Ill e no Novo-

blioteca Provincial.

o

Audit6rio Municipal.

•ACTOS

N ATÁLIA DIAZ MELLA
Mostra a sua obra, dentro
do ciclo "Os nosos artistas"
e até o 17 deste mes, na Bi-

Monforte
•TEATRO

Uribe (Espafia, 1991); ás 20 h
no Dúplex 1 Sur un air dYau•
toroute, de Thierry Boscheron
(Franza) e no Novocine 1 Curtas V; ás 11 h, no Dúplex 3
Wonderland; ás 23 horas The

Day Neil Annstrong walked
on the moon, de Michael J. Riveite (Australia); no Novocine,
Maestros; e á 1 h De todo cara·
zón; ás 23 horas. O Venres lO,
ás 17 h, no Dúplex 3, serán os

Prémios Público, ás 18 horas,
no Dúplex l, os Prémios Xúri e
no Novocine o Prémio ao Me- ·
llor Director¡ e ás 21 horas a fita Dfoertimento pechará o ciclo. T rátase dunha ópera prima
de José Garcia Hernandez, na
que se dá un duelo entre Francisco Rabal e Federico Luppi e
. que narra a história de dous ac. tares que loitan entre eles polo
papel da sua vida. t

As CRUCES DE PEORA
POR CASTELAO
Organizada pola Comisión
de Cultura do BNG, poderemos cofiecela na Casa da
Cultura de Seixo até o 19
deste mes, incluso Sábados
e Domingos.

• EXPOSICIÓNS
SOLIDARJEDADE
COSAHARA
No Café-teatro do Real, exposición de fotografias de
Manuel G. Vicente e
Mundo Cal en solidariedade co Sahara.
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SOÑOS DUN SEDUTOR
De Woody Allen, Represen~
tada por Talia Teatro e dirixida por Martina Cambeiro
e Artur Trillo, o Martes 14.

o
o-

Ñild Ñaque
De Cándido Pazó, interpretada por Santi Prego e Avelino González, axeitada
para todos os públicos, conta cómo un
home de poder contrata unha tro~pe de
grande infraestrutura, pero a tal n on é
máis ca un ñaque, tan só dous cómicos
piollentos ... Será cenificada por Ollomoltravia no BARCO o Venres 10, ás
23 horas, e estarán o Sábado 11 en BE..
_TANZOS e o Domigo 12 en CAMBA-

Ourense
•ACTOS
FOTOBIOGRAFIA
DECASTELAO
Presentación o Martes 14
deste libro realizado por Xosé Enrique Acuña e publicado pola editorial A Nasa
T erra. O acto contará coa
preséncia do autor e será no
Edificio Simeón, ás 20:15 h.

•CINEMA

NuT
Curtametraxe que poderemos ver do Venres 10 ao
Domingo 12 no cinema
Novocine dentro do ciclo
Curtarnetraxes Galegas.

• EXPOSICIÓNS

U NHA

Gondomar

Lu.g o

PAULA SALINAS
A artista lucense mostra a
sua série escultórica Caixas de
lus na Capela de Sta. Maria
até finais de mes. Ferro, vidro, laca, pintura ... sérvenllé
para desenvolver a sua percepción dos límites do corpo.

•MÚSICA

da Cultura.

ENTORNO E FUTURO
Mostra que poderemos cofiecer n o Auditório Municipal, on de permanecerá até
o 3 de Decembro.

mos coñecer, desde o Mércores 8 até o 10 de Decembro
no Museu Provincial. 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. demistas da Europa industrializada, con obras de Van
de Velde, Josef Hoffman,
Olbrich, Peter Behrens ou
Héctor Guimard. ·Continua
coas formulacións racionalistas propugnadas polas Werkbund, Bauhaus, o De Stil... e
a sua· infl.uéncia no estilo internacional de entreguerras
onde xa quedan definidas as
bases do deseño contemporáne o. Ex íbense obras de
Witzmann, Breuer, Mies
van der Rohe, Rietveld e
SchiaPfirelli entre outros.

a

•TEATRO

• EXPOSICIÓNS
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•TEATRO

Foz

FEIRANTES
Cenificada por Teatro do
Noroeste, de Álvaro Cunqueiro, dirixida por Eduardo Alonso. . . . un e pectácul baseado nas narracións
de Cunqueiro recollidas en
Os 'outros feirantes, onde se
reflicten as andainas de diversos e curiosos personaxes. A representación será
o Sábado 11, ás 22 horas no

ANOSATERRA

PELICULA
DE PELVI
. . . título da mostra de tres
artistas galegos, AJ.berto Barreiro, Salvador Cidrás e
Andrés Pinal q ue foron
compafieiros de promoción
e que estiveron presentes na
xa mítica cita 30 anos no
2000. Artistas galegos por
un cámbio de milénio. Nista nova exposicións podemos contemplar tres maneiras moi actuais de enfrontarse á fotografia. Na galeria
Marisa Marimón e formando
parte do Outono Fotowáfico.
EDUARDO 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 máximos expofientes do realismo
pictórico, de realidades, de
sentimentos e tamén de sofios. Do expresionismo ao realismo ou seurrealismo, sempre na busca do sentimento.
Na Aula de Cultura Caixanova até o 3 de Decembro.

_O utes
•TEATRO
BERROBAMBÁN
Cenificará a obra Diaria·
mente o Sábado 11 na Casa da Cultura.

Pon.tevedra
•CINEMA
AMOR SERRANO
Curtametraxe de Luis Liste que poderemos ver do
Venres 10 ao Domingo 12
no cinema ABC dentro do
ciclo Curtametraxes Galegas no teu Cinema.

• EXPOSICIÓNS
SOROLLA PAISAXISTA
Na sala de arte Gagos de
Mendoza, onde poderemos

,,--
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visitala até o 10 de Decembro. Formada por 69 cadros
pertencentes aos fondos do
Museu e Fundación Sorolla,
está artellada arredor da paisaxe, e organizada sobre dous
eixos: as etapas, formación,
consolidación, culminación
e últimos anos, e as referencias xeográficas.
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Convocatórias
PERIODISMO E COMUNICACIÓN
Estéseminário permanente está dirixido
a profesionais da información e organiza
unha nova xornada de traballo que se
celebrará o Sábado 11 deste mes no Coléxio Maior A Estila de Santiago de
Compostela. O tema é O profisional dos

médios, correa de transmisión dos cidadáns? O obxectivo desta sesión é deter-

En. rota
SARAFI FOTOGRÁFICO
No que se visitará Seixo Branco-Dexo,
organizado por ADEGA en colaboración
·coa AC Alexandre Bóveda. O prazo de
inscrición xa está aberto o Domingo 19.
- Para calquer información pódese pasar
polo local da Agrupación en Linares Rivas 49, 1ºde 17 ha 21 horas ou chamar
ao-tfno.: 981244355 : +

Mª XosÉ SANTiso
A sala Teucro, até o Ve~
res 1 7, acolle a sua obra
pictórica.
PEDRO HERRÓN
A sua pintura segue a mirar
cara á terra, pero agora sen a
nostálxia dun bosque perdido, a sua ollada elévase cara
ás alturas e descobre terrosos
planetas instalados nun espácio superior. Ci:ia un curioso sistema planetário feito coas fases de astros clónicos. Na galeria de arte Anexo até o 14 de Novembro.
DESEÑO DE V ANGARDA

1880-1940
É o título da mostra que poderemos coñecer, até este
Domingo 5, na Sala de Expo-

minar o papel do periodista de prensa,
rádio e televisión ante as distintas iniciativas do seu contorno; quén decide
nos médios a .xustiza ou inxustiza dunha
causa¡ e a relación do profesional cos líderes, partidos políticos, colectivos, asociacións de cidadáns e outros colectivos. Participará o periodista e analis_ta
político Ramón Pi; haberá unha mesa
redonda na que intervirán Afonso Cabaleiro (director da Rádio Galega), Xoan Ramón Diaz (director de El ideal Ga-

longametraxe Sé quien eres
e, no cinema restaurado,
N~as fiestas

de allá.

• EXPOSICIÓNS
As IMAXES
DE CASTELAO
Mostra que poderemos visitar no Audit6rio Municipal
até o 22 diste mes.

.Santiago
• EXPOSICIÓNS
VIRA .
Mostra de pintura titulada
Made in Finlándia, aberta
até o 1 de Decembro no
pub Trisque! (rua Travesa) .

sici6ns do Pazo da Cultura. Un
percorrido histórico a través
da evolución do deseño. O
ponto de partida é a toma de
consciéncia que se produce
no seo dos movimentos modernistas da Europa industrializada,- con obras de Van
de Velde, Josef Hoffman, 01brich, Peter Behrens ou Héctor Guimard. Continua coas
formulacións racionalistas
propugnadas polas Werkbund, a Bauhaus e o De Stil e
a sua influéncia no estilo internacional de entreguerras,
onde xa quedan definidas as
bases do deseño contemporáneo. Exíbense obras de Witzmann, ·Breuer, Mies van der
Rohe, Rietveld e Schiaparelli
entre outros.

•TEATRO
METABOLÉ
Cenificará a obra Mis ¡'.,¿.
guetes en el desván, o Xoves 9, ás 21 horas no Pazo

da Cultura.

Rába.de
•TEATRO
FALCATRUEIROS
Grupo de Teatro que nos
oferecerá o seu espectáculo
o Sábado 11, ás 19 horas
no Centro Sociocultural.

R.i beira
•CINEMA
PRODUCIÓN GALEGA
No cinema Barlxmzá proxectarase durante ista semana o
ciclo onde poderemos coñecer o noso património audiovisual. O O Luns 13 proxectarase a curtametraxe O Ma·
tachin, a longametraxe Frste·
rra e no apartado de cinema
restaurado Porriño en Bue·
rws Aires; o Martes 14 tócalle a quenda á curtametraxe
Amor serrano,. a longametraxe Arde amor e, no cinema
restaurado, Miss Ledya; e o
Mércores 15 será a curtametraxe Coruña imposible; a

MONTSE AMIGO
Colga as suas pinturas que
recolle baixo o título En
trance, na galeria Espácio,
até o 17 de Novembro.
VIRGÍNIA PREGO
Poderemos coñecer as suas
pinturas presentadas baixo
o título Densidade en verde, na Galería s'argadelos

llego) e Bieito Rubido (director de La
Voz de Galicia). A mátrícula custa 8.000
pta. Máis información na Secretaria do
colexio A Estila, fax.: 981 554 093 Santiago de Compo;tela.

ración de 30 horas. Dirixido por David
Mazaira Femández, no laboratório de
fotografü~ da Ludoteca da ASPG-P de
Ourense. Información sobre a cuota e
demais detalles no tfno.: 988 248 141.

MONITOR .DE TEMPO LIBRE
Curso que se realizará a partir do 11
deste mes na Casa da Cultura de Vilanova de Arousa, organizado pola· Oficina de Información Xuvenil do Concdlo. Máis información no 986 554
693 e 986 554 845.

LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO
Todo o relacionado co laboratório de
branco e preto, aberto a todas as persoas interesadas. A partir do 20 .deste
·mes, con 10 horas de duración. Impartido por Otis. Inscrición e realización
na Casa da Xuventude de Ourense.

ÜBRADOIRO DE FOTOGRAFIA
PARA A ESCOLA
E revelado en branco e pret~. Pensado
para docentes e estudantes de Maxistério e Pedagoxia. Realizarase na segunda quincena de Novembro, en horário
de tarde, de Luns a Venres e cunha élu-

CuRsos EN VERIN
O Concello convoca tres cursos no
mes de Novembro: MANEXO DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, de 20 horas;
TÉCNICAS BASICAS DE REVELADO, de
40 horas; e TÉCNICAS DE ESPECLALIZACION NO REVtLADO EN B/N, de 40

até o Mércores 15.

EDUARDO ALONSO
Este xove pintor santanderino é a primeira vez que
mostra a sua obra no noso
'país, táboas nas que a arquitectura e o estudo das perspectivas son os protagonistas. Até o 6 de Decembro
na galeriaJosé Lorenzo.
SABELA BAÑA
Ten unha mostra plástica
titulada "Valores" que se
encentra no café Miudo,
até o 27 de Novembro.
ÜEORGES ROUSSE
O artista francés exibe, até o
19 de Novem bro no
CGAC, unha ·retrospectiva
fotográfica, coidada selección 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 e5culpe, debu.xa, pinta, construe e derruba
para realizar unha fotografía,
obtendo como resultado un
espazo onde conviven, portanto, diferentes disciplinas:

arquitectura, escultura, pintura, gravado etc..

J.A. HERNANDEZ
E de Caracas e traballa co
médio fotográfico, audiovisual- e escultórico. As suas
pezas gardan sempre unha
relación coa memória e cómo se altera cando modificamos a percepción habitual
dos obxectos. No CGAC até
o 16 de Novembro
TRANSFER
Mostra colectiva, artellada
polos govemos de Renánia
do Norte-Westfalia e da Galiza coa colaboración dos de
Astúrias e Euskadi, no
CGAC até 12 de Novembro.
Nela poderemos ollar obras
de Xoán Anleo, Ricardo Antón Troyas, Alberto Barreiro,
Vicente Blanco, Alexander
Braun Mark Formanek, Mirko von Gizycki, lñaki Gra.cenea, Jürgen Grolle, Stefan
Hoderlein, Jochen Lempert,
Pablo de Lillo, Adolfo Manzano, Katharina Mayer, Atice Musiol, Markus Oehl~n,
ltziar Okariz, Martin Pena,
Sérxio Prego, Mª Xésus Ro-

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

DALI-GALA-LACROIX

o prWil.éxio da intimidad.e é o
título da mostra que a Furula,.

horas. Os tres dirixidos por Anxos
Borjas Cid, en horário extralaboral, na
Casa da Xuventude , onde se pode facer a inscrición no tfno.: 988 410 000.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
Co tema lncéndios, morte da terra1 convocado pola Casa da Xuventude de
Chantada, coa colaboración de Xevale
Ecoloxia, para menores de 30 anos. Tamaño mfnimo de 18x24. Máximo catro
fotografias por autor e duas como mínimo. Branco e negro ou cor. Cun prémio
especial para a mellor forografia sobre a
auga. O prazo de entrega pecha o 24
deste mes. Prémios: Reprodutor de discos compactos, Radiocasete, Cámara
fotográfica e trofeo para a mellor foto
sobre a áuga. Todas as obras se exporán
a partir do 27 de Novembro na Casa da
Xuventude de Chantada.+

Queren provocar a reflexión
múltiple, fora. tópicos, a realidade está composta de moitos ángulos. A representación será na sala NASA o Xoves 9, o V enres 10 e o Sábado 11, ás 23 horas.

ción Eugénio GraneU acolle,
con fotografias feitas por Marc
Lacroix de momentos privados de Dalí e Gala en Cadaqués e de Gala no castelo de
Pubol. As fotos van acompa-

ñadas de comentários nos que
se plasman as lembranzas do
fotógrafo, os diálogos co pintor e a criación artística entre
os dous. Poderémola coñecer
no Museu GTanell.
•TEATRO
LEGALEÓN T
lsta compañia, que naceu en
Irun en 1986, cenificará a
obra ¡Cómeme el punto!
queren afondar nalgunhas
reflexións sobre o concepto
muller-hoxe. Cunha montaxe sinxela, unha actuación
moi próxima ao público, metamorfosearse para permitirse
todos os excesos que normalmente nos están vetados.

ÁNCORA
PRODUCCIÓNS
Cenificarán a obra Sucesos,
de Gustavo Pernas Cora
(autor e director), inte:r¡iretada por el mesmo e por Anxel
G. Abalo. Trátase de sucesos
que enchen as páxinas do
xornal, parellas que intentan
lembrar cómo sucedeu a primeira vez, vellas que asexan
baixo os andámios o que pode suceder. Poderémolos ver
o Xoves 9, ás 20:30 horas, o
Venres 10 e Sábado 11, ás 22
hoas na sala Galán.

Tui
• EXPOSICIÓNS
SULA REPANI
Ista pintora, nacida en Atenas, mostra, baixo o título
A pintura das almas, un tra-

Outono Fotográfico
No\ra edición deste certame ourensán
que, como o ano pasado, abranxe ao
resto do_país. No que se refire ás mostras de UURENSE podemos contenplar Roberto Verino a través das
suas -fotos de moda, onde as criacións
dio deseñador chegan ao público a
través da cámara de Jacques Olivar e
Sara Zarraquino, na Bodega do Gargalo, do 10 30 diste mes; no
Edifício Sime6n, até o 19, estará a mostra Monumentos da República Che·
ca baixo a ala da Unesco, a través
das fotos de S. Bolonky, P. Dosoudil, P. Eric, J. Houdek, N. Huryn,
V. Hyhlk, M Krob &jr., L Mysli·
vec e J. Sekal; na Casa da Xuventude,
do 14 ao 26 diste mes, teremos o X
Certaine de Fotografía de Médio
Ambiente 2000, cos prémios e obras
seleccionadas no certame organizado
polo Ateneu de Ferrol; e no Ateneu,
do 13 ao 30, estará a mostra GaJicia
en Foco, certame de fotoxornalismo
organizado polo Clube de Prensa de
FerroL que reune 43 fotógrafos; Javier
Teniente, instres captados da realidade cotiá nos que amosa a miséria na
que viven duas quintas partes dos humanos, no CC Ediffcio Sime6n até o
17 deste mes. José A. López :Martínez mostra a sfntese .de duas viaxes,
unha ao Nbrte da Índia (1995), e outta ao Sul e Sri Lanka (1999), no Liceu, até o 15. Vítor E. Rodríguez
Barca, baixo o título Memória dunha avoa mostra un traballo sobre a
memória e a construción dunha realidade, segundo as suas palavras, na galeria Viso! até o 19 de Novembro. Pavel Havelka baixo o epígrafe Dexeneración vai desde a delicadeza da luz
e da sombra ao máis m.inimal da sua
obra, pasando outras de tradición
máis formal, no SMlio 34, até o Luns

ªº

ce

13. Miguel Rey oferece a sua visión,
desde o coche, dunha viaxe por Marrocos: arquitectura, xentes... dividida
en dous espácios: no pub Zoco, as
imaxes de estrada, e na Trampa de
Venus, as de espácios e ambas durante
todo o mes. Xuventude 2000 é a
mostra colectiva do I Certarne Galego de Imaxe Artística que contempla
duas categorias segundo a idade dos
participantes e podemos ollar na Casa
da Xuventude até o 13. Ollares de
a,qui e alén mar é a mostra de Tono
Arias e Nieves Loperena que retratan, tanto na Galiza como en Cuba,
as persoas que adican a sua vida ao
traballo, un intre pausado destas vidas., no Museu Municipal até o Martes 14. O Certame de Fotografía 99
do lNJUVE presenta os traballos de catorce seleccionados oferecendo unha
ampla gama de rexisto e de aproximacións persoais, na Casa da Xuiirntude tamén até o 14 . O século do CÍ·
nema: unha initoloxia e unha exposición criada polo Centre de Cultura
cantemporania de Barcelona, e compense de 91 fotografias de The kobal
Collectian sobre actores de cinema, estando dividida en duas partes (Fabricar unha estrela e Tipoloxil;is do campartamento), e podemola ollar no Mtl.Self
Mtmi9Pal, até o 14. Olladas de cine·
ma recolle unha mostra dos traballos
de Monopé (Aláez e Gorec), imaxes
d'A li~gua das bolboret.as, A los que
aman, Divertimento, Arde Amor .... na
librería Eixo, até o Mércores 15. Xa no
resto da Galiza ternos Fronteira Sul,
de Xosé Manuel Otero, que presenta
unha colección de 39 cibachromes coa
paixase urbaña da raia miñota, a Casa
da Xuventude de SANI1AGO até o
30 de ~ovembro. ALLAruz, fotografias dunha vila, de Vítor Conde

Cid na Sala de Exposicións A Fábrica
desta vila até o 15 deste mes. Reciclables de José F. Bonilla Rodríguez,
babeo a estética da pop-an denúncia o
consumismo, o efecto multiplicador
da imaxe constitue unha metáfora. da
aceleración do consumo, na Casa da
Cultura do BARCO DE VAl.DEORRAS até o 15 deste mes. O cerne
da debaura mostra colectiva onde as
imaxes son experimentos visuais, catro visións que buscan a expresividade que agacha a sinxeleza: Xosé Mi·
guel Castro, Raul Castro, Nando
Mauriz e Héctor Fernández, membros do colectivo Olla de Vidro, na
Casa do CanceUo do CARBAU.IÑO
até o 16 deste mes. En
CEl.ANOVA, percorrido polo Il Folión Castrem, que tivo lugar na vila
en Agosto, de Rosa Veiga, na Sala de
Exposidóns do Antigo Cárcere até o 15
de Novembro. Nesta misma vila podemos contemplar a mostra de Antó-nio Piñeiro, baixo o título Fátima, a
multitude na chaira do santuário con
motivo da viaxe do Papa Xoán Paulo
II para a beatificación dos pastores de
Fátima, até o 15 deste mes na cafeteria América. Rodrigo Fernát).dez mostra unha escolma titulada Erase un•
ha wz en CHA.N:rADA, relacionadas coa arquitectura popular da comarca, na Casa da Cultura até o Mércores 15. Fernando ~go, co título
Calquer ror que che guste presenta
. unha mostra na que a cor é protagonista: flores, paisaxes... na Sala de Exposicións do Edifício da Xunta de LuGO, até finais de mes. Gonzalo Belay
Jiménez fotografa os rallyes, coches
derrapq.ndo ... poderémola ver no
Castelo de MACEDA, até o 15 deste
mes. Manuela López, baixo o título
Vivir para ver,

~rar

para sentir,

plasma unha percepción tranquilizadora do que nos rodea, sen ~pula
ción, o Edifrcio Multiusos de MON..
FORTE, até o 14 desee mes. Vellas
imaxes, 1844-1944 é unh mostta de
fotografias antigas de PONTEA ..
REAS, doadas pola família González
Ojea, onde poderemos ollar un.ha visión histórica dos séculos XIX e XX.,
no Museu Municipal, até finais de
mes. José M. Mosquera, co titulo
PaisaxEs por min memia, oferécenos
unha estética paisaxfstica a cabalo
entre a realidade e unha certa. visión
onírica da natureza, na c.ervexaria El
Masón, Centro de Arte, de PONT&
VEDRA até finais de mes. Bernardo
Villanueva titula lmaxes deshabitadas as 15 instantáneas porque o tema é a própria imaxe máis que os obxectos ou as persoas, a antítese da fotografia social e o fotoxornalismo, na
Casa da Cultura de RIBADAVIA
até o Mércores 15. Mostra de livros
galegos de fotografia na livraria Torga de Ourense. Proxeccións, presentacións de livros, escursións. .. En
XINzo DA LíMIA, na Casa da
Cultura e até o 30 diste mes, Antó-nio Hemández González presenta,
babeo o título O Tempo Tmnquilo,
unha selección de fotografias en
branca e negro entre as que se estabelece un nexo comun na busca
consciente da serenidade. Na mesma
vila Pilar Sevillano Cuadrado, presenta· Di-visións espacíais, mostra
onde a técnica de fotos ensambladas
serve para reconstruir en :duas dimensións o espácio tridimensional.
Para máis información pódese chamar ao telf. 988 228 500, no correo
electrónico casaxou@teleline.es ou
na
páxina
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Foto
de Jean
Fran~ois Joly
pertencente
á sección

ballo baseado na color, unha realidade perdida, nenos
que semellan quedos, co
engado, a soltura e a gracia
que dá o ir á procura do
tempo detido. Até o 25 de
Novembro na galeria de arte Trisque! e Medúlio.

Naufrágos

da cidade
da Fotobienal
de VIGO.

• EXPOSICIÓNS
MEMÓRIA
DA EMIGRACIÓN
Título da mostra que reune
unha importante série de
materiais relacionados coa
emigración, desde fichas dos
emigrantes até publicacións
e fotografias da época relacionadas con Vedra e as suas
asociacións na emigración.
Até o 31 de Decembro.

Verin
• EXPOSICIÓNS

DE PrCASSO A BARCELÓ
Poderemos coñece esta
mostra pictórica na Casa do
Escudo, até o 11 deste mes.

Vigo
•ACTOS
VÍDEO FORUM
Ciclo a cargo de Alecrín, que
se realizará o o Mércores 15,
as 20 h, na Sala de Conferéncias do CC Caixanova.

A Rede

.
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MUSEU VLRTUAL
DA CARPlNTARIA ANTlGA

www.ctv.es/USERS/j uliovar/home. htm
Páxina que se apresenta como museu virtual das ferramenras dos carpintl iros gale..

gos de antes. Inclue información xeral, fu,.
dlce de ferramentas, información persoal
do autor, Xúlio Varela, .e libro ele visitas. •
•CINEMA
SEN MOTIVO APARENTE
Curtametraxe que poderemos ver do Venres 10 ao
Domingo 12 nos multicines Centro dentro do ciclo
Curtametraxes Galegas.
SE VENDE
De Franr;ois Cuel (1998),
que se proxectará no Auditório do CC Caixanova, o
Martes 14, dentro do ciclo
de Cinema francés, organizado pala Alianza Francesa.
BERLIN EN ÜCIDENTE
Escrita e dirixida por Billy
Wilder (EEUU, 1948). Un
comité do congreso visita o
Berlin ocupado tralo final cl_a
I Guerra Mundial. A fita inclúese no ciclo pala sua ex-
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FOTOBIENAL

Oito exposicións protagonizadas por máis de
vinte fotógrafos pcrma·
necerá en seis salas de ·
Vigo até o 17 de De·
cembro tendo como te·
ma principal a denÚn·
cía social. A mostra histórica, no CC Caixano·
va, deix'a ver a colee·
ción particular de José
M" Massó, imaxes dos
anos vinte inéditas. Na
Casa das Artes, ·está a
exposición central, que
recolle o traballo de oito fotógrafos interna·
cionais baixo o título A
outra metade, onde se
1ñostrarán, sobre todo,
problemas sociais e que
inclue o tráballo da arxen tiria Graciela Saco,
Eric Larrayadieu, Ja·
mes Nachtwey, ou as
obras do francés Gilles
Paress, que refliten
realidade cotiá de
Ruanda; os brasileiros
Juan Germain, Patricia
Acevedo Murilo Godoy presentan o tema
dos nenos da rua. Na
sección Vigovisións, no
mesmo edifício, estará
a obra de diferentes artistas como a peruana
Milagros de la Torre, o
cubano Josºé Manuel
Fors, o inglés Julián
Germain, Ana Teresa
Ortega e Belén Góme::.
A Sala dos Peiraos aco·
lle Cadernos de viaxe
de Antoinc d 'Agata; a
Fundación Caixa Gali·
cía presenta a obra de
Fra111;ois Joli e no Colé·
xio Oficial de Arquitectos poden \ 'isitarse as
imaxes de Susan Meiselas e Ad V án Denderen. A Casa das Artes
acolle as fotografias dos
novos criadores co título Identidades e na Casa da Cultura exporán
Xavier Teniente, Xa·
\ 'Íer lgrexas, e Xúlio
Villarino.•

a
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ploración na paisaxe urbana
de posguerra. Conta a história dunha congresista que esca ita rumores de que unha
cantante de cabaret está senda protexida por un oficial
norteamericano. Forma parte
do ciclo Arquitectura e cidade,
organizada polo COAG e o
cine-clube Lumiere. Proxectarase no Auditório do CC
de Caix.anova, ás 2230 h.
• CONFERÉNCIAS
MULLERES, MÉDIOS E
REVOLUCIÓN
A xornalista cubana Mireya
Santana falará sobre este tema, o Venres 10 ás 20 h, no
auditório da CIG en Gregório Espino 47, entrechán.
EXISTIU
O REINO DE ÜALIZA?
O historiador Anselmo López Carreira dá esta conferénci a-colóqu io, na Aula
Magna da Escala Oficial de
Idiomas, o Mércores 15 ás
20 horas con entrada livre.
• EXPOSICIÓNS
ÜLLOAO LIXO
Expos ición de arte feita
con Oll' sobre 1ixo, que
permanecerá, até o Sábado 11, na Lonxa da Casa
do Concello. Unha ollada
non só aos problemas que
o lixo causa nas sociedades de consumo, máis tamén ás solucións positivas
que a cul• ra pode achegar. Unha iniciativa máis
para sumarlle aos proxectos ecolóxicos de xestión
do lixo que están a xurdir
na Galiza.

Anúncios d.e balde
• Se estás interesado/a en receber o
nosso Boletim Reintegracionista pideo ao apartado 24048-28080-Madrid.
•A A.C. Auriense e a A. C. Gente da
Barreira (MOL) de Ourense convidan a participar no Magosto Popu
popular que organizan. Haberá
viño, castañas, música, alegria e
máis cousas, que descubriremos se
irnos . Haberá que contribuir con
1.000 pta. para despesas colectivas.
lnfomación e contactos no Tfno.: 988
242 321. Correo electrónico :
·
xico01@teleline.es.
• 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 electrodomésticos. Telf. 986 S12 479 /
417 515, Xosé Vázquez.
• Arréndase piso amoblado en
Cangas do Morrazo , a carón da
Praia de Rodeira, sen límite de tempo. Telf. 986 314 140 ou no correo
electrónico tamaraa@teleline.es
• En Lugo, alúgase piso con buhardilla e dous cuartos máis comedor.
Moi económico. Telf. 982 375 264.
• Vendo Talbolt Horizon, 19 anos
pero 84.000 km. Embrague, bateria
e rodas novas; 100.000 pta. Telf.
617 574 466.

• Se eres fan de Jonathan Richman
e gostas do pop, rock dos 50, e do
country, xa podes mercar o novo CD
de "Anímese Martínez", grupo con inte·
grames galegos residentes en Euska·
di, que pon á venda o seu novo traballo na tenda de discos Honki-Tonk de
Vigo. Tamén o podes solicitar ao apdo.
38 de Ordizia (Gipuzkoa), ou no enderezo electrónico luti@esuskalnet.net
• A Asociación Viciñal de 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 infonnación e
inscricións pódese contactar cos organizadores na Ruado Pazo 2, Vigo, no
telf. 986 238 047 (de 20 a 22 h.), ou ben
no correo electrónico awb@inicia.es.
• Bono-árbore de Xevale para a repov oa ció n forestal con teixos,
acivros, cancereixos... Por 500 pta.
plantamos catre árbores. Merca o teu

CARMEN CHACÓN
Titula as suas instalacións
Woal blood e poderemo.s velas
desde este Venres 10 ao 14 de
Xaneiro, na Casa das Artes.

TEATRO AMADOR
Mostra sobre a 1 Semana de
Teatro Afeccionado, organizada polo grupo Parta Aberta,
que poderemos ollar desde o
Luns 13 até o 19 diste mes,
na A.V. San Xoán Paulo.
MENCA ESTÉYEZ
A pintora viguesa mostra
os seus lenzos, baixo o titulo Signos da memória, nas
que é case por completo
informalista. Sobre vagas
referécias construe un
mundo de tonalidades no
que dominan os ocres ou
grises. Xeometrismos imprecisos, os obxectos perderon a sua referéncia como vistos a través dun cristal abafado. Na sala Visual
labora, até o 16 dest~ mes.

ÁNXEL HUETE
O pintor ourensán praticou un expresionismo

z~
z

bono.. Envíos 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 ambiental da Galiza; proporciona pautas
para manter un comportamento ecolóxi·
co e anímanos a ter unha actitude activa
fronte ás agresións. Prezo de 200 pta.
Se a queredes poñédevos en contacto
con Manel eskimo@wanadoo.es

• O nacionalismo galego non pode
pechar os olios ante o asoballamento que os irmaos do Bierzo sufrimos a cargo da Junta de Castela e
León. Interésate pola nosa problemática. Contacta con Fa/a Ceibe do Bierzo, rua Lago Carucedo 5, 2º, 24.400 ,
Ponferrada, ou falaceibe@lettera.net.
• Véndanse 45 accións de A Nosa
Terra. Razón no telf. 629 461 106.
• Clases de ioga pola Escala Sana·
tana Dharma, pola mañá, serán e
noite en Cangas, Moaña, Redondela e Vigo (Teis, Bouzas, Coia). As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 986 304 357.
• Curso de danzas do mundo, im·
partido polo profesor Suso Cancelas
no Café-teatro do Real de Moaña, do
18 de Outubro ao 20 de Decembro todos os Mércores de 21 a 22:30 horas.
Matrícula 3.5000 pta. Máis información no telf. 986 422 874 perguntando
por Suso. lnscricións no Caté-teatro
do Real: Méndez Núñez 24.
• En Santiago, oferécese señora
para traballar como empregada de
fogar, coidando nenos, anciáns ou
enfermos. Responsábel e con experiéncia. Tlf. 616 253 366.

,

• Busco casa en aluguer todo o
ano, pequena e admitin do cámbio.
Preferentemente nas proximidades
do Alto de S . Cosme-Erville (Mos).
Tfno. 636 566 155.

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

• Nen@s da Revolta, busca teclistagaiteiro que comparta os plantexamentos do grupo. Telf. 606 722 492 Sérxio.
• Taller Contemporáneo de Artes
Plásticas, un xeito diferente de
abordar a criación a través de distintas manifestacións artísticas, debuxo, fotografia, escuítura, pintura, etc.
Atención aos nenos de 7 a 12 . Tfno.
981 589 258 e 609 825 898.

• Véndese quentador eléctrico de
175 litros e posición vertical. A estrear. Tfno . 986 530 853.
•Busco CDs non oficiais (piratas) de
Led Zeppelin e mais de Pearl Jam
(eu teño algúns). Pedro: 986 412 834
• Atoparás poemas de Irene Cacabel os, Beltza, Maria Golpe ... no
novo número de Po/pA, que xa está
na rua xunto -coa segunda entrega de
Alentia. Podes pedírnolos facendo
chegar dous selos de 35 ao Humilladoiro. Apdo. 81615080. A Coruña. Estamos agardando os vosos traballos
para facer posíbeis novos números.
• Vendo conxelador de 3 caixóns e
dous anos de uso en perfecto estado
por 20.000 pta. Tamén cociña de gas
de 3 lumes de un ano por 10.000. Perguntar por Patrícia no telf. 986 276 846.
•Véndese piso en Via Norte (Vigo).
As persoas interesadas poden chamar,
palas tardes, ao telf. 669 251 437.

• Vendo acordeón diatónico dunha só ringleira de botóns, en tonalidade de do, marca Hohner, sen estrear, por·45.000 pta. Perguntar por
Xan no telt. 981 316 543.

• Gratuitamente o con-ector ortográfi..
co para a língua galego portuguesa,
para empregar no programa Word
(qualquer versom) ao enderezo electrónico: corrector-agal@starmedia.com •

ARTISTAS SOLIDÁRIOS
En Directo, que estará até
o 25 diste mes no Rincón de

los Artistas.
Suso FANDIÑO
Presenta a sua obra baixo
o título Sample colletion
na galeria Ad Hoc até o 27
diste mes.
DOM V ALEIRAS
Mostra a sua pintura en BF
Espácio, até o Mércores 29.
PABLO ÁLYAREZ
Presenta a sua obra de Arte

•

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

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

PABLO ÁLYAREZ
Mostra as suas obras de arte en madeira no café Ardora (Alfonso X 5).

o-

• Búscase persoa para compartir
piso no centro de Santiago, calefacción, teléfono, etc. As persoas interesadas poden chamar ao 981 563 832.

• Coido enfermos en hospitais ou
fago traballos de limpeza, en Santiago. Responsábe l e con experiéncia. Tlf. 616 253 366.

abastracto debedor da pintura americana, ainda que
con certo carácter simbólico polos motivos xeométricos que integra. Agora
presenta a sua última obra,
renovada e expresiva pero
fidel á sua traxectoria, na
galeria YGO até o 27 de
Febreiro.

UJ

Cl

en madeira até o Mércores
15 no pub Ardora.
EIRAYELLA
Colga os seus debuxos no .
Clube Financeiro até o
Mércores 15.
•MÚSICA

ARE MORE
O Festival Internacional de
Música oferéceno.s o Xoves 9,
no Museu-Pazo Quiñones de
León, ás 20:30 horas, ao Duo
Raña-González, frauta e guitarra; o Sábado 11, no Auditório Martín Códax, do Conservatório Superior de Músi. ca, ás 20.30 horas, actuarán
Teresa Nóvoa, soprano, e
Alejo Amoedo, pianista.
ÓPERA DE CÁMARA
De Floréncia interpretará
Rita, de Donizetti, o Yentes 10, ás 20.30 h. no

ce

Caixanova.
SOAC, SINDIÓS &
ÜUEDEGUÉ
Os tres grupos estarán, o Sábado 11 ás 10 da noite, na
sala Anoeta (Gregório Espino 2). Entradas anticipadas
en Janie Janes por 800, na
billeteira, 1.000 pta.

EL HOMBRE BURBUJA
Están en concerto, o Venres 10 ás 10 da noite nasala Mardi Gras.
XORNADASDE
FOLCLORE ÜALEGO
Que se realizarán o Sábado
11, Domingo 12 e o vindeiro Sábado 18 no Concello, ás 20 horas.

[

•TEATRO
SEIS DEDOS
Marionetas populares presenta Dueto de fio o Sábado 11, ás 6 da tarde, na praza da Constitución (de chover na Biblioteca Central) . •
PORTAABERTA
Cenificará Fin de acto, de
Alberto Avendaño e dirixido por Froiña Garcia; , unha das obras premiadas na I
Semana de· Teatro Amador.
O Xoves 9, ás 20:30 horas,
no Auditório de Caixanova.

X ove
•TEATRO
ÜROMANCE
DE MICOMICÓN
Por Sarabela Tatro que o
representará o Venres 10
na Casa da Cultura.

Barcelona.
• CONFERÉNCIAS
ÜGALEGOE
A MUNDIALIZACIÓN
Resistirá o idioma galega a
mundialización? Sobre a
sua situación actual e a participación dos cidadáns no
proceso de normalización
fiarán Concha Costas, presidenta da Mesa; Joan Sola,
catedrático de Filoxia Catalana; e Sabela Labraña,
profesora de Filoloxia Galega na Universitat Barcelona. O Mércores 15 ás 20
horas na sala "Castelao" da
galeria Sargadelos. •

Cannen
Chacón
mostra
as suas

intalacións
na Casa
das Arles
de VIGO.
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Propoñen que asua ~asa se converta nun Centro
·de Estudos Ppéticos despois da homenaxe da Asociación de Esc~itores

Novoneyra xa forma parte da paisaxe do Courel
~c.v.

A pedra quedou chantada
nun cruce de camiños desde
onde se adiviña o castiñeiro
baixo o que comezou a es-'
creber Os Eidos. Dunha beira, á devesa da Rogueira, o
templo poético onde moran
os carnabudos. Da outra, Parada, o lugar da casa· labrega.
Uxio Novoneyra foi comemorado pola Asociación de Escritores en Lingua. Galega o
pasado sábado dia 4 de Novembro na homenaxe anual
que adican ao escritor na sua
terra. O poeta Miguel Anxo
Fernán Vello propón que a
casa natal de Novoneyra se ·
converta na Casa dos Poetas.

..

O Courel semellaba parir a cada momento · novos símbolos
que evocaban a preséncia
, cqnstante de Uxio Novoneyra.
"E unha realidade poéticaconstruida por el e a sua evoElba, viuva de Uxio Novoneyra, recibiu a escultura de Moncho Amigo coa letra E que anualmente entrega a Asociación de Escritores.
cación impregna todo. Coincide de forma plena poesia e fiCasa dos Poetas ou no Centro AS paradas
ba a un poeta morto. Na primeira
gura con terra e paisaxe" code Estudos Poéticos, un espa- / dunha rota posíbel
edición celebrárase a Antón Avilés
menta o secretário da AELG e , zo que había servir de bibliotede Taramancos, presidente coma
poeta Miguel Anxo Fernán Veca especializada no autor de
Uxio da AELG. Novoneyra rexeiPero se a pedra soterrada na enllo. De certo, todos os símboOs Eidos, centro de estudos . crucillada ia cargada de símbotou semp(e a comemoración, arlos coincidian. O carnabudo
poéticos e lugar de acollida tagumentaba que estando na directilos, non ia decair a xomada nos
prantado veu dado nos seus
mén para autores de toda parva non era acaido que nel recairan
outros actos previstos. Uxio Nopróprios versos. O grande te. "Parada do Courel está na voneyra daba nome a unha rua
as honras. Os seus amigos, poemenhir de granito de tres tonebeira do Camiño de Santiago _ de Seoane do Courel e a placa tas e viciños que se achegaron o
ladas elaborado por Xose Meionde a poesia medieval dialoSábado ao Courel, coincidían en
impúñase na casa do último aljón semellaba metáfora do regou con outras poétic~s. este
que a xomada estaba feita a sua
calde da Frénte Popular, lugar loxo e grande poeta. Os símboé tamén o lugar onde fica sotemedida: Con todos os elementos
go habitado por un familiar do
los tecidos na pedra figuraban
rrada Maria Mariño e a presérícos que el construía a sua poesia.
poeta e convertido tamén nunha
aquel proceso de coñecemencia de Uxio impregna todo de popular tasca. Queda asi a placa
to que agroma da sua obra, o
poesía. A sua memória é pat_ri"Tiña un perfil de poeta que culno vello camiño cara o Cebreiro,
· diálogo dos deuses co poéta e
mónio de Galiza, é símbolo da
tivaba un siléncio criador que
marcando máis unha vez unha
a fidelidade á paisaxe da que
poesia galega contemporánea
que logrous ser identificado coruta que a cada se toma máis imtanto sabia Novoneira. Labra- .: e el xa formá -parte da paisaxe
mo tal pola sua própria actitude.
posíbel sen a ~ua preséncia.
dos .tamén versos escollidos
do Courel" razón~ de máis ·que
Na sua poesia, enraizada na
pola sua compañeira Elba Rei
o poeta aporta para argumennatureza, combínase o rural coa
Era a segunda vez que a Asoque marcan para sempre esa tar a sua proposta.
ciación de Escritores homenaxea- vangarda. El mesmo dicia que
encrucillada desde a que se
da situación actual debiamoslle
achegar ao Courel que xa non
moito aos escritores do Renapode ser sen Novoneyra.
cemento. Debémoslle agora tamén a poetas como Uxio Novo"Carnabudo, árbore que meneyra que merece unha contidras no interior do templo .onde
nua e comprometida homena~
ofícia Uxio a sua litúrxia pagaxe", afirma Fernán Vello.
·'
,
.
.
na, erótica, natural e liberadora"
O P~o
case rezou o poeta Xosé Maria
"Lémbrome sair a gadañar ·ás seÁlvarez Cáccamo diante do
te da mañá e dicirme o meu pai
monumento e da árbore recén
unha frase que recollin logo nos
plantada. Reparou que a encruEidos:. Está o ceo limpo coma o
ci llada permitía achegarse a
ollo do galo. O ollo do ogalo non
.dous dos lugares máis queridos
é limpo. O limpo vén da imprepor Novoneyra, a devesa da
sión mesturada entre o canto do
Rogueira por unha banda e á
galo e a limpeza da mañá", concasa de Parada pola outra.
tou un dia aquel que gostaba en
Cando Cáccamo visitou a Roespecial da denominación de Pogueira entendeu a a idea de
eta da Terra. Os seus viciños,
Novoneyra de poder organizar
que saben ben o que é o ceo limalgun dia no Courel un enconpo coma o olio do galo, estiveron
tro de poetas. A paraxe impútamén na homenaxe xunto aos
ñase de forma sobrecolledora,
máis <;ie se$enta escritores que
telúrica, case relixiosa. Coma o
chegaron .de todo o país. Poeta
templo pagán do que el fata
de culto para moitos filósofos que
nos seus versos.
reparan na condición reflexiva da
sua poesia, Novoneyra non quixo
Lembroulle a Cáccamo aquela
nunca "escandalizar" aos que navella idea do poeta finado · hai
ceron ao seu carón e desa comagora un ano e baral!a mesmo
binación veña tal vez a grandeza
a posibilidade de retomala a
da sua poesia. A xornada remaxeito de homenaxe ao seu
taba "soldando como unha miramentor. Miguel Anxo Fernán
gre" aos asistentes cos versos
Vello vai ainda máis alá ao rerecitados pola própria voz de
clamar das institucións que
Uxio Novoneyra. Grande poeta
convertan a casa de Parada na
da Terra e dicidor.+
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tolura das eleccions ameicanas, que cada convocatoria gaña terreo nos mas
media,.non en vano os ianquis elixen un gobemo de vocación global, pasamos 6 repetido fenómeno
das vacas totalas, e todo na mesma
semana. AS vacas sempre semellaron animales tristes, no seu ollar
pausado, no seu camiñar quedo,
no seu semblarite pacífico .. Nen
Castelao, que as quería inmortalizar na futura moeda de Galiza como agradecemento a súa contribución o país, nen os paisanos que
sempre depositaron neste animal
totémico a redención da probeza
podían imaxinar o panorama que
vive Europa.

Onte mesmo, un chef de confianza, experto en poñer no punto as
mellares carness da terra, temía
pelas súas reservas de chuletóns,
tras constatar como os clientes
tradicionais mudaban as súas encomendas cara o peixe e a caza.
Facía menos de veintecatro horas
que saltara a noticia 6s telex mais
e xa estaba creadom o efecto de
rexeite do producto. En Francia,
dende o luns ao martes pasado, o
descenso do consumo foi dun
4 7% teméndose un recorte caseque total nas venras do prestixiado producto. O medo fai furor.
Sabor de todo se un presidente
como Jacques Chirac ten que sair
á palestra para darlle ao problema
rango de crise de estado, nada menos que na Francia, país no que
ainda se frena a publicación da LiY
ta de humans afectados polo mal.
O mal das vacas tolas está desatando unha onda de pánico entre os consumidores que, de producirse nun escenario electoral
como o americano, seguro que
trastocaría os resultados, abrindo unha crise política de alcance. E é que no fondo a política,
por activa ou por pasiva, está a
afectar a tódalas actividade do
ser humano, especialmente nun
mercado, como o alimentario,
no que se move tantos intereses.
Como anteriormente fixeron o
ingleses, agora os galos van prohibir de raíz a comercialización de
toda caste de piensos elaborados a
base de fariñas animais e que convirten en omnívoros a seres abs lutamente vexetarianos como as
vacas. O máis lamentable de todo
é que mentras os países como Galiza e todo o norte da Península
Ibérica sacrifican os animais por
imposición comunitaria, primase
a produción en base a piensos que
son os que en realidade alimentan
esa rede de intereses económicos
baseada na fabricación de piensos.
Quizas parte dos beneficios paguen campañas millonarias. •

V oLVER AO REGO

B

ush e G ore son dous fu~
riosos nacionalistas americanos, pero o fillo do
ex-presidente é deses aos Juaristi pode aplicarlles, pero non
o fai, o aserto de "o n acional bmo cúrase viaxand o". Seica
saiu tr es veces d os Estad os
Unidos e sabe de xeografia menos que un rapaz de 1º ESO,
mesmo antes da revisión d a
Academia da História. Claro
que perta dun 30% dos congresistas americanos non usaron nunca o seu pasaporte. •

