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111 Premio Abril 

Convócase a terceira edición dun dos premios de narrativa 
xuvenil máis atractivos economicamente. A novela gañadora 

p~blícase en aragonés, asturiano, 
castelán, catalán, galego e vasco. 
Para informarse, poden consultar 
as bases na páxina web 
www.editorialgalaxia.es ou 
chamar ao teléfono 986 432 100. 

***,,..,.. 
- 195 2000 

42 DIT L10<~ 

Vacas tolas na Galiza, 
·que casualidade ! 

Os ingleses nunca perderon unha guerra, sempre procuraron unha saí, 
da, como nas colónias, que os situase.en igualdade de condicións que 
os demais. Hoxe, toda a UE xa ten o mal das vacas tolas que apareceu 
nas illas Británicas,. desde a Franza a ltália e desde Holanda a Portu, 
gal. Faltaba a potencialidade gandeira da Galiza e, que casualidade!, 
tamén aquí apareceu un abrocho deste mal. Mália a que, de momen, 
to, o abrocho está moi focalizado, e a que, desde 1993, non se usan fa, 
riñas animais, nunca se usaron os refugallos das ovellas ( aqtii non hai 
par3:. tanto) e de que, semella que as vacas enfermas foron import~óas 
de Austria e Holanda, Galiza vai sofrer un sério "varapau económico. 

' Trónchaselle a seiva a un sector que estaba despegando coa sua pró, 
pria forza. Galiza era dicer o mesmo que produto de calidade. Desde 
agora poñerase en cuestión. Mália a que a maioria da carne galega 
non teña nada que ver con ~stas "vacas vellas" (denominación popu, 
lar), que aqui nunca se comeron. Mais esta situación tamén nos debe 
facer reflexionar como a "modemidade" que nos impuxeron era moito 
menos avanzada que a nosa agricultura tradicional, á que terán todos 
que voltar agora que a nosa xa está case destruida.+ 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 23 DE NOVEMBRO DE 2000 

Representantes da comunidade escolar afirman que discriminará aos 
estudantes segundo o seu rendimento 

O Ministério prepara un ensino diferente 
para os alunos con fracaso escolar 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

o· PP ven de abrir unha nova liña de traballo: a reforma do ensino. Sen diálogo coa comunidade edu
cativa, secretismo e cun marcado carácter ideolóxico-político, aproba dous decretos que afectan aos 
contidos mínimos da ESO e do Bacharelato. Son o preámbul6 dunha Lei de Calidade que na Primave
ra vai estabelecer tres itinerários para a ESO. Polo de agora, entre as mudanzas, a da matéria de His
tória en 2º de Bache~elato; que recupera un temário similar aoque estabelecia para 3º de BUP a Lei de 1970. 

ornando como pretexto o des
contento real coa LOXSE, o PP 
iniciou unha reforma que vai 
máis alá da homoxenización das 
matérias humanísticas -impul
sada sen éxito pola ex-ministra 
de Educación Esperanza Agui
rre- e que acabará, segundo 
advirten representantes da co
mu nidade educativa, coa non 
discriminación dos alunas se
gundo o seu rendirñento. 

A Ministra de Educación, Pilar 
del Castillo-sinala que esta re
forma "insértase nun proxecto 
global c;:te mellara do sistema 
educativo" e que incluirá cám
bios da formación profesional e 
a futura Ley de Calidade,. coa 
que o Ministério reformará a tres 
leis educativas non universitá
rias: LOXSE, LODE e LOPAC. 

Alberte Ansede, presidente da 
Asociación Socio-Pedagóxica 
Galega (AS-PG) sinala que as 
mudanzas que ensaia o PP, lon
xe de atallar a situación, poten-

ciarán un ensino máis memorís
tico e provocarán un maior in
cremento no número de suspen
sos, que afectará fundamen
talmente aos qu.e non dispoñen 
de medidas de protección contra 
o fracaso escolar. "Non se po
ñen novas méios para mellorar 
a aprendizaxe. Simplesmente 
.amplíanse e por decreto os pro
gramas das matérias. Pero é fá
cil decatarse de que os-libros de 
texto por ser máis voluminosos 
e máis caros non equivalen a 
alunado máis formado". _, 

Sobre isto, Francisco Rodríguez 
catedrático de Língua e Literatu
ra e deputado do BNG no Con
greso aponta que o problema 
"non se resolve aumentando os 
contidos .ou as horas das maté
rias, estabelecendo temários ex
cesivos e abrumadores". Do que 
se trata é de "conseguir espertar 
o interese do estudantado polas 
matérias, pala leitura". "Ninguén 
será ,tan iluso como para pensar 
que sen r~cfucir o número de 

alunas por aula, sen medidas 
para a atención na diversidade, 
sen docentes suficientes para 
levar a cabo un ensino máis per
sonalizado ou para facer desdo
bres, vai diminuir o fracaso es
colar", engade Anxo Louzao, re
presentante da CIG-Ensino . 

O Ministério· poderia apresentar 
dentro de seis meses a nova lei 
que, segundo explicou a pró
pria ministra introducirá itinerá
rios formativos distintos no 2º 
ciclo da ESO, desde os 14 
anos. Un para os que continua-

. rán os seus estudos no Bache
relato, outros para os que van 
para a Formación Profisional e 
un terceiro para os que cami
ñan cara o mundo laboral. "Re
mátase co princípio de que até 
os 16 anos, o ensino é igual pa
ra todos. Se permitimos que a 
escala oferte un énsino segre
gador, e.staremos potenciando 
a marxinación e incrementando 
a exclusión social", di o presi
dente da AS-PG. 

Que pasa coa relixión? 

Coa sua reforma a ministra de 
Educación , Pilar del Castillo 
aumenta as horas a impartir 
Matemáticas e Língua Españo
la, a costa de reducir o horário 
de Plástica e de Música. Pero 
"por que non se fai a costa da 
relixión?" -pergúntase Anse
de- e "por que se permite que 
nun Estado laico se adique o 
triple de tempo ao adoutrina
mento n1,mha determinada reli
xión que á Educación Musical 
ou Plástica ou Visual?", enga
de. 

Eco galego? 

Outra das incógnitas é a de 
que vai acontecer coa Língua 
Galega, unha vez que o Gover
no decide incrementar as horas 
de Língua Española, unh,a en 
2º e outra en 3º da ESO, igual 
que as Matemáticas. O 'Conse
lleiro de Educación, Celso Cu-

Pasa á páxina seguinte 
, .. . '" . ··~ 
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Vén da páxina anterior 

rrás indicou que en calquer ca
so a carga lectiva de Língua 
Española non vai ser ~uperior 

a de Galego, pero desde a CIG 
advirte1_1 que isto vai supor re
percutir nos horários e noutras 
matérias. 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

O profesorado :non . conta 

A falta de diálogo coa comuni
dade educativa tamén caracteri-

Comparación dos temários de história 

Nova reforma (29 ele bacharelato) Estrado da Lei de 1970 (39 ele BUP) 

zou o ensaio de reforma da mi
nistra Pilar Del Castillo, ún "se
cretismo" que criticaron a nivel 
de Estado tanto a confedera
ción de país laica CEAPA, co
mo CCOO e UGT. Estes sindi
catos tamén manteñen que "a 
reforma non vai solucionar os 
problemas da educación secun
dária" é amósanse preocupa-
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1. As raices. Hispánia romana. ~ 1. Fundamentos étnicos e culturais. Raices de Es-
A monarquia visigoda. paña no Mediterráneo prerromano. Hispánia no 

2. A península Ibérica na ldade Média J- mundo romano. 
3. A penrnsula Ibérica na ldade Média:' os reinos 2. A peculiarización histórica de España : Defini-

cristianos. ción dos reinos ibéricos. A pervivéncia de ras-
4. A baixa ldade Média. Os cincos reinos gas socioeconómicos medjevais. 

, dos por como pode afectar ao 
profesorado e a pola atitude de 
"desprécio polo diálogo" coa co7 
munidade educativa que amo
sou o Ministério. 

A CIG, organización sindical 
maioritária no ensino en Galiza, 
coñeceu os seus contido~ . polos 
méios de comunicación. "E preo
cupante que se pretenda modifi
car, de maneira . clandestina, os ' 
actuais currículums, sen trans
mitir nengunha información e 
sen abrir de~ate algun entre o 
profesorado. E máis, nen sequer 
se tratou nos foros onde están 
representados todos os sectores 
da comunidade escolar, nen nos 
órganos de representación dos 
ensinantes", indica Louzao.+ 

5. Os Reis católicos :r 3. A universalización: A España dos Reis Católi-
6. A España do século XVI. cos. _ 
7. A España do barroco. 4 Dificuldades de modernización 
8. O século XVII: os primeiros Borbóns. ~ -Comenzos da España Borbónica 
9. Crise do antigo réxime. ~ -Descomposición do antíguo réximen 
1 O. A construción do Estado liberal. ~ -A España isabelina: mentalidade romántica e 

11 . O réxime da Restauración 
réxime liberal 
-A España da restauración 

5. Intentos de recuperación . As novas formula
cións da vida española 

12. Afonso XIII. A crise da Restauración. :...Os problemas do reinado de Alfonso XIII 
-A cris.e da monarquia constitucional 13. A Segunda República 

14. A guerra civil -A segunda. república 
15. España durante el franquismo -A guerra de España 
16. A España democrática 

Temário actual 

1. Fontes e procedimentos para o coñecimento histórico. 4. A España da Restauración 
2. As raices históricas da España contemporánea. 5. España no mundo de entreguerras 
3. Construción do estado liberal e intentos democrati- 6. España durante o franquismo 
zadores 7. A recuperación democrática 

Da 'Hispania romana' á 'España democrática' 
"A modificación do temário de 
História responde á necesidade 
de buscarlle unha xustificación 
histórica á nación española des
de tempos inmemoriábeis", ex
plica o historiador Bieito Alonso, 
que engade que desde o ponto 
de vista pedagóxico o temário é 
praticamente inabarcábel. "Os 
temas de história contemporá
nea, curiosamente os máis com
prometidos, non se darán por 
falta de tempo", anúncia. Alon
so tamén é da opinión de que co 
novo temário e con semellante 
grao de concreción, non queda 
espazo para que as comunida
des autónomas poidan facer un,
ha ampliación do currículum. "E 
unha invasión e un retroceso", 
afirma. 

O Ministério deféndese arguindo 
que é un erro formular os proble
mas en termos de recuperación 
ou non dos temários. "A História 
esta feita e os temas de história 
están aí. A História de España 
data de hai moito e os feítos e 

periodos están previamente defi
nidos", aponta a ministra. 

A nova matéria -que o PP non 
puido nomear "História de Espa
ña", porque non o permite a LOX
SE- tamén topou coas críticas 
das mocidades nacionalistas. Os 
CAE, organización de estudantes 
de ensino médio critican que o 
PP utilice as "Humanidades como 
arma de propaganda", tratando 
de negar a existéncia doutras re
alidades históricas. "A nova maté
ria, remítenos a épocas pasadas, 
ao centralismo máis ráncio, che
gando incluso a ser de dubidosa 
constitucionalidade", quéixase o 
portavoz da organización estu
diantil, Miguel Villaverde. 

"Só queremos para as nosas res
peitivas línguas e culturas o direi
to a que vivan· con normalidade 
nos seus territórios, sen marxina
lizacións, nen discriminacións -di 
Rubén Cela, secretário xeral de 
Galiza Nova. Queremos que se 
teña en canta a história dos no-

sos povos, sen os cais non se 
pode explicar a situación actual 
da península Ibérica, a non ser 
tersiverxando e manipulando. O -
Governo estatal mantén unha 
postura co.ntrátria a unha con
cepción da democrácia como 
pluralidade, contrário á liberdade 
de investigación e docéncia, den
tro do máis escrupuloso respeito 
ao espíritu científico". 

"As modificacións propostas ve
ñen a confirmar que os anterio
res informes de supostos exper
tos sobre as humanidades e da 
Académia da História estaban 
orientados a preparar o camiño, 
eran a avanzadilla e o soporte, 
supostamente científico para 
avalar uns cámbios curriculares 
no ensino da História -apontan 
desde a CIG. O enunciado de 
moitas unidades temáticas ama
sa unha visión excluinte, res
ponde a razóns políticas e ideo
lóxicas para reafirmar a visión 
dunha única história comun para 
todos os españois". • 

Un estudo do Governo basco di que os decretos 
invaden competéncias. autonómicas 
As comunidades autónomas go
vemadas polo PSOE e Catalunya 
condicionaron o seu apoio ao fi
nanciamento prometido polo Mi
nistério. Non é da mesma opinión 
o PNV que rechaza a reforma de 
secundária porque invade compe-

, téncias autonómicas. Segundo un 
informe encarregado polo Gover
no basco," ao comparar os temas 
e os epígrafes de cada matéria 
cos que están actualmente en vi
gor, obsérvase un incre!llento mí
nimo do ·100% en noves contidos, 
en case todas as matérias. 

O Governo basca asegura que 
ao sumar os incrementos en ca
da matéria, a cifra ascende ~ un 
1. 700% máis de contidos que 
hai na actualidade, só no míni
mo que lle corresponde fixar ab 
Estado. Segundo sinalou o vice
conselleiro de Educación basca, 
Alfonso Unceta, estase produ-

cindo "unha invasión clara de 
competéncias das comunidades 
ao estabelecer un currículum 
tan ámplio que se sale do 55% 
que debe fixar o Governo para 
as comunidades con língua pró
pria e o 65% nas que non a te
ñen". Os éontidos de Língua Es
pañola, por exemplo, aumentan 
nun 400% e os de História pa
san de 7 tem-as a 16 bloques 
con 3? temas. 

Pero Del Castillo mantén que o 
prÓblema até o de agora radicou 
precisamente na falta de defini
ción dos temários das ensinan
zas mí imas que daba lugar a 
"versións demasiado distintas" e 
''formula problemas para a mobi
lidade das famílias que van dun
ha comunidade a outra". 

Ao fio deste intento de horn..oxe
neización dos curriculums, o de-

putada do BNG, Francisco Rodrí
guez sinala que Catalunya exer
ce as suas competéncias e vai 
defender os seus contidos. "O 
problema máis grave atopámolo 
en Gali:za, onde o a Xunta actua 
de xeito mimético a respeito do 
que pecide o Govemo central", di. 
A CIG tala de "siléncio Cól)lplice" 
por parte da Coh~ellaria. "E paté
tico que o señor conselleiro 

·aplauda as modificación sen an
tes estar debatidas. e contrasta
das coa comunidade escolar ga
lega, ainda que teñan repercu
sións negativas no -noso 'sistenia 
educativo e concretamente no 
profesorado -di o representante 
da central sindical, Anxo Louzao. 
Celso Currás actua máis como 
militante do PP que como Conse
lleiro. Non se pode entender dou
tra maneira cando, nen sequer 
reclamou que foran consesuadas 
coa comunidade autónoma".• 

Mu~aos pais 
para que .muden 
os fillos 
Existe, certamente, un descontento entre o profesorado dos 
distintos ciclos co actual plano de estudos. Uns protestan 
porque os coñecimentos cosque cheg.an aos sucesivos ciclos, 
desde a ESO á universidadede, non se corresponden en nada 
cos que debian de ter aproveitado', senda, en ocasións, unha 
espécie de analfabetos funcionais. Outros porque non existe o 
mínimo interese por parte dun sector do alumnado polo 

"estudos, o que impide a sua aprendizaxe e dificulta o dos 
demais, mesmo a pacífica convivéncia escolar. 

Este clima real é aproveitado polo PP para realizar outra nova 
reforma dos planos educativos. _Certamente o anterior ten 
lagoas, como as tiveron os que o precederon. Pero estas eivas 
veñen dadas maiormente pela falta de médios para cumprir este 
plano, máis que pela própria filosofía ou pela sua inadecuación 
á realidade da xuventude. Hai que ter en canta que o PP se 
opuxo á LOXSE desde un primeiro momento e que, na Galiza, 
non investiu os recursos necesários para a sua implantación. 
Recursos que foron retraídos cara o ensino privado. 

Tampouco estaba conforme o PP con estes planos de estudos, 
que, con ter fallos, partía dunha visión máis igualitária do 
alumnado e da sociedade, sen tentar discriminar aos alumnos 
xa desde os primeiros cursos, fomentando as desigualdades 
sociais. Desigualdades que tentaron de acrescentar logo 
potenciando o ensino privado xa desde as garderias. 

O PP impón agora uns cámbios sen contar coas organizacións 
políticas e sociais, pero, sobre todo, co estamento docente. 
Tampouco·ten en canta as competéncias autonómicas coas 
que colisiona abertamente. Por se non fose bastante, máis 
unha vez, fálase de cámbios pero non se tala de recursos. . 

É no aspecto de troces das horas lectivas onde o PP fqi máis 
fincapé e trata de adaptalos á sua ideoloxia. Incide nos 
cámbios na história, pretendendo voltar á memorística dos Reis 
Godos, e abandonando os dous últimqs séculas no proxecto 
curricular, porque, precisamente eses séculas, non foron nada 
gloriosos para a sua idea de España. 

Os cámbios en matemáticas e língua española, que pretenden 
fac~r a costa das línguas próprias, réstanlle horas lectivas a 
outras matérias de expresión, como música ou as artes, pero 
non asi á relixión. Algo que non require xa un mínim0 
comentário. 

Ainda así, o PP non se. atreveu a impoñer directamente o 
plano que tiña deseñado e coutouse para que sexa a práctica 
profesora! a que volte ao ensino tradicional, sinónimo, para 
eles, de coñecimento e de pensamento adecuado á sua 
realidade de España. 

Por máis que o pensen, os contidos non garanten o 
pensamento único (xa se viu o qüe pasou no franquismo) e, 
tampouco, un maior:- coñecimento nas matérias fundamentais, 
comprender o que se le e saber expresalo, que é onde 
realmente fallan os alumnos de agora. Estas eivas non hai 
que carregalas exclusivamente no sis.tema educativo, senón 
que as causas son máis amplas. Están entroncadas na -
própria sociedade. Teñen moito que ver coa televisión e os 
seus programas, cos ordenadores e os seus xogos, co 
isolamento dos rapaces que non se expresan xogando, e co 

" pouco tempo que os pais lle pode adicar aos seus tillos. Os 
coñecimentos dos nosos escolinos, máis que dos planos de 
.estudos, son froito da sociedade tecnificada e deshumanizada 
na que vivimos. As illas sociais levan consigo tamén illas de 
coñecimentos. Seria moito máis efectivo tentar mudar un 
pouco aos país para que muden ·os tillos.+ 

ANOSA TERRA 
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Co respaldo a Fraga (7 de Setembro) o presidente da CEG quixo retrasar a Sua dimisión 

· Patronais galegas~ · 

Xunta e CEOE peden a cabeza de Ramilo 
* G. LUCA 

António Ramilo, presidente da Confederación de Empresarios da 
Galiza (CEG), xogou o 7 de Setembro pasado unha ~as últimas ba
zas que .lle quedaban para tapar un burato de mil millóns nas can
tas da organización patronal: visitou ao presidente da Xunta e ofe
receulle o seu voto para as vindeiras autonómicas. Pero o salto sen 
rede do Presidente en apuros tiña a dimisión como final anunciado. 

O apoio do presidente da pa
tronal á candidatura de Fraga, 
anunciado en rolda de prensa 
en Compostela despois da visi
ta oficial , correu coma un arre
guizo pola patronal. Como de- . 
tensor dos intereses da planta 
comercial grande e da liberda
de de horários, Ramilo está en
frontado aos pequenos· comer
ciantes , que viven a chegada 
das trans-nacionais coma un 
estado de sítio. Tanto o BNG 
coma o PSOE protestaron polo 
apoio da CEG a Fraga, expre
sado durante unha visita de ca
rácter institucional. Xesús Pal
mou, secretário xeral do PP , 
intrigou ainda máis á oposición 
parlamentar ao escusar o chu
pinazo pre-eleitoral do presi
den.te da patronal coma unha 
entrevista privada e a declara
ción final coma un voto amisto
so pela continuidade de Fraga 
no poder. 

Porén, o que tiña todo o aspec
to dun acordo entre amigos pa
ra se axudar na re-elección , 
collera desprevenido ao presi
dente da Xunta que empregou 
con Ramilo, diante das cáma
ras da TV, o idioma diplomáti
co da descortesía. Depois da 
entrevista Fraga preferiu botar 
balóns tora e calificar o encen
tro coma unha conversa non 
institucional. Ramilo deixara no 
despacho do Obradoiro a des
cripción dunha importante via 
de auga contábel no barco da 
patronal que poderia ter solu
Ción co préstamo dunha poten
te bomba de achique por parte 
da consellaria de Promoción de 
Emprego. 

A situación económica da CEG 
non era un segredo para a 
\)(unta porque Ramilo estaba a 
~rnsaiar dende había un ano di
versas vias de saida para a 
crise e a principal delas tiña 
que ver co Governo autonómi
co. O presidente ·da patronaJ 
propuxera o traspaso do edifí
cio social á Xunta, pero a pro
posta foi recusada pola frac
ción da CEPYME que escoita 
as proclamas globalizadoras 
de Ramilo coma as de alguén 
que quer acabar con eles. ·En
tre os asociados da CEG circu
laba a información de que a di
rección autonómica axudaria a 
liberar a hipoteca que pesaba 
sobre' o local mediante un cré
dito de 500 millóns. Todas as 
perguntas da asemblea no 
sentido de certificar esta pro
posta obtiveron como resposta 
a reclamación dun voto de 
confianza para a directiva, que 
foi recusada. 

Excluido das listas de AP 

Antonio Ramilo petou tamen na 
porta da CEOE na procura dun 
aval para un crédito de 20 mi
llóns a 15 anos pero a actual 
directiva de Madrid non quixo 
favorecer un presidente que 
ten protagonizado desafios fa
mosos co cúmio do partido 
conservador, despois de Fraga 
negarfle a inclusión nas listas 
de AP por Pontevedra no ano 
1978. Outra proposta foi a de 
asinar un convénio con diferén
tes bancos para promover en
tre os asociados da CEG ·as 
pensións privadas a cámbio 
dun aval que permitise afrontar 
a débeda. 

Despois de vendido o negócio 
familiar, o ex-alcalde falanxis
ta de Vigo administrou a pa
tronal xunto con outro empre
sário fracasado, Rafael Sán
chez Sastres. Dende a direc
cion da CEG, Ramilo conser
vaba un enorme poder sobre a 
.confederación de case 50.000 
empresas e a administración 
dos cuantiosos fondos conce
didos pala Xunta para cursi
ños de formación. Entre os 
opositores de Ramil'o dentro 
da CEG, a política seguida po
lo presidente foi a do reparto 
aleatór'io de favores segundo 
un esquem.a claramente caci
qu il. O esforzo por conter un
ha crecente oposición, sobre 
todo entre as p·equenas em
presas, abrigaba á dirección a 
calcetar con fios que xa tiñan 
outra asignación na contabili
dade. As relacións exteriores 
da CEG, comezaron a resen
tirse despois de 1996 polo las- . 
tre franquista de Ramilo e a 
carísima franqueza coa .que 
defendia o despido libre fronte 
a estratéxia envolvente de 
Arenas, de sementar contra
diccións internas no interior 
dos sindicatos. A mellar de
mostracion do fracaso de Ra
milo é o silenzo de Cuevas, o 
despego da Xunta e a resis
téncia dos presidentes provin
ciais da CEG a asumir unha 
crise que non consideran· sua. 
Os empresários das PYM ES 
do metal, por exemplo , coidan 
que a factura máis barata para 
remontar a crise é a cabeza 
de Ramilo. Namentres, o ex
empresário do granito espera 
a chamada providencial da 
CEOE coma nos seus tempos 
de alcalde confiaba na inter
vención do ministro da Gover
nación de Franco para espan
tar a golpe de clarín aos acre
dores ou ás asociacions de vi 
ciños alporizadas . + 
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A peste inglesa, capítulo segundo 
En 1885, unha partida de bois importados de 
Rúsia meteu a peste nas cortes inglesas que 

' perderon por esta causa meio millón dé cabe~ 
zas. A peste rusa, mal chamada peste inglesa, 
extendeuse logo a Bélxica, Holanda e Franza. 
A produción de carne da Galiza viveu anos 
es pléndidos. Case o set e por cento das 
345.000 cabezas de vacún que importaba In, 
glaterra, saían de portos galegas, a só 48 ho~ 
ras de navegación de Por.tsmouth ou Sout~ 
hampton. 

) 

Os compradores ingleses sab ían escoller. N on 
é por casualidade que as reses do Coto Misto e 

do Val de Chantada fosen as de mais alto pre, 
zo. Tanto é así que intermediários ingleses for~ 
zaran con cruces o aumento da producción da 
rubia barrosá e arruinaron o mercado en favor 
das reses americanas. 

A peste inglesa vella non chegara aquí porque 
Galiza daquela non importaba carne. Esta no~ 
va peste inglesa de Kreutzfeld~ J akob é ben d-o, 
ada de contaxiar sobre un país que, sobre to, 
do, importa gado como ben se pode ver n a Se~ 
mana Verde. Estabamos preocupadísimos polo 
reactor do Tireless e aquí atracaba outro barco 
letal con gado apestado n a adega. • 

-
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O BNG acusa a Fraga de usar coa emigración o mesmo critério de cando, sendo ministro, dirixiu as grandes campañas publicitárias 
que fomentaron a marcha dos gálegos. . . A.N.T. 

Fraga despreza as propostas nacionalistas 

O BNG propón reformar a lei eleitoral 
• para garantir 

os direitos políticos dos emigrantes 
* X.C. 

Unha documentadísima pro
posta de modificación lexisla
tiva do BNG, para garantir o 
derelto a voto dos emigran
tes, foi despachada con des
prezo polos dirixentes do PP. 
A proposta nacionalista está 
dirixida a completar a lexisla
cló n sobre o derelto a voto 
dós residentes ausentes, e 
vincular ese recoñecemento 
pleno de cidadania galega 
cos censos de povoación, o 
que suporia modificar o nú
mero de deputados, senado
res e mesmo a aportación eco
nómica do Estado a Galiza. 

Un dos momentos estelares do 
último debate sobre o Estado da 
Autonomia, foi a aceitación na 
tribuna por Fraga da proposta do 
portavoz nacionalista, Xosé M. 
Beiras, de que se estabelecesen 
coléxios eleitorais en consulados 
e. embaixadas. Agora que se in
troduce no rexisto do parlamento 
esta proposta o presidente da 
Xunta caricaturízaa e asegura 
que o que propón o BNG suporia 
que os emigrantes terian que pa
gar novos impostos. 

O rexeitamento de Fraga tivo rá
pida contrarréplica do grupo na
cionalista que asegura que "as 
povoacións de dereito están in
tegradas por moitas máis perso
as das que son contribuintes, 
por exemplo os nenas, que te
ñen dereito a receber presta
cións da sociedade sen ter obri- . 
gas fiscais, por isa os nacionalis
tas pensamos que o señor Fraga 

está mentindo coa intención de 
amedrentar á emigración ao 
identificar o respeito e recoñece
m ento dos seus dereitos coas 
abrigas dos contribuintes". 

A proposta do BNG detalla mi
nuciosamente os cámbios que 
se deberian introducir na lexisla
ción eleitoral galega e española 
para garantir a emisión libre e 
informada do voto por parte dos 
emigrantes. Asi contempla que 
se debe financiar o envio de ma
terial eleitoral por todos os parti
'dos e reservar locais específicos 
nos diferentes paises para a ce
lebración de actos eleitorais, co
mo se fai no território nacional. 

Considera que se deben equipa
rar os procedementos de vota
ción de residentes e aus~ntes e 
estabelecer a posibilidade de 
que non sexa o voto por correo 
o principal sistema de votación 
destes últimos, "débense insta
lar mesas nas embaixadas, con
sulados e demais centros e lo- . 
cais públicos españois no es
tranxeiro como procedemento 
normal tamén para os residen
tes no exterior". O voto por. co
rreo, entanden, debe ser o me
canismo excepcional e debe ter 
características semellantes ao 
sistema que se segue para este 
procedemento polos residentes 

. no interior, "como mecanismo 
imprescindíbel para garantir o 
exercício persoal, libre e intrans-· 
feríbel do voto". 

30.000 millóns anuais 

Na roda de prensa na que infor-

mou desta proposta, Xosé M. 
Beiras asegurou que se a partir 
de agora en todos os procesos 
eleitorais se debe ter en canta 
aos residentes ausentes no cóm
puto de representación povoacio- · 
nal por província. Calcúlase que 
só na Galiza pode haber unhas 
300.000 persoas ausentes cen
sábeis, o que significaría unnha 
nova distribución de concellais 
(só en Ourense o 15% do censo 
vive no exterior). 1amén suporia 
isto que Ourense recuperaría o 
deputado que perdeu na lexisla
tura anterior e que Lugo obteria 
un novo. No Senado este au
mento no censo implicaría que 
fosen catro e non tres os senado
res de designación autonómica. 

Pero no terreo económico ta
mén deberia repercutir este au
mento real no censo, toda vez 
que as aportacións do Estado 

· ás corporación locais teñen co
mo factor fundamental o número 
de habitantes. A aportación ao 
conxunto dos Concellos e a6 or
zamento autonómico deste cóm- , 
puto povoacional máis acorde á 
realidade cidadá suporia, en cal-
cu los do BNG, uns 30.000 mi
llóns anuais. 

A afirmación de Fraga ·sobre 
que is·o suporia reclamar tamén 
impostos municipais, estatais e 
autonómicos aos residentes au
sentes, ignora a manterita a 
aportación económica indirecta 
dos emigrantes atravéso de 
múltiples investimentos e reme
sas de cartas, tradicionalmente 
alonxadas de Galiza pela mecá- · 
nica de investimento bancário. + 

ANOSATERRA 

. A Xunta non mercou 
senón que subvencionou Benposta, 
di Barreiro Rivas . 
Segundo o relato que o ex vicepresidente da Xunta, Xosé 
Luis _Barreiro Rivas, fixo no xulgado nº 6 de Ourense o 
Martes 21 de Novembro, a Xunta nunca mercóu os terre- · 
os de Benposta que agora reclama. Barreiro Rivas com
pareceu ante a xuiz que tramita a demanda posta pela 
Xunta contra os responsábeis da Cidade dos Muchachos, 
na que ·argumenta que os terreas lle pertencen. Ben dife
rente foi pois a vérsión do daquela, 1985, membro do go
verno, na que sinala que os 82 millóns que o Governo de· 
Fernández Albor entregou a Benposta constituíron unha 
"subvención encuberta" e que, en todo caso., o valor da 
propriedade era moito maior. Segundo .o ex vicepres_iden
te, o Padre Silva ·acudiu a Xunta ante a crise económica 
que sufria a Cidade dos Muchachos; ao non poder conce
derlle unha subvención directa por estar pechados os or
zamentos, decidiron asinar un documento de cesión polo 
que o Governo se comprometia a construir vivendas so
ciais .. Naque! momento e segundo relatou Barreiro Rivas, 
pensouse en construir ·as vivendas cando foran transferi
das as competencia en matéria de vivenda, ou en que 
Benposta, no momento no que puidera, devolvera os car
tas. "En nengun momento a a Xunta pensou nunha adqui
sición os terrees", afirmou. A sua testemuña supon un va
rapao para a Xunta nesta dem~nda. Técnicos de Xestur xa 
quixeron ocupar a finca duas veces desde finais de 1999, 
senda impedido polos próprios nenes que viven en Benpos
ta. A Xunta quer os terreas para, dentro do proxecto Ou
rense cara o novo milénio, construir un estadio de futbol. + 

O PP re~ra a moción de censura en 
Camariñas · 

5 

Formalizou o Ums 20 de novembro o PP de Cámariñas a 
retirada da moción de censura contra o ·alcalde Xoán Bau
tista Santos, do PSOE. Os seis concelleiros populares 
aparcaron a moción tras a adverténcia da dirección 
provincial do partido de respeitar o pacto antitransfuguis
mo. Sen embargo, o portavoz do PP, Ruperto Mosquera, 
amosouse molesto pota decisión e mencionou que outras 
mocións de censura levaranse a cabo anteriormente. 
Ademais sinalou que o PP provincial non autorizaba a 
moción pola proximidade das eleicións. + 

Palmou, 'dispostO' a negociar 
con BNG e PSOE o Valedor do Povo 
De "absoluta disposición" calificou o Luns 20 o secretário xe
ral do PP, Xesus Palmou, a postura do seu partido para ne
gociar a substitución de Xosé Cora como Valedor do Pavo. 
Os populares apostan por Xosé Vázquez Sande e, ainda . 
que non houbo comunicación formal cara o BNG e PSOE, 
os partidos da oposición manifestaron a sua disconformi
dade pala eleición deste cárrego sen consultas. Palmou 
asegurou que de inmediato se reuniria cos dous partidos.+ 

Non habia probas na condea 
a Oliva Rodríguez por colaborar co EGPGC, 
di o Constitucional 
Oliva Rodríguez foi condeada a seis anos pola Audiéncia 
Nacional por colaborar co Exército Guerrilheiro do Povo 
Galega Ceibe. Máis tarde o Supremo i'ebaixaria a condea 
a catro anos por un delicto de "colaboración con banda 
armada en grao de frustración". Agora -Oliva Rodríguez 
saiu dias atrás da prisión- o Tribunal Constitucional con
sidera que non habia probas de ahondo para condeala .. O 
fallo do Constitucional di que "o Supremo, na sua sentén
cia, debia ter exteriorizado as razóns polas que unhas de
claracións realizadas en termos exculpatórios puideron 
ser valoradas como unha confesión, chegand.o a ser a ba
se única na que fundamentar a declaración de 
culpabilidade. Non o fixo".+ 

Denúncian as obras ilegais 
dun parque eólico no Candán 
A Federación Ecoloxista Galega denunciou na Fiscalia 
da Audiéncia Provincial de Pontevedra, o Xoves 16 de 
Noyembro, que a empresa Gamesa Eólica cornezara 
as obras para un parque eólico na serra do Candán. 
Este es.pazo, nos concellos de Forcarei, Silleda e Lalín, 
está declarada provisoria!'Tlente pola cansellaria de 
Meio Ambiente como Espazo Natural de Réxime de 
Protección Xeral. Gamesa Eólica realizou xa a·apertura 
de várias pistas, desterramento e voaduras nunha hec
tárea, asi como bases· para várias torretas eléctricas.• 
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""' ARXENTINA, A FOLGA QUE VEN 

Acabo de ~hegar a Bos Aires. En todas as 
partes vese carraxe comida', protestas con 
cortes de estradas (rotas), e unha adminis; 
tración desprestixiada. Estamos enriba 
dun volcán. Non xa porque sectores en; 
teiros da sociedade están por baixo do lis; 
tón da pobreza, senón porque falta ilusión 
e confianza nos partidos políticos exis; 
tentes. Un tras outro fóronse "queiman; 
do", desde Menem, até De La Rua ou 
Chacho Álvarez. "Todos son iguais"_pensa 
a xente, que míra neles aos "vende pátria" 
submisos aos intereses estranxeiros, perso; 
as corruptas e almpcadas do povo. 

O certo é que os sucesivos axustes, se; 
guindo as recetas do Fondo Monetário In; 
temacional e do Banco Mundial, buscan; 
do unha saída miragrosa á grave crise eco; 
nómica, só permitiron apreseI).tar unhas 
boas cifras macroeconómicas, mentres a 
maioria da povoación se afundia no pozo 
da desregulamentación laboral e a preca; 
riedade. E a xente se pergunta, como po; 
de ser posíbel que aconte~a esto cando 
nós cumprimos todo o que se nos pediu 
desde estes organismos internacionais pa; 
ra sair da crise ? ... Por eso, agpra cando se 
peden novos sacrifícios, para que o Banco 
Mundial dea un novo crédito que saque 
ao país da falta de liquidez, ninguén con; 
fia, e a maioria pensa que é un novo cara; 
melo envelenado que afondará, ainda 
máis, a miséria e marxinación da clase 
traballadora e as clases médias. 

Neste marco, está convocada a folga de 36 
horas os días 23 e 24 pola Central de Tra; 
halladores Arxentinos, dirixida por Víctor 
De Gennaro, e a CGT "rebelde" de Moya;· 
no, ao que se aderiu a CGT "oficial" de 
Daer, pero só o dia 24. O govemo está a 
facer intentos de última hora· para frear a 
protesta e pedir, cando menos, que esta 
non faga cortes de rota, para dar a rnaior 
sensación de normalidad e posíbel. Todo 
indica que o paro vai t~r éxito e que o go; 
verno pode actuar con dureza <liante da 
protesta. Se asi fose, na Arxentina póden; 
se precipitar moitas causas. Por exemplo, 
que aumente a distáncia entre o FREP A; 
SO e os Radicais, ainda que durante o úl; 
timo ano, e"alén das declaracións fomiais 
e tácticas eleitorais, ambas form~cións pu; 

MANuELMERA 

xeron os intereses partid~rios por riba da 
grave situación sodal. 

Pase o que pase, o cerro é que o país vaise 

Víctor De Gennaro leva anos debatindo e 
propondo unha resposta global (o Encon; 
tro do Novo Pensamento que se acaba de 
realizaré unha demonstración disto), bus; 

· inzar de novas alterna; 
tivas políticas, porque 
é o que pede a . grande 
maioria do povo, canso 
de partidos esgotados e 
desprestixiados. Seria 
preocupante que, má; 
lia esta posibel multi; 
plicidade de respostas, 
ainda partindo de pos; 
turas sanas, fosen inca; . 
paces de . arte llar unha 
alternativa política e 
social que teña a am; 
plifode necesária, un 
programa de redistri; 
bución da riqueza, e 
un xeito de facer polí; 
tica máis participativo 
e democrático. Neste 
contexto é que a CT A, 

,.A 
Arxentina va1se 

inzar de novas 
alternativas políticas, 
porque é o que pede a 

grande maioria do 
povo, canso de 

partidos esgotados e 
desprestixiados" 

cando o encontro con· 
todos os sectores so; 
ciais agredidos, e 
plantexando a mobili; 
zación non só para 
acadá.r respostas aos 
temas concretos se; 
nón ao próprio mode; 
lo. Todo indica que é 
moi posíbel que sexa 
desde a CT A que na; 
za unha nova alterna; 
tiva política para mu; 
dar o país·. Unha al; 
ternativa que abra 
unha xeira a esperan; 
za para esa grande na; 
ción do Rio da Prata, 
que tantos galegas re; 
cibiu, e agora olla co; 
mo se van moitos dos 

a diferéncia de calquer outra opción, parte 
con vantaxe e se apiesenta como un pro; 
xecto máis' maduro. A central que dirixe 

seus mellares fillos para a emigración.• 

MANUEL MERA é Presidente da CIG 

Xosé Lois 
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MANUELA LÓPEZ 
BESTEIROE 

O OSTRACISMO 
EVA VENTÍN 

En 1998, Manuela Lóp·ez Besteiro publica; 
ba no Faro de Vigo un artigo babeo o título 
de "Muller e liberdade". A Conselleira 
describía á muller de hoxe como "unha 
muller competitiva, formada e preparada 
intelectualmente". Acertaba plenamente 
nesta descripción, pero unhas liñas máis 
ababco Manuela Besteiro reflexionaba so; 
bre a relación existente entre avance so; 
cial e intelectual da muller e país desen; 
volvido ou subdesenvolvido economica; 
mente. As mulleres avanzan nos países ri; 
cose retroceden nos paises pobres e adver; 
tianos da necesidad.e de saber distinguir entre 
aquetas ideoloxías que permitían o avance 
social da muller daquelas outras que pola 
contra, condenaban ás mulleres ao ostracis; 
mo social e intelectual. Pois ben, hoxe, no 
ano 2000, nesta gran Europa onde a ide ; 
loxía imperante é casualmente aquela na 
que milita a autora do artigo, tamén se 
plantean casos de desigualdade laboral , en 
contra das mulleres e a favor dos homes. 
Ata os altos mandatarios europeos están 
preocupados polo escaso avance da muller 
no seo da UE. Según os datos aportados 
pola Comisión Europea, relativos a 1999, 
no sector privado existe unha diferencia 
salarial de ata un 28% entre homes e mu; 
lleres a igual categoría (sempre que conse; 
guimos acadar esa mesma categoría sen 
descriminación por sexo). 

Sen sair do Estado español, ideoloxica; 
mente correctísimo para a señora Bes; 
teiro, o número de mulleres maltratadas 
e asesinadas a mans dos seus compañei; 
ros supera os asesinatos cometidos por 
ET A. Asesinatos de mulleres amparados 
no escaso interés 
diante das denun; 
cias nas depen; 
ciencias policiais 
ou nun sistema 
xudicíal que per; 
mire o incumpli; 
mento das penas. 
Por outra parte, a 
tasa de desempre; 
go é moito maior 
entre as mulleres. 
E todo sen falar 
da doble xomada 
laboral. 

Non sei se se de; 
catará Manue la 
Besteiro de que 
aínda que , a cues; 

Sen sair do 
Estado español, 
o número 
de mulleres 
maltratadas e 
asesinadas a 
mans dos seus 
compañeiros 
supera os 
asesinatos 
cometidos 
por ETA. 

tión económica é 
importante, do que se trata é de que 
quen escravizou e escraviza é o sexo ma.5; 
culino e éste escraviza acó, nesta Europa 
global rica e politicamente correcta, na 
_India, en Siria ou en Afganistán. Do 
que se trata é dos xeitos de escrayitude. 
En definitiva, no marco de culturas dis; 
tintas, os _ problemas femininos son dis; 
tintos e os xeitos de superalos son outros. 

Hai que recordar que foi a ideoloxía da 
Conselleira a que máis contribuiu a es; 
cravizar á muller. Dende o xénero mascu; 
lino outorgado á divinidade capaz de ere; 
ar o mundo, pasando pola costela dunha 
figura de barro que nos situa na categoría 
de individuos de segunda, na utilización 
da muller como reclamo publicitario para 
o consumo desta Europa capitalista, sen 
esquecérmonos da Primeira dama, amante 
esposa e perfecta ama de casa que acle; 
máis recoñece en público que aínda que 
ela opina as decisións debe tomalas o seu 
esposo. Ana Botella parece que si está 
condenada ao ostracismo.• 
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PARLAMENTO 

O PP defendeu no Parlamento a uesh'atéxia" seguida polo conselleiro Hemández: Cachón, na foto á direita de Xaime Pita, no caso da "lexionella". A. PANARO 

Impiden a criación dunha comisión que clarexe se houbo neglixéncia 

Se se defende a sanidade, 
·non se pode investigar a lexionella, di O PP 

-<>-A. ESTÉVEZ 

Aínda que non vítima mortal, 
o conselleiro Xosé M!! Hernán
dez Cochón estase a conver
ter na primeira vftima política 
da fatal bactéria lexionella. O 
debate sobre como se proce
deu para detectar o abrocho e 
se houbo ocultamento de in
formación provocou unha 
vez máis os momentos de 
maior crispación no Parla
mento. Para o PP criar unha 
comisión d~ investigación 
seria igual a sementar dúbi
das sobre a sanidade pública. 

"O PP non vai contribuir á des
confianza no sistema sanitário 
publico", deste xeito Xusto Gon
zález Ballesta, deputada e nou
trora alcalde popular de Mos, ne
gaba a posibilidade de criar unha 
comisión, tal como demandaba 
Esquerda de Galicia e apoiaban 
BNG e PSOE. Ademais de no 
Xeral Cies, de Vigo, no coruñés 
Juan Canaleja hai indícios dun 
novo caso de lexionellosis. 

Para Guerreiro a comisión é 
precisa pala falla de informa
ción que se produciu durante o 
abrocho. "Nen o coléxio provin
cial de médicos, nen a xunta de 
persoal, nen o alcalde de Vigo, 
ao que o conselleiro intentou 
responsabilizar, tiveron infor
mación", sinalou. Mália que 
Hernández Cachón negaba coa 
cabeza, Guerreiro reiteraba 
que xa existian casos de afec
tados en Setembro e incluso en 

Agosto. "Existe o precedente 
de cidadáns mortos polo asper
xillus, do que ainda non se sa
be nada", engadia Xavier Casa
res, do PSOE. 

Vítimas en internet 

Os voceiros da oposición expli
caban ao conselleiro que non se 
trata de investigar a lexionella en 
si, "xa que é unha bacteria que 
está aparecendo en moitos luga
res", senón de saber se existiu 
neglixéncia. O deputado na
cionalista Ferreiro Abelleira rese
ñou que "queremos saber se non 
se fixo comunicación para non 
alterar o debate de autonomia" 
tal como publicara o xornal ABC. 
Asimesmo ilustrou a sua argu
mentación cun caso concreto, o 

da sogra dunha das deputadas 
presentes no pleno. "lngresou 
cun problema coronário o 24 de 
Setempro e recebeu a alta o 11 
de Outubro. Voltou ingresar o 16 
cunha neumonia e faleceu o 17. 
O dia 26 sae na prensa o seu 
perfil como unhas das vitima da 
lexionella. Cando os parentes 
van perguntar ao hospital, o xe
rente dille que non pode dicir na
da, que consulten na páxina de 
Internet da consellaria". 

A Ferreiro Abelleira este relato 
custoulle o calificativo de "ne
crófago" por parte de Gomez 
Ballesta, que insinou ademais 
que os representantes do per
soal sanitário buscaron rendas 
políticas neste caso. "A enfermi-

. dade está controlada e iso é o 

importante", recalcou. ' "Voste
des intentaron despistar con 
moitos focos, incluso acusando 
ao concello de Vigo de non ac
tuar correctamente", replicou o 
nacionalista. 

Hernández Cachón intentou di
simular a tensión do debate er
guéndose da cadeira para talar 
con González Ballesta, mentres 
o socialistas Casares intentaba 
chamar a sua atención. Garcia 
Leira tivo que apercibir ao titular 
de Sanidade para que escoitara 
o que lle estaban a dicer. Pero 
non foi posíbel que admitira 
nengunha das reclamapións dos 
grupo.s da oposición. "E que non 
escoitan a ninguén. Con voste
des non se pode ser sensato", 
sentenciou Anxo Guerreiro. • 

Perlas majóricc;r nun dia de choiva 
"Pero isto é un circo e eu nunca 
o vin escrito nos periódicos!", 
dicia uilha das asistentes ao 
pleno que, da tribuna do públi
co achegouse até os xornalis
tas. Era a primeira vez que 
asistia a un pleno e non daba 
crédito. Eiquí algunhas das per
las que puideron causar nesta 
mullera impresión de "circo". 

"Acabamos de abrir unha viei
ra e atapar unha perla" (Xoán 
Casares, PP, agradecendo o 
apoio da Cámara ao Parque 
Nacional das lllas Atlánticas"). 

"É bastant~ difícil atapar per
las nas vieiras, a non ser que 
sexan perlas majórica. Ainda 
que é probábel que o poder de 
Fraga fixera que as vieiras de
a n perlas." (Miguel Cortizo, 
PSOE). 

"Con vostedes non se pode in
vestigar nada, nen a sanidade 
nen o uso fraudulento de fun
dos europeos por parte da pa
tronal" (Anxo Guerreiro, EdG) 
"Habia que ver canto se levan 
os sindicatos" (berro nos esca
ños populares). 

"Se os ordenanzas do Parla
mento colocaran un poderí
metro na entrada, o señor Pi
ta daria un alto nível de into
xicación" (Alfredo Suárez Ca
nal, BNG) 

"Se dicimos que non estamos 
de acorde co plano de SoGA
MA, somos partidários da mer
da. Seguramente se dicimos 
que a política natalista de Ma
nuel Fraga fracasou, vostedes 
dirán que non queremos que 
os galegas fagan o amór'' (Al
fredo Suárez Canal, BNG). + 
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Apoio unánime 
ao Parque 
das lllas A~ánticas 
Ainda que os grupos da oposi
ción teimaron por incluir no fu
turo Parque Nacional das lllas 
Atlánticas, as Sisargas, as Lo
bei ras e Cortegada, o apoio 
para que se tramite axiña no 
Congreso esta declaración foi 
unánime. Xoán Casares, do 
PP, encarregouse de de
fender que só as Cies, Ons e 
Sálvora sexan incluídas neste 
espazo, o decimoterceiro que 
acadaria a distinción de Par
que Nacional no Estado. Xosé 
Manuel Pazos, de Esquerda 
de Galiza, iotentou tamén que 
se incluíra a Costa da Vela, 
pola proximidade coas Cies, 
pero os pQpulares argument-ª=-
ron os critérios de "insularida
de" e "homoxeneidade" para 
este Parque. Sen embargo, 
lembrou que Xosé Guiña cum
priria a sua promesa de inte
grar no Parque Nacional a illa 
de Cortegada, en frente de 
Carril , e que a Xunta está in
tentando adquirir. Pazos rese
ñou que '-'o parque nacia eiva
do para abaratalo". Durante os 
debates en comisión, o PP 
aceitou que no padroado do 
Parque Nacional incluíranse a 
tres representantes dos pro-
p r i etári os dos terreas. O 
PSOE tamén apoiou o ditame, 
o mesmo que o BNG, cuxa 
deputada Rosa Darriba, sina
lou que "é importante que a 
proposta chegue a Congreso 
co maior respaldo posíbel". + 

Primeiro 
desenvolvimento 
rural, 
despois a axéncia 
Repetiuse debate na sesión do 
Martes 21 de Novembro a res
peito da Axéncia de Desenvol
vemento Rural e das funda
cións sanltárias, temas xa in
cluídos neutras sesións, e que 
voltaron á Cámara ao redor do 
proxecto de lei de medidas fis
cais e de réxime orzamentário. 
Para o deputado socialista e 
ex alcalde de Ourense, Ma
nuel Veiga Pombo, a criación 
da Axéncia supón "máis barra 
libre para o governo á hora de 
repartir subvencións xa que 
non só se incluen proxectos 
agrícolas senón de calquera ti
po". O nacionalista Xesus Ve
ga perguntábase "que vai pa
sar coas sociedades de de
senvolvemento comarcal cria
das polo governo?". Para o 
BNG é preciso ter primeiro un 
diagnóstico do agro antes de 
criar un ente "cando non hai 
desenvolvemento territorial". 
Tamén foi rexeitada pola opo
sición a declaración "de utilida
de pública" das obras que aco
meta Augas .de Galicia, que 
se xustifican para garantir o 
abastecemento e para acon
dicionar os leiros leitos flu
viais. "Os cauces historica
mente véñense acondicio
nando eles sós. A natureza é 
asi", lembrou o deputado Pa
zos, de Esquerda de Galicia. • . 
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O Mérc:ares 22 celebráronse "!anifeitacións nas cidades e algunhas vilas. Nas fotos a celebrada en Compostela. A. PANARO 

Están convocadas polos CAF, os CAE e apoiadas por Galiza Nova 

As mobilizacións estudiantis 
continuan cun paro xeral 
o Mércores 29 de Novembro 
-0- P.B. 

Os estudantes de ensino médio e universitário manifestáronse o 
Mércores 22 de Novembro en diferentes vilas e cidades do país. 
Convocados polas organizacións estudiantis CAF e CAE, recla
man medidas en favor do ensino público. A mobilización estaba 
apoiada por Galiza Nova, que tamén está a desenvolver unha 
campaña na que denúncia a política educativa do PP. As manifes
tacións máis numerosas celebránronse en Compostela (na foto), 
Vigo, Coruña, Lugo e-Ourense. As protestas continuarán cuo pa
ro xeral que se vai celebrar o vindeiro Mércores.29 de Novembro. 

No caso da Universidade, ás 
reivindicacións concretas de ca
da campus , súmanse as de
mandas de que órganos de go
verno universitários aproben a o 
pago da matrícula en catre pra
zos, que o Ministério axilice o 
ingreso das bolsas de axud.a ao 
estudo e que a sua xestión sexa 
transferida á Xunta. 

Nos institutos, o alunado queí
xase da falta de financiamento 
que repercute na calidade da 
docénciá e que está a provocar 
que se repitan as eivas en canto 
a infraestruturas, material e pro-

fesorado que qs centros pade
cen desde a aplicación da refor
m_a educativa. 

Campaña ~e Ga/iza Nova 

"O ensino é un direito non ,un 
priviléxio" é a premisa funda
mental segundo a cal Galíza 
Nova iniciou a sua campaña. 
Responsabilizan ao PP da "pri
vatización e españolización" do 
ensino e critican o seu modelo 
de ensinanza- "cada dia máis, 
clasista, elitista e desvencellado 
da realidade galega". As moci
d ades do BNG lembran que 

mentres aumentan as axudas 
aos centros privados, non existe 
unha cobertura territorial nece
sária dos bacharelatos e moitos 
mozos "teñen que desprazarse 
diariamente grandes dist~ncias 
para poder asistir a clase cun 
servizo de transporte e comedo
res cada vez máis precário. A 
oferta de ciclos formativos é to
talmente ridícula e o abandono 
que vive a formación profesional 
é cada ves máis evidente", din. 

Nos institutos, 
o alunado 
quéixase 
da falta de 
financiamento, 
que repercute 
na calidade 
da docéncia. 

O camiño cando un estudante 
chega á universidade tampouco 
é doado. "O primeiro que hai 
que superar é a selectividade· e 
os números clausus; que fan 
que en moi poucos casos un e~
tude a carreira desexada". A isto 

· .unen o progresivo ·incremento 
das taxas universitárias -cando 
o acceso a unha bolsa de estu-

~ dos é cada vez máis difícil- e 
outros requisitos indispensá
beis para acceder ao mercado 
laboral como-son o CAP, o MIR. 
ou as pr$ticas non remunera
das. "A nosa língüa segue au
sente e en canfo aos contidos 
non se fai nada para adaptalos 
a nasa realidade", engé!-den. + 

~ l 

Homes tolos e 
,,. . 

vacas v1t1mas 
"Comezou unha longa marcha 
cara a impoténcia carnívora, 
igual que estamos dende hai 
tempo na derradeira volta da he, 
xemonia do macho sobre a 
fémia", escrebe Manuel V ázquez 
Montalbán no diário de México 
LA JORNADA. "A relación do 
home co animal non é outra que 
a camiceiría, o roolóxico ou a 
escasa gama de anim~ amnis-
tiados e convertidos en domésti, 
cos por razóns culturais, sen que 
alguén eiplique por que o can é 
o mellar amigo do home e non 
o porco ou a mangosta. A finais 
de 2001 cumpriremos cinco 
anos do desastre das vacas tolas 
e xa se sacrificaron a mazo e im, 
punemente animais de loucura 
pre,fabricada pela ~-peculación 
dos seus denos, dos veterinários 
e doutros que vasoiraron tanto 
animal contaminado su as alca, 
tifus da especulación do merca-
do. O caso das vacas tolas non 
foi cabalmente analisado polos 
meios de comunicación porque 
unha reflexión distanciadora e 
crítica faria máis adano ao siste, 
ma que que todas as ideoloxias e 
accións revolucionárias xuntas e 
sumadas. Como é posibel que 
coa complicidade do poder se 
peña en perigo durante anos a 
saude dos europeus para que non 
baixen os prezos e salvar a pro, 
dución gandeira por riba do di, 
re~to que todos ternos a saber de 
que mal hai que morrer? As 
monstruosidades que se cometen 
na alimentación animal dannos 
a pista das que deben cometerse 
na alimentación humana, sen 
que teñamos garantias sérias de 
control. A corrupción, como di 
Galbraith, é inerente ao sistema, 
chegou a todos os seus recantos 
e goza neste tempo dun estatuto 
de toleráncia moral que acaba 
por relativizar as accións xurídi, 
cas. Calquera grupo de presión 
pode xerar vacas tolas, porque 
non falarnos só duns animais 
concretos e doentes, senon dun, 
ha metáfora da violación de 
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confianza do consumidor, den, 
tro dun universo no que ser con, 
sumidor é caseque a única ma, 
neira de sermos". • 

Bueren pastor 
"Bueren pastor coida moi ben 
das ovellas do grande rabaño 
que agora apacenta", comenta o 
advogado Alvaro Reizábal no 
xomal GARA sobre a man que o 
ex,xuiz Bueren botou a un acu, 
sado de atentar con bombas 
contra xomalistas, fillo dun seu 
cliente, alto cargo bancário. 
''Lin que o ex,xuiz chamou a un, 
ha comisión xudicial no curso 
de dillxéncias secretas, para se 
interesar polo asunto porque o 
advogado do imputado era ami, 
gacho. O delito investigado era 
o envio de paquetes bomba a 
xomalistas, o mesmo que no seu 
dia levantara ríos de tinta contra 
a Ef A e a prol da liberdade de 
expresión. Como xuiz, Bueren 
iniciara unha campaña obsesiva 
contra os advogados bascas e 
deu con máis dun na cadea, en, 
tre eles eu, que chupara ano e 
meio de trullo para ser depois 
absolto. Bueren pasou á advoga, 
cia, opción lícita pero que cha, 
mou a atención, porque 
marchou cando instruia o caso 
Lasa,Zabala, para evitar que se 
tomasen decisións compromete, 
doras para os acusados. Caerian, 
lle ben?."+ 

A Amazonia, 
obxectivo 
do lmpério 
As F ARC emiten un comuni, 
cado sobre o Plano Colóombia 
''Os Estados Unidos argumentan 
ante o mundo que a sua loita é 
contra o narco pero o que quere 
o Império é o control direito dos 
recursos da rexión amazónica a 
maiores de consolidar a sua posi, 
ción político militar. Elaborado 
por asesores gringos, o plano esta 
dirixido sobre todo a mellorar a 
capacidade de combate das for, 
zas militares n~ represión dos 
traballadores. E unha alianza Pª' 
ra impor os acordes co FMI e o 
Banco Mundial e para reforzar o 
modelo liberal globalizador de 
Pastrana. O outro obxectivo é 
controlar a hacia do Amazonas, 
que abrangue Colómbia, Brasil, 
Perú, Venezuela, Ecuador, Bolí, 
via, Guiana e Surinam. Queren 
o botin de guerra da reserva da 
hurnanidade, polo tesouro de 
auga, madeiras, fauna, flora, hi, 
dro,carburos e minerais, cunha 
variedade biolóxica única no 
planeta".• 

• 1 
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Que supón a integración das 
catro cooperativas agrícolas 
da zona de Chantada? 

Economicamente esta integra
ción vai ser moi positiva para a 
comarca, pois ao ter sócios nos 
mesmos lugares e ao dar as ca
tro os mesmos servizos, estaba
mos a malgastar os recursos, por 
exemplo, que tiveran que ir ao 
mesmo lugar catro camións dis
tintos para recoller o leite. Ade
mais, ao acadar unha maior di
mensión, que nos pode situar nos 
6 mil millóns de pesetas anuais 
de facturación, tamén poderemos 
competir mellar nos mercados, a 
cada máis globalizados. 

A comezos dos anos oitenta, 
cando se fundou Chataca, a idea 
xa era que existise unha só coo
perativa agrícola no Suloeste de 
Lugo. De aí o seu nome, collido 
coa primeira sílaba dos tres mu
nicípios. Agora estamos correxin
do as discrepáncias internas e os 
persoalismos que levaron á divi
sión de Chataca e á criación das 
outras tres cooperativas. 

Esta acumulación de recursos 
cooperativos porque se dá 
precisamente en Chantada? 

Esta é unha das zonas gandeiras 
máis importantes de Galiza, ainda 
que existen outras producións 
agrícolas emerxentes, como o vi
ño e os produtos hortofrutícolas. 
Consecuentemente, a nível coo
perativo, ímonos situar como pon
teiros na Galiza. lsto non o soña
ban os galeguistas antes de 1936, 
ainda que eles propoñian un coo
perativismo máis institucional. 

ICOS vaise situar como a ter
cei ra cooperativa agrária da 
Galiza, pero ten unha grande 
diferéncia coas duas pontei
ras, Coren e Feiraco. 

Somos totalmente distintos a Co
ren, que se asenta en toda Gali
za, e bastante a Feiraco, que op
tou por ser tamén transformado
ra. A nós tamén non distingue o 
ser un cooperativismo máis puro, 
no senso de estar en contacto 
diário cos sócios, que teñen unha 
participación case directa en to
das as decisións e poden falar en 
calquer momento cos retores . 
Ainda que medremos, agarda
mas non cometer o pecado de 
separar a dirección dos sócios. 

A nasa cooperativa tamén desta
ca polos seus servizos técnicos 
que, xa hoxe, oferécelle case to
do aquelo que poda necesitar un
ha explotación agrícola e tamén 
para a casa, a non ser que pre
tendan xa certas delicatesen que 
terán que mercalas noutros luga
res especializados. No cooperati
vismo é preciso optimizar os cus
tes ao tempo que se lle oferecen 
aos asociados todos aqueles ser
vizos que necesite e, sempre, o 
máis perta posíbel da sua casa. 
Por iso irnos manter todas as ins
talacións das catro cooperativas. 

O situación do sector ládeo 

A incertidume do sector lác
teo é manifesta e esta coope
rativa, eminentemente láctea, 
ten tanto peso na comarca 
que pode ser un perigo se ten 
un grave problema ... . 

Se é atacada pola competéncia, 
ao ser case exclusivamente unha 
cooperativa láctea, ten os seus 
problemas. Pero tamén ten pon
tos fortes, como a capacidade ne
gociadora e de presión, de ~nan-

. ciación, os novos proxectos, a op
timización de recursos, o ter unha 
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Vai presidir a nova cooperativa agrícola ICOS 

Xavier Taboada 

'As poucas miras.de Fraga 
impediron a constit~ción 
do Grupo Lácteo Galegor 

-0- AFONSO EIRÉ 

VAi PRESIDIR LC.O.S, A TERCEIRA COOPERATIVA AGRICOLA DE GALIZA, NACIDA DA FUSIÓN DAS CATRO 

EXISTENTES NAS TERRAS DE CHANTADA. XAVIER TABOADA TAMÉN É PRESIDENTE DO CONSELLO SECTO

RIAL LÁCTEO NO ESTADO E LIDEROU AS COOPERATIVAS GALEGAS CANDO SE TENTOU CREAR O GRUPO • 

LACTEO, "UNHA OPORTUNIDADE QUE SE FUSTBOU POR CULPA DA XUNTA E QUE NON. VOLTARA MÁIS". 

concentración de sócios que pode 
acadar a case o 80% das explota
cións da zona. Segundo está o 
noso sector, o non ser unha coo
perativa transformadora penso 
que é un benefício, non hai máis 
que ver os números de moitas 
das existentes na Galiza. 

Tamén ternos pensado entrar 
máis no campo da hortofruticultura 
e outros tipos de explotacións 
agrícolas que comezan a ter forza 
na comarca, ainda que, por bas
tante temnpo, o seu peso vai ser 
moito menor que o lácteo. Pero un 
sector que xa es!amos a potenciar 
é o cárnico que, neutros tempos, 
contou con forte peso na zona e 
que, agora, dadas as condicións 
existentes, pode acadar unha cuo-

. ta importante de negócio. 

Vostede ti~o responsabilidade 
no que ia ser o Grupo Lácteo 
Galego, sendo presidente de 
Leyma. Como olla a situación 
agora que Ebro mercou Puleva? 

A.N.T. 

-Pero as promesas non se cum
priron, o que non quita que, se 
cadra, oon o fixéram'os tampou
co todo o ben que debíamos. 

Despois, a Administración apos-
Existia un forte consenso social tou por qutro modelo e perdeuse 
sobre a necesidade dun grupo a grande oportunidade histórica. 
lácteo galego, desde o nível polí- Tardará moito tempo, por non di-
tico, · aos gandeiros e cooperati- cer nunca, en que podamos con-
vas, pasando, incluso, polos in- segúir o que, daquelas, estaba-
dustriais. Non só era boa a idea, mos a ponto de lograr. Habia 
senón que estivemos a ponto de xente de poucas miras na Con-
poder levala a cabo. O grande sellaria de Agricultora e, penso, 
fracaso veu dado porque, desde que. un pouco máis arriba. 
instáncias políticas, se nos fixo ~ 
apostar por Lactária Española, Despois tivo a solución que tivo. 
que estaba totalmente quebra- Os accionistas apostaron por ven-
da, por iso a mercamos o 29 de der en vista de que a Administra-
Decemb ro. Apostamos á vista ción se desdecia, né! vez de ~pos-
das promesas que se nos reali- tar-polo-grande Grupo Lácteo. 
zaron desde a Administración. Que Ebro mercase a empresa an-
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daluza Puleva, que se fixera coas 
nosas empresas, non o vexo, 
dadas as circunstáncias, como al
go negativo, senón que pode 
mesmo blindar para que non caia 
en mans de multinacionais ex
tranxeiras. Nós ternos neste gru
po 2.000 millóns de pesetas, pero 
perdemos toda capacidade de 
cont~ol, dada a sua magnitude. 

Os prezos do leite 

Estes cámbios reflexáronse 
no prezo do leite aos produto
res, até de agora un dos máis 
baixos dos últimos anos e 
que agora voltou a subir? 

Hai xente que pode pensar que 
se están a facer as cousas ben 
porque aumentaron os prezos, 
pero nen o Governo central nen 
a Xunta están a facer nada para 
que asi sexa. A cuestión é que 
hai unha coxuntura mundial de 
escasez porque hai mercados 
que antes non consumían e ago
ra están consumindo e, sobreto
do, por mor do prezo alto que 
ten o dólar, o que lle dificulta aos 
EE UU vender leite, en calquer 
das suas formas, sobre todo en 
pó. No momento que cámbien 
as cousas e se estabilice o mer
cado os prezos voltarán baixar. 

Os problemas existentes en 
vários países da UE polo cha
mado mal das vacas tolas co
mo pode influir no sector cár
nico galega? 

-

Cando se extende a p'sicose, sá
bese onde se comeza pero non 
onde se acaba, polo que é difícil 
prever cal será o comportamenta 
dos mercados. A min méteme 
medo, ainda que na Galiza, polo 
tipo de carne que producimos, 
non teñamos problemas. A nosa 
cooperativa apostou desde sem
pre por non incluir a fabricación 
de pensos e fariña procedentes 
dos animais, como facian outras, 
ainda que nos resulta 2 pesetas 
máis caro por quilo. Nesta co
xuntura, de momento favorábel 
para a nosa carne, non se está 
apostando ·decididamente por 
instalarse no mercado. Non exis
te apoio administrativo e Ternera 
Gallega tiña que ir moito mellar 
ainda. Habia que estar diferen
ciando totalmente o produto. 

Non pensaron desde a coope
rativa en potenciar explota
cións ecolóxicas? 

Non creo nos produtos ecoló
xicos. Creo nas explotacións 
tradicionais que, verdadeira
mente, eran sans e coidaban o 
médio ambiente: Ríome cando 
nos queren vender como anova
ci ó ns ecolóxicas os métodos 
tradicionais que sempre tive
mos. Montar explotacións ecoló
xicas vacunas (polos requisitos 
que peden para homologalas) 
resulta moi caro e moi difícil de 
comercializar. Outra causa se
rian as castaña~ ou , os frutais. 

Vostede, que foi o máximo re
presentante das cooperativas 
galegas, non pensa que estas 
dependen moito do Governo? 

As cooperativas vense na abri
ga de traballar coas administra
cións para conseguir mellaras 
para os asociados. O que pasa 
é que, nos últimos catro anos, 
non puidemos traballar co Con
sel lei ro de Agricultura, o que 
nos trae un pouco perdidos a to
do o mundo. Debíamos ser· moi
to máis críticos, de xeito cons
truti vo, coas administracións 
pois . non defenden axeitada
mente os nasos intereses.+ 
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Franco de rosa en' Ferrol. Membros da Asamblea Popular do Noroeste realizaron na mañá do 20 de Novembro unha pintada sobre a figura 
ecuestre do ditador en Ferrol, que pfoximamente será eliminada da sua actual ubicación. A acción de protesta enmarcárona na unecesidade de eliminar 
todo tipo de simboloxia fascista". Detidos ao baixar do pe,c:lestal, foron postas ·en liberdade ás poucas horas. VOZ NOTICIAS 

As confusas celebracións dos vintecinco anos da marte de Franco e 
os' intereses pol-íticos actuais 

,.,0 PP e a quebra 
da neutralidade constitucional da monarquia 
*A. EIRÉ 

Desde a Moncloa deuse a orde de celebrar ao mesmo tem
po os XXV anos da morte de Franc() e os da Monarquia 
Constituc.ional. Aberración xurídica propiciada pola posi
ción política do PP, retrotaendo a idea. do Estado ao fran
quismo; que leima en admitir unha soa España e un só destino.-

"A democrácia comezou coa 
morte de -Franco". Esta frase 
dun xornalista da Cadena Ser 
resume a idea que, desde o Go
verno central, se lle quixo dar á 
celebración dos XXV anos da 
morte do ditador Francisco 
franco, , os 25 anos de Paz, .co
mo os denominou Barreiro Ri
vas en contraposición a aquela 
campaña deseñada por Fraga 
lribarne (a paz dos cimentérios). 

Pero non só foron os meios de 
comunicación os que comezaron 
a aventoar .a figura do Rei Juan 
Carlos para que a frol de lis· ba
rrase co seu glamour e a sua 
aceitación popular o cheiro das 
mapoulas que negrean. A entre
vista ao Rei desprazou na televi
sión pública á reportaxe sobre o 
franquismo e as revistas domini
cais vestí ron se de rosa Hola. Se
ria somentes outra nova manipu
lación, despois de ter decretado 
na chamada Transición a amné
sia colectiva. Pero as ·presiden
tas do Congreso e do Senado 
decidiron celebrar un acto institu~ 
Cional conxunto para conmemo~ 

rar a.chegada da Monarquía. Ac
, to no que $e negaron a participar 
alguns deputados e senadores, e 
non só nacionalistas. 

Constitucionalistas consultados 
non dubidan en afirmar que si
tuar á Monarquia actual como · 
herdeira directa do franquismo 
non só é unha cativeza política 
que unicamente se lle podía 
ocorrer ao PP, lexitimanao opa
sado de moito dos seus dirixen~ 
tes co botafumeiro ao Rei Juan 
Carlos, senón unha ·auténtica 
aberración xurídica. 

Cando Juan Carlos xura como 
Rei, á marte de Franco, com
prométase solemnemente a 
acatar as Leis Fundamentais do 
Movimento, en virtude de cuxo 
ordenamento xurídico ocupa o 
pasto. Pero non é até despois 
de celebrado o referendo e as 
primeiras eleicions xerais (can
do se reunen as Cortes Consti
tuintes, ainda que non tivesen 
tal carácter) cando a Monarquía 
adequire o rango de Constitu
cional. Cando es_ta _ acada plen9~ 

caracter legal e xurídico, ainda 
que os cidadáns non se tiveran 
expresado directamente sobre 
a forma de Estado. 

Segundo alguns ámbitos, esta 
decisión unilateral do PP, acres
centou as diferéncias e as tirapu
xas existentes entre a Moncloa e 
a Zarzuela. Afírmase, ·desde a 
Casa Real, que sempre tentaron 
desvincular ao Rei do franquis
mo, mesmo nas fotografias, e si
tuar á Monarquia como unha de
cisión do povo, e tentouse que o 
pp pái'ase estas ce1ebracións 
monárquicas paralelas. Sen lo
gralo, polo que se ve. A própria 
entrevista ao Rei, ap.resentada 
sorpresivamente por Aznar e 
conducida .pala subdirectora de 
El Mundo, Victória Prego, é un 
claro exemplo dese intento mani
pulador, como o é que ese xor
nal realizase un adianto en ex
clusiva. Boa nío$tra son as críti
cas recibidas, mesmo de xornais 
como La Razón. 

Os intereses do PP 

Cal é o interese político do PP, 
mesmo enfrontándose á Zarzue

~ la, por identificar á Monarquia 
como sucesora directa do fran-

. quismo? Ademais de xustificar a 
sua traxectória política, como 
afirmamos con anterioridade, 
tratan de impoñer a sua particu-

lar visión do Estado: unha Espa
ña única e un único destino. 

No PP só anipan nesa visión, a 
que sempre defenderon, pero 
que as circunstáncias dos acor
dos da Transición, por mor da 
correlación de forzas (sobre todo 
na rua), os levou a outorgar un 
Estado plural, ainda que os na
cionalismos, á hora da verdade, 
fosen totalmente marxinados 
nas negociacións, como recoñe
ceu o analista Fernando Jaure
gui esta semana en Pontevedra. 

Considera agora o PP que as 
circunstáncias políticas mudaron 
e non só decretaron o parón au- . 
tonómico, tantas veces deman
dado por ,Fraga lribarne,. senóri . 
que están dispostos a . retrotraer 
a idea estatal ao franquismo. 

A proba está na visión histórica 
que pretenden imponer no ensi- · 
no. Parten da idea de que as 
identidades culturais e políticas 
diferenciadas, "unha España 
plural", máis tarde ou máis ce
do, reclamaran unha relación en 
pe de igualdade, como- o de
mostra o devenir histórico que 
pretenden correxir. 

Como lograr, segundo o PP, que 
desapareza esa plurinacionali
dade? Nen máis nen menos que 
acabando cos nacionalismos. 

23 DE NOVEMBRO DE 2000 

Cal é o método? En primeiro lu
gar demonizándoos, apresen
tándoos como a barbárie, como 
algo regresivo. Despois tirándo
lles todo o poder político sen que 
importen os métodos a usar. 
Máis tarde, incidindo penalmen
te nas suas ideas. Voltamos, 
nen máis nen menos, ás capitu
lacións do 23-F, ao famoso Pac
to do Capó, que trouxo consigo, 
entre outras leis represivas a da 
defensa da Constitución e a Leí 
antiterrorista, asi como a famosa 
Lohapa, ou Lei de Harmoniza
ción das Autonomias. A dinámi
ca política de base fixo fracasar 
os acordos na cuiña do Estado. 
Por iso agora o método é outro e 
ET A o seu grande aliado táctico. 

Como desdecirse daqueles acor
dos constitucionais? A disculpa 
non é outra que o estátus acada
do pola nacionalidades históricas 
que viria dado pola presión e po
las circunstáncias excepcionais 
do momento histórico, do que se 
aproveitarian os nacionalismos. 
Non só estamos noutro momento 
histórico novo, coa entrada na 
UE, senón que, pensan no PP, a 
correlación de forzas tamén é 
moi diferente, ao conseguir, por 
vez primeira a dereita española, 
a maioria absoluta. 

Juan Carlos de Borbón contes
táballes dalgun xeito, ainda que 
tiraba pola rua do médio, na que 
sempre gasta de transitar publi
camente: "A España das auto
nomías non é o produto dunha 
loita ou unhas conquistas, se
nón dun acordo, dun consenso, 
para darnos ese marco de con
vivéncia entre todos". 

Fronte a esta frase, Juan Carlos 
de Borbón apresentoblSe na en
trevista como se a Democrácia, 
Transición, o Estado Autonómi
co e todos os cámbios políticos 
foran obra exclusivamente sua. 
Sen protagonismo doutros des
tacados intérpretes do momento 
político e, sobre todo, coa au
séncia total do povo. Deuse a 
idea, senón dunha democrácia 
outorgada, si dunha democrácia 
tutelada pola Monarquia, como 
se esta non necesitase a lexiti
midade democrática. A demo
crácia grácias á Monarquía e 
non aos antifeixistas. Canto 
máis que o papel do Rei é total
mente decorativo. O PP volta a 
usar ao Rei como o usaron no 
23-F, cando verdadeiramente 
acadou o recoñecimento popu
lar, uns por admiración activa e 
outros por evitar males maiores. 

É significativo que un político 
como Miquel Roca, tan recollidi
ño el, saia á opinión pública cun 
artigo (E/ País, 21 de Novem..: 
bro) onde pon de manifesto, co
mo constitucionalista, as "duas 
características fundamentais do 
noso texto constitucional; a da 
definición da monorquia parla
mentária como forma política do 
Estado e, doutra parte, do reco
ñecimento e garantia do dereito 
á autonomia das nacionalida
des e rexións que integran Es
paña". Roca asócia constitucio
nalmente os dous princípios. 
Cal pode ser a causa? Non se
mella ser outra, ainda que non 
o formule explíticamente, que 
os intentos de disocialos e de 
subvertir, precisamente, o espí
rito constitucional. Espírito que 
os nacionalistas da Declaración 
de _Barcelona tratan de perce
ber de xeito positivo para a plu
ralidade estatal e que o PP quer 
retrotraer á idea franquista, 
usando a Monarquia como arie
te lexitimador e sostén do seu 
posicionamento. + 

.· 
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Detectado só un caso de vacas tolas fronte aos 180.000 do Reino Unido 

As.vacas de fora poñen 
en perigo a cabana galega 
~A. EIRlt no~ lle pudo vir pola alimenta

ción, "porque aqui non se usaba 
penso con fariña de animais case 
e, desde 1997, desapareceu to
talmente. Ese mal dalle ás vacas 
vellas, seica, e a que morreu ain
da non tiña, daquela, dous anos, 
así que tivo que .vir xa con el~. 

Un laboratório do Reino 
Unido confirmou que unha 
vaca da parróquia da Agua
da, en Carballedo, padecera 
o mal das vacas tolas antes 
de morrer, Outra de Coris
tanco está a ser analisa
da en Zaragoza. Dase a 
circunstáncia de que as 
duas procedían de fora. 
Unha de Holanda e a outra 
de Áustria. Pero é un só 
caso fronte aos máis de 
180.000 que se levan con
tabilizado no Reino Unido. 

Os consumidores 
galegos poden 
saber, a través do 
código de barras, 
a procedéncia da 
carne e todos os 
antecedentes 
familiares do 
animal. 

A nova caeu coma unha bom
ba. Máis no sector gandeiro 

· que olla como unha coxuntura 
beneficiosa o pode levar a un 
retroceso de dúcias de anos 
como pasou co matute e co Ri
beiro. Onde non existe psicose 
é entre os consumidores gale
gos. Alguén poderia pensar 
que é froito do seu tradicional 
cepticismo que os leva a afir
mar que, comendo todos estes 
anos da carne sen lles pasar 
nada, non ten porque ocorrir
lles nada malo agora. Pero, 
nunha povoación con fortes . 
raíces agrícolas, sempre se 
presumiu de saber o que se 
comia, preocupándose moito 
da sua procedéncia. Semella 
que a maioria dos consumido
res galegos confian na sua 
carne e, por iso, seguen a afir
mar que a carne galega é boa, 
san. O único que desconfía ao 
día de hoxe é das grandes ca
deas comerciais que a traen 
de fora. 

Pero, canto tempo vai durar 
esta confianza? Comportaranse 
do mesmo xeito os mercados ex
teriores? Como lle afectará ás 
explotacións? Poderá seguir 
vendando carne sen restricións? 
Pecharanse as fronteiras? Cae
rán os prezos? Todas estas per
guntas son as que se fan os gan
deiros, cada vez máis preocupa
dos. 

E todos afirman que non saben 
como puido pasar iso na Galiza, 
"aterra da millor carne". A expli
cación atópana en que esas va
cas infectadas viñeron de tora. 
Uns e outros afirman que "ás 
vacas galegas non lles podia 
dar esa enfermidade, como 
tampouco tiñan a tuberculo.se". 

Non semellan andar por moi 
mal camiño nas suas apre
ciacións. As duas vacas anali
sadas procedian ur:iha de Ho
landa e outra de Austria. En 
Carballedo a nai fara mercada 
en Santander, pero viña de Áus
tria e ainda está na explotación, 
sen mal nengun. Como se expli
ca logo que a filia tivese ese 
mal? Os técnicos afirman que 
mesmo pudo herdalo da aboa. 
A de Coristanco, que ainda non 
está confirmado que teña real
mente o "mal das vacas tolas", 
procedia de Holanda. 

Un mal de fora 

Para os gandeiros da zona de 
Chantada está claro que o .mal 

Pero existen algunhas cousas 
máis que non entenden ou non 
dan explicado ao xeito na pa
rroóquia da Aguada. Cómo es
ta vaca, que non empreñou en 
cinco anos, pasando todas as 
revisións, permanecía ainda na 
casa sen vender? Como o pro
p i etá rio non se desfixo dela 
cando enfermou como adoita a 
facerse? Como é que a deixou 
morrer na casa? E quen foi e 
por que o que denu,nciou que 
estaba enterrada? E só unha 
conincidéncia que o mal desta 
vaca coincidise coa folga dos 
tratantes? Pódese analisar 
axeitadamente unha .vaca xa 
enterrada e andar vários dias 
a cabeza por aí morta? Porque 
foron os ingleses os que tive
ron a última palabra nas análi
ses e foron os que confirmaron 
que a vaca realmente tiña ese 
mal que tanto lles afecta a 
eles? 

As fontes oficiais dan algunhas 
explicacións. Como que, despois 
de ir a. Lugo e Zaragoza, o labo
ratório máis fiábel de todo é o in
glés, especializado nestas cues
tións. Pero tamén hai que recor
dar os enfrontamentos que tive
ron con Fráncia por mor destas 

, análises, cos que o governo galo 
se , ostrou disconforme nalgun
has ocasións porque negaban 
que, verdadeirarnente fose ese 
mal. Outras explicacións teremos 
que agardar ainda días para co
ñecelas. 

As autoridades 
chaman á tr~nquilidade 

O ministro español de Agricultura, 
Arias C~ñete, que comezou talan
do na sua rolda de prensa xa di
rectamente dun abrocho na Gali
za, lanzou unha mensaxe de tran- · 

quilidade, afirmando que nen
gu n ha res que .estivera en 
contacto con estas pasara á 
cadea alimentária. Tamén 
descartou que púidese ~xistir 
risco dadas as medidas que 
se tomaron. ''Tanto os animais 
pertencentes ás explotacións 
nas que estiveron como polas 
que pasaron, serán sacrifica
dos, analisados e destruidos", 
prometeu. O problema afécta
lles tamén asi a Santander e a 
unha explotación de Berganti
ños, por onde pasou a vaca 
de Coristanco. · 

Tamén Castor Gago, Conse
lleiro de Agricultura, abondou 
no mesmo. Ainda asi, ambos 
políticos contradecíronse so
bre as vacas que estaban in
mobilizadas ou submetidas a 
análises. Gago fixo sobre to
do fincapé en resaltar que 
Ternera Galega oferece total 
fiabilidade por "sacrificarse 
todas as reses antes dos 1 O 
meses e non contraer o mal 
até, polo menos, os 20". Ta
mén puxo de manifesto co
mo o 99% dos becerros ma
tados na Galiza non chegan 
aos 9 meses de idade. 

Desde o Sindicato Labrego 
Galega concórdase con esta 
exposición do Conselleiro pe
ro, pergúntanse que foi o que 
fallou logo para que se dera 

este caso. Para Lídia Senra o 
que fallou ''foron os confoles que 
debia ter realizado a consellaria". 
Do mesmo parecer son os de 
Unións Agrárias que acusaron 
ao conselleiro de "provocar alar
ma social por falta de control". 

O SLG afirma que a causa do 
mal das vacas tolas ben causa
do pola política de importa
cións de vacas e polo fomento 
dunha alimentación animal ''to
talmente irracional". O SLG 
afirma que a maioria das ex
plotacións galegas pouco ta
ñen· que ver coa aparición des
te mal e que na Ganza a maior 
parte da carne é de calidade. 
Tamén insta o SLG á Consella
ria a habilitar unha partida or
zamentária para paliar as con
secuéncias que poda ter este 
abrocho das vacas tolas para a 
economia dos gandeiros. 

No BNG, pala st,Ja parte, lamen
tan "a maneira pouco dilixente e 

. de escasa transparéncia das 
administracións, con evidentes 
riscos para a saude pública e 
para un sector .estratéxico para 
Galiza". Os nacionalistas d

1
e

mandan que se isole todos os 
abrochas no seo dos estados 
comunitários e que se esclare
zan canto antes as causas que 
están a provocar es~e mal. 

Un mal que xa puxo doentes aos 
gandeiros galegas, pero da en
fermidade do medo ao futuro.+ 
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Rematan as xuntanzas técnicas ,e comezan as políticas 

Esgótanse os prazos para 
o acordo pesqUeiro con Marrocos 
Acaba Novembro e con el 
esgótase o calendário de ne
gociación s entre a Unión 
Europea e Marrocos. Duran
te os últimos dias, delega
cións norteafricanas e euro
peas axuntáronse en reu
nións técnicas que están a 
perfilar os padróns cos que 
se deseñará o encontro en
tre o comisário europeu de 
Pesca, Franz Fischler e o mi
nistro magrebi, Said Chbaa
tu, ainda sen data fixa pero 
non posterior ao final de mes. 

A Mesa pola Defensa do Sector 
. Pesqueiro mantén inamovíbeis 
as suas demandas de cara a 
esa reunión final. Dentro do pe
simismo xeral, hai esperanzas 
en que desde Europa se acabe 
impoñendo a necesidade de so
lucionar o problema e minimizar 
os prexuízos para a frota gale
ga. Como explicara o voceiro da 
Mesa, Xabier Aboi, chegouse a 
un ponto no que se recoñece a 
necesidade de facer un acordo. 
"Dun lado están aqueles políti
cos que puxan por conseguir a 
maioria das exixéncias do sec
tor e obter un acordo digno; do 
outro, están os que queren asi
nar, sexa cal sexa o prezo, para 
obter rendibilidade política do 
feche da cuestión. Pronto sabe
remos cal das duas opcións 
acaba triunfando." 

A Mesa valorou moi positivamen
te o feito de que, na últimas xun
tanzas bilaterais, como a desen
volvida entre o director europeu 
de Pesca, Steffen Smidt, e o se
cretário xeral do 
ramo no Estado D 
español, Samuel entro 

devandita asemblea-, Manuel 
Camaño, ''.hai un erro de óptica 
na percepción do conflito. Non 
hai np.da que negociar con Ra
bat. E o Sá.hara Ocidental o do-

no desas águas e 
a UE ten que pro
curar que os sa-

Juárez, cos seu 
homónimos ma
rroquis Abdellah 
Janati e Rhanmi 
Tijani, a UE igno
rou a proposfa 
marroqui e formu
lou un acordo 'to
talmente diferente 
ao proposto polos 
norteafricanos. 
"lsto sugón un 
paso adiante por
que nos libra da 
sospeita de que 
o texto base pa
r a o acordo ia 
ser o redactado 

¡ do pesimismo 
! xeral, hai 

harau is recu
peren o governo 
do seu património 
para logo acordar 

1 

¡ esperanzas con eles convé
nios pesqueiros". 

1 

Len que desde 
A xuntanza entre 
Fischler e Chbaa
tu porá ponto e fi
nal ás nego
ciacións prévias e 
significará, ben o 
final de calquera 
posibilidade de 
acordo, ben o iní:. 
cio da fase de es-

Europa se acabe 
impoñendo 
a necésidade 
de solucionar 
o problema. 

polo governo 
magrebi", re~oñeceu Aboi. 

Para a Asemblea de Mariñeiros 
en Loita, continua a desídia polí
tica e só ve factíbel un radical 
cámbio de rumo mediante as 
mobillzacións na rua que abri
guen as administracións a solu
cionar o problema da pesca. 
Como ten manifestado repetida
mente o coordinador nacional 
da CUT -sindicato .integrante da 

t u do e aproba
ción dun novo 

tratado, que deberia entrar en 
vigor a princípios do ano que 
vén. O deputado do BNG no 
Parlamento galego Bieito Lobei- _ 
ra considera que logo desa reu
nión "saberase se se decide que 
non se asinará nada. finalmente 
ou que o acordo que irnos ter 
vai ser moi ruín, incluso catas
trófico para flotas, como a do 
Morrazo, que dependen moito 
dos cefalópodos".+ 

A.PANARO 

~dos da ... CIG en Compostela peden que se incluan as suas pfopostcis nos orzamentos. 
No Parlamento debatíanse os orzamentos para o vindeiro ano e ás suas portas· os delegados sindicais 
da CIG protagonizaron, o Xoves 16 de Novembro, unha mobilización para peder que os orzamentos 
para o 2001 incluisen as propostas (sobre salário social, maternidade e rede de garderias~ fundamen
talmente) que a central entregou á _Xunta de Galiza e aos grupos parlamentares. A CIG considera que 
a proposta que apresenta o Governo do PP é claramente continuista a respeito da política realizada 
até hoxe, en consonáncia ·cos acordos polo emprego asinados con CCOO, UGT e a CEGA. Diante 
desta situación, a central propuxo sen éxito ao Executivo unha série de propostas para incluir nos or
zamentos do 2001. A CIG solicitaba que se investisen 8 mil millóns na criación -dun programa específi
co de formación e inserción para os parados de longa duración, que levase parella un salário social. 
Entre outras demandas tamén pedia a criación dunha rede pública de garderias, investimentos para 
potenciar os servizós socio-sanitários, residéncias e hospitais de dia, programas contra a precariedade la
boral e favorábeis á redución da x?rnada laboral e o mantimento· dos salários dos empregados públicos.• 

#.,.~.S.· ... :~~':.:P'1.":_.~ '.\~ _.-:t',~'1'\' :· -.... .. ~ .. 

Pensións ou asalariq.dos 
MANuELCAO 

Galiza é, sobre todo, un país de pensionistas. Os sistemas de 
protección social aportan á nosa terra unha importante 
canddade de fondos que posteriormente ~e difunden ao res, 
to da economia mediante os mecanismos de redistribución 
familiar ou mediante os intermediários financeiros. A con, 
versión en pensionista é na Galiza un suceso altamente va, 
lorado tanto polo beneficiário como pola Administración 
do Estado. O grao de protección e garantias de dispoñer 
dunha paga até o final dos días é moi ben recibido por unha 
povoación que adicou anos e anos de esforzos a traballar 
arreo, xa fose corno emigrante en Europa ou España ou na 
própria Galiza. Boa parte dos pensionistas do país perten, 
cen a réximes que estaban penalizados no sistema de pro, 
tección artellado desde Madrid. A absurda consideración 
como ernpresários dos traballadores,proprietários do sector 
agrário e a problemática do mar foco que moitas persoas que 
se pasaron a vida traballando a penas tivesen direitos á hora 
da xubilación. O govemo socialista foi instaurando medi, 
das de protección que pouco a pouco abranxerian a case to, 
da a povoación desencadeándose un sennúrnero de meca, 
nismos e estratéxias para capturar pensións. 

O feito de que, na província de Lugo, arredor do 10% da po
voación de máis de 16 anos disfrutara de pensións de invali, 
dez cara meados dos 90 indica que a captura de pensións foi 
un dos obxectivos buscados e acadados pola clase política 
provincial e local coa complicidade explícita ou implícita de 
todos os níveis da Administración. En realidade, todas as 
condicións eran dadas para adicar as principais enerxias e 
acadar unha paga que en xusticia merecían moitos e moitas 
traballadoras que se non tiñan tales dereitos era simplemente 
pola lamentábel a absurda lexislación aprobada en Madrid. 
O único que surprende e a torpeza infinita dos dirixentes do 
PSOE que operaban na Galiza ao ser incapaces de rendibili, 
zar eleitoralmente as medidas que eles mesmos aprobaban 
deixando ao entramado caciquil clásico que se apuntara o 
tanto de conseguir determ~ada paga ou subsfdio para deter, 
minada persoa ou persoas. Axil e eficaz andou aí a dereita es, 
pañola e autóctona sintonizando co sentir popular ainda que, 
compre dicilo, o PSOE disfrutou durante anos dun certo vo
to felipista dos pensionistas galegas que foi perdendo pouco a 
pouco. Sirva a referéncia das pensións de invalidez en Lugo 
-causas parecidas e máis graves para o erário público hai 
neutras CCAA- para exemplificar a importáncia das pen, 
sións non para incentivar o fraude. Non se esqueza, ademais, 
que as pensións na Galiza son de menor cuan.tia o que mi, 
nimiza a sua importancia no total das contas públicas pero 
non diminue o seu atractivo para o indivíduo concreto. 

A.N.T. 

'Para os governos un pensionista 
é un eleitor pasivo sobre o que 
é máis fácil influir que sobre 

calquer outro" 

Para os govemos un pensionista é un eleitor pasivo sobre o que 
é máis fádl influir que sobre calquer outro. A transformación 
en pensionista significa un cámbio de prioridades no horizonte 
da persoa e para o govemo a posibilidade de incidir en ·políti, 
cas sociais que sempre obterán unha grande rendibilidaqe elei, 
toral. A importáncia dos pensionistas é grande na Galiza, pero 
igualmente en España, por iso tcxlos os govemos lle reservan 
un trato preferencial en asuntos sanitários, asistenciais e retti, 
butivos. Todo isto, obviamente, pasto en relación coas medi, 
das e tratamento que se rende a aplicar ao resto dos traballa, 
dores en activo e, sobre tcxlo, ·aos máis xóvenes. 

A política económica española favorece proporcionalmente 
máis ás clases pasivas que aos traballadores en activo sendo 
atribuíbel tal predileción ao estrito cálculo eleitoral de curto 
prazo. Ademais, os aumentos salariais reactivan en maior me, 
dida o lume inflacionário. Na disxuntiva pensións ou salários 
o govemo sempre optará polas pensións salvo que o grao de 

, conflitividade social e. laboral aumente de xeito moi grave.+ 



ECONOMIA 
23 DE NOVEMBRO DE 2000 ANOSATERRA 

A Xunta reduce a participación ao 18 por cento do funcionariado 

O 75 por cento dos. traballadores 
acoden á folga da administración galega 
~C. LORENZO 

As centrais sindicais convo
cantes do paro de dous dias 
seguidos na Administración 
autonómica (CIG, UGT, Comi
sións Obreiras, CSIF, ANPE e 
STEG) cualificaron de éxito ro
tundo o primeiro dia de folga. 
Segundo os dados que mane
xan, ao redor do 75 por cento 
dos funcionários non traballa
ron e espérase que a manifes
tación do Xoves, 23 de Novem
bro, conte coa participación 
de máis de 5.000 persoas. 

Case 72.000 traballadores es
taban chamados á taiga da Ad
ministración. A resposta foi moi 
positiva, a pesar de que, se
gundo os sindicatos, houbo un 
claro abuso nos servizos míni
mos e certo agóbio policial, 
que acompañou vários autobu
ses de folguistas. Ademais da 
própria xornada de paro , as 
centrais salientaron a boa aco
llida das diferentes concentra
cións nas sete principais cida
des galegas , nas que vários 
miles de persoas reclamaron Vigo (na fotografia) e Compostela rexistaron mobilizacións dos funcionários en folgo. 
negociacións sobre o convénio 
colectivo. 

O portavoz dos convocantes e 
representante sindical da CIG 
(organización maioritária na 
Administración), Anxo Louzao, 
manifestou que o Xoves , 23, 
espérase ainda unha maior 
aceptación, especialmente por 
mor da manifestación que sairá 
ás 12 da mañá da Praza de 
Cervantes . Por sectores, os 
dados sindicais situan o segui
mento do 100 por canto na 
Universidade, máis do 70 no 
ensino obrigatório e médio, 75 
no persoal administrativo da 
Conselleria de Sanidade e 
máis do 50 nos servizos sani
tários . Nos demais departa
mentos da Xunta, as cifras son 
moi dispares , desde o 90 por 
cento de lndústria ou o 85 en 
Economía até o 45 de Presi
déncia e o 35 de Médio Am
biente. "Incluso o lgaem, que 
tiña previstas funcións de Calí
gu/a para estes dias através 
do CDG, sumouse á folga", co
mentou Louzao. 

cuéncia para atapar unha saída 
ao conflito. "Agora tócalles mo
ver ficha. Non deberían-esperar 

A CIG recorrerá 
• t - • 

sentados, senón que cómpre 
que actuen rápido e solucionen 
os nosos moitos problemas." 

os servizos m1n1mos 
Anxo Louzao explicou que o 
sindicato ao que representa 
ten pensado reclamar admi
nistrativamente o sistema de 
funcionamento dos servizos 
mínimos nesta convocatória 
de folga, ao considerar que . 
estes vulneran os direitos fun
damentais dos traballadores. 
"O espírito dos servizos míni
mos retírese a labores indis
pensábeis e inaprazábeis. Es
tou de acordo en que non se 
poña eri perigo a calidade de 
vida dos cidadáns, pero consi
dero un abuso decretar que os 
nenas teñen, por abriga, que 
asistirá escala todos os dias". 

Segundo' Louzao, o exceso 
de servizos mínimos foi unha 
pexa para moitos traballado
res, que non puideron acudir 
á folga por unha decisión po-
1 ítica arbitrária. "Vulnerouse a 
democrácia, faltóuselles ao 
respecto a moitos cidadáns 
deste país, qu·e quedaron in
defensos ante os abusos bru
tais da administración autonó
mica. O 54· por cento do per
soal sanitário estaba abrigado 
a facer servizos mínimos. Asi 
é comprensíbel que as cifras 
dean unha baixa partici
pación, ainda que, en realida
de, é altísima."+ · 

A.N.T. · 

O portavoz sindical recordou 
que a sua maior demanda, a 
suba salarial do 5,5 por cento 
para o próximo ano, tenta ac
tualizar o custo da vida ás re
tribu ció ns do sector e com
pensar nalgunha medida a 
perda histórica de poder ad
quisitivo entre os funcioná
rios. "Desde 1992 levamos 
perdido un 17 ,6 por cento de 
poder adquisitivo. Se non nos 
soben .o soldo volveremos 
perder diñeiro." -

Pola sua parte, o conselleiro 
da Administración Pública, Xai
me Pita, afirmou qt,1e si estaba 
aberto un programa de nego
ciacións e que a Xunta xa fixe
ra unha contraoferta. Louzao 
arremeteu contra estas decla
racións, ao considerar que son 
falsas. "Pita mentiu descarada
mente: Amparouse na voz úni
ca da TVG para taparlle á opi
nión pública o poder da nosa 
folga e ademais busca excusas 
para xustificar o seu fracaso 
como xestor." • 

Estas cifras son contestadas 
desde a Xunta, que considera 
que a taiga foi un total fracaso 
e considera que só o 18 por 
cento do funcionariado deixou 
de traballar o pasado Mérco
res, 22 de Novembro. Segun
do os dados da Conselleria de 
Presidéncia, no Ensino só pa
rou o 39 por cento, o 6 na Sa
nidade, o 26 en lndústria, o 24 
en Economia, o 15 en Presi
déncia e o 6 en Médio Am
biente. 

Demandas contra o repu~te da· infle1ción 
1 ~ -· ' 

Negociación imóbil 

Louzao considera que, logo 
deste paro, a Xunta debe iniciar 
unha rolda de contactos para 
chegar a un acorde sobre as 
reclamacións dos traballadores. 
Segundo o sindicalista da CIG, 
o gover.no autonómico debe 
atender a esta reacción dos 
funcionários e actuar en conse-

As principais exixéncias do co
lectivo funcionarial están referi
das ás condicións salariais. 
CIG, UGT, C.omisións Obrei
ras, CSIF, ANPE e STEG bus
can que o governo galega teña 
en conta o forte repunte da in
flación neste último ano para 
compensarllelo aos funcioná
rios nos seus soldas. 

A suba exixida é do 5,5 por 
cento. A suba anual deberia 
incluir tamén unha cláusula de 
revisión salarial automátiea. 

Ademais, para recuperár ese$ 

17,6 pontos de perda histórica 
do poder adquisitivo, exíxese . 
un programa pluri~nual que re
cupere aos poucos a igualda
de entre a suba do custo·,da vi
da e os salários públicos. 

-A Xunta oferece só o 2 por 
cento de · aumento de soldo 
para o próximo ano. 

Reclámase a desaparición da 
taxa que limita ao 25 por cento 
a reposición de vacantes na 
Administración autonómica. 

Pédese a modificación dos 

·horários para que só se tra
ballen.35 horas, sem~nais. 

Outras reivindicacións refíren
se á criación de nov.as prazas 
estábeis dentro da Xunta; res
pecto aos ámbitos de nego
ciación colectiva xa constituí
dos; eliminación do sistema de 
mobilidade xeográfica e unha 
maior defensa, por parte do 
governo galega, dos servizos . 
públicos. · 

A Administración autonómi
ca non contempla nengunha 
destas peticións. • 

Nº 96Z - ANO XXIII 

A CEOE propón 
entre 20 e 33 días 
por ano para os despidos 

Reibaixar o custe por despi
do clos cuarenta e cinco dias 
por ano actuais a un periodo 
que abalaría entre os 20 e 
os 33 dias é a proposta que 
CEOE e Cepyme fixeron aos 
sindicatos nunha reunión 
mantida o Luns 20 de 
Novembro. Outras das pre
·tensións da patronal é limitar 
a capacidade do traballador 
de recurrir ante o xulgado o 
seu despido. Para os sindi
catos UGT e CCOO significa 
que o empresariado non terá 
que amasar e explicar cales 
son as causas dun despedi
mento. Segundo as declara
cións que trascenderon tras 
a reunión, esta última 
proposta poderia ser retirada 
se os sindicatos aceitaran o 
abaratamento do despido. 
Os representantes da CEOE 
aseguran que facer un con
trato indefinido custa no Es
tado entre un 30% e un 50% 
máis que no resto de Euro
pa. Pola sua parte, as duas 
centrais sindicais anunciaron 
mobilizacións para este .fin 
do ano 2000.+ 

Convocatoria de folga 
en Zara 

A CIG e a CUT convocaron 
unha .folga indefinida en 
Zara Logística S.A. que 
comeza ás doce horas do 
dia 24 de Novembro e que 
vai afectar a todas as 
quendas de traballo da 
fábrica do polígono do 
Sabón en Arteixo-. As duas 
centrais xustifican esta 
medida pola paralización 
da negociación do 
convénio. Segundo o _ 
comité de folga, é preciso 
un convénio colectivo 
próprio "que remate coa 
sobreexplotación e 
precariedade laboral que 
veñen padecendo os 
traballadores desde hai 
moitos anos nesta 
empresa".+ 

Os derradeiros billetes 
en pesetas 

Cen pregos de vinteoito 
billetes de dez mil pesetas 
constituíron a última 
impresión de papel moeda 

· en pesetas. Aconteceu na . 
Fábrica da Moeda e Timbre 
de Madrid o Martes 21 de 
Novembro coa preséncia de 
Rodrigo Rato e do · 
governador do Banco de 
España, Jaime Caruana, 
que asinaron estes últimos 
billetes, os cales quedan en 
arquivo no museu da Real 
Casa da Moeda. A partires 
de agora o Banco de 
España eentrarasé na . 
impresión de euros, que 
apartir do primeiro de Marzo 
do 2002 substituíran ás 
pesetas. Dentro de uns 
meses tamén se deixará de 
fabricar moeda. Segundo os 
responsábeis do Banco qe 
España, haberá que retirar 
da circulación 
posteriormente 12.000 
millóns de pesetas en 
moedas, que pesan ao redor 
de cuarenta mil toneladas.• 
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O milagrearxentino de.Cavallo-Menem vense abaixo 

A crise económica e social . . . 

na Arxentina pon nervosos aos banqueiros eSpañois 
-* RAMÓN MACEI RAS 

Nas últimas semanas produ
ciu-se un grave deterioro da 
situación política, económica 
e social en Arxentina. O pre
sidente Fernando de la Rúa, 
que non cumpriu sequer un 
ano -no Governo, herdou de 
Menem un país moi proble
mático cunha grande corrup
ción, unha altísima débeda 
externa e unha moi má distri
bución do ingreso. O famoso 
"milagre arxentino" do minis
tro Cavallo e de Menem non 
resistiu nen sequer un ano 
despois da saida do peronis
mo do poder. Os problemas 
agrávanse pola continua re
cesión, a caída dos prezos in
ternacionais nas matérias pri-

- mas que Arxentina exporta, a 
fortaleza do dólar e a conse
guinte apreciación da moeda 
arxentina -hoxe atada ao mes
mo valor do dólar-, e a profun
dación dos problemas sociais. 

tário Internacional , o Banco 
Mundial, o Banco Interamerica
no de Desenvolvimento e os 
bancos locais, entre eles os 
bancos Francés e Rio que per
tencen, respeitivamente, ao BB
VA e ao BSCH. 

Pero tamén ·como sempre, co
mo condizón a esa axuda, os 
organismos multilaterais e os 
emprestamistas privados de
mandan austeri-

os sindicatos convocaron un 
paro xeral para o xoves e ven
res 23 e 24 de Novembro, con
secuéncia .tamén do acorrido a 
semana pasada con preséncia 
de piquetes e cortes de estrada 
que ocasionaron xa un morto 
en Salta, ao norte do país, e 
que ameazan estenderse a ou
tras províncias. 

A situación preocupa moito en 
Madrid (De la 

dade fiscal e dis
ciplina no gasto 
do sector públi
co. Nos últimos 
días, a situación 
evoluiu negativa
mente , cun au
mento no chama
d o r isco país e 
dificuldades para 
vender bonos 
aos inversores. 

Os intereses 
da débeda 

Rúa acaba de fa
cer unha visita 
oficial) e os gran
d es bancos es 
paño i s cl aman 
pol a protección 

De la Rúa dese
ñou un programa 
de axuste mo i 
duro que consis
te basicamente 
na privatizazón 
do sistema de 
pensións e nun-
ha conxelac ión 
por cinco anos 
no gasto público 

externa, só nos 
primeiros meses 
do ano próximo, 
aproximaranse 
aos 20.000 
millóns 
de dólares. 

total, incluído o das províncias 
que están governadas na sua 
maior parte pola oposición pe
ronista. 

dos grandes i'·...-_---
vestimentos que 
a banca t en en 
Arxen t ina e que 
poderian perigar 
se a situación se 
descontrola. Os 
do us gran des 
bancos españois 
(BBVA e BSCH ) 
están abrigados 
a pa rti c ipar no 
sal vamen to da 
economia arxen
tina, pero claman 
para que o Go
verno do estado 
español apoie 

Nos últimos dias, a calificazón 
internacional do país deterio
rouse de maneira evidente ante 
a perceición de problemas para 
pagar os intereses da débeda 
externa, que só nos primeiros 
meses do ano próximo se apro
ximan aos 20.000 millóns de 
dólares. No ca~o de que Arxen
tina non pagase, poderia conta
xiar a Brasil e chegarse a unha 
grave crise nos mercados 
emerxentes semellante á asiáti
ca ou brasileira. 

A crise na Arxentina ameaza con facerse crónica. A.N.T. 

activamente con fundos e ga
rantías esta blindaxe. Ao final , 
tamén como sempre, serán os 
fondos públicos os que suste
ñan o desembarco da banca 
española en Latinoamérica. E 
polos ventos que sopran nese 
lado do Atlántico, a crise non 
fixo máis que comezar. • 

Ante este panorama tan compli
cado, o governo arxentino utili-

zou a solución de sempre: con
trair nova débeda para asegurar 
aos inversores o pago da débe-

da externa e negociou unha 
axuda de 20.000 millóns de dó
lares que porian o Fondo Mone-

Esas medidas chocan coa opo
-sición de sectores da Alianza 
do Governo e con grande parte 
do peronismo. E, por suposto, 

' 

Os fundamentalistas do mercado boicotean 

No Cume de Niza da primeira semana de 
Decembro, os sindicatos europeus, entre 
eles a CIG, manifestaranse pola defensa 
dos direitos sociais e do ttaballo na Europa 
social e contra a Europa dos mercaderes. 

O proxecto de Carta dos Direitos Fun
damentais da Unión Europea aprobado 
en Biarritz o pasado 14 de Outubro ten 
en si mesmo importáncia política. Pri
meiro, porque é o intento de estabelecer 
unha Constitución europea que reagru
pe un conxunto de direitos fundamen
tais que até agora estaban desperdiga
dos, eran incompletos e viñan marca
dos, sentenza a sentenza, polo Tribunal 
de Xustiza Europeu. Segundo, porque re
colle nun ·mesmo texto dereitos civís, 
políticos, económicos e sociais. Polo 
método de elaboración da carta, orixinal 
e inédito, entre interguvernamental e 
parlamentário, e aberto á participación 
das suxestións das organizacións sociais 
e dos próprios cidadáns. Finq.lmente, a 
carta pode contribuir a lexitimar a ideia 
eurppea ante os cidadáns, a equilibrar 
unha construción europea na que, desde 
as suas orixes, os xeitos sociais estiveron 
subordinados aos económicos e enviar 
unha mensaxe mais nítido cara aos paí
ses candidatos á ades ión á U E, países 

a Constitución Europea 
nos que o fundamentalismo do mercado 
ameaza con varrer calquera vestíxio do 
direito do traballo , especialmente nas 
pequenas é medianas empresas. 

Algunhas destas potencialidades ficarán 
anuladas ou diminuídas se finalmente to

,, 

Se á oposizón de vários Estados membros 
a darlle á carta virtualidade xurídica lle 
engadimos as limitacións impos tas ao 
conteúdo da carta polo mandato do cume 
de Colónia -non criar nengunha compe
téncia nen misión nova para a Comuni
dade (o que cría flagrantes contradic-

cions: por exemplo , do fica nunha solene 
proclamación. Sen 
que, por tanto, os di
reitos recollidos na 
carta sexan, nuns ca
sos, directamente re
clamábeis ante un 
xuiz, e noutros, princí
pios e obxectivos exi
xíbeis aos poderes pú
blicos. De momentÓ, 
xa está claro que no 
cume que se celebrará 
en Niza en Decembro, 
a carta non será incor-

'E a orientación 
liberal, 

na carta recoñecese o 
direito de folga, pero 
no artículo 137 do 
tratado esta matéria 
fica excluída das 
competéncias comu
nitárias) e estar diri -
xidas as suas disposi
zóns ás instituicións 
da Uniqn e aos Esta
dos membros única
mente cando apli 
quen o dheito comu-

e non excesivamente 
· europeista, 

de Tony Blair 
.I' • " a que se esta a impar 

porada aos tratados. A 
presidéncia francesa 
optc;m por unha fórmu-
la declarativa para evitar o veto dalguns 
países membros, como o Reino Unido. O 
máis comprometido que calle esperar saia , 
de N iza é unha axenda vinculante que es
tabeleza un calendário para ·a incorpora
ción da carta aos tratados cara o 2004. 

nitátio- e a oposizón 
das organizacións em
presariais, nuns casos 
a que teña carácter 

vinculante e neutros a que s.e incluan os 
direitos sociais, podemos estar ante unha 
boa iniciativa comunitária que fic a en 
auga de marañas . Ante un novo guiño 
que se quita a relocir para tratar de paliar 
mediaticamente o desequilíbrio da cons-

trucción europea, pero que entón fica di
luído. Como xa aconteceu anteriormente 
co Libro Branca de Delors, coa Carta 
Comunitária dos Direitos Sociais Funda
mentais dos Traballadores eco Pacto Eu ~ 
ropeo de Confianza para o Emprego. 

Todo iso condúcenos á cuestión esencial: 
o futuro da carta dependerá do respaldo 
que lle dean as forzas políticas e sociais 
que propugnan unha construción europea 
mais completa e equilibrada. Existe esa 
conxunción de forzas? No campo político, 
non parece. 

A pesar de que a maioría dos países da 
UniÓn están governados por partidos so
cialdemócratas, é a orientación liberal, e 
non excesivamente europeista, de Tony 
Blair a que se está a impar. E no campo 
das organizacións sociais, pese ao feíto 
novedoso e positivo da alianza que en 
tomo a este tema da carta se estabeleceu 
entre a Confederazón Europea de Sindi
catos e a Plataforma Europea de Organi
zacións non guvemamentais, a sua von
tade e capacidade para desencadenar un 
movimento social con suficiente entida
de para que sexa atendido polos Gover
nos nacionais e as instáncias comunita
rias está lonxe de ser evidente. • 
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Ameazas aos 
. /' . 

propr1etar1os 
das terras 

/ 

·do Umia 

Os problem~ para construir o 
encoro do Umia continuan e 
un dos viciños que non quer 
vender as suas· terras ven de 
receber ameazas á porta da sua 
casa. O Domingo 19 de N o, 
vembro pola mañá, o proprie, 
tár io acompañado por dous 
membros da Coordenadora An, 
ti-encoro relatou en preséncia 
da Xuiz de Caldas que recebeu 
unha visita no seu domicílio 
de duas persoas descoñecidas 
que se trasladaban nun veícu, 
lo blanco con matrícula da 
Coruña e que nun princípio 
non se quixeron iden tificar. 
Máis tarde afirmaron que eran 
"da empresa" e formularon di, 
ferentes ameazas ao viciño e 
proprietário. de terrees afecta: 
dos. Estas duas persoas reco, 
mendáronlle que "o día 24 
aceptara o prew das terras que 
oferece Augas de Galicía se 
non quería ter problemas" e 
que "se aceptaba ese prew e a 
ocupación das terras podíanlle 
quitar as multas e denúncías 
que ten por manifestarse con, 
tra as obras". O proprietário 
pediulles que abandonaran a 
sua casa e os indivíduos res, 
postáronlle que, "se tiñan que 
volver farfano coa garda civil". 

A Coorden adora ex ixe á 
Xunta que investigue estas vi, 
sitas a proprietários, provoca, 
das polo feíto de que o dia 24 
de Novembro os afectados 
polas obras están citados para 
cobrar "por mutuo acordo" o 
xustiprezo das fincas. O pro, 
cedimento ordinário de exp, 
ropr iación das terras (o ur, 
xente foi anulado polos tribu, 
nais ) non abriga a vender e 
os afectados teñen o direito a 
apresentar recurso contencio, 
so contra a expropriación. 

Advirten tamén, na sua defen, 
sa, que calquer acción deste ti, 
po contra os proprietários -que 
legalmente están constituidos 
na Asociación de Propietários 
Encoro Non e que lexitima, 
mente e·mediante as leis están 
defendendo os seus direitos
se1á considerada como unha 
ameaza contra toda a Coorde, 
nadara e denunciada publica, 
mente e ante os tribunais, soli, 
citándolles protección.• 

COMPROBE 
a eficácia 

de anunciarse en 
ANOSA TERRA 

Chame ao 986 433 830 · 
e solicite 
as nasas 

tarifas publicitária~ · 
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Cuba foi un dos principais destinos migratórios dos galegos. 

Case que a metade dos emigrantes na illa caribeña conservan a~língua 

Vellos que falan galego en Cuba 
* PAUL.A BERGANTIÑOS 

A metade talan galego, coa 
memória de quen viveu case 
que un cento de anos. Son 
emigrados en Cuba aos que 
se achegou coa sua investiga
ción, Teresa Estévez. Organi
zado pola CIG-Emigración, es
te traballo realizado na Haba
na durante os meses de No
vembro e Decembro de 1999 
axuda a coñecer a situación 
dos galegos na illa caribeña. 

A idade dos emigrantes galegos 
enquisados oscila maioritaria
mente entre os 70 e os 80 anos. 
" lsto débese a que desde me
diados de século este movimen
to migratório non se renova", co
menta a investigadora. 

O seu estudo constata que os 
factores principais que determi
naron a emigración foron econó
micos e familiares e que a idade 
de partida situábase fundamen
talmente entre os 11 e os 20 
anos, seguida moi de cerca po
los menores de 1 O anos. A maior 
parte dos enquisados están ca
sados ou- son viuvos e os seus ti
llos teñen entre 50 e 60 anos. 

Ca tempo non esqueceron o 
seu idioma. Case que a metade 
pode falar e ler en galega, de 
feito un 7,7% tala a nosa língua 
habitualmente, pero só o 14 % 
sabe escribila. Nembargantes o 
índice baixa cando se pergunta 
polos tillos. Un 3,9% fala, un 
3, 1 % escrebe e un 8,5% pode 
lelo. As porcentaxes máis altas 
e homoxéneas retírense ao ní
vel de estudos, adquiridos en 
Cuba, que se situa en torno ao 
95%, o cal reflexa un nível rñoi 
baixo de persoas que non tive
ron a oportunidade de estudar. 

"Entre as profisións máis fre
cuentes -recolle nas conclu
sións Estévez- nos homes po
demos sinalar a de tendeiro, 
chófer, dependente de comércio 

e agricultor e nas mulleres amas 
de casa, traballadora en casas 
particulares, costureira, secretá
ria e dependenta de comércio". 

A porcentaxe de inscr.itos no 
Censo Eleitoral de Residentes 
Ausentes. sitúase escasamente 
por debaixo do 50%, ainda que 
o nível de participación nas dis,. 
tintas eleicións está moi por de
baixo deste índice. A investiga
ción tamén puxo de manifesto 
que un 77 ,5% dos consultados 
ten a cidadania española, o 
46% porque a recuperou re
centemente e o 

nacional do departamento de Mi
gración da CIG. Ali consolidouse 
unha colónia moi activa e nasce
ron as primeiras entidades aso
ciativas, as inciativas patrióticas 
e culturais. As primeiras inver
sións dos que retornaban ricos 
axudaban a dar os primeiros pa
sos na indústria de Galiza". Pé
rez Leira di que é hora de "facer 
balance histórico, mirar ao pasa
do desde unha perspectiva cien
tífica e manter sem·pre na memó
ria unha etapa do naso país moi 
difícil e dolorosa pero chea de 
epopeias, que nos permiten mi-

rar con orgullo o 
restante 31 % 
porque a conser
vou desde a che
g ad a a illa. Por 
outra banda a 
metade recebe 
axudas do IM
SERSO e un 
30% da Xunta. 

A metade 
naso futuro". Ne
se ánimo está en
marcado este tra
ballo que quer ser 
"un aporte impor
tante para esta
belecer progra-

pode falar e ler 
en galega, 
de feito mas de axuda 

Cando se lles 
pergunta polo re
greso a Galiza, 
un 69% di que lle 
gastaría viaxar ao 
país e destes, o 
38% fariano para 
quedarse definiti
vamente. Segun-

un 7,7°/o tala 
a nosa língua, 
pero só 

aos emigrantes 
adaptados á reali
dade". 

"Alguns dos pro
blemas detecta
dos na nósa en
q u isa repítanse 
en toda a emi
gración de Amé-

o 14 °/o sábea 
escreber. 

do a investigado-
ra as causas que 
impiden esta volta 
son fundamentalmente familiares 
e económicas. 

Pero o certo é que o 88% dos 
galegas en Cuba, síntense inte
brados na sociedade cubana e 
tan só un 7% afirma que foi al
g un ha vez discriminado pola 
sua condición de emigrante. As 
Sociedades Galegas son moi 
coñecidas polos emigrantes, o 
98% afirma coñecer · algunha, e 
case que o 78% está asociado 
como mínimo a unha. 

"Cuba foi un dos principais desti
no dos nasos paisanos -explica 
Lois Pérez Leira, coordenador 

rica Latina. En 
moitos paises . 

~ desgraciadamen-
te máis acucia

dos que en Cuba, palas crises 
derivadas das políticas· neolibe
rais da globalización da econo
m ia", sinala Pérez Leira, quen 
tamén engade que "no caso de 
Cuba o inmoral bloqueo nortea
mericano produciu dificuldades 
de todo tipo que empeoraron as 
condicións de vida da maioria 
da povoación". · 

Por exemplo, a falta de medi
camentos é hoxe en dia un 
grave problema. Nas farmácias 
pódense atapar medicamentos 
naturais , pero a escasez dou
tro tipo de fármacos é un pro
blema xeralizado. • 
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O TRD funciona 
perfectamente, di Renfe 

Non houbo fallos no sistema 
de funcionamento do TRD 
que chocou contra as toupei
ras da estación de Vigo o Sá
bado18 de Novembro ás 
duas e media da tarde. Ainda 
que ao peche desta edición 
non constaba nengunha co
municación oficial, a compa
ñia ferroviaria asegura que os 
freos do tren e a sinalización 
da estación estaban en per
fecto estado. Nuns dias os 
responsábeis da compañia 
clarexarán se se tratou dun 
fallo humano. Dos sesenta 
pasaxeiros, trinta resultaron 
feridos ou con contusións. Só 
cinco precisaron ingresar no 
hospital e o Mércores 22 que
daban só dous, un dos cales 
foi intervido nunha man.+ 

O Supremo admite 
o recurso contra 
un encoro no Návia 

O Tribunal Supremo admi
tiu a trámite o recurso de 
casación apresentado polo 
concello. de Návia de Suar
na contra unha resolución · 
do Ministério de Obras Pú
blicas de 1994, que admitia 
a posibilidade de construir 
un encoro no Návia, entre 
San Antolin de lbias e Pó
voa de Návia. A administra
ción municipal xa apresen
tara un contencioso admi
nistrativo ante a Audiéncia 
Nacional que non foi apro
bado. Para impedir a cons
trución da presa por parte 
das empresas asturianas 
Eléctricas Viesgo e Hidroe
léctricas del Cantábrico, o 
Concello alega, entre 
outras razóns, a auséncia 
do estúdio de avaliación do 
impacto ambiental e que a 
concesión caducou.• 

Ao redor da ciéncia 
con Faustino Cordón 

"Ciencia e compromiso" é o 
título que a Aula Castelao de 
Filosofía escolleu para a xor .. 
nada que se vai celebrar ao 
redor de Faustino Cordón o 
vindeiro 1 de Decembro. Es
ta homenaxe ao químico 
finado hai un ano desenvol
verase na Faculdade de 
Ciéncias Sociais e vai contar 
con tres sesións: a adicada 
aos intelectuais e o exilio, ca 
historiador Bieito Alonso, a 
centrada na evolución e eu
xenésia, de Daniel Soutullo, 
e, finalmente, unha perspec
tiva sobre a obra de Cordón 
por Rafael Jerez Mir. 
Cordon, nacido en 1909, co
mezou a sua traxectória pro
fesional no Laboratorio da 
Institución Libre de Enseñan
za e veu interrumpida a sua 
formación pola guerra do 36. 
Pasou por vários campos de 
concentración e entre 1941 e 
1945 traballa nos 
laboratórios Zeltia do 
Porriño. Constituiu en 1979 a 
Fundación para a Investiga
ción sobre Bioloxia Evolucio
nista, na que traballa até a 
sua marte o pasado ano.• 
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A. PANARO 

Xabier Macias 

'A criación da Fundación Galiza Sempre 
responde ao momento actual . 

do nacionalismo' 
*C.V. 

Despois de un ano de xestación, a Fundación Galiza Sempre apresentouse ao público nun acto no 
que se depositou no Museo do Povo Galego o manuscrito da Asamblea Nacionalista de Lugo. Criada 

. por iniciativa do BNG, o. seu xerente Xabier Macias entende que a Fundación ten que ser recoñecida 
como unha entidade en si mesma. Entre os seus obxectivos atópase o estudo e difusión do pensa
mento político galego e o debate arredor de cuestións que preocupan ao movimento nacionalista. 

Que obxectivos ten a Funda
ción Galiza Sempre? 

En 1999, por iniciativa do BNG, 
nace como un proxecto no que 
teñen cabida representacións 
do mundo cultural, social, eco
nómico e intelectual para apro
fundar no estudo da realidade 
galega, contribuir á difusión do 
pensamento político que se fai 
na Galiza e fomentar o debate 
entre os cidadáns. A Fundación 
crí ase para traballar no terreo 
das ideas e para ser un espazo 
de reflexión arredor dos proble
mas do país e das posíbeis al
ternativas. 

Tanto PNV como CIU teñen 
fundacións verl'celladas á or
ganización política. En espe
cial é recoñecido o labor da 
Sabino Arana na reconstruc
ción da história nacional. Sé
guese eses modelos? 

Unha virtude do nacionalismo 
galego é non ter seguido exe111-
plos alleos, existen elementos 
comuns con esas fundacións 
pero non se fai mimetismo de
las. Mantemos relacións coas 
fundacións vencelladas ás orga
nizacións políticas asinantes da 
Declaración de Barcelona xa 
que no próprio texto, asi como 
en documentos posteriores, xa 
se recollia un prpxecto de traba
llo conxunto no ámbito cultural e 
especificamente no campo das 
fundacións. Ternos conversas e 
mesmo valoramos a posibilida
de de realizar algunha activida
de conxunta emarcada en espe
cial na difusión dos obxectivos 
da Declaración de Barcelona. 

Existe o deseño de próxectos 
imediatos? 

Estase a constituir un consello 
asesor formado por persoas de 
prestíxio no mundo do naciona
lismo para facilitar o desenvol
vemento das tarefas da Funda
ción e hai tamén intención no 
próximo ano de comezar a con
cretar debates sobre temas que 
consideramos de especial rele
váncia. Preocúpanos , por 
exemplo, o rexurdimento de 
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ideas reacionárias que van ga
ñando espazo na sociedade co
mo a volta de certas visións da 
história que consideramos des
fasadas .ou mesmo o intento de 
uniformizar a realidade plurina
cional do Estado español. Nes
te sentido ·hai xa algunha inicia
tiva pensada que se faria dentro 
do marco das organizacións 
asinantes da Declaración de 
Barcelona. Existe tamén a preo
cupación de que se recupere a 
memória histórica de maneira 
digna, do povo galego e tamén 
do movimento nacionalista. Pro
ba disto é que o acto _de apre
sentaCión pública se centrase 
no depósito no Museo do Povq 
Galega do manuscrito adquirido 
pola Fundación do manifesto da 
Asamblea de Lugo, considera
do como acta de nacimento do 
nacionalismo. A Fundación ten 
·maito traballo que facer, o pri
meiro, conseguir que a sua acti
vidade sexa de interese para a 
sociedade galega en xeral e 
que por ela pasen e traballen 
persoas que teñan algo que df
cer sobre as cuestións que pre
ocupan aos galegos e sobre o 
futuro do país. 

Que órganos rixen a Funda
ción? 

Está en fase de consolidar a 
sua própria estructura. Existe 
un padreado que preside Xosé 
Manuel Beiras e, como dicia, 
estase constitu indo o consello 
asesor. A Fundación ten unha 
directiva que se encarga da 
xestión diária e tamén un gabi
nete de estudo e documenta
ción que leva máis de un ano 
traballando e que ten como ta
refa fornecer e asesorar ás al
ternativas que desde o campo 
nacionalista se apresentan no 
nível institucional. 

É a primeira Fundación do na
cionalismo galego como tal. 
Considerouse a fórmula acai
da aos obxectivos? 

Adecuase mellor, non pretendi
mos criar unha nova asociación. 
Queriamos un organismo que 
poidera centrarse no terreo do 
pensamento e as ideas, en pa
ralelo á actividade social e políti
ca diária. -Non é un organismo 
para a intervención directa se
nón que ten outros ritmos de 
abordar as distintas problemáti
cas, pensando máis a meio e 
loriga prazo. Hoxe o nacionalis
mo é unha forza social e política 
importane que pansa en gover
nar Galiza e é normal que haxa 
diversos instrumetnos que con
tribuan á resolución pos proble
mas da sociedade. E, ademáis, 
un instrumento legal que facilita 
a recompilación de apoios. 

Retírese a subsídios e axudas 
públicas? Con que meios vai 
contar a entidade? 

En especial do traballo e apoio 
das persoas que colaboren no 
proxecto. No plano económico 
a idea é que se xestionen todo 
tipo de recursos . Queremos 
conseguir axudas das adminis
tracións públicas. No presupos
to do Ministério de Educación e 
Cultura mesmo existe unha 
asignación pala que se fináncia 
a fundacións que teñan por ob
xectivo a difusión de ideas polí
tiCC!,S e que estén relacionadas 
con organizacións que canten 
con representación no Parla
mento Español. Buscaremos ta
mén o apoio de iniciativas priva
das que teñan interese en fi
nanciar proxectos nos que.· a 
Fundación traballa.+ 
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O partido da tempada pasada viveu intres de moita tensión entre vários xogadores. 

O xogo do Deportivo transmite confianza nun novo título de Liga 

O Celta examinase das oposicións á elite en Riazor 
*CÉSAR LORENZO GIL 

O próximo Domingo, 26 de Novembro, Riazor será cenário dun
ha loita pola identidade. O Deportivo, empoleirado no liderato, 
quere mostrar novamente que na sua casa non ten quen lle tu
sa. O Celta, amarrado á corda da cabeza da táboa xa sen folgos, 
deberá transformarse se quere pontuar na sua visita á Coruña. 

poñer dous exemplos, conse
guíronse grácias ao acerto no 
contraataque, por queimar as 
esperanzas do rival con maza
zos contundentes e efectivos. A 
autóconfianza e o respecto que 
esperta o seu estilo nos rivais 
sérvelle para manter a calma e 
relaxarse de cara, á chegada 
dos viciños do sul. E por iso que 
nen sentirán as baixas seguras 
de Fran ou Duscher e as dúbi
das de Romero e Djalminha. 

O Deportivo canta con 21 pontos 
en 11 xornadas; o Celta, con 17. 
As diferéncias, polo tanto, non 
son excesivas, mais entre ambas 
as equipas hai cinco pastos, entre 
o segundo (coliderando a clasifi 
cación) e o sétimo, xa tora do cu
rral europeu, no limiar insoportá
bel entre os protagonistas da Lig<;i 
e o vagantio da mediocridade. E 
por este motivo que o Celta ten 
que poñer máis fichas na aposta 
deste partido. Víctor Fernández e 
os seus xogadores han demostrar 
se o seu discurso está esgotado, 
como din os máis críticos, ou ain
da é cedo para prever o papel 
dos vigueses no campionato. 

Entrementres, os coruñeses po
den agardar tranquilos e confia
dos. Outro ano máis, o tándem 
Lendoiro-lrureta rende perfecta
mente. Os branquiazuis son a 
fachenda do futbol galego, se 
talamos de resultados. O bon 
papel na Liga non foi pexa para 
o máximo gaño en Europa. Os 
números son claros. En Liga de 
Campións, o Dépor non coñece 
a derrota e brillou na segunda 
parte ante o PSG en Paris; no 
torneo español, só o Vilarreal e 
o Madrid foron quen de vencelo. 

Que pode pasar lago entre estes 
dous competidores tan desiguais 
nestes intres? Está claro que o 
Celta debe saír ao campo coru
ñés co mesmo estilo do ano pa
sado cando, a pesar de perder, 
deu unha leición de futbol e con
sagrouse como a mellar maqui
nária, ainda que non conseguise 
goles. Nesa misión vai ter proble
mas por culpa das baixas. E pro
bábel que Mostovoi e Velasco · 
estean listos para o choque, pero 
Juanfran, Giovanella e Edu fica
rán en Vigo. Mais a chave das 
posibilidades celestes non vai 

estar nos nomes senón na atitu
de xeral da equipa. O seu técni
co é consciente de que para os 
célticos é, psicoloxicamente, moi 
difícil xogar lonxe de Balaídos. 
Desde a sua vitória en lruñea, na 
primeira xornada, non volveron 
traer nada en limpo das suas via
xes. Esa situación pesa de máis 
nos futbolistas e no adestrador, 
quen non achou a día de hoxe o 
sistema de xogo axeitado para 
evitar os moitos goles que recibe 
Pinto e tentar que os seus dian
teiros consigan máis tantos. 

O Deportivo xogará coma sem
pre, neste caso con máis moti
vo. O modelo futbolístico de lru
reta na casa está baseado en 
xogar sen responsabilidade so
bre o balón. As vitórias contra o 
Barcelona ou o Zaragoza, por 

Catanha e Tristán: 
destinos cruzados 

Dous dos nomes próprios deste 
partido van ser os dianteiros 
centros, curiosamente emparen
tados por unha história comun 
durante o pasado verán .' O bra
sileiro Catanha estivo a piques 
de fichar polo Deport[vo pero 
acabou no Celta, parece ser por 
certos incumprimentos de Len
doiro no contrato que habian 
asinar. O "caranguexo encarna
do" (significado dese apodo que 
ten Henrique Guedes) acabou 
no Celta, prévio pago de 2.300 

Poucos galegos no banco 
A canteira galega está esqueci
da. Simplemente mirando para 
os cadros de xogadores das 
principais equipas do país un 
decátase de que o futbol autóc
tono está desprezado, en com
paración con outras escalas, 
xa non só coa basca ou a cata
lana, sempre determinantes, 
senón coa cántabra ou a caná
ria, por exemplo. 

No partido do Domingo só esta
rá entre os titulares, posibel
mente, Paulo Coira, por parte 
do Celta. O arousán é un dos 
máximos beneficiários dos pro
blemas de Víctor Fernández en 
'defensa e está conseguindo, 
partido a partido, demostrar ca
les son as suas calidades, sem
pre difíciles de amosar cando _ 

un xoga todo o seu valor nus 
minutos ?º final dun encentro. 

No banco poden estar, dado o 
gran número de baixas na 
equipa celeste, outros dous 
galegas, o redondelano Paulo 
Couñago e Francisco· Nogue
ral. O primeiro, goleador coa 
selección española sub-21 e 
eterna promesa da canteira vi
guesa, non canta con nengun
ha confianza do adestrador e 
poderia marchar en Decem
bro. O defensa ten xogado ul
timamente nos derradeiros mi
nutos, como parche defensi
vo, nun labor tan pouco lúcido 
e conxuntural que nen dá para 
saber cales son as suas posi
bilidades de suplir as estrelas 
do Celta. 

millóns de pesetas ao Málaga. 
O valeiro que deixou no ataque 
a baixa por lesión de Makaay 
encheuno Diego Tristán, o dia
mante d~ Mallorca que non qui
xera o Madrid. 

A relación entre Catanha e Tris
tán esténdese ao início da liga. 
Mentres o pernambucano con
seguía tres goles nas primeiras 
tres xornadas, o sevillano non 
acababa de adaptarse á sua 
nova casa e pasou várias veces 
polo banco, de costas a unha 
afeizón que alentaba a Pandiani 
pregando pola volta de Makaay. 
Catanha nacionalizouse espa
ñol e de contado foi convocado 
coa selección estatal. Ese dia 
acabouse a sua progresión. 
·rristán encheuse de ouro tras o 
hat tríck ao Las Palmas e ho-
xendia ten seis tantos na sua 
canta. Catanha segue contando 
co apoio de Camacho pero o 
seu alter ego acidental pede 
paso. En Riazor, os dous teñen 
a oportunidade de pelexar por 
esa glória que só se consegue 
neste tipo de encontros_. • 

Coa auséncia de Fran por le
sión, o deportivismo queda or
fo de xogadores da terra. lru
reta, que nunca dubidou en fa
cer novas futbolistas noutros 
dos seus destinos, renunciou 
a isto en Galiza. As conse
cuéncias do abandono póden
se observar nos partidos do fi
lial, incapaz de facer xogo de 
futuro, máis preocupado por 
manter a categoría que por 
tentar criar capital humano. 
Non é estraño escoitar certos 
comentários pesimistas entre 
os rapaces que xogan na Gre
la. "Onde están David, Máikel 
ou Carlos, que tiñan tar:ito fu
turo, que incluso marcaron go
les decisivos na máxima cate
goría? Nengun está na elite e 
o seu exemplo pesa 'moito." • 
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O FÍO DA LINGUA 

lrmán e 
/ curman 

O latín clásico tiña as palabras 
fratris e soror para denominar 

- os nosos irmáit ( ou irmao) e ir, _ 
má, mais o latín serodio, ao 
iren sendo empregadas aquelas 
mm sentido relixioso, viuse 
abrigado a crear outras expre, . 
sións, para as distinguir. En 
efecto, o fratre será o frade ou 
freire (palabra na que hai unha 
influencia allea, posiblemente 
occitana), que apocopado nos 
dá o frei acompañante do nome 
do relixioso, e de sorore virá so, 
ror ou sor, senda freira un femi
nino creado a partir de freire. 

Daquela, o latín tardío acudiu _ 
ás expresións fratris gerrnanus e 
mais soror germana, nas que o 
adxectivo que puntualiza non 
ten nada que ver coa Xerma
nia senón con xerme. Virían 
sendo como "irmán ou irmá 
pola orixe, da mesma semente, 
do mesmo sangue". Logo, que
daron en germanus/germana 
dos que proceden irmán/irmá. 

Para curmán/curmá, o .latín clá
sico distinguía entre consobri, 
nus/consobrina (e patruelis) no 
caso de curmáns por parte do 
pai, e mais sobrinus/sobrina no 
caso de curmáns por parte da 
nai. T amén o latín serodio mo
dificou a denominación, enga
dindo un adxectivo como en 
fratxis e sbror, e creou así a ex
presión consobrinus primus /con, 
sobrina prima. E, como o nepoti.s 
do latín clásico foise perdendo, 
substituíuno por sobrinus/ sobri
na dos que derivan, como é evi, 
dente, os nosos sobriño/sobriña. 

Daqueles consolJrinus primusfcan, 
sobrina prima (propiamente "pri
meiro cunnán" e maK "primeira 
curmá") naceron os nosos pri, 

- mo/prima. 

Pero, utilizando o mesmo pro
cedemento latino do prefixo 
cum, (tardíamente com- co
mo en compater , commater) o 
galego medieval creou comfr, 
maao/comirmZia dos que deri
van curmán/ curmao e curmá. 

Chegado o caso, facíase a dis
tinción entre prima comirmiía 
e mais segunda comirmiía, é di
cir o fillo ou a filla dun irmán 
ou irmá do pai ou da _nai, e 
mais o fillo ou a filla dun cur, 
mán ou curmá do pai ou a nai. 

Curmán e primo son hoxe en 
galego usados como sinóni
mos -e para distinguir o grado 
de parentesco debemos acudir 
a precisións do tipo primo fr, 
mán ou primo camal frente a 
primo · segundo, e mais curmán 
entrego frente a curmán. Con 
todo, parece que algún día fa
cíase a distinción entre cur, 
máns, fillos de irmáns, e mais 
primos, fillos de curmáns, co, 
mo fai esta cantiga popular: 

Miña prima, miña prima, 
miña segunda curmán, 
mozos por este rueiro. 
j Non sei a quen rondarán! + 
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No SEU ÚLTIMO LIBRO, PATAS ARRIBA, EDUARDO ÜALE~ 
ANO RETRATA A ESPANTOSA REALIDADE DE MOITOS NE, 

NOS NO MUNDO E SINGULARMENTE DE LATINOAMÉRICA. 

Ü CúMIO LATINOAMERICANO CELEBRADO EN PANAMÁ 

A PASADA FIN DE SEMANA DEBEU CENTRARSE, NOMEA, 

DAMENTE, NESTE PROBLEMA PERO FICOU EN SEGUNDO 

PLANO POLO POLITIQUEO ANTICUJ3ANO. COMO CONTRA, 

PONTO PÓDESE LEMBRAR UNHA FRASE DO CANTOR AL, 

BERTO CORTEZ: "CANDO CHEGUEI A CUBA POR PRIMEIRA 

VEZ IMPRESIÓNOUME UN ENORME CARTEL- PUBLICITÁRIO: 

"UN MILLÓN DE NENOS LATINOAMERICANOS DURMEN 

NA RUA TODAS AS NOITES. NENGUN DELES É CUBANO". 

NENOS SEN LUGAR-NO MUNDO. 

NA AMÉRICA LATINA, os nenos e ado, 
lescentes suman case a metade da povoación 
total. A metade desa metade vive na misé .. 
ria. Sobrevivintes: na Amériéa latina mo .. 
rren un cento nenos, cada hora, por fame ou 
enfermidade curábel, pero hai cada v:ez máis 
nenos pobres nas ruas e nos campos desta re .. 
xión que fabrica pobres e proibe a pobreza. 

· Nenos son, na sua maioria, os pobres; e po.
bres son, na sua maioria; os nehos; E entre 
todos os reféns do · sistema, eles son os que 
pior o pasan. A sociedade exprímeos, vixfa .. 
os, castígaos, ás veces mátaos: case nunca os 
escoita, endexamais os comprende. 

Eses nenos, fillos de ?'ente que traballa salte.
ado ou que non ten traballo nen lugar no 

. mundo, están obngados, desde moi cedo, a 
viver ao servizo de calquer actividade gana.
pán, eslombándose a cámbio de comida, ou · 
de pouco máis, todo ao longo e ancho do 
mapa do mundo. Despois de aprender a ca .. 
miñar, aprenden cales son as recompensas · 
que se outorgan aos pobres que se portan 
ben; eles, e elas, son a man de obra gratuita 
dos obradoiros; das tendas e as baiucas casei.
ras, ou son a man de obra a prezo de risa das 
indústrias de exportación que· fabrican roupa 
deportiva para as grandes empresas multina .. 
cionais. T raballan nas faenas agrícolas ou 
nos trasegos urbanos, ou traballan na sua ca .. 
sa, ao servizo de quen ali mande. Son escra, 
viños ou escraviñas da economía familiar ou 
do sector informal da economía globalizada, 
onde ocupan o chanzo máís baixo da povoa.
cíón activa ao servizo do mercado mundial. 

EDUARDO GALE~O 

-
Meninhos da rua no Brasil. F. ZIZOIA 

tenden vías ele camiños de ferro en Bírmánia; 

ao Norte da Índia derrétense .nos fornos 
de vidro, e ao Sul nos fornos de tixolos; 

en Bangladesh, desempeñan máis de tres .. 
centas ocupacións diferentes, con salários ' 
que abalan entre a nada e a case nada por 
cada dia de nui!ta acabar; · 

llen té ou tabaco nas plantacións de Sri 
Lanka e colleitan xasmins, en Exipto, con 
destino á perfumaría francesa; 

\ 

alugados polos seus eais, tecen alfombras 
no Irán, Nepal e na India, desde antes do 
mencer até pasada a meianoite, e cando 
alguén chega a resgatalos, perguntan: 
"Vostede é o meu novo amo?" · 

vendidos a cen dólares polos seus pais, ofe .. 
récense en Sudán para labores sexuais de 
todo tipo. 

Po la forza r~lutan nenos os exércitos, nalguns 
lugares de Africa, Médio Oriente e América 
Latina. Nas guerras, os soldadiños traballan 
matando, e sobretodo traballan morrendo; eles 
suman a metade das vítimas nas guerras africa-
nas recentes. Con excepción da guerra, que é 
cousa de machos segundo cont:t a tradición e 
ensína a realidade, en case todas as demais ta, 
refas, os brazos das meniñas resultan tan útiles 
como os brazos dos cati.-

indústria do turismo sexual oferece nenas 
virxes a quen poida pagalas. Cada ano au, 
menta a cantidade de nenas guindadas ao 
mertado de consumo: segundo as estima, 
cións dos organismos internacionais, polo 
menos un millón de nenas se incorporan, ca .. 
da ano, á oferta mundial de corpos. 

Son incontábeis ós nenos pobres que traba .. 
llan, na sua casa ou fora, para a sua farnflia ou 
para quen sexa. Na sua maioia, traballa fora 
da lei e fora das estatfsticas. E os demais ne.
nos pobres? Dos demais, son moítos os que 
sobran. O mercado non os precisa, nen os 
precisará xamais. Non son rentábeis, xamais 
o serán. Desde o ponto de vista da orde esta.
belecida, eles empezan roubando o ar que res .. 
piran e despois rouban todo o que atopan. 
Entre o berce e a sepultura, a farne ou as balas 
adoitan a lle interrumpir a viaxe. O mesmo 
sistema produtivo que despreza aos vellos, te.
me aos nenos. A vellez é un fracaso, a dos 
que nacen con tendéncia ao crime, ao dicer dal.-

guns especialistas. Eles 
vos. Pero o mercado la .. 
boral reproduce nas ne .. 
nas a discriminación que 
normalmente pratica 
contras as mulleres; elas, 
as nenas, sempre gañan 
menos que o pouquísimo 
que eles; os nenos, gañan, 
cando algo gañan. 

'Na América latina 
integran o sector más 
ameazante dos exceden .. 
tes de poooaci6n. O ne .. 
no como perigo públi.
co, a cond.uta antisocial 
do menor en América é o 
tema recorrente dos 
Congresos Panamerica, 
nos do Neno, desde xa 
hai uns cantos anos. 

marren cen nenas, 
cada hora, por fame 

ou enfermidade 
curábel, pero hai cada 
vez máis nenas pobres Nos países latinoame.-

corren carreiras de camelos para emires 
nos basureiros da cidade de México, Mani.- árabes e son xinetes pastores nas están.-
la ou Lagos, xuntan vidros, latas e papeis, - das dorio da Prata; 

• A PROSTITUCION É 
O DESTINO temprano 
de moitas nenas e, en 
menor medida, tamén 
duns cantos nenos, no 
mundo enteíro. Por 
asombroso que pareza, 
calcúlase que hai polo 
menos cen mil prostit:u .. 
tas infantís nos Estados 
Unidos, segundo o infor.-

nas ruas e nos campos 
desta rexión que 
fabrica pobres e 

proibe a pobreza" 

. ricanos, a hexemonia 
do mercado está rom..' 
pendo os lazos de so .. 
lidariedade e facendo 
anacos o tecido social 
comunitário. Que des, 
tino teñen os nin .. 
guéns, os donos de na, 

e rifan polos restos de comida cos abutres; 

mergullan no mar de Xava procurando perlas; 

perseguen diamantes nas minas do Congo; 

son toupeiras nas galerias das minas do Pe, 
ru, ímprescíndíbeis pala sua curta estatura, 
e cando os seus pulmóns no dan máis, van 
parar aos cemitéríos clandestinos; 

colleitan café en Colómbia e en Tanzánia, 
e envelénanse cos pesticidas; 

envelénanse cos pesticidas nas plantacións 
de algodón de Guatemala e nas bananeiras 
de Honduras; 

en Malláisia recoUen o leite das árbores do 
caucho, en xornadas de traballo que se 
extenden de estrela a estrela; · 

" .t ' ) : • • 1 ) 

en Port.-au.-Prince, Colombo, Jakarta ou 
Recife serven a mesa do amo, a cámbio do 
direíto de comer o que da mesa cae; 

venden fruta nos mercados de Bogotá e ven.
den chicles nos autobuses de Sao Paulo; 

limpan parabrisas nas esquinas de Lima, 
Quito ou San Salvador; 

lustran zapatos nas ruas de Caracas ou 
Guanajuato; 

cosen roupa en Tailándia e cosen zapatos 
de futbol no Vietnam; 

cosen pelotas de futbol no Pal<lstán e pe.
lotas de beisbol en Honduras e Haiti; · 

para pagar as débedas dos seus países, reco .. 

me da UNICEF de 1997. Pero é nos burdeis,, 
e nas ruas do Sul do mundo onde traballa a 
imensa maíoria das vítimas infantís do co .. 
mércio sexual. Esta multimillonária indús.
tria, vasta rede de traficantes, intermedíários, 
axentes turísticos e proxenetas, manéxase 
con escandalosa impunidade. Na América 
latina, nada ten de novo: a prostitución in .. 
fantil existe desde que en 1536 se ináugurou 
a prímeira casa de toleráncia, en Puerto Rico. 
Actualmente, médio -millón de nenas brasi.-

. leiras traballan vendendo o corpo en benefí .. 
cio dos adultos que as explotan: tantas como 
en Tailandia pero non tantas como na Índia. 
Nalgunhas praias do Mar Caribe, a próspera 

Compostela ha historia 
de Euloxio R. Ruibal 

da, nos países nos que 
o direíto de propriedade estase a converter 
no único direito? E os fillos dos ninguéns? 
A moitos, que son cada vez máis moitos, a 
fame empúxaos ao roubo, á mendicidade e á 
prostitución,; e a sociedade de consumo in.
súltaos oferecendo o que nega. E eles vín .. 
ganse lanzándose ao asalto, bandas de deses .. 
perados unidos na certeza da morte que o 
agarda; segundo a UNICEF, en 1995 habia 
oito millóns de nenos abandoados, nenos 
da rua, nas grandes cidades latinoamerica.
nas; segundo a organización Human Rights 
Watch, en 1993 os escuadróns parapoliciais 
asasiñaron a seis nenos por día en Colóm, 
bia e a ~atro por dia no Brasil. + 
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Os camiños de Santiago semellan 
conducir qo misterio: Compostela, 
cidade xurdida da inventio-revelatio 
do sartego dun carpo santo 
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¿Que había no monte Libredón antes 
de se converter no locus Sancti Iacobi? 
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O asasinato de Lluch pretende frear ó entendimento entre o naqionalismo basca e os socialistas 

ETA dispáralle ao diálogo 
-0- B. LAXE 

O asasinato do socialista cata
lán Ernest Lluch ten unha in
tención simbólica na guerra na 
que ETA emarca a maioria das 
suas accións. ETA matou a ou
tro socialista comprometido 
cunha paz que fose sinónimo 
de acordo e non de imposición. 
Porque non é unha acción iso
lada, senón que entronca ple
namente coa dinámica que a 
organización basca empren
deu desde a ruptura da trégua. 

Todas e cada unha das 21 víti
mas mortais, desde o asasinato 
en Madrid do Coronel Blanco, 
alonxan da solución dialogada 
que ETA decía procurar durante 
a trégua. "Non hai explicación ve
rosímil que permita aclarar esta 
enorme contradición que a pró
pri a organización formulou hai 
tempo coa expresión acumular 
morfos enriba da mesa ao carón 
da cal se persigue un acorde ne
gociado'', segundo afirma a edito-
rial de Deia, do 22 de .Novembro. Emelf Uuch saúda a Francisco Cerviño durante unha visita a Galaa na sua etapa de Ministro de Sanidade. Arquivo A.N.T. 

Ernest Lluch, o mesmo que ou
tras vítimas recentes, como Juan 
Maria Jauregui, como José Maria 
Corta, sostiña que só desde a 
comprensión do problema político 
era posíbel acabar coa violéncia 
en Euskadi, defendendo posturas 
moi heterodoxas dentro do socia
lismo a respeito da situación bas
ca "Era unha persoa para a nego
ciación. Ese Madrid ríxido, intran
sixente, verticalista no domínio 
non semellaba o seu. Con moitos 
Uuchs como portadores de ideas 
cecais Madrid non seria o que é", 
afirma o seu compañeiro de tertú
lias radiofónicas en Rádio Euska
di, António Álvarez Solis. 

estaba a producir entre o PNV e 
os sectores máis abertos do so- · 
cialismo. Lluch era un dos que 
estaba tendendo pontes. Non 
só participaba nunha tertúlia en 
Rádio Euskadi e escribía artigas 
en Deia, senón que era quen, 
desde as páxinas de La Van
guardia duas veces á semana, 
ou, máis circunstancialmente 
enEI País, de reclamar diálogo 
e unha solución política para 
Euskadi. Lluch tamén defendia 
ao PNV fronte aos ataques sis
temáticos da prensa madrileña, 
coa que se enfrontaba directa
mente, e fiaba na sua política 
democrática e no seu papel im
prescindíbel para atapar unha 
solución á paz. 

para dar a sua opinión en confe
réncias. Precisamente Uuch era 
un dos principais amigos e men
tores do alcalde donostiarra, o 
socialista Odón Elorza, que se 
negou a secundar a campaña 
contra o nacionalismo e partici
par en actos programados polo 
PP para desacreditar ao Lehen
dakari. Unha das últimas visitas 
a Euskadi de Uuch foi para parti 
cipar no acto de exaltación a 
Lluis Compayns en Hondarríbia, 
do que foi un dos impulsores e 
organizadores. 

coa crispación existente. Discre
paba, .así, da liña de Redondo 
Terreros ou Rosa Díez, Lluch 
denunciu o mesmo dia da sua 
marte a táctica de ET A en Eus-

. kadi, "pretende dividir ao pavo 
basco desde o seu interior". 

Ur:iha ETA que culpa no seu últi
mo comunicado ao PNV e máis 
a EA da sua espiral de violén
cia. Unha ETA que ten tendón 
de atentar tamén contra certos 
membros do PNV, procurando 
que o partido de Arzallus rache 
en dous e que a proposta na
cionalista con verdadeiro peso 
sexa a sua. A pergunta é canto 
tempo vai aguantar a esquerda 
abertzale esta táctica imposta 
que lles fixo variar aos dirixen
tes de HB toda a sua estratéxia 
política programada no se que 
coñece como refundación. • 

Con esta morte, ET A trata de 
frear decididamente un futuro 
entendimento entre o PNV, EA 
e o PSOE, diálogo que xa se 

Pero non lle chegaba. Seguía vi
sitando frecuentemente Euskadi, 
tendo casa própria en Donosti, 

Evidentemente, Lluch non esta
ba só no socialismo alentando 
un entendimento cos nacionalis
tas bascas. Felipe González e 
Pasqual Maragall, entre outros 
políticos de peso levan avogan
do porque esta é a única saida 
válida e factíbel para rematar 

Unha leitura desde o Estado das eleizóns nos EUA 

Desde certos meios do aparato madrileño, os 
vencellados cuase organicamente con Ferraz, 
fixo,se unha leitura moi particular do recen, 

· te proceso eleitoral nos EUA. A tal visión 
basea,se en tres peares: 

a) Non é xusto que os territórios (no caso dos 
EUA os Estados) aparezan como titulares de di, 
reitos políticos. Só existen os cidadáns e só é le, 
xítima a norma de un norteamericano, un vor.o. 

b) Gore perdeu en primeira instáncia pala 
existéncia dun terceiro candidato en discór, 
dia, o verde Ralph Nader. Se non comparecer 
Nader, os demócratas terian gañado. A este 
respeito non importa qu~ Nader fixese unha 
campaña encamiñada a deixar claro perante a 
sua parróquia que, aos seus ollas, demócratas 
e republicanos son intercambiábeis. 

c) Existen, si existen, diferenzas cualitati, 
vas e de peso entre Gore e Bush. Só unha 
certa sofisticación europeia e os consabidos 
preconceitos da esquerda paleolítica e pe, 
cen,nos ver con clareza desde esta parte da 
T erra a evidéncia de ta is diferenzas. 

Eis ·as liñas_ mestras de todo un pensamento, de 
toda unha ideoloxia. Primeiro santifica,se o in, 
divíduo como única fonte de soberanía. Un in, 

díviduo abstracto, nú de toda continxéncia 
concreta. Para os sostedores desta cosmovisión, 
é,che o mesmo morar nun rancho perdido en 
Dakota do Norte do que no centro de Manhat, 
tan, é,che o mesmo morar nunha aldeia galega 
dos Aneares do que na Milla· de Ouro de Ma, 
drid. Non existen as especificidades territoriais. 
Non hai minorias ás que protexer. Só importa 
un esencialismo individualista en virtude do cal 
para o Estado debe ser indiferente onde viva un 
cidadán determinado, en que território se de, 
senvolva, a que formación ou clase social per, 
tenza. Todas son iguais. Ninguen é distinto. Es, 
tá ideoloxia é a que leva a postular como natu, 
ral que a vontade xurclida da soma das vontades 
individuais dos cidadáns de Madrid pese máis 
que a vontade xurdida da soma das vontades in, 
dividuais dos cidadáns galegas no que di respei, 
to, por exemplo, de que língua se emprega nas 
escalas de Galiza. É dicer, un home, un voto. ' 

A seguir, santifica,se tamén o bipartidismo. 
Só hai sítio para A e B, nunca para C. O plu, 
ralismo é un atranco. Empece a modemidade. 
Os matices sobran. Ainda que non queiras tés 
que votar a Gore. Non votar a Gore é votar a 
Bush. Esta ideoloxiq. leva aos cidadáns a non 
votar o que queren, serrón o que non queren. 
Leva a elexer entre o mau e o piar. O ºbon fica 
sempre fóra, porque non é elexíbel (será por 

1 • 

iso que o 49 por cento do censo se abstivo nas 
eleizóns máis axustadas da história nos EU A). 

Por último, sesudos analistas rachan a cabe, 
ciña e destilan o mellor do seu talento de 
predicadores mediáticos para nos persuadir 
de que si existen. diferenzas de peso entre A e 
B, embora os próprios compatriotas de A e B 
sexan tan infantis e pouco perspicaces para 
non reparar niso, no abismo.que separa a A e 
B (porque se reparasen é de agardai que te, 
rian up cerro motivo para votar). Bon, non 
sexamos tan radicais: si hai diferenzas. Exac, 
tamente as que existen nas eleizóns nos paí, 
ses-latinoamericanos onde o povo ten que es, 
coller entre a direita e a ultradireita. Si hai 
diferenzas, pero non son relevantes a xulgar 
polo comportamento abstencionista da me, 
tade do eleitorado dos EUA. Isto é o que nos 
agachan os sostedores da ideoloxia pretensa, 
mente progre da España oficial. 

En fin: nos EUA interesan muito máis as séries 
mundiais de béisbol do que o proceso eleitoral. 
No Estado español, o que interesa das eleizóns 
norteamericanas é a sua utilización sibilina en 
chave interna contra os territórios ( é dicer, as 
nazóns que carecemos de Estado próprio) e con, 
tra o pluralismo (é dicer, a expresión política de, 
sas mesmas nazóns). Non dan puntada sen fío.+ 
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O Parlamento · 
gibraltareño contra 
a inxeréncia española 

A iniciativa do governad_or 
de Gibraltar, Peter 
Caruana, para exixirlle ao 
ministro inglés de Asuntos 
Exteriores, Robín Cook, que 
impida que España teña 
competéncias sobre a base 
naval do rochado, foi 
aprobada por unanimidade 
na Asamblea Lexislativa da 
colónia británica. Caruana 
considera que o caso 
Tireless está a ser utilizado 
politicamente polo governo 
de José María Aznar para 
interferir na administración · -
de Gibraltar e obter certas 
cotas de peder sobre este 
território. O governador 
manifestou o temor de toda 
a povoación a que T ony 
Blair, incapaz de resolver 
satisfactoriamente o 
problema do submariño 
n.uclear, lle ceda a Josep 
Piqué algun dos seus 
pedimentos, "o que suporia 
o final da nosa 
independéncia", afirmou. • 

Frutos constata a crise 
doPCE 

O secretário xeral do 
Partido Comunista de 
España (PCE), Francesc 
Frutos, recoñeceu nunha 
entrevista publicada en 
Mundo obrero que o 
partido que el dirixe non 
pode facerse cargo da 
dirección política de 
Izquierda Unida (IU) 
"porque está esgazado en 
vários anacos"'\. Frutos 
adiantou que o futuro de 
IU depende da 
capacidade da sua nova 
dirección de sentar na 
mesma mesa a todas as 
faccións da coalición, 
antagónicas entre si, pero 
"condenadas a facer un 
proxecto comun que 
resolva os problemas da 
sociedade através dunha 
proposta de 
esquerdas". • 

Reclaman 
axudas para 
os an6franquistas 

A Generalitat catalana foi a 
última administración en se 
sumar ao pedimento de 

_ indenizacións para os presos 
antifranquistas. Oeste xeito 
xa só Galiza e as demais 
autonomías governadas polo 
PP están en contra de que 
aqueles condenados teñan 
axudas públicas en 
compensación polo seu 
presídio. 

Ao tempo, o PSOE 
apresentou no Congreso 
unha proposta para que 
tamén teñan acceso a esas 
axudas aqueles guerrilleiros 
antifranquistas que operaron 
entre 1939 até princípios dos 
anos 60. O PSOE ere que o $ 

Estado está en débeda con 
"estes loitadores pala 
liberdade" para os que 
demandou memória e 
respecto por parte das 
institucións. • 
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Deteñen en Panamá a un comando con explosivos para asasinar a Fidel Castro 
, ' 

Cuba reclam~, ,sen éxitoÍ unha condea global ao terrorismo 
no Cúmio latinoamericano 

Fidel Castro amosa unha foto de Posada Carriles. 

Johán Carballeira 
Páxinas Galegas 

Colección 
PRENSA E CRIACION 

Rescatamos rtestas Páxinas galegas unha 
voz afogada no turbillón do 36. En Johán 
Carballeira ~stivo a punto cíe cumprirse o 
ideal de barbari~: destruír o adversario, 
ata que non quedase del nin o nome, nin 
a obra, nin a lembranza. Rebelde e 
polémica, modetada e apaixonada; . 
a plu~a de Carballeira contribuíu á 
aparición dun xomalismo inédito¡ -~~, 

~ M.A. 

Luis Posada Cárriles é o nome do cidadán cubano que foi 
detido con outras tres pesoas nun hotel panameño, con oito 
quilos de explosivos de alta poténcia (C4), pr~parados para 
asesinar a Fidel Castro durante a sua visita á Universidade 
de Panamá. Apesar deste atentado evidente, o Cúmio pro
curou deixar soia .a· Cuba planteando un ha condea exclusi
vamente de ETA, que a diplomácia tentou, sen éxito, se exten
dese a toda caste de fenómeno terrorista en Latinoamérica. 

- Fidel Castro chegou a Panamá 
e anunciou nunha rolda de pren
sa que se podia producir u.n in
tento de atentado contra el du
rante o Cúmio Latinoamericano, 
e deu o nome das persoas que 
compuñan o comando. Non fa
l0u a fume de pallas 'o presiden
te cubano, pois ás poucas horas · 

. eran detidos no Hotel Caesar 
Park Luis Posada Carriles ·e ou
tras tres persoas. Ao. parecer os 
servícios secretos cubanos es
tarian seguíndolte os pasos en 
Panamá desde o pasado mes 
de Xullo, e terian arribado o 5 

. de Novembro a Panamá. 

Posada Carriles é convicto, xun-

to cun grupo de mercenários ve
nezolanos, do derribo dun avión 
de Cubana de Aviación que o 6 
de Outubro de 1976 saia de 
Barbados. Morreu toda a pasa
xe, 73 persoas, entre elas a 
equipa xuvenil cubana de esgri
ma. Posada tora detido, conde
ado a once anos e encarcerado 
en Venezuela pero se fugou en 
1985. Cuba ven denunciando 
nestes anos a impunidade e a 
protección de diferentes paises, 
nomeadamente os Estados Uni
dos, para cos grupos terroristas 
cubanos anticastristas, sen que 
se sustáncie nengunha deten
ción. Agora trátase de dilucidar 
que país está en condicións de 

/ 

·Na mesma coleécion 

Víctor Casas. Escritos P.olíticos 

A 
EDICIÓNS 
.l.8JBADBB.I. 

solicitar prioritariamente a extra
dición do septuaxenário Carri
les. Cuba e Venezuela son as 
máis directamente involucradas 
pero témese que os Estados 
Unidos logren a liberdade de 
Posada e a sua fuxida denantes 
de que se resolva a petición de 
deportación. 

O comando anticastrista trataria 
de realizar un dos máis de dous
centos atentados documentados 
contra Castro desde o 1 de Xa
neiro de 1959, en que as tropas 
rebeldes entraron na Habana, 
todos eles con financiación ou 
axuda implícita dos Estados Uni
dos. O próprio Posada Carriles, 
exquímico azuca reiro de 70 
anos, declarou ao New York Ti
mes, en Xullo de 1998, quen o 
formou en todo tipo de técnicas 
terroristas, "A CIA ensinóunolo 
todo, todo. Como usar explosi
vos, como matar, facer explosi
vos. Adestráronos en actos de 
sabotaxe. Agora a iso chámano 
terrorismo. Os tempos mudaron, 
por iso fumos traicionados". 

Encerrona diplomática 

O Cúmio Latinoamericano esta
ba previsto que tratase como te~ 
ma estrela aspectos relaciona
dos coa situación da infáncia, 
nun continente no que morren 
cen nenos cada hora por fame 
ou enfermidade curábel [ver arti
go de Edurdo Galeano na páxina 
18] . Pero ao final os titulares 
.acaparounos a non adesión de 
Cuba a unha condea do terroris
mo de ET A. Ainda que a propos
ta partiu do presidente salvado
reño, a diplomácia española atra
vés de Josep Piqué e de Miguel 
Angel Cortes, non foron quen de 
procurar unha resolución de con
senso á que se sumara Cuba e 
procurou un trágala dos cuba
nos, que non aceitaron. 

A proposta salvadoreña propu
ña unha condea pontual de ET A 
e a solidariedade ca Estado es
pañol ante a of en si va destes úl
timos meses. O governo Aznar 
aceitou con entusiasmo pero 
Cuba, que viña de denunciar un 
·intento de asesinato do seu pre
sidente durante o próprio desen
rolo do Cúmio, pedia que se fo
se máis alá e a condea fose glo
bal do terrorismo. 

A posición de Aznar foi a de 
presenciar o durísimo debate de 
Castro co presidente salvadore
ño, no que o mandatário cubano 
acusou ao Salvador de darlle 
cobertura a Posada Carriles e 
mesmo telo a soldo dos seus 
servícios segredos en determi
nados momentos da história sal
vadoreña. En· troques de terciar 
e aceitar unha solución de com
promiso Aznar preferiu recorrer 
a un dos seus habituais chasca
rrillos "que non saberei eu de 
atentados se sofrin un!", tirando 
importáncia aos intentos de ase
sinato sofridos por Castro. 

Segundo o xefe da diplomácia 
cubana, Felipe 'Pérez Roque, 
nas últimas décadas 3.600 .cu
banos morreron en accións de 
grupos financiádos pola CIA.+ 

i. 
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Fujimori fica no Xap.ón por medo a··ser xulgado por éorrupción 

· .. Paniagua organiza,rá a democratización no Peru, 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

A década nefasta do fujimo
rismo foi acabar do xeito máis 
oprobioso para a história do 
Peru. O presidente demitiu _ 
desde o Xapón e deixou o go
verno sen cabeza nen plano 
de actuación até as eleicións 
do vindeiro 8 de Abril. No aire 
quedan moitas preguntas. On
de están Montesinos e Ollanta 
Humala? Que vai pasar con 
eses 50 millóns de dólares 
que os altos cargos do gover
no gardaron, supostamente, 
en paraísos fiscais? Permiti
rán o Exército, os Estados 
Unidos e o capital transna
cional unha mudanza real nas 
institucións andinas? As res
postas nen sequera están de
masiado claras. 

O até agora presidente do Par
lamento , Valentín Paniagua, 
será o encargado de organizar 
a transición do Peru cara a un
ha democrácia real , que per
mita a limpeza das próximas 
eleicións e lles dea aos xuíces 
a suficiente independéncia pa
ra que comecen as investiga
cións sobre a corrupción da 
década fujimorista . Coa sua 
escolla, de momento, a oposi
ción consegue dous obxecti
vos: por unha banda, féchase 
con contundéncia o modelo de 
estado do ex presidente , ao · 
impedir que volva apresentar
se por estar incapac¡tado "mo
ralmenten. Pola outra, Pania
gua era un home de consenso, 
ben visto por todos os parti
dos, aclamado pola maioria da 
cidadania e aceptado polo es
tamento militar. 

Pese ao refrendo á mudanza no 
Peru, o certo é que todo o país 
xa está en campaña eleitoral. O 
xefe opositor, Alejandro Toledo, 
quere liderar unha coalición que 
asegure a maioria dos votos pa
ra poder iniciar as reformas, in
clu ídas as constitucionais. Esta 
proposta é ben vista desde os 
Estados Unidos, que confían no 
Cholo e que prefiren que o país 
se estabilice definitivamente sen 
grandes distúrbios ou ensaios 
cha vistas. 

Pero To ledo parece máis só ca 
nunca. A auséncia de Fujimori 
espertou na clase política pe-

Paniagua, novo Presidente do Peru. 

ruana a "presidencialite", como 
definen os xornais de Lima á 
tendéncia de moitos deputados 
de comezar a buscar apoios pa
ra formar partidos políticos. Pa
rece claro que até o mes de Fe
b rei ro estarán xogando entre 
eles para criar duas ou tres coa
licións con posibilidades reais 
de conseguir o triunfo. A partir 
de aí, nun intre no que se supón 
que estean resaltas moitas in
cógnitas, comezará a real bata
lla por saber que xeito de políti
ca inaugurará o governo perua
no do século xx1. 

Á bartola en Tókio 

O culpábel da situación que vive 
o Peru, desde as eleicións frau
dulentas do pasado Maio, dar
me tranquilo nalgun lugar des
coñecido de Tókio. Despois da 
sua fuxida de película, Alberto 

3 .. &Ufd6 

ANOSA TERRA 

Fujirnori parece un rastro do pa- - de o incideñte do secuestro da 
sado, un lastre ilóxico q~e se , sua embaixada en Lima por 
arrastra polo país dos seos an- parte dan comando dos tupaca-
tergos respondendo con sorriso maros, que resolveu pota brava 
cínico ás preguntas sobre o se1,1 o daquela m~ndatário. 
,património acochado en Suíza 
ou Panamá. 

En realidade, a posibilidade de 
que o ex presidente acabase 
os seus dias políticos no Xapón 
era unha posibilidade real des
de hai vários meses. Sábese 
agora que Fujimori ten a dobre 
nacionalidade, grácias a ser ti
llo de xaponeses de Kawé:!chi e, 
polo tanto, pode ficar indefini
damente no arquipélago asiáti
co. Desde o seu exílio dourado 
vaille ser moi fácil administrar 
os seus gaños de 1 O anos de 
governo e librarase con total 
seguridade do acoso xudicial 
grácias ao papel protector que 
asumiu o executivo nipón des-

Mais a aparente calma do con
torno de Fujimori contrasta cos 
primeiros pasos dados na sua 
contra nas cortes peruanas. Un 
dos congresistas opositores, Jor
ge del Castillo,' declarou no pleno 
que Fujimori posue duas campa
. ñias en Panamá e démandou un
ha comisión investigadora para 
coñecer de onde procedeu o di
ñeiro para estabelecelas. Segun
do Del Castillo, lnfinity e Perip
heric son duas sociedades nas 
que participeu o ex presidente 
con cartas roubados a© erário 
público, coa colaboración de Vla
dimiro Montesinos, ex xefe da ln
telixénci¡;i e man direita que aca
bou afogándoo. + 

-~. 
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Ofensiva total de Israel 
sobre Gaza 

O Exército israelita 
reor.udeceu a sua ofensiva 
sobre os palestinos nos 
últimos dias, coincidindo 
coa data que laser Arafat 

-escollera para declarar a 
independéncia de 
Palestina. O governo de 
Tel Aviv, coa excusa de· 
vários atentados a civis 
nese território ocupado, 
lanzou un ataque total da 
sua infanteria, con apoio · 
de helicópteros de -
combate e navios de 
guerra. Os obxectivos 
agredidos pala milícia 
hebrea s~guen a ser os 
centros de poder da 
autonomía árabe, 
especialmente a sua 
policia e as escoltas de 
Arafa:t. Ao mesmo tempo, 
os colonos xudeus 
recibiron apoio militar para_ 
iniciaren ataques a aldeas 
árabes e reforzaren a sua 
posición, debilitada tras os 
case extintos acordes de 
paz. Como protesta, o 
embaixador exípcio en Tel 
Aviv abandonou o país.+ 

O nome do novo 
presidente dos USA 

. . segue a ser un emgma 
Logo do caos eleitoral do 
pasado 7 de Novembro, 
os Estados Unidos están 
sµmidos agora nunha 
batalla de avogados e 
xuíces na pro.cura de 
averiguar quen vai ser -o 
próximo presidente do 
país autodenominado 
"garante da democrácia 
mundial". Os partidários 
do republicano George. 
W. Bush queren impedir 
que conten como válidos 
os votos contados : 
manualmente mentres 
que Aíbert Gore exixe · 
que se estabeleza un 
critério único para que se 
poida determinar cales 

, son as papeletas mal 
furadas que deben 
considerarse válidas.+ 

O Polisário ameaza 
cun grande ofensiva 
contra Marrocos 

a°'Polisário comezou Unha 
série de manobras militares 
nos territórios de refúxio 
dos saharauis desprazados 

- dos seus territórios pala 
invasión marroqui de hai 25 
anos. Esta fronte política 
ameazou cunha ofensiva 
militar contra Marrocos se a 
ONU non acelera o 
programa de paz sobre a 
ex colónia española e 
axiliza os. trámites para o 
refereodo sobre a sua 
autodeterminación. O 

~ movimento de liberación 
nacional do Sáhara ten 
previsto-tamén axuntar nun 
grande encontro a todos os 
sahara'r.,iis, incluídos os que 

· viven en Mauritánia e os · 
ñómadas, para 
demostrarlle á Comunidade 
Internacional que a sua 
loita é respectada pola 
maioria do seu povo. + 

•"' I 

.. 
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Chirac propón a Norteamérica o papel de xendarme mundial da ecoloxia 

Os países pobres lembran na Haia 

23 DE NOVEMBRO DE 2000 

que o Norte non cumpriu os acorclos mínimos do cúmio de QuiQto 

Desbordamento do rio Waal en Holanda. 

-0- T.C. I A HAIA 

Non decidiran os Estados Uni
do.s, convertidos en poténcia 
única, librar pola sua canta tres 
guerras limpas, a última delas 
no corazón de Europa, en Coso
vo? Que señan consecuentes e 
asuman tamén a loita estratéxi
ca contra o cámbio climático. 

Esta proposta do presidente 
Francés fixo subir nas cadeiras 

aos senadores norteamericanos 
Larry Craig e Chuck Haguel que 
acusaron a Chirac de campar 
de galo para arrancar aplausos 
demagóxicos entré os paises 
sen indústria, os grandes amo
lados nas misas internacionais 
sobre a contaminación atmosfé
rica, no canto de consensuar 
vontades (norma políticamente 
correcta no Cúmio}. Na E>ratória 
altiva e sentenciosa de De Gau
lle, que tanto lle gasta imitar, 

Chirac repeteu na asemblea das 
nacións do mundo reunida na 
Haia que Norteamérica, con 
pouco máis do seis por cento da 
poboación do mundo está a 
queimar o 80% da enerxia fósil 
que consume todo o planeta e 
polo tanto correspondelle regu
lar as emisións de gases tóxicos 
e dar exemplo. Máis que a nin
gún outro país da terra. Mentres 
seguen esta porfia, os paises do 
Sul perguntan na Haia que sen-

AENOR 
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tido ten discutir regulamentos 
para evitar o cámbio climático 
cando os ricos non cumpriron 
nengún dos compromisos míni
mos de Quioto. 

Voceiro das petroleiras 

Chirac templaba a audiéncia co 
diapasón xusto, as palabras 
precisas e un aceno de recon
vención paternal e irónica para 
a delegación norteamericana. 
Dende o seu posta, Chuck Ha
guel púñase vermello coma un 
tomate mentres cambiaba pa
peis de sítio. Haguel fara o se
nador republicano que fixera 
de voceiro das petroleiras de 
Texas para promover a lei que 
limitou os Acordes de Quieto 
na medida en que puidesen 
significar dano para os intere
ses da economía dos Estados 
Unidos. A escandalosa propo
sición de Haguel completába
se coa reconvención aos pai
ses pobres de limparen as 
suas própias casas. 

Como na asamblea denanterior, 
a Unión Europea e os Estados 
Unidos verxean con forza a pe
lota do control do dióxido de 
carbóno dun campo a outro. A 
UE fai por establecer uns crédi
tos sobre a superfície agrícola e 
forestal de cada país, que ab
sorbe carbónico, para producir 
contaminacion aérea. Este man
to vexetal recebe o nome sim
bólico de estanque no que se 
pode deitar a emisión da com
bustión industrial e doméstica 
que dana a atmósfera. 

Norteamérica parece disposta a 
asumir unha transaccional sobre 
a compensacioón da contamina
ción con reforestación, mais to
dos temen que, no final, cambie 
este compromiso con outro moito 
máis xeneralista, como xa fixera 
en Quieto. A estratéxia sofista de 
universalizar responsabilidades 
nunca deixou de darlle resultado. 

O país que máis estraga o pla
neta quer castigar de cara á pa
rede ao resto dos países que 
soportan os seus fumes. Os 
paises ricos acúsanse entre si 
de estragar egoístamente o que 
nos queda da biosfera mentres 
os pobres sen industrialización 
receben broncas pela suá ma
neira de abordar a contamina
ción. Ao próprio Chirac, que so
bre-actúa en nome de da UE, e 
enche a boca acusando aos Es
tados Unidos de ser o país máis 
contaminado do planeta, o que 
é certo, sinala que ainda non 
son chegados os tempos de 
aplicar unha multa por contami-
nación aérea. -

Todas as propostas que riscan o 
cerne do capitalismo consumista 
ferven coma ácido sobre ferro. 
Producen ben menos reacción de
fensiva outras disgresións que o 
sistema pode devorar sen dispep
sia coma a que fixo Amigos da 
Terra Internacional, que xuntou a 
mozos e mozas representantes 
de- 16 países europeus para pro
clamar un compromiso de reducir 
as ernisións indidividuais de dióxi
do de carbono nun 8% no prazo 
de oito meses. Consumir, como 
non, pero cons1,1mir a xeito. • 
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·No remate da mili 
O Mércores 8 celebrouse o derra
deiro sorteo para o Servizo Militar 
Obrigatório (SMO). Moitas perso
as consideramos positivo o rema
te do SMO pois evítaselle á meta
de da povoación o paso pola es
cola máis re-
accionária da 
que ternos no-
tícia, onde os Actualmente 0 valores a incul-
car (autoritaris
mo, machis
mo, españolis
mo, homofó
bia, violéncia 
cega, ... ) mol
dean á xuven
tude en condu
tas nidiamente 
antisociais. 
T ampouco es
quecemos a fi
nalidad e que 
cumpriu o 
exército espa
ñol: neste sé-
culo que rema-
te esa institu-

militarismo 
español devora 
cada ano máis 
de2billónsde 
ptas. 
escondidas tras 
partidas dos 
Ministérios de 
lndústria, 
Interior e outros. 

ción adicouse ao control e repre
sión da povoación civil (Guerras 
Coloniais, "Semana Tráxica", re
presión de Astúrias, Guerra Civil, 
Ditadura Franquista, 23-F e outras 
tentativas golpistas, escoitas do 
CESIO, etc) e seria difícil apreciar 
que nos defendera dalgunha 
ameaza, máis ben ao contrário. 

Actualmente o militarismo espa
ñol devora cada ano máis de 2 
billóns de ptas. escondidas tras 
partidas dos Ministérios de ln
dústria, Interior e outros. 

Pero o que mobilizou ao antimili
tarismo galego nos últimos anos 
non foi sementes o rexeitamento 
da "mili'', senón do militarismo 
en xeral, da preséncia do militar 
e as suas consecuéncias na vi
da civil. Co remate do SMO o 
governo do PP pretende reforzar 
un exército profisional destinado 
a manter unha arde social e in
ternacional inxusta e desde a 
ANÁ rexeitamos coerentemente 
esta función . Diante da campa
ña de propaganda e manipula
ción que o Ministério está a fa
cer do exército profisional quere
mos advertir á mocidade da 
"Trampa da Profisionalización'', 
substentada na limitación de di
reitos (liberdade de expresión, 
sindicación, uso ·do idioma gale
ga, etc) e das condicións labo
rais (salários míseros, títulos in
habilitados para a vida civil, etc). 

O pasado mércores 8 celebra
mos o que consideré3:mos unha 
conquista do antimilitarismo, o 
fin do SMO, pero isto só é un 
paso no camiño, seguiremos a 
trabállar até acadar unha Galiza 
desmilitarizada e a abolición do 
exército profisional: hai uns 
anos ninguén cria posíbel o 
remtate do SMO, hoxe a nin
guén surprende. t 

F.M. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ E 
XOSÉ Mª GARCIA VILA VERDE, 

MEMBROS DA ASEMBLEA 
NAClONAL ANTIMILITARISTA 

Os direitos 
da infáncia 
A Jeferéncia do benestar social 
dos nenas e as nenas debe ser 
a Convención sobre os direitos 

ANOSATERRA 

oa lnfáncia adoptada palas Na
cións Unidas o 20 de N'ovembro 
de 1989. Este 20 de Novembro 
de 2000 comemórase o aconte
cemento, e non pretendo cum
prir coa suxeréncia da ONU ao 
sinalar un dia cada ano ad!c~do 
á infáncia. Pretendo estruturar 
acións de mobilización social e 
sensibilización acerca das nece
sidades dos nenos e as nenas 
do mundo, particularmente das 
galegas, e como persoa facer 
valer os seus direitos de ser 
amados, atendidos, escoitados 
e respeitar a sua digl')idade .. 

lsto deberia ser reivindicado po
los próprios ménores, nomea
damente aqueles en risco ou en 
estado de marxinación, recla
mando os seus direitos e mani
festando os seus problemas e 
exixir responsabilidades aos Po
deres Públicos que deseñan a 
Política Social de Atención ao 
Menor e executan accións enca
miñadas a resolver as situacións 
dos menores máis desfavoreci
dos, moitos deles submetidos a 
maus tratos, mendicidade, con 
caréncia de alimentación, edu
cación, sanidade, integración, vi
venda, suxeitos de racismo, etc. 

Sete anos atrás, nas mobiliza
cións promovidas palas traballa
doras do Fogar Infantil do Ferol 
proclamavamos a defesa da 
dignidade dos nenas e nenas 
galegas e a criación de Servi
cios Sociais 
Públicos de 
Atención ao 
Menor. Rei- Preci 
vindicamos o samos para 
Fogar Infantil 
como Centro 
de Recursos 
-reivindica
ción asumida 
hoxe palas 
concellais mu-

osnenose 
nenas galegas, 
particulannente 
para os menos 
afortunados, 

lleres de Fe- servíciOS SOCiais 
rrol Terra, Eu-
me e Ortegal- públicos, laicos 
por ser Ferrol e con 
Comarca, da-
quela e agora, profisionais. 
unha zona 
permanente-
mente casti-
gada/esmagada que xera unha 
pobreza estrema. 

Aos organismos da Administra
ción Autonómica, Central e Eu
ropea que teñan competéncias 
de Atención ao Menor se lles 
deve esixir que crien e potén-

. cien estes Servícios Públicos 
porqu_e a sua inexisténcia ou de
saparición suporia un atentado 
contra os direitos dos nenas e 
as nenas. Déveselles esixir que 
deseñen unha política social de 
protección da infáncia, a mellara 
da xestión en favor de investi
m entos en Centros Públicos 
frente ao investimento de diñei·
ro público en centros privados 
cuxos servícios son encomen
dados, a maioria das veces, a 
movimentos ou persoas relixio
sas que poder ter repercusións 
negativas no ámbito psíquico, 
educativo, cultural e social dos 
ne nos e nenas. T emos que exi
xir para Galiza unha única Con
sellaria de Servicios Sociais. 
Precisamos para os nenas e ne
n as galegas~ particularmente 
para os meno afortunados, ser
vícios sociais públicos, laicos e 
con profisionais. • 

ÜFÉLIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
(FERROL) 

Negociación 
colectiva 
no Grupo Endesa 

Quera expoñer o perigoso da ne
gociación dos convénios das gran
d&s empresas, despois dunha 
asamblea, realizada no centro 
máis importante da "antiga" ende
sa onde realmente empezou a en
xendrarse a 
actual multina-
cional co mes-
mo nome, .des
pois dos miles 
de millóns de 
pesetas que 
"tirou" dese 
centro, refíro
me ás Pontes 
(1400 MW). 

Non vou cen
trarme no con
vénio de trupo, 
que dito sexa 
de paso, para 
este centro e 

As posturas 
prepotentes nos 
podenlevaraos 
primeiros anos 
70,candoos 
convénios viñan 
asinados para 
as fábricas 
desde os 
sindicatos 

para Endesa verticais. 
"antigua" é ma-
lo, centrareime 
no fondo, que 
dende o punto de vista sindical po
de supoñer un grave precedente. 

Resulta que se fai o 1 º convénio 
do grupo (18 ou 20 empresas do 
sector) e despois das nego
ciacións firman o convénio e des
pois veñen a este centro das Pon
tes a explicarnos ponto por ponto 
(na negociación só estiv.o . un 
membro de CCOO de Endesa). 
Veñen a este centro onde sempre 
se aprobaron os convénios asam
bleariamente e por referendo. 

A Asamblea como pode imaxinar 
foi moi quente, ademais o porta-
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voz das explicación era o xeneral 
Joaquín Callejón. Digo o de xe-

. neral porque durante a exposi
ción sinalou que el tiña unha 
grande experiéncia nas nego
ciacións e que levaba moitos 
anos na actividade sindical, como 
el se puxo as estrelas, eu dinlle o 
rango, o curioso é que este xene
ral é da empresa Vandellós,. na 
que os traballador~s firmaron o 
convénio o mes pasado despois 
de facer un referendo. 

Tamén desde a mesa de .exposi
ción do convénio nos explican que 
ternos que damos conta de que o 
marco Laboral cambiou e que pa
ra negociar estos convénios de 
grupo a eles elexiunos a Federa
ción de Químicas e Enerxia de 
CCOO e UGT. Nós dixémoslles 
que o naso máximo representante 
é o comité de empresa elixi(fo por 
todos os traballadores, e que os 
da federación cando se tan elei
cións sindicais nas fábricas, ben 
que poñen a foto e piden os votos 
para gañar delegados. 

O que máis me preocupa é que 
estas posturas prepotentes nos 
poden levar aos primeiros anos 
70, cando os convénios viñan 
firmados para as fábricas dende 
os sindicatos verticais, sen a 
participación real dos traballado- · 
res, senón-que me expliquen 
estos procedementos: 

~Non a presentan aos traballa
dores o convénio antes de asinalo. 

- Mándannos o texto do convé
n i o xa asinado e fan unha 
asamblea para explicárnolo. Co
mo tedes tanta cara para vir ex
plicar un convénio xa asinado? 

Textualmente son uns provoca
dores e penso que se na asam
blea estivesen compañeiros de 

.- ~tul/~ . 
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1 
Para Fraga, pintar 1 

1 de rosa a Franco é 
1 unha falta de 
1 respeito para a 
1 história. No 25 
1 cabodano do 1 
1 Ditador, os seus 
1 ministros, e Fraga 
1 especialmente, 
1 aparecen lembrados 
1 en negro. Será 
1 tamén unha ofensa 1 para a história contar 1 
1 que Fraga pechou 
1 periódicos e meteu 

•• xornalistas na 
1 cadea? 
1 
1 
1 
1 
1 Os pintores de 
1 Ferrol aparecen nas 
1 notícias como 
1 membros da "auto- • 
1 denominada 1 
1 Assembleia 
1 Popular". E o Partido 
1 ·Popular, non. é auto-
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denominado? A 
forma fascista de 
negar outras opción·s 
políticas ameanaza 
durar máis qüe o · 
próprio burro, 
alcume que os 
ferrolanos puxeran 
hai moitos anos ao 
monumento auto
erixido por 

1 exceléncia. 
1 
1 
1 
1 Xaime Pita Varela, 
1 conselleiro da 
: Presidéncia, retrata 
1 a Fraga nunha 
1 entrevista: "É unha 
1 super-personalidade 

irrepetíbel, 
completo, honesto, 
visionário, 
traballador 
abnegado, 
necesário para o 
país, 
intelixentísimo ... " E 
na praia de Perbes, 
un atleta. 

Non hai aceite de 

1 
oliva que se poida 
comparar co que 
produce Manuel 
Gomez Guntiñas no 
Val de Quiroga. En 

. Portugal, as mellares 
oliveiras vellas de 
Tomar coñécense 
como galegas. 
Proceden das que 
hai 400 anos 
mandara arrincar o 
penúltimo Rei da 
casa de Áustria para 
privar a nobreza 

1 galega da sua renda 
1 principal. A Xunta de 
1 Fraga inzou o país 
1 de eucalipto pero 
1 non ve con bons 
: ollas a 
1 recuperación desta 
1 riqueza. 
1 
1 
1 
1 1 Multimillonário 

investimento na 
Coruña pola boa 
sintonia entre Guiña 
e Vázquez", 
anúncia O Correo 
Galego na primeira. 
Xa era sabido que, 
para o PP, o que 
non sintoniza non 
come, pero agora 
avísano en 
titulares.+ 
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CCOO e UGT, líderes daqueles 
anos duros da ruptura cb sindica
to vertical seguramente os expul
sarian dos sindicatos, ademais 
de botalos fóra da Asamblea. • 

XosÉ M. RIVERA GARCIA 
(A CORUÑA) 

Peonalización, xa! 
Que delito cometimos os peóns e 
nenos para que cando se quer le
var a cabo a -peonalización dunha 
zona determinada en Vigo, apare
cen os defensores dos coches e 
do tránsito ro-
dado en contra 
da mellara da 
calidade de vi- A que ven agora 
da que se pro-
ducen nas ruas 
peonais, asi 
como partidos 
políticos como 
o PSOE eo, 
PP, que no$ 
seus progra
mas eleitórias 
prometen as 
peonalizacións 

a oposición por 
parte do PSOE 
á peónalización 
da Prazada 
Independencia? 

das ruas e despois non cumpren 
as mesmas e se opoñen a elas. 

O lugar por antonomásia de rela
cións sociais é, ou debera ser, o 
bácrio onde existan ruas peonais 
nas que podamos .falar, pasear os 
nenos sen perigos e carecemos 
das mesmas porque nos comen o 
coco con tanto talar polos "móbiles" 
tanto "internet" ... e tantos coches 
nos que se manteñen conversas 
sen mirarnos as caras co que nos 
pechan a comunicación persoal 
que se pode ter nas rt.Jas peonais. 

É imprescindíbel levar a acabo a 
peonalización xa da Praza da ln
dependéncia· porque os perigo
sos non somos,os peóns nen os 
nenos senón· que os realmente 
per.igosos son os coches. A cali
dade de vida dos viciños/as e co
merciantes responsábeis mello
rará moito máis da que tiñan. 

Canto costou un anúncio ·na 
prensa local en contra da peona-
1 ización da Praza da lndepen
déncia? Poñamos que unhas 
150.000 ptas. Con istes cartas 
podian dedicalos a mer·car bo
nos do aparcamento existente 
que daria como resultado 10.000 
horas de aparcamento para pro
mocionarse os comércios e re
partilos entre os clientes e con 
istes cartos serian unha inver
sión a favor dos comerciante se 
non un gasto inútil do anuncio. 

Se Carlos G. Príncipe, cando era 
alcalde, apostou pola peonaliza
ción de Montero Rios e a transfor
mación de Mª Berdiales e poste-

riormente na oposición seguiron 
defendendo a peonalización da 
mesma, asi como nos anúncian 
novas peonalizacións das ruas 
colindantes a Príncipe, a que ven 
agora a oposición por parte do 
PSOE á peonalización da Praza 
da Independencia? Pois que si
gan asi, e máis dura será a sua 
caida nas próximas eleicións. · 

· Hai que lembrarlles tamén aos 
partjdos políticos que se opoñen 
á peatonaliz?ción da Praza da 
lndependéncia que os votantes 
somos unicamente os peóns, 
ainda qu·e dispoñamos de co
ches. Os coches, igual que os 
pobres (850.000 segundo o Va
ledor do Povo) non votan, osco
ches tampouco fan a compra 
nos comércios, os coches con
sumen moito e producen gastos 
e dar de cabeza pero os que tan 
a compra nos comércios e pa
gan somos nós, os peóns. • 

XosÉ M. Tomo GoNZÁLEZ 
(VIGO) 

Viver no Po-rriño, 
que bonito é 
Este verán coñecin a Matias. Un 
turista alemán que apareceu pola 
aldea, e co que fixemos todos 
amizade axiña, caiunos simpático 
escoitalo falar galega con acento 
de índio das películas. Un dia di
xome que queria viaxar comigo ao 
Porriño e pasar un dia normal mis
t~rado entre a xente. Era odia 16, 
dia de feira. Erguémonos cedo, a 
mañá estaba fermosa e a terra 
misturada ca resio recendi~ agari- -
mo. Ao chegar á altura do bairro 
de T orneiros, sentimos un cheiro 
penetrante, un fedor a sebo e a 
mundo podrido. -Xa ves Matias, 
estamos chegando ao Porriño. 
"Viver no Porriño, que bonito é". 
Como é primeira hora, topamos 
aparcamento no Parque do Cristo, 
onde xa escomenzan os primeiros 
movimentos dos comerciantes, 
porque o Parque do Cristo, o máis 
representativo e céntrico do Porri
ño, non é un parque calquer, non. 
Tamén fai de axéncia de viaxes, 
xa que por mil pesos, podes ir en 
patera a Marrocos, voar até Co
lómbia (a viaxe é un pouco máis 
cara dependendo da data), ou en 
cabalo a Turquia. Matias queda 
abraiado e di: "-Viver no Porriño, 
que bonito é". É media mañá, a vi
la é un rebúmbio, e ternos que 
praticar o s/alom nas ruas pola do
bre fila e os coches aparcados 
nas cunetas. -Tranquilo Matias, 
non te asustes, a dobre fila é tan 
tradicional no Porriño coma o pan. 
E é normal, porque non hai apar
camentos, entón se o teu coche 
non "destaca" posibelmente teñas 
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un cepo pasto polos municipais, 
que de cando en vez, teñen un al
tercado con algun contribuinte que 
axuda a pagarlle o soldo. Pero 
non pasa nada Matias, viver no 
Porriño, que bonito é. Para ficar 
tranquilo, podes tomar unha cer
vexa, que hai moitos e bons lo
cais, ainda que nalguns ainda que 
van de enrollados non despachan 
a xitanos ou imigrantes. Viver no 
Porriño, que bonito é. Despois de 
coñecer a vila, pola sua conta, tal 
como me pediu: -Ocórreseme 
un bon lema para promocionar a 
cidade: O Po-
rriño, onde non 
h a ' 
escapatória. É media mañá, 
Xa que vaias 
para onde a vila é un 
vaias, topas co 
muro da auto
via ou co paso 
a ní~el pecha
do. Pero, men
tres agardas 
que pase o 
tren, podes 
ollar algun dos 

rebúmbio, 
etemosque 
praticar o slalom 
nas ruas pala 
dobre fila e os 
coches 

marabillosos d 
- edificios en aparca os nas 

c o n s t r u c i ó n cunetas. 
sen límite de 
crecimento. "O 
Porriño , pro-
greso sen pausas" di un lema do 
concello, e non será "O Porriño, 
progreso sen causas"_ Sospeito 
que Matlas empeza a ser galego. 

Por certo, ás 12 do dia, fun visi
tar o "marabilloso rio Louro", di
me Matias, nese mesmo intre, 
un cheiro avisa do iminente pa
so de tres camións cargados de 
porcos para o matadoiro, "Viver 
no P'orriño, que bonito é". 

É a hora de xantar, e como o paso 
a-pível volve estar pecho, percura
mos un percorrido alternativo. Da
quela collemos polo centro, sorte
amos novamente a dobre fila . 
Agallamos pola parróquia de 
Atios. Explícolle que a enorme 
fenda que se pode ver na monta
ña, son as canteiras de onde sae 
todo o granito. Matias pergúntame 
se esa parróquia vive subvencio
nada debido ás explotación que 
soporta, ca ruido, o po e as deto
nacións da dinamita para tirar as 
lousas de pedra. Matias cabrease 
conmigo por contestar cun sorriso, 
e dime. -Non, non pares, xa non 
merece a pena. Tal vez teña ra
zón, asi que tampouco continua
mos pola senda do asfalto cara 
Tui, para ver a L.agoa das Gánda
ras, mellor non. Entramos por Ca
taboi, e as gaivotas lémbranlle a 
Matias o mar. Pero non, son as 
gaivotas que viven no vertedoiro 
do lixo, a 200 metros dun campo 
de futbol, onde xoga unha equipa 

CANTINA 
MEXICANA 

. RUA MARTIN CODAX 
· VIGO "l"·¿~ 

23 DE NOVEMBRO DE 2000 

na rexional preferente que 'cada 
15 dias é visitado por unha equipa 
do Sul da Galicia, deixando claro 
unha vez máis que viver no Porri
ño, que bonito é. Menos mal, que 
eu sigo vivindo en Mosende. Que 
pese ao gaseoduto e á Autoestra
da, seguimos aspirando a ser 
independentes. • 

FELIN ROMERO 
(MOSENDE) 

Oriente Médio 
naTVG 
A TVG parece que só mira por un 
olio. Logo do conflito aberto no 
Oriente Médio fala de que cese a 
violéncia dos palestinos segun es
coito en calquer informativo. Nada 
se di de balas disparadas para re
matar con vidas infantís, de nenos 
de 9 e 10 anos, ... A ONU teria in
tervido se non fora porque escapa 
á xustiza internacional. Cando o 
Comércio manda xa non se ven 
as condenas internacionais. 

Esta carta quer que non só re
maten por unha vez as guerras, 
senón que rematen por unha 
vez as notícias falseadas. 

Se a TV é un medio difusor que 
ocupa os fogares, quen remite a 
información deberá poñer coida
do en que o mundo é plural , por 
moito que se empeñen en "ce
gar" ollas e ''tapar" ouvidos os 
governos poderosos. 

A democrácia palestina loita por 
unha xustiza, pala devolución duns 
territórios roubados. Seica Israel 
non ten memória histórica? Seica 
a TVG manexa fontes contamina
das? A parte Palestina anexionada 
por Xordania foi ocupada, e non 
pacificamente, por Israel en 1967. 
Este último país foi capaz de asa
sinar a un primeiro ministo seu que 
tiña ideais de Paz e agora parece 
que vira a camiños de guerra. Se 
cadra a TVG manexa datos e ima
xes impactantes para facer mudar 
a opinión pública, pero todos sabe
mos coma chegan os meniños pa
lestinos aos hospitais. 

Nesa franxa entre o mar Morto e o 
Mediterráneo a Paz só terá un ca
miño: o da liberación de Palestina. 

Todas os meus respeitos aos bós 
profesionais da televisión pública 
galega, pero lástima que non ha
xa unha 2" canle da TVG e que 
fose menos "teledirixida" polos 
políticos, e máis polos informado
res cultivados e profesionais.+ 

XEsus V. P. 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 
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A NOSA TERRA Guieiro·· 
CULTURAL 

Sabino Torres e Manuel Maria 
reaniman o eSpíritu de Benito Soto 

Nº962 

O poeta de Outeiro de Rei publica Brétefnas do muiñeíro, libro escrito en 1977 
-0- CARME VIDAL 

A tipografía é case a mes .. 
m a. Os libros teñen idénti .. 
ca feitu r a, cosidos a man 
coma noutrora encaderna .. 
han en Gráficas Torres. Nas 
c apas, o s debux os e vocan 
aqueles d eseños de Rafael 
A lonso d e h ai cincuenta 
an os. Sabino T orres e Ma .. 
nu el Maria publican dous po .. 
emários en Hipocampo Ami .. 
go, unha colección que non 
disimula ser herdeira dos li
bros piratas de Ben ito Soto. 

O pasado ano cumprfase o meio 
século da saida en Pontevedra de 
Benito Soto, unha colección de 
libros de poesía pirata aos que o 
tempo deulle a singularidade de 
seren unha illa lírica no ermo 
franquismo. Tirábanse os libros 
do prelo en pedir permiso ás au, 
toridades ,piratas, pois, e apro, 
veitando a imprenta familiar do 
mozo Sabino Torres que, cando 
o traballo remataba, puña as má, 
quinas a andar para tirar poesia 
do prelo. Foi nesa colección on, 
de publicou o seu poemário Co, 
mo el rio e onde o poeta Manuel 
Maria veu impresos os seus pri, 
meiros versos babeo o título Mui, 
ñeiro de brétemas. Cincuenta 
anos despois Sabino Torres vol, 
veu a Pon tevedra para apresen, 
tar Xograria nova e xunta el esta, 
ba outravolta Manuel Maria ofe, 
recendo Brétemas do muiñeiro, 
un libro escrito hai case trinta 
anos pero que diversos avatares 
ti ver n gardado até agora. Até 
que Sabino Torres llo requeriu 
para continuar a aventura que 
c mezou hai cincuenta anos. 

A adicat6ria de Xograria Nova é 
ahondo elocuente. Convoca nela 
Sabino Torres a todos aqueles , 
"os máis xa no recordo", que can, 
da el botaran a andar a colección 
Benito Soto . A f están mentados 
Luciano del Rio, Celso Emílio fe, 
rreiro, Manuel Cuña NováS, Ra, 
fael Alonso, Xosé Ruibal e Emílio 
Vázquez Negreira. O editor e poe, 
ta que é Sabino Torres repite que 
a ilusión está agora máis mermada 
pero o entusiasmo co que fala de 
Hipocampo Amigo desminte a sua 
afirmación. De cada título fai un, 
ha tirada de 2QO exemplares, to, 
dos cosidos por el da mesma ma, 
neira que a sua nai encadernaba 
os libros da Benito Soto. As capas 
son brancas, ilustradas cun debú, 
xo a cor que o próprio Sabino ilu, 
mina con acuarela. Un a un, fa, 
cendo de cada obra un exemplar 
único. Nalguns dos novas títulos 
recúpera os deseños de Rafael 
Alonso ,as veces fragmentados , 
separando, por exemplo, un barco 
dunha serea, para darlle ainda un, 
ha maior continuidade. O último 

Manuel Maria e Sabino Torres durante o seu encontro en Pontevedra. 

t ítulo da Benito Soto anunciaba 
unha dúcia de volumes de próxi, 
ma publicación ademáis dun case 
eterno "etcétera". Agora Sabino 
Torres quere conseguir editar no, 
vos libros daqueles autores que ti, 
ñan comprometido a edición pero 
que n unca viron publicados os 
seu títulos naquel selo histórico. 
"E que eu nacin nunha imprenta" 
comenta Sabino Torres intentan, 
do resumir a necesidade vital que 
o leva a publicar libros. . 

Apre.sentou Sabino Torres en 
Pontevedra , tamén na Coruña e 
Lugo, o seu Xograria Nova, un li, 
bro que definiu como "de mocida, 
de", poemas de amor que o .con, 

verten nun trovador contemporá, 
neo. Surprendeuse de que os li, 
bros se vencieran, de que nos ac, 
tos cle presentación a piques esti, 
vera de esgotar as edicións. Sabi, 
no T arres non agocha a alegria 
que lle produce volver a capitane, 
ar unha colección poética, e con, 
tar con amigos como Manuel Ma, 
ria que, como hai cincuenta anos, 
volve ter nel o seu editor poético. 

O libro que 
Manuel Maria gardou 

Se a andaina poética de Manuel 
Maria comeza coa edición de 
Muiñeiro de Brétemas na Benito 
Soto, os avatares da vida queren 
que agora sexa de novo Sabino 

.................................................................. 
. . 

O Concello de Pontevedra 
. . 

celebrará o centenário 
de Amado Carballo 
O concelleiro de Cultura de 
Pontevedra, Luis Bará apro, 
veitou a apresentación dos 

· libros· de Sabino Torres e 
Manuel Mariá para anunciar 
que o ano 2001 o concetlo 
comemorará o centenário 
do nacim nto na cidade do 

,. poeta Luís Amado Carballo. 

pero a s~a obra vangardista 
está considerada fundamen.:. 
tal para entender a história 
literária do século que agora 
remata. Luis Bará dixo que o 
Concello de Pontevedra di, : 
fundirá a obra e a figura de : 

• O autor de Proel e O galo, os 
seus dous únicos títulos, mo, 
rreu con só vintese°is anos 

'----~~~~~~~~~~~~~~: 

Amado Carballo, en' espe, · : 
cial no entorno do mes. de 
M~io, coincidindo coa cele, 
bración do Oia das Le tras 
Galegas.• . . . ................................................................... 

~ ~ 

T arres quen publique Brétetnas do 
Muiñeiro, un título que pensou 
hai case trinta anos con idea dé 
-pechar a sua traxectória lírica. 
Manuel Maria continuou criando 
poesía e aqueles versos foron que, . 
dando na gaveta até que o autor 
os desempoeirou respondendo á 
chamada de Sabino Torres. "Un 
ten ese vício e a tentación é po, 
derosa, asi que non cumprin a 
promesa" explica Manuel Maria. 

Que aconteceu con Brétemas do 
Muiñeiro? "É un libro do 76 ou 77 
que fixen co propósito de non es, 
creber máis versos. O título indi, 
caba xa o fin do círculo. Envieillo 
a unha coñecida editorial que me 
· pediu que fixera rectificacións 
porque didan que cerras cousas ti, 
ñan un marcado cariz partidista. 
Sinalaban con lapis a palabra espi, 
ral . Oespois picouse para unha co~ 
lección que eu promovera que se 
chamaria Ramón Cabanilla.s pero 
nunca se chegou a imprimj.r". Ao 
ler os versos de Manuel Maria co 
repouso do tempo agroma algun, 
ha que outra explicación para os 
atrancos que o libro tivo á hora de 
ser publicado. Abonda fitar na 
''Noticia do comezo da clarifica, 
ción da brétema". Ali retírese o 
poeta a W1 "tristeiro piñeiriño so
litario" que "cando tivo unha bri, 
siña favorable/ ergueu sobordo er, 
mo rrüserento/ o seu pequeño laio 
de saudades". Un piñeiro que arde 
por un lóstrego ao tempo que "os 
muíños ,as pedras albeiras, /xiran, 
do en espiral inacabable /comeza, 

A.N.T. 

ron/ a destristurar á escuridade". 

Para Manuel Maria "Brétemas do 
Muiñeiro intenta recuperar ~ 
frescura de cando se é mozo e es, 
tá estreando vida. Este libro ,co, 
mo Muiñeiro de Brétemas ten 
fondo vocabulário galega e me, 
táforas do mundo rural de Ou, 
teiro e con toda a simboloxia do 
muiño, da casa con forma cadra, 
da e das pedras e o rodício re, 
dondeados, con formas fernini, 
nas criadoras do mundo" · 

"T eño idea de que a poesía ten 
que ser testemuña do momento. 
As circunstáncias de Galiza non 
mudaron tanto e ainda hai feítos 
que se denúncian no poemário 
que están de actualidade como a 
transformación do agro e a desa, 
parición do mundo rural. No po, 
emário hai reivindicacións por, 
que todo o .humano pode ser ma, 
téria poética" comenta o poeta. 

O escritor de Outeiro de Rei ti, 
ña dezanove anos cando, por 
medio de Aquilino lglésia Alva, 
riño, viu o seu primeiro libro pu, 
blicado na Benito Soto , conver, 
~ndose no máis novo dos escri, 
rores da colección. Na sua inter, 
vención en Pontevedra, adicou, 
lle os seus versos e louvou a mes, 
tria de Manuel Cuña Novás e o 
seu Fabulario Novo, un libro para 
o que el desexaba moita maior 

. sorte e a apresentación da colee, 
ción tornouse tamén en home, 
naxe para o poeta e amigo. • 

• 

-
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Uxia Blanco. 

•Dagon, 
ciéncia ficción 
enCombarro 
Filmax a través do seu selo Fan, 
tastic Factary comezara a rodar en 
breve a película Dagon, unha his, 
toria de ciencia ficción cuxos ex, 
teriores gravaranse en Combarro. 
O argumento xira ao redor dun 
Deus que favorece aos habitantes 
dunha illa a cambio de que ofere, 
zan a suas mulleres, que rematan 
convertidas en peixes. O director 
deste filme, protagonizado por 
Uxia Blanco ~ Femando Femán 
Gómez, terá como director a 
Stuart Gordon, o mesmo de Rea, 
nimator. A fita terá versión en 
galego, castelán e inglés. + 

•Artistas 
franceses e · 
italianos 
noCGAC 
Desde o 20 de Novembro pódese 
visitar no Centro Galego de Arte 

·Contemporánea a exposición 
"Artistas franceses e italianos nas 
coleccións Fundación Arco e 
CGAC". Amostra reune ostra, 
ballos de dez criadores de distin, 
tas xeracións, que incluen desde 
instalacións até fotografías. Gio, . 
vanni Anselmo, Gilles Barbier, 
Christian Boltan5ki, Elisa Sighi, 
celli e Franceso Clemente son al, 
guns dos artistas cuxa obra está 
presente en Compostela até o 7 
de Xaneiro. Asimesmo, o CGAC 
acolle desde o 23 de novembro as 
exposicións de· Sarah Dobai, 
criadora londinense, e de Floren, 
ce Paradeis, francesa. E, xa para o 
30 de Novembro, está pr~vista a 
apertura de "Mondophrenetic", 
unha instlación multimedia ba, 
seada no filme de Jean,Luc Go, 
dard, Deux ou troix ch.oses que je . 
sais d, elle. O proxecto é de Her, . 
man Asselbergs, Els Opsomer e 
Rony Vissers. + 

•Adeus . · 
ao cine Xesteira 
de Ourense 
Segundo os representantes da . 
empresa Fraga, que xestiona o ....,, 
cine Xesteira de Ourense, as ra
zón par~ o seu peche o vindeiro 
31 de Decembro. están na escasa 
afluéncia de público e as dificul, 
tades de sostelo .economicamen
te. Como xa non é novidade 
nos últimos anos, unha sala de 
cine "histórica" converterase 
nalgun outro negócio que nada 

ten que ver coa exibición de pe, 
lículas, mália que se especulou 
durante un tempo na posibilida, 
de de transformalo en multici
ne. A relación entre a empresa 
Fraga e os proprietários do 
inmóbel remata a finais de ano 
e non será renovada. Nos últi, 
mos anos na província de 
óurense pecharon o Losada, na 
cidade das Burgas, o Rio, en Ri, 
badávia, e o Alameda, no Car
balliño. + 

·• Rianxo acolle 
o Seminário 
Internacional 
de Tradución 
A Asociación Internacional de 
Amigos da Universidade Libre 
Iberoamericana en Galiza orga
niza do 24 ao 26 de Novembro o 
II Seminario Internacional de T ra, 
dución, en Rianxo. O obxectivo 
que persigue o seminário é, acle, 
mais do intercámbio de 
experiéncias en diferentes países, 
"seguir traducindo obras e auto, 
res galegos, casteláns e portugue, 
ses entre si e a. outras línguas di, 
ferentes". A esta edición convi, 
dáronse ademais a autores de 
Franza e Cataluña . .Anxeles Pe
nas, Miguel Anxo Femán-Vello, 
Jaime Siles, Eugenio Padomo, 
Rosa Alice Branco, Carlos Duar
te, Bemard Noel, Xosé Maria 

· Do barro e Jerusa Pires son alguns 
dos participantes neste seminá
rio que se celebra na Casa da 
Cultura "Cuartel Vello".+ 

• GalizaNova 
homenaxea 
a Vítor Casas 
na Coruña 
Coa presencia do seu fillo, a fi, 
gura de Vítor Casas recebe u 
unha homeriaxe por parte dos 
mozos de Galiza Nova o Venres 
17 de Novembro na Coruña. 
Na rua Real interviron Pilar 
García Negro e Rubén Cela, 
que falaron da vixéncia do pen, 
samento do que fara director de 
A Nasa Terra e fusilado en 
1936. Unha mesa redonda bai, 
xo o título "Vítor Casas na me, 
mória", celebrada na asociación 
Alexandre Bóveda, contou con 

Luís Bará, Concelleiro de Cultura. 

Ernesto Vázquez Souza, 
Francisco Rodríguez e Alfonso 
Eiré.+ 

• Pontevedra 
,,. 

sumase ao 
Ano das Línguas 
no 2001 
O concello de Pontevedra quer 
celebrar o Ano Europeo das Lín, 
guas, acordado para o 2001 polo 
Consello de Europa e a Unión 
Europea. Aumentar a concien- . 
ciación sobre a fonte de riqueza 
que supon a diversidade linguis
tica, fomentar o m.ultilingüismo 
e recoller e difundir a 
información sobre o ensino das 
línguas e a sua aprendizaxe son 
os propósitos deste ano europeo. 
O departamento de cultura, cu, 
xo responsábel é Luis Bará, 
desenvolverá ao longo do 
vindeiro ano o proxecto "Ponte, 
vedra en galego" e , ademais, ce, 
lebrará a Semana Europea de 
aprendizaxe de idiomas para 
adultos, a Festa da Língua e o 
Dia Europeo das Línguas. + 

•Remata 
o prazo para o 
prémio Estornela 
A Fundación Xosé Neira Vilas 
convocou o premio Estorñela de 
Teatro para Nenos, cuxo prazo 
de admisión de orxinais remata 
o 30 de Novembro. Cunha do
tación económica de 250.000 
pesetas e a publicación por parte 
de Ediciós do Castro, o premio 
require inéditos en galego, que 
deben enviarse á Fundación Xo, 
sé Neira Vilas, 36587 Gres~Vila 
de Cruces, Pontevedra. + 

• Brath contra a violéncia sexista 
O Auditório de Lugo acolle o Venres 24 de Novembro un concerto de 
Brath como acto central dos actos do "Dia Internacional contra a Vi°' . 

léncia coas Mulleres". A partires 
o adail de Brath, Eloi Caldeiro. das dez da noite, o grupo que li

dera Eloi Caldeiro apresenta o 
seu último traballo no que consi, 
deran se reflecte o compromiso 
con este problema social. O con
cello de Lugo e diversas aso
ciacións están detras destes actos 
que arrancan o Xoves 23 coa 
conferéncia de Lupe Ces, repre, 
sentante galega na Marcha 
Mundial das Mulleres. Unha 
concentración o Domingo dian, 
te do concello e a plantación 
dunha árbore ó Luns 2 7 en San
to Domingd para lembrar as vfti, 
mas das agresións sexistas com
pletan a celebración en Lugo. • 

ANOSA TERRA 

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

_• Reeditan Trece estampas da traizón 
de Seoane 
A Fundación 1 O de Marzo edita 
con motivo do cabodano da 
morte de Franco, e en colabora, 
ción con Ediciós do Castro, a 
obra de Luís Seoane Trece 
estampas da traizón, publicado 
en .Bos Aires no ano 1937 por 

primeira vez. Os trece debuxos 
representan aos principais pro, 
tagonistas do golpe militar: 
Franco, Mola, Cabanellas, etc. 
O Venres 24 de novembro apre, 
séntase esta edición na Funda, 
ción Luís Seoane da Coruña.• . . ..................•.........•.....................................•..... 

• Los Enemigos 
gravan o seu directo en Compostela 
Tras máis de dez anos de traxectória musical, o grupo madrileño Las Ene
migos enfréntase á gravación do seu primeiro disco en directo. O traballo, 
que vai recolller as suas cancións máis populares, terá escenário galega. A 
sala cbmpostelá Nasa acolle o Xoves 23 e o V emes 24 de Novembro dous 
concertos da banda, que servirán de base para agravación do disco. Os ma
drileños Enemigos, que constituen unha das formadóns máis consolidadas 
do Estado, sempre tiveron na Galiza un público incondicional Durante as 
actuacións haberá surpresas en forma de colaboracións doutros músicos.+ 

• O mosteiro de 
Monfero contará 
coa axuda do 
Govemo central 
Ainda que sen coñecer os 
prazos, os viciños de Monfero xa 
non están sós para coidar e rea, 
bilitar o prezado mosterio co que 
contan. O Martes 21 de 
Novembro a comisión de 
Educación e Cultura do Congre
sos dos Deputados aprobaba por 
unanimidade unha proposición 
non de· lei para que o Govemo 
central colabore na restauración 
do mesmo. A porposta partiu do 
deputado do BNG Francisco 
Rodríguez. "Excepto a pequena 
actuación a finais dos sesenta no 
claustro oxival, nengunha admi
nistración se preocupou o máis 
mínimo de paralisar este 
deterioro", sinalou. + 

•A música 
perde a Ramiro 
Cartelle 
Fundador da coral "Galiza 
Nova", e autor e adaptador de 
temas populares, o músico Rami, 
ro Cartelle finou o Martes 14 de 
Novembro na Coruña, onde na, 
cera en 1935 e onde 

desenvolveu a sua carreira. O so
terramento celebrouse no cemi, 
tério de San Amaro o Mércores 
15 de Novembro, cun funeral·no 
que cantaron o seus compañeiros 
da coral "Galiza Nova", que co
mezou dirixir en 1966. Cartelle 
foi ademais autor da música dos 
romances A nave espacial e O 
marqués de Sargad.elos publicados 
no ano 1970. Por outra parte, o 
Xoves 16 de Novembro a 
Orquestra Sinfónica de Galiza 
deu un concerto no Teatro Ro
salia de Castro na memória de 
Cartelle, coa interpretación de 
Los esclavos f eUces de Arriaga e 
do concerto n 9 2 para trompa e a 
sinfonía n 9 35 de Mozart. + 

•Cheo 
no X festival 
de jazz de Lugo 
Para a organización foi a mellor 
edición, para o público semella 
que tamén, a xulgar polo respaldo 
que recebeu esta X edición do 
Festival de Jazz de Lugo, que clau, 
surou Metro o Sábado 18 de No, 
vembro. A banda apresentou no 
Círculo das Artes o seu terceiro 
disco Met:rocafe. Baldo Martínez 
Group e Carme Canela y Laura Si
ma Quintet foron outros dos gru, 
pos que pasaron pola cidade da 
muralla nunhas noites que se vi
ron completadas cos concertos de 
Ramón Diaz Group no Clavi. t 

Al 
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Mestre 
do retrato 

Autor: Xoaquin Vaamonde. 

Lugar: Fundación Barrié, A Coruña. Até 

Xaneiro. 

É de agradecer o empeño que 
ano tras ano ven facendo a Fun
dación Barrié para dar a coñecer 
e revisar a obra de autGres gale
gas, que teñen na história da ar
te galega, páxina própria. Expó
ñense estas semanas 39 obras de 
Xoaquin Vaamonde (1871-
1900), na sua maioria de retra
tos, especialidade na que Vaa
monde, por circunstancias bio
gráficas, aprofundou, durante a 
sua estadía de Madrid. 

Pertence Vaamonde, á xenera
ción que Bello Piñeiro, batizara 
como xeneración doente, pin
tores que non sobrapasaron os 

Retrato de Pardo Sazán por Xoaquin Vaamonde. 

trinta anos de edade. E que por 
riba era a primeira xeneración 
-sen conciéncia de tal- pero se 
considerahan artistas do seu 
tempo,- tratando de facer unha 
pintura, á altura dos tempos. E 
coincidiu tal xeneración en 
que a sua marte foi ao nacer o 
século XX. 

Joaquín Vaamonde, ten de emi
grar aos dezaseis anos. Ao seu re
tomo vai coñecer a Dona Emilia 
Pardo Bazán, escritora represen
tante do colonialismo cultural na 
Galiza, en pleno post-rexurdi-_ 
mento. Esta escritora que falaria 
da imposibilidade dunha escala 
de pintura no "Noroeste espa-

NARRATIVA 

/ 

ñol", será o apoio que Vaamonde 
terá en Madrid. Introducido pola 
Pardo Bazán, conseguirá retratar 
a boa parte da finisecular clase 
aristocrática da corte madrileña. 
Se a nível biográfico esta etq.pa 
en Madrid, dende 1895 á 1899, 
será o máis exitoso da sua carrei
ra, mirando os cadros, aparécen
senos como o reflexo dunha clase 
decadente, -que gosta dun retrato 
onde o pintor axudado dunha 
grande técnica ao pastel, utiliza 
efectos xa en desuso. Pero como 
alguén quer ver niste tipo de pin
tura, seria o remedo dunha foto
grafía a color qu~ non existía. 

Serán os seus cadros ao óleo, os 
máis interesantes nos que o autor 
aparece cun auténtico realismo, 
lonxe do efectismo que facia cos 
seus pasteis. Sin embargo este 
efectismo, foi o que fixo célebre o 
seu retrato da Pardo Bazán. Por
que será o emperifollado sombrei
ro e do seu mantelo, mais que a · 
faciana da escritora, o que defina 
este retrato, cousa que a Pardo 
Bazán agradecerla para poder disi
mular a sua enorme humanidade. 

E se destacamos o retrato da Con
desa, feíto a pastel, non podemos 
menos de resaltar dous óleos pre
sentes na exposición. Un é o re
trato do seu profesor, o pintor Isi
doro Bracos. Retrato realista sen 
concesión algunha. Apresenta o 
busto do seu mestre: cabeza gran
de e mirando cara un lateral. En- -

- xerga algo polo que frunce o ce
ño. E ponlle un fondo neutro. 

Pero a obra maxistral da exposi
ción é o Retrato do Dr. Pérez 
Costales. Femando Vilanova ve 
neste cuadro a linguax.e ¿lásica dos 
retratos barrocos, modelo inaugura
do por Rafael e completado por Ve
lásquez. Cadro resalto en negros e 
bermellos, pero o que o autor des
taca, por que é mais importante, 

---~Jl..~_LY...~ ........... -..................... .. E ~. A .,Ja. xpei, tentt 'rtie:i ,,' 
Luís Rei Núñez 
Expediente Artieda 

L I R~N'""' u1s ei .. unez 

Un home baixa do tren cando falta pouco para que o verán do 1959 
acabe. Nunca antes estivo na Coruña e ch~ga coa misión de vingar 
catro camaradas asasinados durante a acción que debería poñerlle fin 
á loita dos maquis ... Franco vai saír do pazo efe Meiráspara unha 
inauguración, ·e o home rjue baixara do tren pensa: que ocorrería se ... 

Unha novela co.ral qu~ reconrtrue, a hü~orz4: &f te!iste~cia,t,p;bafl~ ·~;~: · 
antifranqúistd) dende' o heroísmo aos _sere~- a.~Jriir:i~S; ·: . '. 

. .· . ~, . 
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Memórias do pescador 
e exiliado Juan_Aguiñó 
O 15 de Agosto de '1937, Juan Agui-
ño e a sua xente deciden fuxir de Ga
liza empregando-a 
embarcación de 
pesca coa q_ue 
traballan. Nese 
momento comeza 
a escreber o seu 
diário, unh~s me
mórias que 
descreben a fuxida 
en plena guerra, a 
sua estáncia en 
Fráncia e o estalar 
da II Guerra Mun-
dial, a g!an trave- t",.,,,,, ... . ,~·;,.,.·""'"·· ·"''" · 
sia polo Atlántico e o seu paso por 
Guatemala, Cuba e finalmente Esta-
dos Unidos. Francisco de Luis Martin 
e Luis Arias González son os respon
sábeis desta edición que publica Do 
Castro na serie Documentos co título 
De O Grove a Cuba (1936-
i'964).+ 

A situación actual 
da historiografia 
A procura dunha explicación que per
mita entender a situación actual da 
historiografía e a 
validez da histó
ria teórica como 
estratéxia meto
dolóxica son o fio 
conductor da 
maior parte dos 
traballos que Xosé 
Carlos Bermejo 
Barrera recolle en 
Pensa-la Historia 
editado por Ir Indo. 

.-. 

Unha obra na que L-rmd••••f4W' 
Bermejo aposta pola 
história teórica como unha estratéxia - -
metodolóxica cun carácter 
radica,lmente crítico a respeito de si 
mesma .• 

Investigación 
económica do monte 
Manuel González Gómez apresenta o 
resultado dun laborioso proxecto 
de investigación. 
Funcións Ecoló
xico-.Ambientais 
do Monte en Ga
licia. Unha Pers
pectiva 
Económica, que 
edita o Servizo de 
Publicacións da De-

. putación de Ponte
vedra, quer aportar 
alternativas para o 
aproveitamento aJD· 
biental e económico do monte e mudar 
a tendéncia constatada cara o seu em-
_pobrecimento. + . 

A narrativa feminlna 
cubana 
Mirta Y áñez é a responsábel desta obra 
editada por T xalaparta que amosa o 
traballo literário de 
tres xeracións de 
escritoras cubanas 
contemporáneas. . · 
Dez relatos curtos 
dos que son auto
ras Adelaida Fer
nández de Juan, 
Esther Díaz Llanil
lo, a própria Mina 
Yáñez, Na.ncy 
Alonso, Sonia Ri
vera-Valdés, Mary
lin Bobes, Maria 
Elena Llana, Aida 
Bahr, Ana Luz García Calzada e Rosa 
Ileana Boudet. En Habaneras. Diez 
narradoras cubanas estas escritoras 
amosan, cun especial realismo, a sua 
particular visión da Cuba de finais do 
século XX.+ 
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é <! cabeza coa cabeleira e barba 
blanca do personaxe, famoso mé, 
dico coruñés. Na pintura galega 
teremos outros traballos que se, 
guirán este tipo de retrato. • 

·xESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO 

Arree 
,,, . 

memoria 

Tdulo: 150 anos de fotografía en España. 

Comisáño: Publio López Mondejar. 

Lugar: Sala de ~icións da Fundación Cai-

xa Galicia, A Coruña. Até o 31 d~ Decembro: 

O guión sen ·palabras para duas 
histórias. Iso é. a mostra organi, 
zada pola Fundación Caixa Ga, 
licia. e que conmemora 150 anos 
de fotografía no Estado español. 
Através das imaxes selecciona, 
das, podemos ver e coñecer os 
lugares, xentes e acontecemen, 
tos que nos cantan como eran e 
qué Hes pasou, a todasd as espa, 
ñas que existiron nese tempo. 

Nembargantes, este século e 
médio tamén foi testemuña da 
evolución da técnica .e a lin, 
guaxe fotográfica: desde o mi, 
metismo coa pintura realista á 
abstracción e o simbolismo, pa, 
sando pola captación instantá, 
nea da realidade. 

A es~olma princípia cun dague, 
rrotipo de 1848 e percorre o ca, 
miño até a actualidade através 
de tres divisións temporais. Na 
primeira delas se mostran os tra, 

O ambíguo 
,,, 

xenero 
das Crisálidas 

Tttulo: Crisálidas. 

Autor: Xesus Pisón. 

Edita: Cademos de Teatro. 

Pouco antes da czhegada deste
outono, regresaron ao noso pa, 
norarna literário os Cademos de 
teatro, novamente polo empe, 
ño e o traballo de dous grandes 
dinamizadores da nosa vid-a 
cultural: Francisco Pillado 
Maior e Manuel Lourenzo. Esta 
segunda etapa abre-se coas 
criacións de Xesús (até hai 
pouco, Xesus) Pisón, recoñeci, 
do escritor do Yaladouro. 

Soo o-título de Crisálidas agru, 
· pa,se un conxunto heteroxé,. 
neo de dezaseis brevísimos -
textos, alguns inéditos e ou, · 
tros xa publicados -en diversas 
revistas ou, mesmo, en ante, 
riores libros do autor, ainda 
que lixeiramente modificados. 
E o caso de "A paixón de 

. Transilvánia" que abre o folle, 
to, refeita a respeito do xa im, 
preso en T_eatro,minuto (Ca, 
demos de teatro, nº 5, A Co, 

ballos dos pioneir~s. Son imaxes 
nas que predominan o paisaxis, 
mo, os retratos e a descrición de 
lugares e as xentes que neles vi, . 
vian. A compo~ición do encadre 
era debedora da pintura, e pre, 
valecen as panorámicas e as po, 
ses sobor dos detalles ·e as fotos 
en movemento. 

A segunda parte coincide co 
nacemento do fotodocumenta, 
lismo. O retrato da sociedade 
do seu momento é máis eviden, 
te. Así se pode ver un prirneiro 
plano glamouroso de Célia Gá, 
m~z, prazas de toros ou un grupo 
de prostitutas. 

Cornézase a xogar co simbolis, 
mo: un pé se dispón a pisar unha 
cruz gamada. Ao final destes 
anos os ,fotógrafos comezan a 
buscar a vida en directo. Son os 
tempos da Guerra Civil: unha-
muller chora ante o. cadáver do 
seu home tralos bombardeos de 
1937 en Lleida, mentres outra 
imaxe nos mostra os carpos dos 
morros no asalto ao cuartel da 
montaña do aho 36 en Madrid. 

T amén hai espácio -para os fotó, 
grafos que intentaron captar as 
suas imaxes cunha intención 
pictórica, unha vez que a técni, 
ca se desenvolveu. Algunhas das 
irnaxes. presentes na mostra uti, 
lizan técnicas · e materiais de re, 
velado que daban á fotografía 
unha apariéncia de debuxo ou 
carbonciño. Noutros qisos tráta, 
se de xogar coas luces ou repre, 
sentar ou recrear unha escena, o 
caso de "Salomé", de Masan a 
dos ano 1920. Dentro dun estilo 
máis experimental, se mostra un 

ruña, 1996, p. 17), -cunha no, · 
va versión que gaña en inten, 
sidade e ironía. 

O mesmo nome de Crisálidas 
para· o opúsculo é significativo. 
Facendo memória dos nósos 
coñecim_sntos de bioloxia, re , 
cordareqios que unha crisálida 
di respeito do tránsito de larva 
a bolboreta. Figuradamente, fai 
referén:cia a calquer cousa 
latente. Eis o caso destes tex, 
tos, ambíguos e conflitivos ~o; 
temas que abordan e, ademais, 
en algo tan fixado -e comer, 
cialmente inamovíbel, como o 

:_xénero literário. En efecto, o 
· primeiro que chama a .atención 
nesta entrega explicitamente 
inserida nunha colección de 
teatro é que a sua inclusión 
poderia realizar,se sen proble, 
mas nunha colección de narra, 
tiva breve ou, quizais con 
maior ·facilidade, c;le poesía. 
Desde logo, a intensidade líri
ca (fundamental tamén nun 
bon conto )- fai estas pezas es; 
pecialmente recomendábeis 
para tooa leitóra ou leitor que 
goste dos xéneros anteditos. 
Así mesmo, non debernos es, 
quecer que estes textos ·aspiran 
a converter,se en espectáculo, 
por m~io dunha montaxe que 
se debe conceber como autén, 
tico reto artístico. As Crisáli, 
das apresentan,se,nos como 
criacións larvadas, ambíguas, 

GuieirQ 
CULTIJRAL 

fotocollage de Lekuona. 

A vitória de Franco marca o co, 
mezo da terceira parte na que se 
divide esta mostra fotográfica. 
Gforifícase aos vencedores. Un, 

. ha dás fotografías mostra como 
parte a División Azul cara a 
fronte rusa no 41: soldados, fa, 
miliares e siareiros saudando ao 
unísono. co brazo dereito. 

Os anos 50 e 60 se apresentan 
con dor e pobreza. · Os rostros 
dos seus protagonistas non sa, 
ben mostrar ledícia ou ilusión. 
No que se refire ao desenvolve, 
mento da linguaxe fotográfica, 
nesta época comézase a prestar 

. rnáis ·atención aos detalles, o 
. rostro da xente, ao simbolismo 
e á abstracción, marcando o ca, 
miño que nos anos 80 e 90 da-, 
ria lugar á fotografía "de autor". · 
Fíxase a mirada no corpo hu, 
mano coma un obxecto espe, 
cial, vivo. lsto non implica que 

· desapareza o documentalismo. 
Asi t'emos unha completa pa, 
norámica dos- cámbios sócio, 
políticos que supuxeron a tran, 
sición democrática. 

Para finalizar, chegamos aos no, 
sos días: a modernidade e-o 
postmodemismo, mostrados por 
imaxes de fotógrafos como Gar, 

- cía Alix e Ouka Lele. 

As imaxes que forman parte des, 
ta mostra ilustran alguns dos 
momentos máis relevantes da 
história recente. Franco e Teje, 
ro como personaxes públicos, e 
un grupo de xente celebrando a 
proclama.ción da república ou as 

, vítimas da represión_ dlinha ma, 

que se enriquecen no seu xogo 
cos xéneros. literários estabele, 
cid os. 

Observará,se, así mesmo, que 
todas as "crisálidas" levan títu, 
lo -elemento paratextual que 
condiciona a interpretación, a 
leitura vertical, profunda, des, 
tas criacións-, coincidindo o 
título dunha 
destás pezas 
co do pró, 
prio v-olume 
(pp. 8 ' 9 ). As Crisálidas 
Nesa oca, 
sión, o tema aptesent:an, 
principal é a se,nos como 
identidade, 
que se pa, 
tentiza espe, 
cialmente na 
(trans)se, 
xualidade: 
transmuta, 
ción e posi
bilidades 
afectivo,se ,' 
xua-is. As 
voces que 
convers·an 
(anónimos 1 
e 2) perrna, 
necen sus-

criacións 
larvadas~ 
~mbíguas, 
que se 
enriquece~ 
noseuxogo 

·. cos xéneros 
literários 
esta~lecidos. 

pensas na indefinición, o cal 
acentua a. preocupación exis, 
tencial que percorre todo este 
libriño (e que ten ün dos seus 
cúmios lio desacougante "Ca, 
.beza de home", pp. 6, 7). Co 

nifestación pro amnistía en ·Bar, 
celona no .76 como anónimos. 

Salvo unha excepción na última 
· parte e máis algúnhas imaxes.re, 

tocadas, a escolma está compos, 
ta na,_ sua totalidade por fotogra, . 
fias en branco. e negro. 

A preséncia galega na escolma 
está adicada especialmente ao 
tema da emigracjón, através de 
fotografías de Angel Blanco, 
Manuel Ferrol e Virxílio Viéi, 
tez. Neste último caso se esco, 
lle a instantánea que represen, 
ta· a unha señoriña sentada 
xunto á rádio que o seu fillo lle 
mandou dende as américas. T ª' 
mén hai traballos máis perso, 
ai~, coma a contraposición de 
modernidade e tradición que 
presenta Xurxo Lobato ou a fu, 
gacidade dun intre captada por 
Vari Caramés·. 

N unha mostra que se pretende 
representativa de 150 anos de 
fotografía en España, cobra espe, 
cial importáncia a figura do seu 
comisário. Neste caso, o traballo 
de selección das imaxes (moitas 
delas cópias) de entre os máis 
importantes arquivos fotográfi, 
cos de España, públicos ou priva, 
dos, estivo a cargo de Publio Ló, 
pez Mondéjar, un _dos fotohisto, 
riadores máis-sobranceiros do Es, 
tado, que ven de ser galardoado 
no certame PhotoEspaña99 pola 
sua traxectória profesional. 
Nembargantes son as fotos as 
que importan, -as que contan a 
evolución deste arte e nos lem, 
bran xentes, feitos e costumes. + 

ANXO TENREIRO 

domínio da arte do "diálogo" 
(as aspas para esta palabra non 
son optativas no caso de p¡, 
són) abren,se,nos as portas a 
un mundo iuacional e destru, 
tivo, de indefensión e prepo, 
téncia conxugadas, que provo, 
can a desorientación e a desu, 
bicación. É a perspectiva hu
morística, desenfadada, a que 
logra achegar as histórias ao 
público. O momento histórico 
presente do planeta, e todo o 
bombo posmoderno da morte 
das ideoloxias, condicionan es, 
ta vidéncia dunha "huma~ida, 
de" desnortada, como ben se 
pode observar na peza monolo, 
gada que pecha o libro: ' "O fi, 

, llo",pp.23,24. 

A revisitación dos mitos lem, 
· bra moito aos camiños pereo, 

rridos tan maxistralmente por 
Cunqueiro, m_ais sen cair no 
mimetismo light doutras obras 
da nosa literatura coetánea. 
Nesta liña, ao igual que nou, 
tras criacións do autor, os 
vampiros volven estar presen, 
tes, ainda que xa non como -
habitantes da Transilveira .de 
Ei, Feldmülhe! (esa·recomen, 
dabilísima alegoría ecoloxista 
e anti,colonial que gañou o 
prémio Rafael Dieste), senón 
como novos suxeitos de rese, 
mantizadón mitolóxica. • 

CARLOS M. CALL~N TORRES 

ANOSA TERRA 
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Guía dos libros riovos 
Nu 23. Novembro de 2000. Prezo 300 pta. 

Dirixe: Xabier Madrii'lán. 

Edita: Noroeste Edicións. 

Este número inclue as principais navi
dades bibliográficas en língua galega 
dos últimos meses do verán e primeiros 
do outono en Galiza. Entre estas, desta
can Labregos insubmisos, de Carlos Ve
lasco; O nacionalismo kánnico de Vicente 

Risco, de Jo
.-~ aquim Ven

tura; Histo, 
rias para ler 
á noite, de 
Paco Mar
tín; O ban
dido Casa
nova, de ' 
Hixínio 
Puentes; 
As cidades 
invisibles, 
de Italo 
Cal vino; 
A derra, 

deira bágoa, de Stefa
no Benni; Revoeira, de Xosé Núñez; O 
saco de Simón, de Anne Fine; As galiñas 
do vento, de Günter Grass; Sede auga, de 
Cesáreo Carballido; A casamenteira, de 
António Bieito Fandiño e A palabra fai 
camiño, de Daniel López e Xesus Ferro 
Ruibal.t 

Abren te 
Nu 18. Ourubro-Decembro de 2000. De balde. 

Edita: Primeira Unha (MLN). 

Carlos T aibo explica o sistema de 
defensa combinada contra mísiles balís
ticos que quere deseñar Estados Unidos 
en consonáncia coa OTAN. A chilena 

Marta Har-
necker ex
plica como 
se debe re
construír o 
sistema de 
pensamen
to da 
esquerda 
para que 
consiga 
ser unha 
alternati
va ao ac
tual mo
delo so-

cial. Noa Rios re
flexiona sobre o papel da muller no na
cionalismo galega entre 1900 e 1936. A 
feminista norteamericana Mariene 
Wurfel comenta a imaxe da muller nos 
filmes de Walt Oisney. O ex preso do 
EGPGC Antom Garcia defende a 
vixéncia da loita armada en Galiza con
tra o imperialismo espafiol. • 

O olla público 
Revista das artes 

Ng l. Setembro de 2000. Prezo 250 pta. 

Esta nova publicación quere reunir tra
ballos literários e traballos ensaísticos, 

nunha 
vocación 
ecléctica e bi
língüe. Entre 
as obras de 
criación, des-
tacan os poe-
mas de Mari 
Cruz Martí-
~ez_e_._.¡::c;:¡:.ilal~--f-~--l 

do Vilaboa. 
A narración 
corre a cargo 
de Letíc.ia 
lgrexas. 
Gustavo Lu-

ca de Tena reflexiona sobre o te
ma Producir pensamémo ou consumir o 
dos demais. A canguesa Iolanda Lemat 
centra a sección de fotografia. A autora 
.do M9rrazo centra no primeiro plano 
esta antoloxia. Mónica González reseña 
a estrea da ópera de Michael N_ymaR, 
Facing Goya~• 
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do o seu organizador Ramón de 
Valenzuela. Mentres Oómez Ro, 
mán e Femández del I\iego, e so, 
bre todo el mesmo, levan a cabo a 
reactivación do PO en colabora, 
ción coas forzas que darian lugar á 
Alianza Nacional de Fuerzas De, 
mocráticas (ANFD). 

Castelao non disimula o seu de, 
sagrado pola participación do 
PG nunha estrutura que segun, 
do el fóra promovida polos Ser, 
vicios de Intelixencia Británi, 
cos, e afin ao anti,autonomista 
Prieto. Esta acusación compár, 
tea daquela cos "Ortodoxos" da 
CNT ou Mije do PCE. 

Ainda que naquel momento tra, 
ballar para uns ou outros serví, 
cios secretos non eran motivo 
de descalificación por canto a 
sorte da própria causa política 
parecia ir unida ao trunfo dunha 
ou doutra poténcia. De feito o 
próprio Picallo recoñecia ter si, 
do un espía inglés. 

O que preocupaba a Castelao é 
que detrás do que el denomina, 
ba "anglo,prietismo" non hou, 
be e unha estratéxia de mudar o 
govemo interno de España, se, 
nón tan só os intereses británi, 
cos de facer caerá península na 
sua área de influéncia. Coa lei, 
tura das obras auto,biográficas 
dos embaixadores británico e 
norteamericano referindo a sua 
estadia en Madrid durante os 
anos da guerra, Castelao sinte 
confirmadas as suas sospeitas. 

Oaleuzka fracasa porque final, 
mente só os galegas eren nela, 
mentres Vascos e Cataláns, tan 
radicais nas suas proclamas na, 
cionalistas, ao final por non fa, 
cer causa comun, acaban nas 
mans de Prieto, quen por outra 
parte era quen os financiaba ao 
facerse de maneira un tanto es, 
cura con parte dos cartos da re, 
pública que xestionaba tamén 
de xeito pseudo,legal aínda que 
máis presentábel o seu inirnigo 
Negrín (Roubo de Prieto do iate 
"Vita"cos fondos da República). 

• TRABALLAR PARA O INGLFs. 
Castelao ten dar que os tres pea, 
res do réxime son a igrexa, o exér, 
cito e a falanxe convertida en 
centos de miles de funcionários 
que viven do favor oficial. E si 
ben confia en Aguirre e nas suas 
relacións co Vaticano para explo, 
tar a contradición relixiosa, e no 
rnovemento obreiro para explotar 
a contradicción do sindicalismo 
falanxista; a contradición monár, 
quica que se quer explotar no 
exército é na que menos el acredi, 
ta. Sendo non en tanto na que 
existen máis esperanzas por parte 
de todas as forzas no exflio, de 
xeito que cando a Unión _Na, 
cional se propón integrar aos rno, 
nárquicos, ou cando a ANFD e o 
próprio PO na persoa da Duquesa 
de Valencia, cornenzan as conver, 
sas cos monárquicos, Castelao é 
escéptico sobre os resultados, e 
considera q~e non paga a pena 
<liante do risco de desinchar a for, 
za moral das institucións republi, 
canas no exilio. En calquera caso 
defende que as conversas cos mo, 
nárquicos correspondian ao con; 
xunto do republicanismo e non ás 
diferentes forzas pola sua canta. 

Efectivamente o pretendente 
· Don Juan burlouse dos acordos co 
PSOE, do "pacto de San Juan de 
Luz", e prestouse a permitir lle a 

Franco borrar o seu pecado orixi, 
nal nazi,fascista para reconverter 
o réxime nun r.eino homologábel 
·a nível europeu, no que Franco 
seria unha especie de rexente vi, 
talício. Por outra banda, a discre, 
páncia que mantiña Castelao co 
resto das forzas do exílio a respei, 
to do plebiscito para ditarninar a 
forma de governo quedou resalta 
no seu favor co referendo fran, 

1 quista da lei de sucesión. . 

Castelao perua· que os galeguistas 
do interior estaban a facer o que 
en termos populares se ' entende 
por "traballar para o inglés". No 
45, cando escrebe a Aguirre, non 
rexeita de plano a colaboración 
coa ANFD, sempre que cando a 
Alianza torne o poder en Madrid, 
haxa galegos ben preparados para 
tomar o poder na Oallza. Para isto 
é preciso que se ere unha estructu, 
ra na Oaliza, que Castelao deno~ 
mina "Consello de 

Na carta ao seu curmán Alfredo 
Somoza de Setembro do 48 con, 
fésalle o seu desgusto palas novas 
que lle chegan do interior. Ta
mén a sua decepción pola act-itu, 
de de vascos e cataláns quen por · 

· oportunismo hipotecan o seu fu, 
turo a presentar a sua causa corno 
problemas · locais, pois sÓ serán 
valorados ·e tolerados polo que te, 

. ñen (a sua forza e vontade) e non 
pola que sdn, isto é unha nación 
iglial que· Oaliza, ao non recoñe, 
cer os mesmos dereitos a Oaliza, 
está negandÓ-üs se~s próprios. 

Reafírmase na sua convicción de 
defensa do Estado plurinacional, 
e se comeza a valorar o separatis, 
mo ou indepepdentismo é, como 
el recoñece, rnáis produto da sua 
desesperación ao non atopar no 
panorama político aliados fiábeis 
cos que colaborar; que por arre, 
dismo militante. Pero sobre to~ 

do, manifesta a 
Oaliza", pois en ca; 
so contrario ao 
aceitar integrarse 
na ANFD "no solo 
pasariamos a ser 
una filial del Partí.; 
do Repubhcano Es, 
pañol, sino que ad, 
mitiriamos la inge, 
rencia de elemen, 
tos extraños a 
nuestra estructura 
social"(5>. O "Con, 
sello de Oaliza" 
non seria máis que 
unha espécie de re, 
flexo do que el cha, 
rna a "vía vasca" 
que se plasmaría fi., 
nalmente no pacto 
de Bayona entre 
todas as forzas polf, 
ticas actuantes en 
Euscadi o 31 de 
Marzo de 1945. 

'Castelao 
sua confianza nas 
clases populares, _ 
ese povo que . 

escolle Buenos 
nunca o traizoou 
-como di no "Al, 

Aires e non ha de Gloria"-
como base sobre a 

Méxic.o, porque que construír o 
· futuro político da 

acreditaba máis Oaliza. Por isto 
esco lleu Buenos 

no traballo coas Aires e non Mé, 

masas de galegas 
xico, porque acre, 
<litaba máis no 
traballo coas rna, 

quena sas de galegas que 
na conspiración 

. conspiración de de despacho, aín, 

despacho, aínda da que nunca re, 
nunciou a conspi, 

que nunca rar. 

renunc1ou a . Non qu.er dicer 
que Castelao re; 
negara das elites., 
-da "intelHgent, 

. n conspirar 
Así as cousas é 
comprensíbel a di, 
ferente actitude de Piñeiro, quen 
capitaneaba o galeguismo interior 
e de Castelao, a respeito do go, 
verno Oiral. Mentres Piñeiro 
rnarchou de París desolado polos 
planos de Oiral, que logo carica, 
turizou corno inxénuos, Castelao 
é leal a este govemo ata o final, e 
fúndese con el conscientemente 
de que o que virá xa non será ca, 
paz de mobilizar a opinión públi, 
ca afnda que si consiga o parabén 
das poténcias occidentais. 

• XEOPOLÍTICA E OPINIÓN 
PUBLICA. Para Castelao a batalla 
debe librarse fundamentalmente 
no terreo da opinión pública, así 
é corno se conseguiu a actitude de 
Fráncia que levou a EEUU e 
Gran Bretaña a secundar a decla, 
ración tripartita contra Franco. O 
ministro de exteriores inglés tiña 
que actuar neste tema por presión 
das bases do Partido Laborista, 
ainda que desde os seus intereses 
de Estado, isto é, para xestionar 
un vasto imperio colonial, o ~ta, 
do español xoga un interese estra, 
téxico fundamental máis mane, . 
xábel se non ten un réxime de, 
rnocrático. Os EEUU dehen re, 
tardar o recoñecernento de Fran, 
co, de enviar os seus embaixado
res despois da Conferéncia de 
San Francisco na que se funda a 
ONU coa exclusión expresa de 
Espqña¡ tamén por gresión dunha 
determine.ida opinión pública, 
cando desde o punto de vista es, 
tratéxico o exército americano xa 
.lle tiña. botado o ollo a tres posí, 
beis bases militares. 

sia", que na teoria 
política naciona~ 

lista ten un papel primordial, se, 
nón ao contrário, esixe desas eli; 
tes que se poñan a carón dos pro, 
blernas populares, das sua..S reivin, 
dicacións, da sua mobilización¡ 
algo que -evidentemente- non 
atoparia eco no grupo galeguista 
do interior que pasaria co tempo 
a definírselle finalmente corno 
piñeirista pola "impronta" que o 
filósofo da saúdade lle transmitiu, 
e que centraban as esperanzas do 
cambio político na Galiza no 
cultivo das elites e na constru, 
ción dunha tépeda rede de rela, 
cións persoais entre notábeis. 

O Piñeirisrno, nun momento no 
que non se podía ter ideas, op, 

· tou por recluirse nos sentimen, 
tos (a saúdade), ou como dician 
os protagonistas dun deseño de 
"Cousas da Vida", "xa que non 
podemos falar irnos tocar". O 
problema, non fo¡ cando fixe, 
ron do posibel unha necesidade 
(Editorial Galaxia), senón que a 
ruptura viria. cando converteron 
esa necesidade nunha virtude · 
(RealidLUle Galega).• 

(1) Castelao. "Sempre en Galiza". 
Edición Crítica. p. 865. 

- (2) Castelao, Aos irmáns de Bos
. Aires. 6-9-1939. "Cartas de Améri- / 

ca". ANT. ,'· 

· (3) Paz Andrade, Valentín. "Qcís'te
lao na luz e na sombra". p. 455. 

(4) Castelao. "Aos Galeguistas". i -
1-1942. 

(5) Castelao. Carta a José Antonio 
Aguirre. 3-i -1945. · 
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N on se trata de facer valo, 
racións éticas sobre per, 
soas que, corrío Ramón 

Piñeiro, teñen gáñado un reco, 
ñecemen~o ·a respecto da stÍa ho, 
nestidade persoal, senón de en, 
'tender como funciona a socieda, 
de, como se mov~ a historia e al,. 
canzar a coñecer as razón~ palas 
que estamos como estamos. Ho, 
xe xa non se ·poden negar as di, 
ferentes visións que separaban a 
Castelao de Ramón 'Piñei.ro e, 
fóra de calquera maniqueísmo, . é 
preciso explicitalas .no cant.o de 
difuminalas nunha brétema de 
confusión que rion aclaran a 
ruptura histórica entre o gale, · 
guismo republicano e o naciona, 
lismo do tardo,.franquismo. 

Para-comprender a fenda que se 
abriu entre o galeguismo interior 
e o do exílio haberia que rerríon, 
tarse á falla de unificación política 
prévia, que a pesar da complicada 
enxeñeria ideolóxico,organizativa 

· que teceróñ alguns dos s~us orga, 
riizadores de pre,guerra para con, 
eyeguir acumular as máximas forzas 
posíbeis en función duns obxecti, 
vos mínimos, xa tiña dado mos, 
tras de divisións fondas que mes~ 
mo deron lugar a escisións pola 
dereita no ano 35, e inclusive po, 
lo centro, coa participación de 
Valentin Paz Andrade na candi, 
datura de Portela Valladares, 
quen manifestaba xa naquél en, 
tón que o galeguismo non se po, 
. día recluir nun só partido político. 

As Mocidades Galeguistas -que 
. eran quen terian que continuar 
a labor do partido despois di:tn 
feito como o golpe dol8 de Xu, 
Uo, non só eran reflexo desas di, 
sensións senón que nelas se 
acentuaba o ideoloxismo e se 
minguaba a responsabilidade. 

Non en tanto, as circunstáncias 
( viabilidade da tramitación do Es, 
tatuto unicamente através da alian, 
za coa esquerda) e. a ascendéncia 
dalgun .dos seus líderes, conseguí, 
ron conservar entorno ao PG á 
maioria das bases identificaClas co 
que de xeito xenérico e integrador 
se deu en chamar "galeguismo''. 

Unha das diferencias máis evF 
dentes no períOdo de ante,guerra 
é a referida ás características da 
própria estrutm:a partidária, isto 
é, se esta debía ser unha espécie 
de partido de · notábeis, ou unha 
organización de masas. Neste elé, 
,mento está a clave dun distanda, 
mento qtle teria a sua causa ou 
consecuéncia nas diferéncias ide, 
olóxicas pois resulta evidente que 
para facer do galeguismo unha or, 
ganización de masas este deberla 
dar resposta ás demandas popula, 
res, propiciar a participación de 
amplas bases, e ser..-canle de ex, 
presión de movementos sociais 
relevantes, como é o caso do mo, 
vemento obreiro ou do agrário. 
Esta era a aspiración dalguns dos 
seus líderes como Suárez Picallo, 
Alonso Ríos, éastelao, Vítor Ca, 
sas, Bóveda, e outros que como é 
sabido quedaron excluidos por di, 
yersas razóns da partidpación' na 
reconstrución do galeguismo no 
interior. Pola contra, na Galiza 
foton maioritários outras figuras 
relevan'tes do galeguismo que 
prótagonizaron a escisión do 35, 
ou que seguían no PG a remolque 
por. lealdade a unha série de per, 
soas máis que por convicción, e 
militantes das Mocidades que 
non estaban moi identificados co 
programa dQ, partido, cando non 

AS DIFERENCIAS DE ·CASTELAO 
CO PIÑEIRISMO 

claramente opostos a pol.ítica de · 
- alianzas <;:ºª esquerda . . 

• TERROR E POLÍTICA. A gue, 
rra non só significou un cárnbio 
na correlación de forzas no gal~, 
guismo, supuxo ademais un esce, 
nário cunhas claves psfcolóxicas 
e sociolóxicas diferentes e que 

· quedaroµ moi ben retratadas por 
Roederer ao referirse ao Terror 
durante a Revolución Francesa, 
cunha magnífica lección de an, 
tropoloxia política que demostra 
como o comportarn,ento humano 
é tan semellante en tempos e es, 
pácios distantes, tal como ~ere, 
mos pola sua predsa. des.crición , 
dunha situación que podemos 
identificar co primeiro franquis, . 
mo que paso a reproducir: 

"Foi un terror profundo e tons, 
tante da rhorte, da tortura, da 
ignominia. Foi ·un.ha ve.rdadeira 
enfermidade na qué o moral e o 
físico actuaban continuamente 
o uri-sobre o outro: un estado de 
excepción que deixou en sus, 
penso o uso da razón, que che, 
gou case a causar o seu extravío . 

"O terror foco que cada un se en, . 
cerrase en si mesmo, deiiou· sen 
efecto calquera interese que non · 
fose o da propia conservación, fi, 
xo que se abandonasen os asuntos 
máis importantes e os afectos 
máis profundos,· que se esquece, 
sen os deberes máis sagrados, pa, 
ralizou á vez os brazos ·e os espíri, 
tos. Fixo que se esvaecese calque, 
ra respeito de si mesmó e que se 
achanzara o camiño das aseen, 
sións; envileceu todas as dignida, -
des conseguidas tanto polo méri, 
to persoal como pola simples ca
sualidade; aboliu toda· sorte de· 
consideracións e obrigou a todos 
a prosternarse aos pés de Yiles 
malfeitores. Emp_1.:1xou a persoas 
·de carácter débil a que abandoa, 
sen aos seus familiares, incluso a 
que os _traizoasen, o mesmo que 
aos que eran os seus amigos, para 
conseguir a própria salvación, e 
levou a moitos oútros a desean, 
fiar de todo o mundo; co~o se un 
tormento semellante puidese ser 
garantía de seguridade'': 

Castelao, cando quería ser com, 
prensivo con aqueles irmáns dou, 
trora que se distanciaran del, di, 
cia: "dende o esterior non ternos 
dereito a censurar as aparentes 
claudicacións que no interior se 
produzan. Quen non ten dereito 

. a claudicar é a xente do esterior, 
os desterrados polítkos,que vi, 

, ven en liberdade .... colocarnos 
en posición claudicante é estimar 
solucións precárias e provisionaes 
como se estivésemos sometidos 
ao terrm: franquista: eso seria de, 
clarar que somos indinos da li, 
berdade que estamos vivindo"'1' . · 

Mais seria reducionista apuntar 
elementos psk.oloxistas ou rnorai.s 
para dar canta do divórcio existen, 
te entre ambas -palas do galeguis, · 
mo, se ben todo axuda a facerse 
unha idea máis completa deste de, 
sencontro. Podemos anticipar que 

· as causas do distanciamento gra, · 
dual é a acumulación_progresiva de 
cada vez maior número de elemen, 

XoAN CARLOS GARRIDO CoucEIRO 

Retrato coloreado de Castelao publicado na portada da revista Galicia de Buenos Aires. 

tos que os separaba fronte a aque, 
les que os unía, que cada paso eran 
menos. Debemos ter en conta a 
in~xisténéia de diques de comen, 
ció~ _das diversas tendéncias para 
canalizar através dun funciona, 

. mento orgánico aberro e partí, 
cipativo as di.screpáncias en fun, 
ción da asµnción dos resultados 
dun esrado .de opinión µiaioritário 
ab cal ad~cuar a 

ciais características anti,demo, 
cráticas, cando Castelao aceita en 
Setembro do 39 a xefatura do 
Partido Galeguista reclama para 
si plenos poderes: "Acepto a desi, 
ñación de Xefe do Partido Gale, 
guista antramentras non poida 
funcionar democraticamente con 
sede en Galiza ou sexa imposible 
de xuntar en calisquera cidade 
· · américan as auto, 

. disciplina da ac, 
ción militante. Isto 
é, non podendo ce, 
lebrarse congresos e 
debates abertos, a 
clandestinidade 
imporna unhas 
condicións de trci, 
ballo totalmente 
anti~democráticas , 
e os órganos de de, 
cisión; case uniper, 
soais, facian dubi, 
dar de que tiveran 
lexitim~dade para 

'Castelao ten 
ridades que mellar 
poidan rexilo"CZ> . 
N ese momento, 
que coincide co 
comezo da redac, 
ción do segundo 
libro do "Sempre 
en Gal iza", fai un, 
ha declaración de 
interi.cións on de 
situa inequívoca, 
mente a sua posi, 
ción ideolóx ica 
entorno á defensa 
exclusiva dos inte, 
reses nacionais de 
Galiza co obxecti, 
vo de conquistar o 
seu recoñecemen, 
to ~o marco dun 
Estado Español 
democrá tico e 

claro que os tres 
peares· do réxime 

son a igrexa, o 
exército e a 

falanxe 

impoñer a sua opi, 

convertida en 
centos de miles 

nión aos disidentes. . .de fu' nc1' ona/ r' ¡'o' s 
De certo, xa seria 
difícil estabelecer 
quen r~presenta a 
liña oficial e quen 
representa a disi, "' 
déncia: este é un 

que viven do 
favor oficial" 

problema comun a . 
todas as organiza, 
cións do exílio. Véxase o caso dbs 
socialistas Prieto e N egrín, da 
CNT de Germinal Esgleas fronte 
aos cenetistas.do interior, na UGT 
entre .a "executiva. da escaleira" ou 
a reorganizada eh México, ou as 
múltiples escisións do PCE, se ben 

·· neste último grupo quedaba claro 
· cal era a liña oficial porque viña 
. marcada desde Moscova . . 

• REORGANIZACIÓN DO GALE
GUISMO. Consciente destas espe, 

plurin'acional e 
dalgun xeito 
desenténdése do 

pleito que libran entre si os per, 
dedoies da Guerra, facérido que 
nestes rgomentos dea por imposí, 
bel o entendemento coñ nengun. 
Alberga unicamente esperanza de 
que Vascos e Cataláns coincidan 
·coa mes·ma percepción e contri, 
buan a lo i:tar contra o inimigo · 
comun. Que para Castela9 é o 
'centralismo, ·do cal o franquismo · 
non é · má1s que máxima . expre, 
sión pero que en .cert9 modo sub
xace igualmente ao republicanis'. 

mo derrotado no seu conxunto. 

Envía cartas aos seus corrélixiona, 
rios do exterior pero tamén a Ga, 
liza dando ardes concretas relati, 
vas á reorganización do galeguis, 
mo. Escrebe a Paz Andrade: "Os 

· irmáns-sobreviventes -ti, ·Otero, 
Román, Plácido e cicais outros
debedes axudarnos ou poñervos de ' 
acordo para desiñar a unha persoa, 
non moi siñificada, pero activa e 
segura, a quen eu poida dirixirme 
para darlle instruccións e telo ao 
corrente de todo e, ao mesmo 
tempo, de que eu poida recibir no, 
vas do voso traballo e do ambente 
que ahí se respira (. .. ) Necesita; 
mos contar ahí cunha base firme, 
de grande empuxe, para cando 
chegue o derrumbamento totalita, 
rio, que debe coincidir con a nosa 
salvación . Esto ou deixar que a 
loucura reine en Galiza". (3) 

Mais aínda que Castelao faga cha, 
mamentos á necesidade da disci, 
plina, sabe que só el é quen de im, 
poñer certa unificación da acción 
galeguista, na medida en que o 
seu prestixio fai asumir como or, 
des o que non poden ser mái.s que 
consellos. Asi xa o 1 de Xaneiro 
do 194 2 escribia xenericamente a 
todos os galeguistas: "Aconséllo, 
vos que, sen rifar con ninguén vos 
absteñades de todo compromiso 
político con outros grupos, pero 
cando vos sintades abrigados a fi, 
gurar en aitos de conxunto repu, 
blicán - nós somos republicáns
sempre debemos falar como gale, 
gos, galeguistas e federales".'4' 

• CON SELLO D E G ALIZA E 
OUTRAS ALIANZAS. Esta teima 
de C as te lao por xerar o que 
Bieito Alonso chama un move
mento autónomo ten como con, 
trapartida o evitar que esta sexa 
un movemento illado. Para o cal 
considera que as únicas alianzas 
posíbeis onde o ·galeguismo non 
quedaría satelizado seria através 
do acordo en pé de igualdade 
con Vascos e Cataláns a través 
dunhas institucións que repre, 
senten a lexitimidade dem crá, 
tica da última expresión libre da 
vontade dos seus cidadáns. 

Así llelo expresa ao presidente do 
govemo basca, Aguirre, quen no 
194 3 é o motor principal desta 
iniciativa, se ben a falla de respos, 
ta dos cataláns retarda ata 1944 a 
creación do órgano institucional 
áo que dedicará os derradeiros 
anos da sua vida: o Consello de 
Galiza. O calé proclamado popu, 
l~ente como un governo galega 
no exílio e a Castelao como o seu 
presidente, se ben os seus mem, 
bros sempre negarán dito carácter. 

N,amentres .no interior a reorgani, 
zación que ten comenzo xa parte 
dunha valoración negativa da de, 
vandit-a ·institución que co tempo 
derivará na sua total desautoriza, 
dón. Esta reorganización tampou, 
co ten en conta as instrucións de 
Castelao en canto a fuxir do com, 
premiso con forzas españolas. Se, 
g'undo denúncia Piñeiro no 43 hai 
un .intento· de reconstrución do 
.partido na órbita da Unión Na, 
cional propiciada polo~ PCE, sen, 
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do o seu organizador Ramón de 
Valenzuela. Mentres Gómez Ro
mán e Femández del R,iego, e so
bre todo el mesmo, levan a cabo a 
reactivación do PG en colabora
ción coas forzas que darian lugar á 
Alianza Nacional de Fuerzas De
mocráticas (ANFD). 

Castelao non disimula o seu de
sagrado pola participación do 
PG nunha estrutura que segun
do el fóra promovida polos Ser
vicios de lntelixencia Británi
cos, e afin ao anti-autonomista 
Prieto. Esta acusación compár
tea daquela cos "Ortodoxos" da 
CNT ou Mije do PCE. 

Ainda que naquel momento tra
ballar para uns ou outros serví
cios secretos non eran motivo 
de descalificación por canto a 
sorte da própria causa política 
parecia ir unida ao trunfo dunha 
ou doutra poténcia. De feito o 
próprio Picallo recoñecia ter si
do un espia inglés. 

O que preocupaba a Castelao é 
que detrás do que el denomina
ba "anglo-prietismo" non hou
bese unha esrratéxia de mudar o 
governo interno de España, se
nón tan só os intereses británi
cos de facer caer á península na 
sua área de influéncia. Coa lei
tura das obras auto-biográficas 
dos embaixadores británico e 
norteamericano referindo a sua 
estadía en Madrid durante os 
anos da guerra, Castelao sinte 
confirmadas as suas sospeitas. 

Galeuzka fracasa porque final
mente só os galegos eren nela, 
mentres Vascos e Cataláns, tan 
radicais nas suas proclamas na
cionalistas, ao final por non fa
cer causa comun, acaban nas 
mans de Prieto, quen por outra 
parte era quen os financiaba ao 
facerse de maneira un tanto es
cura con parte dos cartas da re
pública que xestionaba tamén 
de xeito pseudo-legal aínda que 
máis presentábel o seu inimigo 
Negrín (Roubo de Prieto do iate 
"Vita"cos fondos da República). 

• TRABALI.AR PARA O INGLÉS. 
Castelao ten claro que os tres pea
res do réxime son a igrexa, o exér
cito e a falanxe convertida en 
centos de miles de funcionários 
que viven do favor oficial. E si 
ben confía en Aguirre e nas suas 
relacións co Vaticano para explo
tar a contradición relixiosa, e no 
movemento obreiro para explotar 
a contradicción do sindicalismo 
falanxista; a contradición monár
quica que se quer explotar no 
exército é na que menos el acredi, 
ta. Senda non en tanto na que 
existen máis esperanzas por parte 
de todas as forzas no exílio, de 
xeito que cando a Unión _Na
cional se propón integrar aos mo
nárquicos, ou cando a ANFD e o 
próprio PG na persoa da Duquesa 
de Valencia, comenzan as conver
sas cos monárquicos, Castelao é 
escéptico sobre os resultados, e 
considera que non paga a pena 
diante do risco de desinchar a for, 
za moral das institucións republi
canas no exílio. En calquera caso 
defende que as conversas cos mo
nárquicos correspondían ao con
xunto do republicanismo e non ás 
diferentes forzas pola sua conta. 

Efectivamente o pretendente 
·Don Juan burlouse dos acordes co 
PSOE, do "pacto de San Juan de 
Luz", e prestouse a permitirlle a 

Franco borrar o seu pecado orixi- · 
nal nazi-fascista para reconverter 
o réxime nun reino homQlogábel 
a nível europeu, no que Franco 
seria unha especie de rexente vi
talício. Por outra banda, a discre
páncia que mantiña Castelao co 
resto das forzas do exílio a respei
to do plebiscito para ditaminar a 
forma de govemo quedou resolta 
no seu favor co referendo fran-

, quista da lei de suce5iÓn. -

Castelao pensa qué os galeguistas 
do interior estaban a facer o que 
en termos populares se entende 
por "traballar para o inglés". No 
45, cando escrebe a Aguirre, non 
rexeita de plano a colaboración 
coa ANFD, sempre que cando a 
Alianza tome o poder en Madrid, 
haxa galegos ben preparados para 
tomar o poder na Galiza. Para isto 
é preciso que se ere unha estructu
ra na Galiza, que Castelao deno
mina "Consello de 

· G~~O 
Na carta ao seu curmán Alfredo 
Somoza d~ Setembro do 48 con
fésalle o seu desgusto polas novas 
que lle chegan do interior. Ta
mén a sua decepción pola actitu
de de vascos e cataláns quen por · 
oportunismo hipotecan o seu fu
turo a presentar a sua causa como 
problemas · locais, pois sÓ serán 
valorados ·e tolerados polo que te-

-ñen (a sua forza e vontade) e non 
polo que sdn, isto é unha nación 
igúal que· Galiza, ao non recoñe
cer os mesmos dereitos a Galiza, 
está negancfo ·os se~s próprios. 

Reafírmase na sua convicción de 
defensa do Estado plurinacional, 
e se comeza a valorar o separatis
mo ou independentismo é, como 
el recoñece, máis produto da sua 
desesperación ao non atapar no 
panorama político aliados fiábeis 
cos que colaborar; que por arre
dismo militante. Pero sobre to-

do, manifesta a 
sua confianza nas Galiza", pois en ca

so contrario ao 
aceitar integrarse 
na ANFD "no solo 
pasaríamos a ser 
una filial del Parti
do Repuhlicano Es
pañol, sino que ad
mitiriamos la inge
rencia de elemen
tos extraños a 
nuestra estructura 
social"<5>. O "Con
sello de Galiza" 
non seria máis que 
unha espécie de re
flexo do que el cha
ma a "via vasca" 
que se plasmaría fi
nalmente no pacto 
de Bayona entre 
todas as forzas polí
ticas actuantes en 
Euscadi o 31 de 
Marzo de 1945. 

'Castelao 
clases populares, _ 
ese povo que 
nunca o traizoou 
-como di no "Al
ba de Gloria"
como base sobre a 
que construír o 

escolle Buenos 
Aires e non 

México, porque 
acreditaba máis 
no traballo coas 
masas de galegas 

· futuro político da 
Galiza. Por isto 
escolleu Buenos 
Aires e non Mé
xico, porque acre
d í taba máis no 
traballo coas ma
sas de galegos que 
na conspiración 
de despacho, aín
da que nunca re
nunciou a conspi-

que na 
conspiración de 
despacho, aínda 

que nunca rar. 

renunc1ou a Non qu.er dicer 
que Castelao re
negara das elites, 
da "_intelligent-

. " consptrar 
Asi as causas é 
comprensíbel a di-
ferente actitude de Piñeiro, quen 
capitaneaba o galeguismo interior 
e de Castelao, a respeito do go
verno Giral. Mentres Piñeiro 
marchou de Paris desolado polos 
planos de Giral, que logo carica
turizou como inxénuos, Castelao 
é leal a este govemo ata o final, e 
fúndese con el conscientemente 
de que o que virá xa non será ca
paz de mobilizar a opinión públi
ca aínda que si consiga o parabén 
das poténcias occidentais. 

• XEOPOLÍTICA E OPINIÓN 
PUBLICA. Para Castelao a batalla 
debe librarse fundamentalmente 
no terreo da opinión pública, así 
é como se conseguiu a actitude de 
Fráncia que levou a EEUU e 
Gran Bretaña a secundar a decla
ración tripartita contra Franco. O 
ministro de exteriores inglés tiña 
que actuar neste tema por presión 
das bases do Partido Laborista, 
ainda que desde os seus intereses 
de Estado, isto é, para xestionar 
un vasto imperio colonial, o Bita
do español xoga un interese estra
téxico fundamental máis mane
xábel se non ten un réxime de
mocrático. Os EEUU deben re
tardar o recoñecemento de Fran
co, de enviar os seus embaixado
res despois da Conferéncia de 
San Francisco na que se funda a 
ONU coa exclusión expresa de 
España; tamén por presión dunha 
determir.ada opinión pública, 
c~do desde o punto de vista es
tratéxico o exército americano xa 
lle tiña. botado o ollo a tres posí
beis bases militares. 

sia", que na teoria 
política naciona

lista ten un papel primordial, se
nón ao contrário, esixe desas eli
tes que se poñan a carón dos pro
blemas populares, das suas reivin
dicacións, da sua mobilización; 
algo que -evidentemente- non 
atoparia eco no grupo galeguista 
do interior que pasaría co tempo 
a definírselle finalmente como 
piñeirista pola "impronta" que o 
filósofo da saúdade lle transmitiu, 
e que centraban as esperanzas do 
cambio político na Galiza no 
cultivo das elites e na constru
ción dunha tépeda rede de rela
cións persoais entre notábeis. 

O Piñeirismo, nun momento no 
que non se podía ter ideas, op
tou por recluirse nos sentimen
tos (a saúdade), ou como dician 
os protagonistas dun deseño de 
"Cousas da Vida", "xa que non 
podemos falar irnos tocar". O 
problema, non foi cando fixe
ron do posibel unha necesidade 
(Editorial Galaxia), senón que a 
ruptura viria. cando converteron 
esa necesidade nunha virtude 
(Realidade Galega).• 

(1) Castelao. "Sempre en Galiza". 
Edición Crítica. p. 865. 

(2) Castelao, Aos irmáns de Bos
. Aires. 6-9-1939. "Cartas de Améri-
ca". ANT. / 

(3) Paz Andrade, Valentín. "Caste
lao na luz e na sombra". p. 455. 

(4) Castelao. "Aos Galeguistas". 1-
1-1942. 

(5) Castelao. Carta a José Antonio 
Aguirre. 3-1-1945. · 
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Rexeitei unha invitación bonita. A de falar na 
facultade de Filoloxía de Santiago sobre_ a poe, 
sía última das mulleres na Galiza, Algo do que 
se está a falar moito. Non quixen estar nunha · 
tarima representando nada. A miña postura é 
estar independente e libre. Sinto, e ao mellor 
estou equivocada, que ás mulleres poetas mé, 
tennos nun frasco de cristal e tápannos ben ta, 
padas para que non estoupemos. Apláudennos 
para que nos sintamos ben, para que non haxa 
máis berros niu revolta por parte da muller. E 
debemos sentir que a loita feminina está empe, 
zando, que ternos moito que traballar. A muller 
é un coitelo atravesando a noite, abdndo o día. 
Entrando na luz da liberdade. Escribir é a mellar 
forma .de falar, polo menos para min. Escribiré 
soñar. Cando se fala dunha fe:rvenza de mulleres 
poetas eu desconfio. Pregúntame se hai sinceiri, 
dade por parte de quén fala, e teño a sensación 
de que non sempre a hai. Xa case é un tópico a 
poesía femenina, e non me gusta que sexa asi, 
ternos que innovar. Non o digo por min -que 
teño unha obra moi repetitiva-, dígoo por to, 
das, polas que ainda non pariron versos, polas 
que van falar e queren falar. Non deben pensar 
as poetas noveis que o camiño est~ andado. o. 
camiño é sangue. Non debe pensar ninguén que 
as poetas máis coñecidas fixemos un camiño fá, 
cil. Deben enfrontarse, como nós, .. ao silencio. 
Ao silencio das máscaras do patriarcado. Persis, 
te unha marca masculina nos textos, en tódolos 
textos. Eso hai que cambialo. A linguaxe debe 
reflexar un corpo con tetas grandes. Quero decir 
que hai que feminizar as palabras. Que hai que 
matar os conceptos e inventar outros. T eño a 
sensación de que ese beneplácito que se nos dá 
ás mulleres poetas pesa sobre nós. Pesa como 
unha pedra de mil quilos. Pesa como pesa a pa
tria, ainda que a rriin que pese a patria gústame. 
Pero no caso da poesía de muller cando nos ido
latran paréceme que nos rompen. Eu agradezo 
moito as críticas positivas. Agradezo o recoñe
cemento. Pero penso que ternos que cavilar un 
pouco, detemos, paramos, recapacitar. Debe, 
mos escribir independentemente do que digan 
de nós. Porque o mundo da muller é un mundo 
grande cheo de palabras que ninguén dixo nun, 
ca, que ainda non se dixeron, que están gar, 
dadas detrás do sexo e do xénero. Por iso ternos 
que abrir todas as portas da nosa casa e espimos 
e vaciarnos. Para min a escrita é un xeito de in
vestigación. Aprendizaxe sobre o noso mundo. 
E por iso me gusta tanto escribir. Porque vou ra
chando a escuridade misteriosa e vaise abrindo 
a claridade do día. Aprender é moi importante. 
Descubrir tamén. Baixar as bragas e romper o 
corpo como unha forma de suicidio ou de con, 
sagración. Tamén como un xeito de vida. Unha 
vitalista forma de correr. 

• As POETAS NON SOMOS SÍMBOLOS. Todo 
o contrario, ternos que romper eses símbolos pé, 
treos que nos dificultan a forma de andar. Hai 
que desfacer moitos prexuícios na sociedade an, 
tes de decir que a poesía das mulleres é un éxi, , 
to. Eu non sinto ese éxito. Síntome contenta de 
falar e romper muros. Pero penso que só e unha 
forma de principiar o camifio. Eu quero abando, 
nar a vida morta das princesas. Non quero que 
me louben para calmarme. Non quero calmar
me. Quero vivir a miña guerra· persoal. Unha 
guerra que tamén debe ser social. Con todos os 
problemas que para iso ternos. A lonxanía entre 
a xente e a poesía. Un público pequenísimo. 
Falta de críticos. Escuridade. T emos que sair de, 
sa escurídade. Facer un debate na Universidade 
supoño que contribue a iso. Pero eu non quixen 
aceptar. Non quixen estar e ser e falar como un, 
ha estatua. Non quero representar ningún grupo 
nin movemento. Eu son solitaria e violenta. So, 
litaría para mirar dende dentro e dende fóra a 
literatura. Violenta como unha metáfora de 
romper a linguaxe e facela máis humana. As 
mulleres ternos e teñen moito que falar, moito 
que dec~r. A literatura sempre foi dos homes. 
Agora ternos que entrar dentro desa casa e redi, 

. mensionala. Abrir as bragas e promunciar un 
disC;urso diferente. Un discurso que nos marque, 
que nos dignifique. Eu quero cantar cancións 
inmensas. Quero camiñar de noite pola aldea e 
reivindicar o poder da palabra. Ouvir as gaitas 

G~~O 
OPtNIÓN 

O CAMIÑO É SANGUE 
LUPE GóMEZ 

'A[áuden
nos para que nos 

sintamos ben, 
para que non 

haxa máis bérros 
nin revolta por 
parte da muller. 

E debe_mos sentir 
que a loita 

feminina está 
empezando, 

que ternos moito 
que traballar. 
A muller é 
un coitelo 

atravesando 
a noite, 

abrindo o dia" 

'Haique 
ter tino con iso 
de idolatrar á 

muller sensible 
que escribe 

poesía. 
Non vai ser 
que en vez 

de ser muller 
sexamos 

un tópico" 

soando nos montes e enchéndome de plenitude 
e paz e ansia. Debemos sentir paz e ansia. Esa 
paz de que a crítica nos valore. Esa ansia de se, 
guir, de sentimos incómodas e sangrar. Violar o 
sentimento de que todo é masculino na vida. A 
política, a sociedad e, a patria ... todo pode cam, 
biar. Debemos mirar con ollos de putas todo. 
Debemos redimir un país morto. Vivimos nun, 
ha dictadura de libros prohibidos. Prohiben os 
meus libros e eu case me alegro de provocar ao 
poder. Pero tamén me entristece vivir nun país 
tan canso, no que Fraga dictamina e corrompe 
todo. 

• DEBEMOS ROMPER OS FIOS INVISIBLES que 
nos fai ser mulleres mortas ou dormidas. T emos 
que estar atentas e espertar. Dialogar entre nós. 
Nunca sentir que xa está a loita finalizada, por, 
que eso sería letal para os nosos sentimentos fe, 
ministas e bonitos. Non quero ·que me aten. 
Quero camiñar como unha vaca na tarde. Que, 
ro estar humilde mirando a chuvia. Quero escri, 
bir como se sempre estivera empezando a escri
bir. No sentido de que antes que poeta dalgún 
xeito son persoa. E como persoa observo un 
mundo que non me gusta. Hai que ter tino con 

. iso de idolatrará muller sensible que escribe po, 
esía. Non vaia ser que en vez de ser muller sexa, 
mos un tópico. Como mulleres debemos resistir 
e sobrevivir. Escribir unha historia non escrita. 
M_iramos aos ollos. Reventar. Desdebuxar pala, 
cios. Que ninguén consiga que estemos sentadas 
e contentas e paradas. Non hai que inmovilizar 
o noso_ espíritu. Non hai que pensar que todo 
está xa ben. Non hai que confiar. Hai que abrir 
os corpos ao sexo. Bailar de noite con tódolos 
borrachos. Cantar. Camiñar. Nunca sentimos 
ídolos nin modelos. Nunca figurar como divas 
nun atrio de cartón. Porque ese cartón é feble, 
pode romper, ternos que comprendelo, ternos 
que decatamos. A nosa loita tén que ser segura, 
lúcida, aberta. Non pode ser unha loita común 
nin compasiva. T emos ·que ser esixentes con 
nós mesmas e fuxir dos focos da fama e sobre to-
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do da autocomplacencia á que a fama nos pode 
levar. Hai que violentar a realidade. Hai que 
abrir moitos máis camiños libres para as mulle, 
res. Hai que desatar moitas cousas atadas. Non 
hai que figurar. T emos que romper as faldas e 
correr. Non vale de nada que nos chamen gua~ 
pas se ainda nos sentimos feas. Eu quera seguir 
sendo fea e facendo poesía fea e natural máis 
tempo. Non quera acomodarme en ningunha 
situación. Beleza ou fealdade son termos implf, 
citos. E recobrar poder non é fácil. Hai que ca, 
miñar con andar falso e seguro. Falso para in, 
vertir termos. Seguro para sentimos ben sendo 
o que somos e como somos. Falsear a particular 
idea da tristeza. A poesía tamén serve para dei, 
xar de ser víctimas. Cando nos autoafirmamos 
na palabra tamén nos autoafirmamos na vida. A 
muller tén que esquecer o vacío que sinte e en, 
cherse por dentro de cousas. Temo.; que avanzar 
serenas e culpables. Culpables de seren felices. 
Eu creo que a linguaxe ainda é masculina e non 
nos nomea. E por tanto ternos que redefinila e 
feminizala. Todas xuntas e todas separadas,. Sen 
crer que esta rebeli,ón empezada xa é certa. Non 
é cerra a victoria. E cerro o camiño. E o camiño 
é menstruación manchada. Romper os significa, 
dos e revivir. Buscar palabras novas. Cantar pa, 
labras malditas nas igrexas. Porque a poesía, tan 
idolatrada, tan sobada, non é unha igrexa. A 
poesía non é divina, é humana. A poesía é sui, 
cidio. As poetas non somos deusas nun paranin, 
fo, debemos loitar contra esa visión pérfida. 
Non podemos seguir sendo sereas dun tempo 
canso. Escribiré descubrir as caras tapadas. Non 
é unha meta, é un reto. Escribir é unha forma 
de non autodestruirse e de correr. Violar a can, 
ción repetida e enferma. Violar para abrir 6 ca, 
miño ancho da literatura. Violar a linguaxe pa, 
ra desfacer a violencia de se~ muller. Espertar as 
conciencias. Xogar co vento. Ver a luz do 
amencer que nos está entrando na casa, nesta 
casa tan bonita e feminista e nosa. A casa da 
muller é unha casa f~rmosa ' e inmensa. Debe~ 
mos aprender o amor.• 
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Os escritores que asinan páxinas web 
Quen son, que meten e por que entran os autores na rede 
9* CARME VIDAL 

Son ainda poucos. Meten textos literários, próprios ou 
alleos. Entran na rede para comunicar, por saltar alfánde
gas e buscar leitores directos. Uns confian máis que ou
tros nas bondades da Internet. Hai poetas que queren ser 
lidos na pantalla e narradores que pYefiren que as suas 
n.ovelas só se disfruten en papel impreso. Gonzalo Nava
za, Manuel Forcadela, Suso de Toro, Rafa Villar, Kiko Neves 
ou Santiago Jaureguízar teñen xa a sua páxina própria ~a rede. 

Os seus nomes asinan algunhas 
das páxinas individuais de escri
tores galegos en lnte·met. N on 
son moitos e todos disfrutan dun 
aquel de pioneiros. Visitámolos 
na rede e consultamos as suas 
páxinas, algunhas feítas en espe
cial á própria medida do autor. 
Se a cara é o reflexo da alma, en 
certos escritores semella que a 
sua páxina web ten moito que 
dicer daquel que a asina. 

A páxina de Manuel Forcadela é 
un exuberante xardin de letras. 
Deito u o auto r n a sua web 
( www .ctv. es/USERS/mforca) 
un.ha colección de textos litera
rios de todas as épocas en forma
to dixital, unha co lección de 
crítica, un espazo de encentro 
de ideas no que se debate ao re
dor da literatura cibernética, a 
reví ta Guia do Libros Noves, 
ten unha sección de software 
cun programa de análise de tex
to criado por el e tamén unha 
edición electrónica do De catro 
a catro de Manuel António. De 
todo o material que oferece, a 
páxin a-armacén de Forcadela 
está a ter especial sorte nas visi
tas a sua sección de lírica medie
val. Desde Brasil e Portugal re
cebe consultas de persoas irÍtere
sadas n a poesia dos trovadores. 
Envexa Forcadela o Proxecto 
Cervantes que meteu na rede 
máis de 2.000 títulos en castelán 
e anceia ter algun d ia un banco 
de textos galegos. "Non entendo 

como ainda nengunha institu
ción se empeñou nun proxecto 
destas características. A cultura 
galega xoga moito en Internet", 
afirma. O autor de Sangue sobre 
a neve ou O varredor de outono 
non quere, por iso, ser lido na 
rede. "Sigo ~onfiando no libro 
tradicional. E roáis un espazo de 
propaganda no que o enorme 
saos acaba por producir siléncio. 
E certo que publicas para o 
mundo pero non te le ninguén" 

sinala. Como curiosidad e, . a pá
xina de Forcadela oferece a posí
bi lidade de escoitar Suite, un 
disco de música instrumental da 
sua autoría. 

Unha botella ao mar 

T ampouco Suso de Toro empre, 
ga_ a rede para buscar noves lei, 
tores. De feíto, en botelhaaomar -
título da páxina tirado do nome 
da editora de Seoane e Cuadra
d o en Buenos' Aires
(www.ywz.com/susodetoro/) nen 
se apresenta nen introduce a sua 
obra. "lnteresábame colocar ide
as que non podo . contar neutras 
partes, reflexións; comeñtários 
de. libros ou ideas que se me aco
rren mm momento e quero co
municar e non sei onde. Pe~ei 
facer unha autopublicación pero 
era moi traballoso e con ese fin 

decidin utilizar a rede", comenta 
Suso de Toro. A páxina do au
tor de Calzados Lola ten duas 
vers .. ións: unha en galega-portu
gués e outra en español. "Enten
din que a rede non tiña alfánde
gas e síntome libre para er:npre
gar unha norma distinta da deci
dida pola administración do PP" 
aponta. Non confia de Toro nas 
posibilidades de Internet para a 
promoción literaria - "o mundo 
editorial ten outros mecanis
mos", di- e por eso 'define a sua 
páxina coma unha serte de "diá, . 
~o de naufrago". 

Acredita roáis o poeta Rafa Villar 
en pcxler chegar a roáis leitores .a 
través de Internet. Na sua páxin.a, 
(www.terravista.pt/enseada/2991) 
están os seus libros publicados 
-dos suxeitos a díreitos do autor 
só se atopa un poema- un poemá-

~ 

~ 
~ 
Ild!w. 

rió inédito para o que se remite á 
biblioteca virtual de Teatro Bruto 
( www .corevia.com/teatrobruto/vi 
rtual) e comunicácións que apre, 
sentou en distintos congresos. 
"Desde a literatura galega non po
demos quedar atrás desta nova via 
de comunicación que vai ir a 
máis. Para os poetas serve para 
completar o ciclo, consegues ser 
editor dos próprios textos, sen in, 
termediários que o distáncien do 
leitor" explica Villar, que gesta 
tamén receber correos electróni
cos na sua páxina coa opinión dos 
que se achegan aos seus versüs. . 

O poeta Kiko Neves aproveita 
as posibilidades· da rede para 
darse a coñecer con seccións co
. mo biografía, prosa ou antoloxia 
poética. De Neves ( www_.arra, 

· kis.es/~kikoneves) podemos sa
ber case todo a través da Inter, 
net, _ adubiado pola ironía q~e el 
quixo imprimir na sua própria 
traxectória. 

1ampouco é ironía o que falta 
·neutro dos pioneiros escritores 
con web . Gonzalo Navaza 
(www.ctv.es/USERS/gnavaza) . 

·inza de palíndromos a rede e 
oferécenos o diccionário orto
pédico de Fermin - ou Fir
min ?- Cameselle, o seu autor 
convidado, un panteón de lali, 
nenses ilustres e na sección "fu
raholos" introduce· poesia e li
teratura en distintas linguas. De 
propina, agasalla cun furabolos 
de música brasileira. 

T amén hai. quen ensaia na rede e 
asi a última obra de S-ani:iago Jau, 
reguizar (www.vieiros.com/fami
liafeliz/index.asp) é xa Virtual. Ex
perimentos en páxina própria que 
continuan a liña encetada por 
Camilo Franco e T ucho Calvo, 
con obras que pasaron antes por ·· 
pantalla que i>or papel impreso.• 

Yis:te a nasa pEKina de mtislca· 

Compre eiou es~SWte 
o co· de música de Manuel Forcadela ~ 

CmigwlUmigQ 
GU,do.oiU;2 
~ ---..../'--. .. /\ .. ,/'~~~ . 

~Q.IQM!t1Q 
Un proxectn para dispar na Rede toda a llreratura galega exenta de dereitos de autor 

o XllnR3sio ae AcademD fol galardonado 
no mes de Outubro de 1997 co premio B Crlico 

pola esp ecial relevancia do s seus con!fdos culturals, 
artísticos e lnformattros. el ,. 
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NA CORRESPONDENCIA DE MANOEL~AN ~ 

TONIO EDITADA POLO DR. ÜARCIA SA~ 

BELL (GALAXIA, III, 1979) RECÓLLENSE 

15 CARTAS DE MANOEL~ANTONIO DIRI~ 

XIDAS A CEBREIRO E 13 DO ARTISTA co~ 

RUÑÉS (UNHA DELAS CONXUNTA CON 

ANTON VILLAR PONTE) AO POETA 

RIANXEIRO, SE NON CONTAMOS MAL 

* XESUS TORRES REGUEIRO 

Unha carta inédita de · 
Manoel--Antonio a Cebreiro 
A primeira que se rexista é unha 
de Manoel, Antonio ao "Amigo 
Cebreiro", datada en Asados o 2 7 

. de Nadal de 1921. Nela, entre ou, 
tras cousas e ademais de dicirlle 
que o célebre manifesto ¡Máis alá! 
asinado polos dous está en xesta, 
ción, pregúntalle pola sua carica, 
tura, que sen dúvida Cebreiro lle 
prometera na sua estadía coruñe, 
sa. Esta debe ser a mesma que se 
recolle na edición da Correspon, 
dencia e a única que coñecemos 
do poeta feíta polo seu amigo e 
compañeiro de inquedanzas máis 
ou menos vangardistas. 

A maioria das cartas de Manoel, 
Antonio están datadas na parró, 
quia rianxeira de Asados, onde 
vivia coa nai, agás unha na san, 
tiaguesa rua da T roía, 5, e outra 
en Vigo. Outras, sen especifi, 
cación de lugar, semella estaren 
escritas na aldea de Asados. As 
de Cebreiro na sua coruñesa de 
Juan Flórez 134, 2Q dereita, agás, 
unh:;i. que asina conxuntamente 
con Antón Villar Ponte con , 
membrete do café La Terraza, 
outra dende Oza dos Ríos onde 
debia veranear no 1924, outra 
con membrete do Gran Café 
Bar coruñés, e outra con mem, 
brete da revista Ron.sel de Lugo 
da que era editor artístico. 

A correspondencia entre os 
dous amigos córtase (polo me, 
nos na citada publicación) no 
ano 1925 ainda que unha das de 
Manoel,Antonio está sen datar 
(mais coido que corresponde a 
1924 ). 

A derradeira' publicada é de .Ma, 
noel,Antonio e está datada en 
Asados o 31 de Marzo de 1925. 
O poeta mariñeiro está penden, 
te de embarcar, por iso remata 
dicindolle: 

"Si escribes a volta de correo 
aínda poderei recoller a tua car, 
ta, sinón agarda a que che envíe 
a miña direición flotante". 

Sabemos que no arquivo de Ce, 
breiro non se gardaba ningunha 
carta das que lle enviara Mano, 
el,Antonio, feíto que resulta cu, 
rioso nunha persoa que si con, 
servou por exemplo correspon, 
déncia cos portugueses Benardi, 
no Machado, T eixeira de Paseo, 
aes ou Lópes Vieira, ademais 
dalgunhas cartas de escritores 
galegas como Cabanillas, Lugrís, 

Risco ou Castelao, moitas delas 
publicadas por indicación, coi, 

_dado ou xentileza do seu cuñado 
Alfonso -Posse. 

Pois ben, este amigo con quen 
ternos comentado a auséncia da, 
quelas cartas {quizá destruidas 
polo artista para non lembrar o 

· "pecado" xuvenil do manifesto 
¡Mais alá!, sen pensar que o me, 
tódico poeta gardaba cópia da 
correspondéncia que enviaba), 
atopou e facilitoume hai pouco 
a reprodución dunha simple tar, 
xeta postal que o poeta mariñei, 
ro lle enviou a Cebreiro dende o 
porto de Alacant . Aproveito a 
ocasión do centenário do rian, 
xeiro para dala a coñecer coa 
autorización de Alfonso, o seli 
custádio. É unha mostra daquela 
correspondéncia con dirección 
"flotante" da que falaba o rían, 
xeiro naquela última carta pu, 
blicada. Leva mataselos desta d, 
dade con data 4 de Maio de 
1926. Vai dirixida "Ao señor D. 
Álvaro Cebreiro. Juan Florez, 
134. 2Q dª. ·Coruña" No lateral 
figura: "Remite: M.A.P. e S. 
Pailebot "Constantino Candei, 
ra". Alicante (puerto)". Na ou, 
tra cara vai o texto. Dí así. 

Desexaría recebir unha longa 

carta tua -polo moito tempo 
mudo, mais desexada- onde me 
dixeses moitas causas. As cousas 
que ti queiras. Agora, un sagrefi, 
cio; mais ben un pecado contra a 
divina preguice: tés que escrebir 
a volta do correio -unha frase 
vulgar por únha vez, por que de 
non facel,o non recibirei a tua 
carta n,este porto e andará pQr 
ahí aboiada-. Compre escrebir, 
me hoxe! ,data d 'a chegada= 

Direición: 

Pailebot "Constantino Candei, 
ra" 
Alicante (puerto) 
O mais forte abrazo -para ti- de 
Manoel Antonio 
Alicante, 3, Maio, 1926. 

Velaí, que repasando a edición 
da Correspondencia, bato cunha 
referencia a esta tarxeta postal 
nunha carta que Manoel,Anto, 
nio envía a Antón Villar Ponte 
o 20 de outubro de 192 7 dende 
Asados, onde se atopa de des, 
cansq logo de desembarcar hai 
poucos días, interes~dose pola 
direc;ción do editorAAnxel Ca, 
sal (chámalle erroneamente D. 
Xacobo) para publicar o seu li, 
bro de poemas que sairá en 1928 
ilustrado por Maside: 

"[ ... ] Si anda por ahí Cebreiro, e 
vostede o vé, indíque, lle que es, 
tou en Rianxo e que si quer po, 
de contestar,me á tarxeta que 
fai mais de ano e medio lle en, 
viei dende Alicante". 

Cebreiro non ilustrará (curiosa, 
mente e logo de terselle ofrecido 
ao poeta de xeito reiterado para 
ilustrar algunha colección de 
poemas) .o libro do seu amigo, 
"De catro a catro", impreso na 
oficina coruñesa da imprenta 
Nós e que sairia en 1928 con 
fermosa capa de Maside. Seme, 
lla que, para daquela e polo que 
fose, a vella e intensa amizade 
tiña enfriado un chisco. 

O coruñés vai a París pola sua 
conta, logo de denegarlle a 
Depuración provincial unha 
bolsa de estudos, en Marzo de 
1928 en percura da formación 
e ambiente artístico que non 
podía atopar na Coruña e vol, 
tará e agosto de 1929, segun, 
do o seu biógrafo Mariano Tu, 
dela. Para daquela, Manoel, 
Antonio atópase en Cádiz, de 
onde regre ará a A ado para 
morrer o 28 de xaneiro do ano 
seguinte. Semella probábel, 
pois, que non houb mái in, 
tercambio epistolar entre 
coruñés e rianx iro lago da 
tarxeta po tal que hoxe clamo 
a coñecer. • 

González Reboredo denúncia a 
'catástrofe etnográfica e cultural' 
Na apresentación dos últimos tomos 
de Antropoloxia do Proxecto Galicia 

"Galiza está a sofrer unha autén, 
tica catástrofe etnográfica e cul, 
tural, sobre todo no seu interior", 
denunciou o catedrático Manuel 
González Reboredo na apresenta, 
ción dos dous últimos tomos que 
pechan o apartado antropolóxico 
e etnográfico do Proxecto Galícia, 
que edita Hércules Edicióru. 

Para González Reboredo non só 
se está a expoliar impunemente 
o noso máis preciado patrimó, 
nio, senón que se está a perder 
un mundo, "o noso mundo", sen 
que. se faga nada porque quede 

· constáncia deste ricaz patrimó, 
nio que nos fixo tal cal somos. 

Tanto é asi que denunciou a 

inexisténcia dun catálogo etno, 
gráfico, o que permite o espólio 
impune, pois, "por non saber, 
non sabemos xiquera cantos 
pontos hai". Contrastou esta si, 
tuación coa vivida noutras latí, 
tudes como Andalucía, que con, 
ta con catálogo exaustivo, por 
non citar paises como o Canadá. 

Reboredo tamén puxo de ma, 
nifesto que a "activación" do 
património etnográfico, un 
ben que non ten que ser uncia~ 
mente cultural, senón econó, 
mico, "ten que poñerse a bene, 
fício dos habitantes da zona". 
Para Reboredo este património 
é un dos grandes activos que 
ten Galiza. • 
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cións na Biblio"reca de Rice 
University, en Houston. 

"En Australia traballei coma 
carpinteiro e axudante arquivis, 

O exempló de Juan García Durárt ta. Din conferencia_s en inglés _ 
en varias universidades de Esta.---___::__ ...:. 
dos Unidos, e na de Leid'e~ 
(Holanda). En francés, na Ele--::;. --
Montreal; e en espafiol, na Uni.:.- -
versidade Complutense de---Ma, 

No índice onomástico do apai, 
xonante libro de Hartmut Hei, 
ne, A guerrilla antifranquista en 
Galicia, aparece inmediatamente 
a continuación dun tal García 
Domínguez, Raimundo, os apeli, 
dos e o nome de García Durán, 
Juan. Coinciden ambos García 
na p~ina 97, onde se trata aa 

.Xuntanza do Preguntoiro, á que 
asistiron ámbolos dous, o mesmo 
que Ramón Piñeiro, coma resal, 
tei ªº poñer o exemplo diste no 
precedente ananco dista serie. 

ª
al me fixo pensar na 
portunidade de ocupar, 

me novamente daquil xo, 
ve e destemido libertario, que 
asisteu a aquela reunión da Alían, 
za Nacional de Forzas Democráti, 
cas, celebrada ventureiramente, o 
ano 1945, no fogar da miña tia 
Paulina, a sigleira. Pois xa ao se, 
guir a pista dos sindicalistas hipo, 
réticos e sucesivos de O lápis do 
carpinteiro, hai un par de anos, dis, 
currin aqui sobre A identidade uni, 
versal doutro carpinteiro, que non 
era outro que Juan García Durán. 

Sinalaba entón ·que para saber 
con detalle os dados biográficos 
do noso carpinteiro ácrata, basta, 
ba transcribir o revelador artigo, 
publicado no admirábel Avante 
de Vilaxoán, polo seu conveciño 
T eo Cardalda; o vello rockero e 
excelente historiador de seu pobo 
e biógrafo -inda lamentablemen, 
te inédito- de D. Francisco del 
Valle,Inclán. Logo, por se non 
me bastaba o seu traballo, Teo fa, 
cilitoume un feixe de recortes so
bre a figura do seu libertario cote, 
rráneo, que me penniteu incluilo 
agora niste.desfile de personaxes 
exernplares caracterize.dos, maior, 
mente, pola sua evolución ideo, 
lóxici, casi sempre regresiva. 

Pois aquil mozo sindicalista, dun, 
ha audacia sen límites, acabou 
sendo un sesudo e cosmopolita 
profesor, sen abxurar xamais das 
suas avanzadfsimas ideas xuvenis, 
no cumio da súa vida; malia cliso 
motivou acres críticas dalgúns dos 
seus antigos correlixionarios. Ca, 
be polo tanto poñer a Juan García 
Durán, anque con matices que o 
favorecen moito, xunto a outros 
revolucionarios que sen claudicar 
ante as circunstancias, cambiaran 
axiña de pensamento político. 
Verbigracia, Santiago Montero 
Díaz e José Mª Castroviejo, que 
xa puxen aquí de exemplo. 

Dada a sua edade, naceu no 1915 
e finou en 1986, pódese conside, 
rar casi da quinta de C. J Cela, 
que é a miña. Queda, por iso, in, 
xerto no eido cronolóxico aoque 
se ciñe a nosa plural evocación. 
Non embargantes Jaun García 
Durán, en principio, distab~ moi, 
to de ser un intelecrual, contra a 
totalidade das persoas adrede das 
que levo discurrido. Mais, co 
tempo, e tras a súa intrépida ac..: 
tuación revolucionaria, o carpin, 
teiro de ribeira trócase nun ex, 
traordinario bibliógrafo. 

• 0 CURRICULUM DUN MILI
TANTE LIBERTARIO. Sabida é que 
se chamaba, no Rexistro Civil, 
Luis Costa García, pero tomou o 

drid, duas en Barcelona, San:tia, 
go de Compostela, Alicante e 
no Consello 'Superior de Inves: 
tigaciones Científicas.-P-ubliquei 
dez libros, en español, francés e 
inglés e numerosos artigas ... ". 

• 0 ENTERRADOR DO ANAR
QUISMO. Iste curriculum, -no que 
resalta máis, se cadra, a súala~ 
ra intelectual que a súa acción re, 
volucionaria, foi completado 
extensamente pola sobriña histo, 
riadora, e biógrafa, de García Du, 
rán, María Xosé Costa Alcalde, 
que proporcionóu os seus datos, 
tanto a T eo Cardalda, coma a 
Manuel Suáre~; que tratou espe, 
cialmente nas súas memorias ria, 
pratenses da estancioa do profesor 
arousano-en'Montevideo. Non sei 

Juan Garcíá Durán, segundo pola ~ereita, en 1961 cos membros do grupo "Ubertad" de Detroit (Míchig~n). 

- ·se-Marícrlfusé-€osra-prepara, -ou 
publicou xa, a biografia exhausti, 
va que ben merece o seu tío, con, 
tando polo miudo as tremendas 
peripecias daquil loitador, que 
consiguéu fugarse duas ou tres ve, 
ces dos cárcere~ de Franco, pra 
emprender logo no extranxeiro, 
sen deixar de traballar ao prind
pio no seu oficio, unha existencia 
verdadeiramente intelectual. -

· nome de Juan García Durán, que 
lle diron na falsificada documenta, 
ción os ~eus compañeiros anarq~ 
tas da Coruña, ao esconderse na 
cidade herculina, no 1936. Pra na~ 
rrar concisamente a novelesca 
existencia diste extraordinario sin, 
dicalista galega coido que paga a 
pena traducir o seu propio "curricu, 
lum" de militante libertario - non 
"anarquista'' que envia a un vello 
compañeiro, co fin de que coñee~ 
se ben quen era e o que foi: 

'ªquince anos empecei a 
ilitar nas Xuventudes 

Libertarias. Aos dezaoi, 
to, fun presidente do Sindicato de 
Carpinteiros, ata que empezou a 
guerra, na que loitei coma nos foi 
dado, sen armas, na Coruña. Deti, 
do, fun condenado a marte e in, 
dultado aos cinco meses. T rps oito 
anos en prisióg, saín en libertade 
condicional. As tres semáns, era 
elexido secretario do Comité Re, 
xional Galaico, na Coruña. Can, 
do caeu o Comité Nacional, fun 
desiñado pra representar a Galicia 
no (novo) C.N. Ocupei a Secre, 
taría Política diste e representei á 
organización no C.N. da Alianza 

Nacional de Forzas Democráticas 
que me nombrou o seu secretario. 
Designoume ista pra ir a Paris a 
tratar de conxugar a loita interior, 
exterior. 

"De volta a España, son cazado 
na Gran Vía de Madrid (cando 
foi de ti do Ramón Piñeiro), leva, 
do ao centro quirúrxico da Calle 
da Ternera, onde son operado. 
Casi curado aproveito un descoi, 
do dos gardias, fúgome, e de no, 
vo me incorporo á loita, Ao mes 

.. detéñenme entregado por un so, 
plón, pasando a Alcalá de Hena, 
res, onde son condenado a marte 
por segunda vegada, e de novo 
indultado, gracias á presión que 
se produciu e porque a IJ Guerra 
terminara coa vitória aliada. Aos 
tres anos fúgome, con dous com, 
pañeiros máis, do cárcere de Y e, 
serias, onde me levaran pra tratar 
as consecuencias da operación 
anterior. Incorpórome á Organi, 
zación e por estar demasiado 
queimado, envianme a París, co, 
ma representante da A.N.F.D. 

"Traballei en París (1950) de 
planchador, pois non quixen acei, 

fiCCróN 5. A VIAXE DE 3. A GUERRILLA . 
BALDASSARE ANTIFRANQUISTA 

Amin Maalouf DE MARIO DE 
1. EXPEDIENTE Xerais L~GULLO 

ARTIEDA António Téllez 
Luís Rei Núñl!z A Nosa Terra 
Xerais NoN FrCC1óN" 4. TERRA E 
2. NA MALETA l. GUIADOS PROGRESO 
Xurxo Borrazás COGUMEWS V ários autores 
Sotelo Blanco COMUNS Xerais 

3. Ü ESPELLO DEGALICIA 

DO SERÁN Marisa Castro 5. Os NOMES 
X erais DA TERRA Otero Pedraio 

Cabeza Quiles Galaxia 2. EsTRUTURA. Toxosoutos 

4. REMINISCENCIAS 
ECONOMICA 
DE GALICIA 

DEBOBDYLAN Xoaquin F. Leiceaga / 
Xosé Antón Moreno Edelmiro L. Iglesias 
Galaxiá Laiovento 

• Libr,1ri,h cun~ult.id,1~: 
Cmtu/1011 (\"igu). Co11cl'Íro (A Coru1),1). ?\fichdnw (Pnntcn·dr,1 ). 

Pcdrciia (S,rntiagu). So11to (Lugl1). Torga (Ourcn~d. 

tara axuda da I.R.O., e ali empe, 
cei outra aventura: a do saber, que 
xa iniciara no cárcere (recibindo 
as lecións dos galeguistas irmáns 
Saco), onde procurei sempre non 
perder nen un minuto. Aos sesen, 
ta anos, xusto o mesmo día que 
morreu Franco, defendin á rniña 
tese doctoral na Universidade 
máis prestixiosa: A Sorbona. Si, 
son Doctor. en Historia, ~ conste 
que é a primeira vez que me vana, 
glorio cliso. A tesis versou sobre 
Guerre .Civil espagñole 1936,39. 
Interventi.ons etrangéres sur mer. E a 
tesina da miña licenciatura fora 
Bibliography of the Spanish civil 
war, 1936,39 . 

'f un profesor de inglés no 
Liceo Francés de Montevi, 
deo; de portugués_, na súa 

Universidade; e de francés na 
Academia Berlitz de De'rroit. Na 
mesma cidade e na Wayne State 
University fun Collectións Deve, 
lopment for Humanities. Asesor 
de historia contemporánea espa, 
ñola ,para descontalo da súa co, 
lección, na Library of Congress 
(Biblioteca Nacional, U.S.A.). 
E direc~or de Sección de adquisi, 

T:ansformación que vai suavi, 
;::i.ndo, pouco a pouco, o 

pensamento de García Du, 
rán ata o punto de ser constdera, 
do por un antigo correlíxionari.5), 
coma "un enterrador -do an:ai_., 
quismo". Aoque replicou_o pro~ 
fesor de Vilaxoán decindcn¡_ue 
"o anarquismo tivo a -súa-raz6n- -
de ser en determinada éPQi:.a--; pe: -
ro, agora, o seu sentidojf~a~~, _ 
ceu ... non ten futuro, o-anarquis::: 
mo somentes poderia _admitirse -
si caera unha bomba atoniíca ·e 
houbera que . empezar ~~evo". -

E o vello libertario o exphe~w 
· decindo que nun ambenteno 
que se estaba matando-a,,,.fiarure:
za, anulando o individua lismo, 
asesinando a libertac!e, ~do_-._ 
a tolerancia e enfrent:aildo~Sl", 
máns contra irmáns, se-1I:d-o-!§a 
sociedade cada vez máis. fofte, 
tanto no Este coma no B..@ste, - . 
non lle veía ao anarquism-;;-<:)~tro
futúro, por ende imperfecta:+-=- -
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DE 

"GALIZA NA II REPÚBIJCA" 
DE CARLOS VEIASCO 

-- -

(EmcróNs A NosA TERRA) - -

VENRES . 24 DE NOVEMBRO ÁS 20 HORAS 

NA CASA CHARRY 

COA INTERVENCIÓN DO AUTOR E DE 

FRANCISCO PILLADO E 

CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS. 
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Rodrigo 
Roma ni 

apresenta o 
. seu novo 
traballo en 

solitário, 
Albeida, 

no teatro 
lloMJlia 

da CORUÑA 
esteXoves 

23. 

Loquillo e o 
seu grupo 

las rniglocfllas 
están no 

Playo Club 
da Coruña o 

Venres 24. 

O Trinque · 
Memórias 

Surprende a coincidéncia do es
quema dalguns dos éxitos en narra
tiva do último ano (En las esquinas 
del aire e Del amor y la nada ) : ullha 
persoa comeza a. investigar a bio
grafia dunha personaxe existente e 
a literarura mestúrase coa realida-

de. A vida que acopa é tan impre
sionante que tampouco o escritor 
precisa demasiado inxénio. Docu
mentos 1 de Edicións do Castro, leva 
máis de 150 títulos. No meio, exce
lentes exemplos de memórias que 
ben poderian ser best-sellers. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

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

O Barco 
•TEATRO 

ÜS PÁ TIOS DA :MEMÓRIA 
O Venres 24 a partir das 
22.30 h. na Casa da Cultu
ra, pola compafria Teatro 
do Morcego e Celso Para
da. Comédia para todos os 
públicos que evoca a infán
cia coma esa etapa intensa, 
sentimental, vista cos ollos 
dun neno que descobre o 
mundo" adulto: 

Bue u 
•TEATRO 

ÜVENDEDOR 
DEPAXAROS 
No bar Aturuxo poderase 
disfrutar o Domingo 26, a 
partir das 18 h. (sesión in
fantil, 300 pta.), e ás 
21:30 (adultos, 400), des
ea representación debida a 
Miro Magariños. 

• EXPOSICIÓNS 

SÁVIA ANDINA 
Fotografías de Roberto 
Carbajo Nogueira que pre
tenden amosar un anaco do 
legado dos "fillos do sol, o 
império inca". No bar Atu
ruxo durante todo o mes. 

Burela 
•TEATRO 

ÜCI;:RCO 
DE LENINGRADO 
Sube ás táboas da Casa da 
Cultura mercede ao elenco 
·do Teatro do Atlántico o 
Venres 24. 

Caldas de Reis 
• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO A BARCEI.Ó 
Mostra pitórica que podere
mos coñecer no Auditório 
Municipal e que permanecerá 
aberta até o 10 de Decembro. 

Cambados 
•TEATRO 

CAPERUCITOLOXIA 
Será cenificada pola com
pañia Os contracontos o 
Domingo 26 na Casa da 
Cultura. 

Car hallo 
•TEATRO 

A BRANCA ROSA. 
ÜS PIRATAS 
Da man do Teatro do 
Morcego o vindeiro Xoves 
30 na Casa da Cúltura. 

Celan.ova 
•MÚSICA 

CELIA NOVOA & 
TOMÁS CAMACHO 
Actuan, o Venres 24 ás 19: 
30 h, no Claustro Barroco. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
O Centro Galego das Artes 
da lmaxe continua co ciclo 

adicado ao Terror clásico da 
Universal con A torre de 
Londres o Xoves 23, Sata
nás e O home lobo o Venres 
24. Proxectarase A Captive 
Wild Woman e Contra as 
pantasmas o Martes 28. As 
películas proxectaránse en 
versión orixinal con subtítu
los ás 20:15 h, non sendo os 
Sábados que son ~s 18:30. 

OÉNCIA FlCC1ÓN 
EUROPEA 
T amén o CGAI ofrece este 
ciclo en colaboración con Do
nostia Kul.tura, Filmoteca V asca 
e Intitut Valencia de Cinemato
grafía Ricardo Muñoz Suay. As 
películas que proxectan en 
versión orixinal con subtítulos 
en galego son: Os Usitants da 
Galaxia (1981) de Dusan 
Vukotic, o Mércores 29 e O 
&rón Fantástico (1962) de 
Karel Zeman, o Xoves 30. 
Ámbas as duas proxectanse ás 

20:15 h. na sala de proxec
cións do CGAl. 

• CONFERÉNCIAS 

PARA QUE ESCRIBIMOS? 
O Xoves 23 dentro do ci
clo "Escritores galegos cara 
ao século XXI" coa partici-

. pación de Miguel Anxo 
Femán-Vello e Xosé Car
los .Caneiro sobre o tema 
Para que, para quen escribi
mos? Será ás 20:00 h. na 
Fundación Luís Seoane. 

• EXPOSICIÓNS 

HELENA COLME1RO 
En Atlántica Centro de Arte 
pode-se ver unha mostra da 
artista que leva por título 
1 O anos de traballos , até o 9 
de Decembro. 

NANoo Mouruz 
Fotografias. Até o 1 de De-

cembro no Salón de Actos 
da A.C. Alexandre Bóveda 
(Linares Rivas 49, 12 e 32 ) 

150 ANOS 
DE FO'FOGRAFIA 
Mostra organizada por Pu
blio Mondejar, que podemos 
contemplar na Sala da Expo
sición da Fundación Caixa 
Galicia (Médico Rodríguez 2) 

SEN OBXECTO 
Até · o 7 de Xaneiro, no 
Qui.osque Afonso. Óleos prO"" 
cedentes, maiormente, do 
Museu Estatal de San Petes
burgo, que supoñen a aporta
ción máis relevante da arte 
non figurativa. Ten un inte
rese adicional ao seren unha 
das primeiras mostras realiza
das no Estado sobre a pintura 
abstracta rusa deste período. 
Vassily Kandinsky, Kazimir 
Malevich e Mikhail Lario
nov, que determinaron a va
riante rusa do sen obxecto e 
ahriron o carreiro dos Ale
xander Rodchenko, lvan 
Kliun, Vladimir Lebedev, 
Mikhail Matiushin, lvan 
Puni, Pavel filonov, Boris 
Ender, Natán Altamn, Ale
:xander Bogomasov e Niko
la y Evgrafov ademais das 
roáis emblemáticas criadoras 
Luvov P~pova, Olga Roza
nova, Alexandra Exter e 
Maria Vladiminovna Ender, 
compoñen esta mostra de 
trinca obras que abranxe o 
período que trahscorre entre 
1910e1930. 

XILOGRAFlAS 
DE L. SEOANE 
Encóntrase na Fundación 
Luís Seoane , Durán Loriga 
10 - 22

, 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 fi
xo para Lorenzo Varela, 
Unamuno, 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, Du
rero ... Diferentes temas e 
livros xunto coas madeiras 
que Seoane utilizou e doou 
ao Museu do Gravado de 

Buenos Aires, ademais dun
ha escolma de livros da Bi- · 
blioteca de Arte de L. Seoa
ne. Admiten grupos reduci
dos para visitas guiadas paro 
o que hai que concertar cita 
no telf./fax 981 227 355 -
981 227 527 ou no correo 
electrónico luisseoane@re
temail.es. Até o 9 de De
cembro, Domingos e festi
vos pecha. 

XOAQUIN V AAMONDE 
Mostra dedicada á recupera
ción desee pintor galego, 
integrante da "xeración do
ente" e figura indiscutida do 
retrato no Madrid finisicular, 
composta por 39 obras, al
gunhas delas procedentes da 
Biblioteca nacional, o Mu
seu do Prado e a Fundación 
Casa de Alba. Na Fundación 
Barrié até o 7 de Xaneiro. 

GUSTAV VIGELAND 
Podemos contemplar unha 
mostra deste escultor norue
gués, no Museu de Be/as Artes 
até este Domingo 26, con 
obras pertencentes a sua pri
me ira época (de 1893 a 
1899), e bustos e personali
dades como Henrik Ibsen, 
Edward Grieg, Henrik Wer
gland e Beethven, xunto con 
bronces e escaiolas perten
centes ao Parque de Escultura 
Vigeland, obra na que traba
llou durante corenta anos; 
espazo público que contén 
200 pezas cun total de 600 fi
guras co terna do ser humano 
e o transcurso da vida. Ade
mais oferécense as fotografias 
que o noruego Knut Bry rea
lizou baseándose nas escultu
ras do Parque. 

FRANK LLOYD WRIGHT 
A cidade vivinte é o título da 
mostra desee arquitecto nor
teamericano, primeira retros
pectiva en Europa en máis de 
catro décadas, dun dos cria
dores do deseño moderno. Co 
obxectivo de explicar a visión 
do arquitecto dunha orde so
cial ideal e documentar as 
suas solucións, a mostra reune 
máis de 200 obras (mobles, 
vaixela, fiestras), debuxos e 
planos orixinais, libros dese
ñados por Wright, maquetas 
e fotografias. Na Fundación 
Barrié até o 7 de Xaneiro 

Galileo 
Representación teatral basada na obra de 
Bertolt Breche sobre Galileo Galilei, o de 
que a cerra xiraba arredor do sol e que 
loitou contra os oscurantismÓ e a xerar
quia da igrexa católica. Humor, acidez, 
sensibilidade nesta adaptación na que o 
reparto está encabezado por Manuel de 
Blas (Prémio Español de Teatro), e Paca 
Ojea que, xunto con oito actores máis, 
desdóblanse nos 50 personaxes da obra. 
O Venres 24 ás 20:30 no teatro Principal 
de ÜURENSE. No C.C. Caixanova de 
VIGO o Sábado 25 ás 20:30 h . O Do
mingo 26 ás 20:30 no Auditório Munici
pal Gustavo Freire de LUGO. • 

•MU51CA 

RODRIGO ROMANI 
O ex compoñence de Milla
doiro enceta unha etapa en 
solitário coa presentación 
do seu traballo Albeida este 
Xoves 23 no teatro Rosalia. 
Para esta gravación comou 
coa colaboración da Prague 
Synphonic Orchestra, diri
xida por M. ZlUilalave; ·Su
sana Seivane; Anxo Pintos; 
Laura Quintillán; Alaín Pé
rez; Orquesta Camerata Vi
guesa; Coro Fiadeiro ou o 
coñecido grupo Treixadu
ra, que se sumará ao con
certo na última parte. 

LOVE OF LESBlAN 
Grupo pop catalán que pode
remos escoitar, o vindeiro XO"" 
ves 30 a partir das 23 horas, 
no Garufa (San Franci5co 8). 

OCLOA VazHUlviANA 
No que ternos a oportuni
dade de escoitar distintos 
tipos de voces dentro dun 
amplo e attactivo repertó
rio. Os concertos, que se 
realizan os Martes no Audi
tório da Fundación Barrié, 
contarán cos solistas que 
quedaron finalistas de con
cursos de canto de todo o 
Estado, acompañados de 
piano. O Martes 28 actuará 
Carmen Subrido co pianis
ta Manuel Burguera. 

Novos INTÉRPRETES 
Dentro do ciclo que se vén 
realizando no Auditório da 
Fundación Barrié, no que 

~ EXTRANA CQM, 
PAIXÓN. Várias mulle

res ~n monas e unha po~ 
licia descobí:e relacións lésbicas 
:entre elas e un fondo de sado.
~~~u!smg.,, lnttiga aburrida. 
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Emilio 
Lavandeira 
mostra aos 
seus cregos 

noAhmeu 
de FERROL. 

••••••••••••• 
artistas novos dan os seus 
primeiros paso no mundo 
da a~ta interpretación . O 
Luns 27 ás 20:30 h., Rosa 
M~ Campos Fdez. interpre
tará, a clarinete con acom
pañamento de p~ano, obras 
de M. Y uste, C. Debussy, J. 
Brahms entre outros. 

LOQUILLO 
O rockeiro catalán e o seu 
grupo Los Trogloditas es
tarán na sala Playa Club o 
Venres 24 ás 22:30 h. En
tradas á venda en Portobe
llo, Noni 's e Café Playa 
Club da Coruña. En San
tiago Discos Gong. 

Culleredo 
•TEATRO 

A VIAXE DE LOLA 
Por Alalá Produccións o 
Venres 24 na Casa da Cultura. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

lCONOGRÁFJCA 
GALEGA 2000 
Colección de Francisco Pe
reira, até o 30 de Novem
bro en Expo~ T abeir6s. 

•TEATRO 

CICLO AMADOR 
Que se ven celebranco no 
teatro Principal desde o 
Mércores 22 ao Domingo 
26. Entradas 300 pta. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

EM[LIO LAVANDElRA 
De multifacética personalida
d : música, fotografia e pintu
ra, deseña coa paleta dos sen
timentos. Na sua visión iróni-. 
ca, tamén nostálxica, oferéce
nos un mangado de acuarelas 
de personaxes en sotana nas 
situacións máis fantasiosas e 
imaxinativas. [)o 1 ao 12 de 
Decembro no Ateneu. 

Erxo ATLÁNTICO 
As obras presentadas a este 
prémio de pintura, até o 9 
de Decembro na Sala de 
Exposicións do C.C. To~ 
rrente Ballesr.er. 

LEYRA DOMÍNGUEZ 
Mostra as suas obras no 
C.C. Torrente Ballester on
de permanecerá até o 9 de 
Decembro. 

CAMJÑ03 co ENCDNTRO 
E DA ÜJLTIJRA 
Exposición fotográfica, até 
o Martes 28 de Novembro 
no Ateneu. 

•MÚSICA 

CICLO RArz 
Concertos no auditório da 
FIMA ás 21 horas. O Sába
do 25 intervén Enrique Mo-

•ACTOS 

SEMANA CULTURAL 
DEAVIGNON 
Cunha exposición, no Mureu 
das Peregrinacións; conferén
cias no CGAC; ·cinema no 
Yago; e semana grastronómi~ 
ca no H<Nal dos Reis Católi
ca;. Até o Clomingo 26. 

SEMANA CULTURAL 
DE BOLOGNA • EXPOSICIÓNS 
Con exposición no Mu
seu das Peregrinacións; 
conferéncias no CGAC; 
cinema no lago; e semana 
gastronómica no Hostal 
dos Reís Católicos. Desde o 
Luns 27 até o 3 de De
cembro. 

•CINEMA 

GRANDÉCRAN 
Seminário de cinema rea
lizado por artistas france
ses até o 26 de Novembro 
noCGAé. 

VIVERNÓ 
ATLÁNTICO NORTE 
Mostra que acolle o Mu
seu do Povo Galego, até o 
30 de Novembro, promo
vida por Santiago, Bergen 
e Reikiavik, cidades euro
peas da cultura, coa parti
cipación da illa normanda 
de Tatihou. No decurso 
dos séculas a comun fa
chada atlántica serveu de 
tránsito a conquistadores 
e peregrinos, navegantes e 
pescadores, homes da cul
tura e do comércio. A im-

ClNEUROP A portáncia das pesquerías a 
A XIV edición do certame longo da história é o que 
comezou o Mércores 1 e in- retrata a mostra. A visita 
clue a proxección de trinta para grupos escolares in-
películas ainda non estrea- - clue uns obradoiros didác-
das comercialmente e que ticos con diversos módu-
foron exibidas e premiadas los práticos. 
en festivais intemacionais. 
No Teatro Principal proxec- Ü MUNDO SECRETO 
taranse as últimas obras de DE LUIS BUÑUEL 

Mostra sobre o mundo 
deste director cinemato
gráfico aragonés que se 
encontra na Igrexa da 
Universidade. 

realizadores europeus, como 
Ken Loach, Stephen Fre
ars ou Marco Bellochio, 
xunto ás de John Waters, 
Lombardi ou Tran Anh 
Hung. Ademais haberá un 
aparrado aclicado á recupe- As FACES DE DEUS 
ración dos clásicos do cine
ma europeu e unha home
naxe ao realizador xa faleci
do Claude Sautet. 

rente. Para o Sábado 2 de 
Decernbro, os sefarditas 
KlezRoym; o Sábado seguin
te, dia 9, os portugueses Ala 
dos Namorados e fecha o 16 
de Decembro Paco Ibáñez. 

•TEATRO 

XoVES TEA TRAIS 
Ciclo que promove o Con
cell o todos os Xoves no 
C.C. Torrente Ballester. O 
dia 23 poderemos ver Ca
perucitoloxia, a cargo de 
Os Contacontos; e o dia 
30 Claudia Campos & 
Alalá Produccións apre
sentarán Sambando na la
ma de zapato branco. As 
actuacións son ás 20:30 h. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Mostra q¡,¡e poderemos co
ñecer no Awlit6rio Munici~ 
pal, onde permanecerá até 
o 3 de Decembro. 

Lugo 
•ACTOS 

X CONGRESO 
DE EXPRESIÓN E ARTE 
Do 28 ao 30 de Novembro 
e 1 e 2 de Decembro na De
putaci6n Provincial e no Mu
seu de Lugo. Máis informa
ción no Instituto de Expre~ . 
si6n e Arte e na Depuración. 

• EXPOSICIÓNS 

X. MARRA 
Ten unha exposición foto
gráfica, na sala Bacabu, até 
o 24 desee mes. De 19:30 a 
21: 30 non sendo os Do
mingos que abre de 12 a 14 
e pecha os Luns. 

FRAXILIDADE FUNDIDA 
Vidro artístico contemporáneo. 
É a mo::i ra que poderemos 
coñecer, até finais de mes, 
na Fundación Caixa Galicia. 

DESEÑO DE Y ANGARDA 
1880- 1940 
Título da mostra que pode-

Trata sobre as diferentes 
relixións e os símbolos da 
divinidade no seu seo. 
Procura un achegamento 

remos coñecer, até o 10 de 
Decembro no MU.Seu Pro
vincial, percorrido histórico 
a través da evolución do 
deseño. O ponto de partida 
é a torna de consciéncia 
que se produce no seo dos 
movimentos modernistas 
da Europa industrializada, 
con obras de Van de Vel- · 
de, J osef Hoffman, 01-
brich, Peter Behrens ou 
Héctor Guimard. Conti
nua coas formulacións ra
cionalistas propugnadas pa
las Werkbund, Bauhaus, o 
De Stil... e a sua influéncia 
no estilo internacional de 
entreguerras onde xa que
dan definidas as bases do 
deseño contemporáneo . 
Exíbense obras de Witz
mann, Breuer, Mies van 
der Rohe, Rietveld e 
Schiaparelli entre outros. 

PAULA SALINAS 
Esta artista lucense mosrra 
a sua série escultórica Cai
xas de lus na Capela de Sta. 
Maria até finais de mes. Fe
rro, vidro, laca, pintura ... 
sérvenlle para desenvolver 
a sua percepción dos lími
tes do corpo. 

• LEITURAS 

Os TEMPLÁRios 
Presentación do libro de 
Carlos Pereira. Organiza~ 
do polas Brigadas na De
fensa do Património Chai
rego na galeria Sargadelos o 
vindeiro Xoves 30 ás 20 
horas. lntervirá o autor e 
Orlando Viveiro. 

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

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

PROVÉRBIOS E 
TAUROMAQUIA 
Ambas séries de grvados 
de Goya podermos con
templalas, até o 3 de De
cembro, no Museu Manuel 
Torres. 

ANOSATERRA 
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ás distintas crenzas e mos
tra a evolución das repre
sentacións utilizadas a tra
ves do tempo e as influén
c ias dunhas nas outras. 
Es_tá estruturada cronoló
xi5'.a e· tematicamente pa
ra dar conta das ligazóns 
entre os diferentes cultos: 
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Espazos Sagrados, Símbolos 
sagrados, Os deuses nas re
lixi6ns do pasado , Época de 

. conf/.uéncia e As relixi6ns 
do presente (xudaismo, cris
tianismo, islam e relixións 
de Oriente). Ademais con
ta cunha sala introdutória 
con paneis fixos e panta~ 
llas interactivas e unha 
sala de debate na que se 
realizan congresos e con
feréncias. En San Martiño 
Pinárí, até o 30 de No
vembro. 

•TEATRO 

CALÍGULA 
De Albert Camus, repre
santada polo COO, baixo a 
dirección cénica de Ma
nuel Guede Oliva. Calígu
la, príncipé relativamente 
amábel até o momento, de
cátase da morte de Drusila, 
a sua irrná e amante, de 
que o mundo tal e como 
está feito non é satisfactó
r io. Desde entón renta 
exercer con perversión un
ha liberdade que finalmen
te descubrirá que non é 
boa. No Salon Teatro até o 
10 de Decembro, sendo os 
Mércores e Xoves as fun
cions ás 1 7 horas; o Vemes 
e Sábado ás 20; e o Domin
go ás 1 7 horas. As entradas 
custan 1.000 pta. non sen
do o Clomingo que se fai un 
50% de descanto.• 

Moqn""a 
·- - !Y U:. - _, 

• EXPOSICIÓNS 

SOLlDARIEDADE 
coSAHARA 
No Café-teatro do Real, ex
posición de fotografías de 
Manuel G. Vicente e 
Mundo Cal en solidarieda
de co Sahara. 

N' ¿ .. arón 
•TEATRO 

A CELESTINA 
Comédia dos tolos amores de 
Calisto e Melibea, o Vemes 
24 e Sábado 25 no Auditório 
Municipal representada polo 
Teatro do Noroeste. 

Olekos 
•ACTOS 

GALIZA 
NA Il REPUBLICA 
Libro da editorial A Nosa 
T erra que xunto co de Laio
vento, Labregos insubmisos, 
do que é autor Carlos Ve~ 
lasco, serán apresentados o 
Venres 24 ás 20 h. na Casa 
Charry. Ademais do autor 
intervirán Francisco Pilla
do e Cesáreo Sánchez. 

Ourense 
•ACTOS 

X ORNADAS 
DEGRAVURA 
Segunda edición deste cer
tame que se celebra na Au
la de Cultura Caixanova 
desde o Luns 20 ao Venres 
24 desee mes. 

• EXPOSICIÓNS 

Os OUTROS BAIRROS 
Mostra fotográfica sobre o 
mundo da prostitución. As 
fostos foron realizada por 
elas mesmas en Lugo, Ou
rense, Pontevedra, Santiago 
e Vigo, coordenadas por 
Alecrin e podemos contem
plala na Casa Foro da Mu
ller até o 20 de Decembro. 

UNHA PELÍCULA 
DE PEL.Vl 
Título da mostra de tres ar
tistas galegas, Alberto Ba-

' - rreiro, Salvador Cidrás e 
Andrés Pinal que foron 
compañeiros de promoción 
e que estiveron presentes na 
xa mítica cita 30 anos no 
2000. Artistas galegos por un 
cámbio de milénio. Nesta no
va exposición podemos 
contemplar tres maneiras 
moi actuais de enfrontarse á 
fotografía. Na galeria Mari
sa Marim6n formando parte 
do Outono Fotográfico. 

EDUARDO N ARAN] O , 
·Baixo o título Realismo, 
sentimentos e soños escón
dense cincuenta e cinco ca- . 
dros que repasan a vida e 
obra do artista, un dos máxi
mos expoñentes do realis-rtio 
pictórico, de realidades, de 
sentimentos e tamén de so
ños. Do expresionismo ao re~ 
alismo ou seurrealismo, sem
pre na busca do sentimento. 
Na Aula de Cultura Caixa
nova até o 3 de Decembro. 

VIRXÍUO VIÉITEZ 
Fotografías datadas entre 
1955-1965 na Terra de 
Montes, até o 20 de No
vembro no Claustro de San 
Francisco. 

_•MÚSICA 

DON GIOVANNI 
Ópera de W. A. Mozart qué 
será representada, o Luns 27 
ás 20:30, no teatro Principal. 

•TEATRO 

CASTELAO SEMPRE 
No teatro Principal·o Mérco
res 29 e Xoves 30 represen
tada por Espello Cóncavo. 

Ponteareas 
. • EXPOSICIÓNS 

V ELLAS IMAXES .. . 
Da vila nas coleccións do 
Museu Municipal, que é on
de podemos ollalas até o 30 
deste mes. 

As Pontes 
•TEATRO 

ÑIKIÑAQUE 
A história dunha grande 

compañiía de cómicos for, 
mada por só duas persoas. 
Este Xoves 23 na Casa da 
Cultura por Ollomoltravia. 

Pontevedra. 
•CINEMA 

Aí ESTA O DETALLE 
Na sala de Caja Madrid, den
tro do ciclo Hist6ria do .cine
ma do Cine-Clube, o Mér
cores 29 ás 20:30 e 22: 15 h. 

CICLO SOBRE 
ARQUITECTURA 
Promovido polo Colexio 
Oficial de Arquitectos e o Ci
neclube. Sesións de balde no 
teatro Principal. O Xoves 23 
ás 19: l!) O ventre do arqui
tecto; e ás 21:15, Caro diá
rio. O Venres 24, Tarmen
ta de xeo e O show de Tru
man, ás mesmas horas. 

• EXPOSICIÓNS 

LAXEIRO & ÚLTIMAS 
ADQUISICIÓNS 
Da Fundación Caixa Galicia, 
que é onde podemos ollar 
ambas mostras, até o Luns 27. 

CARMENÓVOA 
Inserida no ciclo Os nosos 
artistas, expón, a partires do 
Mércores 22 e até o 22 de 
Decembro, na Sala Teucro. 

EsCOLMA MITOLÓXICA 
Escultura en madeira de 
Moncho Novas, até o 3 de 
Decembro, de Venres a 
Domingo na Casa do Coto. 

EsPAZOS ALTERNATIVOS 
Programa de exposicións do 
Plano de Arte Xove que o 
Concello e a Asociación 
Xuvenil Ínsua organizan. 
Todas as exposicións rema
tan o 30 deste mes; Rocío 
Martinez (pintura) na ta
berna O 'Quinteiro. Núria 
Rivas (fotografia) na taber
na Feira Vella. Purificación 
Diaz (fotografia) na cafeta
ria O Grifón. Ana N eira 
(pintura) na Mandrágora. 

CASTELAO E NÓS 
Até o Xoves 30 poderemos 
coñecer esta exposición na 
Escola Oficial de Idiomas. 

MANuEL FRAGOSO 
Colga as suas ·pinturas na 
galería Sargadelos, até o 9 
de Decembro. 

Homenaxe a Luis Areán 
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Andres Pinal 
é un das 
pañicipantes 
na mostra 
da galeria 
Marisa 
Marimónde 
OURENSE. 

O de Dhais e tantos outros colecti
vos, morto non hai moito en aci
dente de tránsito. Celébrase en 
LALIN e comeza o Vemes 24 ás 
20:30, na antecámara do Auditório 
de Música, coa abertura dunha ex
posición organizada polo grupo Vi
rawlta de teatro; ás 21,,concerto da 
Banda de Música e imposición da 
Medalla de Ouro do PadroadO Cultu
ral. O Sábado 25 a partir das 11, al
boradas a cargo d'Os Xuncos, Cha
ranga do D. Anchoa, Dame Lume, 
Confraria da Pallet:a, Outras Her
bas, Castro e Ninho do Cuco; ás 
12:30 na lgrexa Parroquial, concer
to a cargo do cuarteto de clarinetes 
Rigoletto, cuarteto de trompas The 
Piphias Hom Quartet, cuarteto de 

trombóns Sacabuche, e o 'quinteto 
de vento, cuarteto de saxos, quinte
to de metais e quinteto de frautas 
todos eles do Conservatório de La
lin; ás 14:30 xantar no restaurante 
Agarimo, para o que hai que retirar 
a invitación antes do Xoves 23; ás 
18 descubrimento dunba placa no 
Palco da Música coa intervención 
de André Z.ara e Froitos do Deza; 
ás io h. no Auditório, intervención 
do duo Nani Garcia (piano) e Ro, 
berto Somoza (saxo), o trio Uxia 
Pedreira (voz) Pedro Pascual 
(acordeón) e Pablo Alonso (clari
nete) e os Combos do Conservato
rio Folque; ás 21 :30 no Campo da 
Feira vello, magosto popular coa 
actuación dos Cempés. • 
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SOR OLLA P AISAXIST A . 
Na s.ala de srte Gagos de 
Mendoza, onde poderemos 
visitala até o 10 de Decem, 
bro. Formada por 69 cadros 
penencentes aos ·fondos dó 
Museu SaroUa e da Fundaci6n 
Museu Sorolla, está anellada 
arredor da paisaxe; unha das 
temáticas desenvolvidas na 
sua vida, e organizada sobre 
dous eixos: as etapas, fonna, 
ción, consolidación, culmi, 
nación e últimos anos e as 
referencias xeográficas. 

CARI..a> V. NÁunO\ E 
NA VF.GACIÓN 
Con motivo da· comemora, 
ción do centenário de Car, 
los V no Edificio Sarmiento 
do Museu de Pontevedra até 
o 17 de Decembro. 

ÜALIZA XACOBEA 
Exposición de fotografía, 
até o 30 de Novembro, no 
Albergue de Peregrinos. 

•MÚSICA 

ORQUESTA . 
SINFÓNICA DE ÜALIZA 
O Xoves 23 ás 21 h. no Pa, 
zo da Cultura, dirixida por; 
James Judd. 

0 CREBANOCES 
O Mércores 29 ás 21 h. 'no 
Pazo da Cultura, a cargo da 
Opera Nacional de Kiev. 

SEIXEBRA 
O grupo de pandereteiras 
de Moraña actua, o Venres 
25, na Casa do Coto, en 
San Cibrán,Tomeza. 

•TEATRO 

QUE PASA NA PRAZA? 
Espectáculo para crianzas e 
adultos, por Pablo Nojes (Ar, 
xentina), o Domingo 26 ás 
18 horas no· teatro Principal. 

FINIS MUNDI C!RCUS 
O Mércores 29 e Xoves 30 
ás 20:30 no teatro Principal 
da man de Mofa e Befa. 

Porriño 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓNIO ABAD 
Mostra a sua pintura na ga, 
leria Hera, até finais de mes. 

Santia.go 
•DANZA 

RAYO MALAYO 
O Xoves 30 no teatro Galdn 
ás 22 h. dentro do circuito 
íntersalas, o grupo madrile, 
ño Rayo Malayo oferece 
duas coreografías: Por mi 
lado e Mi placer das que 
Francesc Bravo é coreógra, 
fo, intérprete e director. 

• EXPOSICIÓNS 

ARTISTA FRANCESES E 
ITALIANOS 
Nas colecdóns da Fundación 

Convocatórias 
CERTAME DE POESIA INFANTIL 
DENADAL 
A Biblioteca Pública Provincial de Lugo 
convoca este cename, na sua fase lo, 
cal, na que poderán panicipar todas as 
crianzas con temas xenéricos sobre o 
Nadal. Estabelecen,se tres categorias 
(até 8 anos; ·de 9 a 11, e de. 12 a 16 
anos) e cada autor poderá apresentar 
cantos traballos quixer. A língua será 
o galego e ¡i extensión terá un máximo 
dun fólio por Unha cara. Cada traballo 
estará acompañado dunha folla cos da
dos do autor. Os pqemas deben ser en, 
ttegados antes do 23 de Decembro do 
2000 na Biblioteca Pública Provincial 
de Lugo (Biblioteca Nodal). Os selec, 
cionaaos na fase local participarán na 
fase provincial do cename. 

PRÉMIO DE XORNALISMO 
XúuoCAMBA 
Convocados por Caixanova, chegan ' 
a sua XXII edición e están abertos a 
traballos xornalísticos de todo xéne, 
ro, publicados con sinatura ou pseu, 
dónimo e inéditos, entre o 1 de Xa, 
neiro e o 30 de Novembro de 2000, 
ambos inclusive, escritos en galego 
ou castelán. Os traballos remitirán
se á Área Sociocultural de Caixanooa 
(Gagos de Menctoza 2,1 2 369001, 
Pontevedra) con cinco cópias e máis 
o orixinal da páxina completa do 
xomal que o publicou e onde figure 
a data correspondente, acompañado 
dunha plica onde figure o enderezo e 
telefone do autor. Admitirá,se un 
traballo por autor e todos deben ser 

remit.idos antes do 5 de de Decem, 
bro do 2000. O primeiro prémio ten 
unha dotación de 1.000.000 de pese, 
tas, o segundo de 500.000 o terceiro 
de 300.000, habendo un accésit de 
200 000. 

PRÉMIO ABRIL 
Galaxia convoca a ·lll edición deste 
prémio de literatura xuvenil dotado 
con tres millóns de pesetas e publica
ción dá novela gañadora en seis idio, 

cano~fados a dobr:e espazo e por un, 
ha só cara, rematará o 1 O de Xaneiro 
de 2001. Pode,se solicitar roáis infor, 
mación na Editorial Galaxia, por co, 
rreo (Reconquista l, 36201, Vigo), 
telf. (986432100), fax (986 223 205), 
no correo electrónico (galaxia@edito, 
rialgalaxia.es ). Tamén se pode con, 
sultar a páxina da editorial: www.edi, 
torialgalaxia.es 

TALLER DE 
DANZA CONTEMPORÁNEA · mas: aragonés, asturiano, español, ca, 

talán; galego e euskera. Poderán parti, 
cipar escritores de calquer nacionali
dade con obras orixinais, inéditas e 
destinadas a leitores entre os 12 e os 
16 anos. A admisión de orixinais, cun, 
ha extensión entre 80 e i50 fólios me, 

Co título Outro momento musical pa, 
ra utilizar o peso impartido por fran, 
cese Bravo (Rayo Malayo) na sala 
Galán (Gómez Ulla 7, Santiago. 
Telf. 981 585 166) do 27 ao 1 de 
Decembro de 12 a 14h.t 

Arcó e CGAC que podemos Luis Lorenzo mostra nus SABELA BAÑA VALLE lNCLÁN muller que viven coa lem, 
ollar neste último centro, até femininos ao óleo, até o -Ten unha mostra plástica NOS TEATROS OFICIAIS branza presente dos seus 
o 7 de Xaneiro, con motivo 15 de Decembro, no hotel titulada ~'Valores" que se Até o 3 de Decembro, na ex. O Xoves 30 e o Venres 
das semanas adicadas a Avig, San Carlos. 1 de Decembro ás 22 h. na 
non e Bologna. Obras de 

encontra no café Miudo , Sala de Exposicións da 
NASA . 

CASTELAO 
até o 27 de Novembro. Fundación Caixa Galicia 

J.M. Alberola, G. Barbier, J, (Carreira do Conde 18) 
C Blais, Ch. Boltanski, D. O Museu do Povo Galego DALI-GALA-LACROIX Sárria Buren, F. Clemente, M. acolle unha mostra sobre o O priviléxio da intimidade é •MÚSICA 
Manzelli, M. Merz, G. Pen0' célebre rianxeiro até finais ·o título da mostra que a • EXPOSICIÓNS ne, Salvo, G. Anselmo, F. de mes. Fundación Eugénio Granel! Los ENEMIGOS 
González,Torrés, L. Cecchi, acolle, con fotografias fei, O Xoves 23 e Venres 24 ás )UAN )OSÉ VIVANCOS 
ni, G. Rousse ou E. Sighice, MIGUEL RIO BRANCO 
lli. T amén no CGAC e até A Universidade e a Funda, 

tas por Marc Lacroix de 10 h. na sala NASA, poderá, Exposición de fotografia na 
momentos privados de se desfrutar do rock máis Casa da Cultura. 

o 7 de Xaneiro, se encontra a ción La Caixa organizan Dalí e Gala en Cadaqués e auténtico deste grupo ma, 
in.ostra fotográfica de Floren, esta mostra fotográfica ti, de Gala no castelo de Pu, drileño que ademáis esca, Soutomaior ce Paradeis na que a acción rulada Entre os ollos no Co, bol. As fotos van acompa, lleu esta cidade xunto con 
do cotiá cobra un protagonis, lexio Maior Fonseca. ñadas de comentários nos outras Q máis para gravar en 

• EXPOSICIÓNS mo por veces desacougante. que se plasman as lem, . directo o seu novo disco. 
E a de fotografia e vídeo da SOLEDAD PENALTA branzas do fotógrafo, os 

RAQUEL BLANCO londinense Sirah Dobai, até Exibe as suas esculturas na SELIMA diálogos co pintor e a 
o 7 de Xaneiro, que nos situa galería Citania (Algália de criación artística entre os Última montaxe da ópera Mostra a sua pintura, até o 
na fronteira ente o animado 26 deste mes, no Castelo Abaixo 39) até o 14 de dous. Poderémola coñecer contemporánea de cámara 
e o inanimado. Decembro. de Soutomaior. - no Museu GraneU. da produtora barcelonesa . 

- Acteón. A música débese 

Tui ANTÓNIO QUESADA VIRA XosÉ Luís DE Dios a Alberte Sarda e o libreto 
Tres décadas de pintura titula Mostra de pintura titulada Mostra aberta até o 30 de é de Miquel de Palol. Es, 
a sua mostra, na Casa da Pa, Made in Finlándia, aaté o 1 Novembro na galería José LlJ, treada a finais de Setem, • EXPOSICIÓN$ 
rra. este ourensán radicado de Decembro, no pub Tris, renzo (Trav. do Franco 3,1 2 ) bro en Lleida é a primeira 

SuLAREPANI en Vigo. O seu quefacer non quel (Rua Travesa). vez se se presenta na Gali, 
só abranxe a pintura senón a CARTAZES CUBANOS za. Este Sábado 25 ás 23 lsta pintora, nacida en 
escultura e a serigrafia. EDUARDO ALONSO Mostra de materiais de de, h. na sala NASA . Atenas, mostra, baixo o 

Este xove pintor santande, seño do cinema cubano título A pintura das almas, 
CARLOTA CuESTA _ rino é a primeira vez que entre 1964 e 1999, na ga, •TEATRO un ttaballo baseado na' co, 
Ten unha mostra titulada mostra a sua obra no noso leria Sargadelos. lor, unha realidade perdi, 
Anxos, arcanxos .e un demo, país, táboas nas que a ar, Ex-SIMBOLS da, nenos que semellan 
na galeria Paloma Pintos, quitectura e o estudo das MANUEL Bouzo Estrea da montaxe da quedos, co engado, a sol, 
até o 11 de Decembro. Su- perspectivas son os prota, Até o 15 de Decembro, compañia madrileña Peí- tura e a gracia que dá o ir 
sana Solano tamén mostra gonistas. Até o 6 de De, mostra Ultimas notícias do neta Producciones onde, á procura do tempo deti , 
a sua obra na galeria SQC cembro na galeria José Lo, império, instalacións, na ga, con distintos monólogos, do. Até este Sábado 25 na 
até o 5 de Pecembro. E renzo. leria Trinta (Rua Nova 30) amosan vários tipos de galería Trisquel e Medúlio. 

Outono Fotográfico 
Como o ano pasado, abranxe ao reg, 
to do país. No que se refire ás mostras 
de OiJRENSE podemos contemplar 
Roberto V erioo a través dru suas f'o
tm de mOOa, onde as criacións do de, 
señador chegan ao público a través 
da cámara de Jacques 

/ 
Olivar e Sara 

1.arraquino, na Bodega do Gargalo, 
até o 30 deste mes; na Casa da Xu, 
ventude, até o Domingo 26, teremos 
o X Certame de Fotografia de Mé, 
dio Ambiente 2000, cos prémios e 
obras seleccionadas no certame orga-

. nizado polo Ateneu de Ferrol; e no 
Ateneu, até·o 30, estará a mostra Ga, 
licia en Foco, certame de fotoxoma; 
lismo Ol'g3Jlizado polo Clube de Pren, 
sa de Ferro!, que reune 43 fotógrafos; 
Miguel Rey oferece a sua visión, des, 
de o coche, dunha viaxe por Marr0' 
cos: no pub Zoco, as imaxes de estra, 
da, e na Trampa de Venus, as de espá, 
cios, ambas durante tüdo o mes; Ma
nuela López, co título de Viter para 
ter, ollar para sentir ~ sala Studyo 34 
ate finais de mes; iXabier R. Lom-

- bardero mostra as imaxes de duas 
mareas do bonito na Casa da Xumi, 
tude baixo o título H~ de bonito, 
até o Domingo 26; Xosé Lois Váz.. 
quez Che, Fotografia transitiva, no 
Museu MuniciJxd, até finais de mes; 
Ana Expósito Valle, V émonos en 
Cosovo, sobre os refuxiados alban0' 
cosovares, la libraría Eixo até finais 
de mes; Pedro López Cañas, Jardín 
de sombras, sobre a fotografía como 
pantalla e obxecto na arquitectura, 
no Edifício Simeón até o 5 de Decem, 
bro; Fran Herbello, A imaxe e seme, 
IIan.za, elementos cotiáns criando n0' 

_ vas situacións, na Casa da Xuvenru
de do 27 deste mes ao 10 de Decem, 
bro; Otis e Susana Gil, Interiores ex, 
teriores, a roupa como reflexo de nós 
mesmos, no liceu até o 30 de No, 
vembro; Fotografia matemática, obra 
de profesores, alunos e xente do 
mundo matemático, no Museu Ar, 
queolóxico até o 15 de Decembro; 
Oure~ en pé de foto, as obras dos 
70 fotógrafos que participaron nesta 
convocatória, no Museu Municipal 
até finais de mes.; Foto Express, 
obras do alunado da Escola de Ane 
António Failde, na sala de exposicións 
do Claustro de San Francisco, até o 10 
de Decembro; Cara á cara, con Hen, 
ri Cartier-Bresson como centro, na 
sala de exposicións da Fundación 
Caixa Galicia, até o 31 de Decem, 
bro. Xa no resto da Galiza ternos' a 
mostra De !>1a. Agripina a san Ber, 
nardo, a alegria das festas alaricanas, 
na sala de exposicións da Fábrica, en _ 

· A!-LARIZ, até o 3 de Decembro. 
lnCéndios, morte 'da tena, prémios e 
panicip~tes no concurso convoca, 
do IJ9r Xevale, na Ca.5ll da Xutrntude 
de ÜIANI'ADA a partir do 27 de 
Novembro. Isabel Crespo Pintor, 
fJesiJe o balcón, intres que relembra a 
dureza da ~tguerra, na Casa da 
Cultura do HARCO DE V AID& 
ORRAS, até o vindeiro Mércores 29, 
vila onde tamén se encontra a moo
tra Máis adentro, de Ismael Núñez e 
Manuel Ortiz, unha ollada intimista 
das igrexas, na Casa da Cul~ra ta, 
mén até o Mércores 29. Luís Botana 
Pérez, Máis alá da rrtirada, unha vi, 
sión sobre a Índia, na Cdsa do Conce, 

l1o do CARBAlllÑO, até finais de 
mes. António Piñeiro, Neve, nevada 
na Chaira de Acebedo, na cafetaria 
América de CELANov A, até finais 
de mes, nesta vila, na sala de expo
sicións do Antigo Cárcere podemos 
ollar Celanova inédita, até finais de 
mes. Camiños da memória e do sa, 
her, o concurso convocado polas 
universidades da Coruña e do Min, 
ho, no· Ateneu de FER.ROL até o 
Manes 28 de Novembro. Femando 
Gago, co título Calquer cor que 
che guste presenta unha mostra na 
que a cor é protagonista: flores, pai, 
saxes ... na Sala de Exposicións do 
Edifício da Xunta de Luoo, até fi, 
nais de mes. As paisaxes da Ribeira 
Sacra, concurso convocado polo 
Concello de MACEDA, en cuxo 
Sal6n Verde podermos ollalo ate fi, 
nais de mes. Xosé Garrido, O Ma, 
greb, visión persoal de Marrocos, na 
Oficina Municipal de MoNFORTE 
ate o 30 de Novembro; nesta vila 
tamén podemos ollar a mostra Xu
derias de Gallia no edifício MuJtiu, 
sos do Concello, até finais de mes. 
Vellas imaxes, 1844· 1944 é unha 
mostra de fotografías amigas de 
PQNTEAREAS, doadas pola famí, 
lia González Ojea, onde poderemos 
ollar unha visión histórica dos sécu
las XIX e XX., no Museu Municipal, 
·até finais de mes. José M. Mosque, 
ra, co título Pai.saxes por min mes· 
mo, oferécenos unha estética paisa, 
xística a cabalo entre a realidade e 
unha certa visión onírica da nature, 
za, na cervexaria El Masón, Centró 
de Arte, de PONTEVEDRA até fi, 

nais de mes. Alberto Porres Viñes, 
Etiopía: as tribos do Sul, na Ca.5ll da 
Cultura de RmADA V1A até finais 
de mes. Fronteira Sul, de Xosé Ma, 
nuel Otero, colección de cibachro, 
mes da paixase urbana da raía mifio, 
ta, na Casa da Xuventude de SAN
TIAGO até o 30 de Novembro; 
nesta mesma cidade pero no hotel 
Los Tilos, está a mostra Foto Traba, 
llo 2000, os prémios e escolma des-
ta convocatória de Nartempo, até fi, 
nais de mes. Teresa Freiria, A fraga 
máxica, sobre os bosques e as fragas 
do país, na Área Panorámica .de 
Tul, até finais de mes. Pavel Ha, 
velka, Dexeneración, as suas últimas 
obras na sala de e~icións da ea, 
sa do Escudo de VERIN até este 
Venres 24. En XINZO DA 
LfMIA, na Casa da Cultura e até o . 
30 diste mes, António Hemández 
Goll%ález presenta, baixo o título O 
Tempo Tranquilo, unha selección 
de fotografías en branco e negro en, 
tre as que se estabelece tm·nexo co, 
mtm na busca consciente da sérení, 
dad.e; na mesma vila, Pilar SeviJ!a, 
no Cuadrado, presenta Dimións 
espaciais, mostra onde a técnica de 
fotos ensambladas serve para re, 
construir en duas dimensións o es, 
pazo tridimensional. Ademais hai 
mostra de livros galegas de fotogra, 
fia na livraria Torga de Ourense. 
Proxeccións, presentacións de liv, 
ros, escursións. .. Para roáis infor, 
mación pódese chamar ao telf. 988 
228 500, no correo electrónico ·ca, 
saxou@teleline.es ou na páúna 
~.outonofotografico.com. t 
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A Rede 

Vedra 
• EXPOSICIÓNS 

MEMORIA 
DA EMIGRACIÓN 
Título da mostra que reune 
unha importante série de 
materiais relacionados coa 
emigración, desde fichas dos 
emigrantes até publicacións 
e fotografi as da época rela
cionadas con Yedra e as suas 
asociacións na emigración. 
Até o 31 de Decembro. 

Vigo 
•CINEMA 

HENRY V 
De Kenneth Branagh (G. 
Bretaña, 1988), visión paci
fi sta do grande drama de 
Sh a kespeare , o Luns 2 7. 
Cousin bette, de Des McA
nuff (EE UU - G. Bretaña, 
1997), adaptac ión dunha 
obra de Balzac ambientada 
nos tres anos máis transcen
dentais da Frarua, o Martes 
28. No tes from u.nder
ground , de Gary Walk ow 
(EE UU, 1995), baseada 
nunha novela de Dostoievs
ki, hisrória dun funcionário 
que confesa a sua condición 
de envexoso, ter unha perso
nalidade oculta e ser incapaz 
de sentir amor por nada nen 
por ninguén, o Mércores 29. 
Todas elas serán proxectadas 
no Au.dir.ário do Concello, ás 
20:30 horas, programadas 
polo cine-clube Lumiere. 

SEMANA SUBMARINA 
Do Luns 27 ao Mércores 29 
vai ter lugar a X Semana 
Internacional de Cinema 
Submarino, organizada po
lo Vicerrectorado de Ex
tensión U niversitária e o 
Clube S ubacuático Bahía. 
No C.C. Caixanova de 
10:30 a 20:30 h. 

• CONFERÉNCIAS 

FuruRO NO TRABALLO 
O Martes 2 7, no instituto 
Sr.a. lrene ás 20 horas, Miguel 
Carballido, asesor xurídico 
da CGT falará do "Futuro no 
mundo do traballo" ademais 
de presentarse as guias !aba
rais d citado sindicato. 

•DANZA 

CONTEMPORÁNEA 
Visionado de vídeos sobre 
as duas últimas décadas de 
danza contemporánea o Sá
bado 25 na Artística (Barce
lona 35, Baixo), ás 17 h . 
Todo o mes de N ovembro 
está aberta unha exposición 
temática sobre esete tema. 

• EXPOSICIÓNS 

TOMÁSVILA 
Exposición de pintura que 
poderemos ver; até o Luns 
2 7, na galería Androx. 

{¡ -·---- -- -· 

I SEMANA 
DO TEATRO AMADOR 
Mostra que sobre o teatro 
afeizoado podem os o llar, 
do 20 ao 30 deste mes, na 
SCD Atlántida de Matamá. 

REMÉOlOS PRIEGUE 
Mostra de acuarelas, até o 
30 de Novembro, na Sala 
de Expos ición s d o Real 
Clube Náutico. 

lNTERVENCIÓNS 
URBANAS 
N o bairro de Teis, fruto da 
colaboración da Xeréncia 
de Urbanismo Municipal e 
a Faculdade de Arquitectu- · 
ra da Coruña, e que pode
mos ollar na sala de exposi
cións do COAG até o 31 
de Decembro. 

CARME CHACÓN 
Titula as suas instalacións 
Wo9d blood e poderemos 
velas, até o 14 de Xaneiro, 
na Casa das Artes. 

ÁNXELHUETE 
· O pintor ourensán prati
cou un expresionismo 
abastracto debedor da pin
tura americana, ainda que 
con certo carácter simbó
lico polos motivos xeomé
tricos que integra. Agora 
presenta a sua última 
obra, renovada e e~presi
va pero fidel á sua traxec
toria, na galeria VGO até 
o 27 df" Febreiro. 

PETROOLIFOS 
DE GALIZA 
Mostra que podemos con
templar na sala Ritual (Ro
mil 13), durante este mes, 

Anúncios de balde 
• Ciberirmandade da Fata. Na Gali
za, en galego. Na rede, tamén. Pro
mocionamos e organizamos envios de 
correos electrónicos pregando o uso 
da nasa lingua en internet. Estamos 
en http://www.ciberirmandade.org 

• Lixo Urbano. Venda por correio. 
Punk, hardcore, ska, ... Esan Ozenki, 
Notomorrow, W.C Records, Dischord, Li
quidator, Fragment, Sons de Luita, El 
Beasto, Potencial, HC, Boa ... Pede catá
logo gratuito: Apdo. 304, 15700 Com
postela, correo electrónico: lixourba
no@mail.com, portal: go.to/lixourbano . . 

• Queremos formar" un grupo de 
persoas social e culturalmente lú
cidas, vital e sensualmente heterodo
xas. Benvidas suxerencias para oxi
xenar a vida. 981 788 820 

• Oferécese auxiliar de clínica en 
Compostela, titulada, con experién
cia e informes, para coidado de per
soas maiores ou enfermos, en hospi
tal ou no domicílio. Dispoñibilidade 24 
horas. Telf. 617 065 527 

•Unce alugar cuarto dobre e indivi
dual a rapazas. Zona da Praza Roxa, 
en Compostela. Tlf. 617 065527. 

• Rapas de 26 anos, sério, respon
sábel , con boa presenza e gañas de 
traballar, busca calquer tipo de em
prego en Ferro! e comarca. Tfno 619 
488 761 . André . 

• Preciso contactar con profesionais 
de fontanaria e calefacción para ins
talar unha calefacción de chan ra
diante, alimentada con bomba de ca
lor na Estrada. As persoas interesadas 
poden chamar a Dario aos telf. 61 O 
784 780 / 986 570 862 á tardes e noite . 

•Véndese dúplex en Marin novo , 
todo exterior, vostas ao mar. 3 dormitó
rios e 3 baños. 2 prazas de garaxe. 
Tfno. 630. 171 865. 

• uÉ mellar rodear polo camiño que 
perderse polo atallo" .. . n dilos popu
lares por 140 pesetas en selos. (Tfno. 
677 383 800) . 

• Muller séria e responsábel , traballa
dora, brasileira con permiso de traba
llo, oferecese como empregada no 
fogar. Agarimosa cos nenos e an
ciáns. Zona Necia, Ferro! ou Narón. 
Razón no telf. 619 488 761 . 

•Vendo AX 11 TRE en bon estado. Cu-

lata e amortiguación revisadas. Neumáti
cos Michelín novas. llV pasada até Agos
to. 200.000 pesetas. Próbeo sen comprcr 
miso. Santiago. Tfno 654 046 453. 

•Se estás interesado na Ciéncia Fic
ción ou na Literatura Fantástica acu
de ás tertúlias dos Xoves ás 21 ,30 h. 
no café Uf (Pracer 19) en Vigo. Per
gunta por Nacho ou Pedro. 

•Se estás interesado/a en receber o 
nosso Boletim Reintegracionista pi
deo ao apartado 24048-28080-Madrid . 

• Vendo Peugeot 309 diésel en moi 
bon estado. Se estás interesado chama 
a Xosé M. Álvarez ao tfno. 61O081 165. 

• Alúgase apartamento na Estrada 
Provincial en Vigo. Novo, con elec
trodomésticos. Telf. 986 812 479 f 
41.7 515, Xosé Vázquez. 

• Arréndase piso amoblado en 
Cangas do Morrazo , a carón da 
Praia de Rodeira, sen lím ite de tem
po. Telf. 986 314 140 ou no c_orreo 
electrónico tamaraa@teleline.es 

• En Lugo, alúgase piso con buhar
dilla e dous cuartos máis comedor. 
Moi económico . Telf. 982 375 264. 

• Vendo Talbolt Horizon, 19 anos 
pero 84.000 km . Embrague, batería 
e rodas novas ; 100 .000 pta. Telf. 
617 574 466. 

• Se eres fan de Jonathan Richman 
e gestas do pop, rock dos 50, e do 
country, xa podes mercar o novo CD 
de "Anímese Martínez", grupo con inte
grantes galegos residentes en Euska
di, que pon á venda o seu novo traba
llo na tenda de discos Honki-Tonk de 
Vigo. Tamén o podes solicitar ao apdo. 
38 de Ordizia (Gipuzkoa), ou no ende
rezo electrónico luti@esuskalnet.net 

• A Asociación Viciñal de Bauzas 
(Vigo) organiza un curso de gaita e 
percusión tradicional. O horário se
ria os Martes de 14:45 a 16:45 ou de 
20:30 a 21 :30. Para máis información 
e inscricións pódese contactar cos 
organizadores na Rua do Pazo 2, 
Vigo, no telf. 986 238 047 (de 20 a 
22 h.), ou ben no correo electrónico 
awb@inicia.es. 

• Bono-árbore de Xevale para a re
povoac ión forestal con teixos, 
acivros, cancereixos ... Por 500 pta. 
plantamos catro árbores. Merca o teu 

bono. Envíos por xiro postal a Xevale, 
Apdo. 35 de Chantada. 

• Cachoeira dispón da Guia Am
bientalista que publicou a Federa
ción Ecoloxista. Doada de ler e inte
resante: axuda a coñecer a · 
problemática ambiental da Galiza ; 
proporciona pautas para manter un 
comportamento ecolóxico e anímanos 
a ter unha actitude activa fronte ás 
agresións. Prezo de 200 pta. Se a 
queredes poñédevos en contacto con 
Manel eskimo@wanadoo.es 

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

• Véndense 45 accións de A Nosa 
Terra. Razón no telf. 629 461 106. 

• Clases de ioga pola Escala Sana
tana Dharma, pola mañá, serán e 
noite en Cangas, Moaña, Redonde
la e Vigo (Teis, Bauzas, Coia). As 
persoas interesadas poden chamar 
ao telf. 986 304 357. 

• En Santiago, oferécese señora 
para traballar como empregada de 
fogar, coidando nenas, anciáns ou 
enfermos. Responsábel e con expe
riéncia. Tlf. 616 253 366. 

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

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

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

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

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

por T on o Alcalde que fará 
un repaso polo flamenco, 
ritmos do caribe e chularia 
cañi, o Vemes 24 ás 21 :30 
na sala Ritual (Romil 13). 

Barcelona 
• CÓNFERÉNCIAS 

lMPLANT ACIÓN 

•TEATRO 

a través das reproducións 
de Paulo Novoa. 

ARTISTAS SOLIDÁRIOS 
En Directo, que estará até 
este Sábado 25 no Rincón 
de los Artistas. 

LA HABITACIÓN ROJA 
Grupo va lencián de p op 
que estará , o Sábado 25 a 
partir das 0:30 horas, no 
Iguana Clube. Entradas an
tecipadas a l. 200 en Tipo, 
Elepé e Disk6polis; o dia do 
concerto a 1.500. 

QUE PASA NA PRAZA? 
Representación a cargo de 
Pablo Nojes, dentro do Ti
tiriteatro , o Sábado 25 na 
Praza da C onstitucións ás 6 
do serán (de chover n a Bi
blioteca Central). 

ÜTOÑO EN FAMILIA 
Representación que terá 
lugar o Mércores 29 no 
teatro-cine Fraga dentro 
do ciclo Vigo en 6 actos do 
Concello. 

DA RENDA BÁSICA 
Dentro d o 1I Ciclo de 
Conferéncias o rgan izado 
polo BNG de Catalunya, 
Xosé Iglesias Fernández 
falará sobre Propostas pa
ra a implantación dunha 
Rt:nda Básica , o Xoves 
30 ás 20 no C . C . Ca'sa 
Golferichs . 

Madrid 
• EXPOSICIONS· 

CASTELAO 
Ronsel Gráfico para Caste
lao, exposidón na Casa de 
Galicia (Praza Maior, 16) . 
Até o 30 de Novembro. + 

Suso FANDIÑO 
Presenta a sua obra baixo o 
título Sample coUetion. na ga
leria Ad Hoc até o Luns 27. 

DOM V ALEIRAS 
Mostra a sua pintura en BF 
Espácio, até o Mércores 29. 

LA PETITE BANDE 
Que xunto co coro Ex 
T empare, dirixidos por Si
giswald Kuijken, interpre
tarán obras de W .A. Mo
zart no C.C. Caixanova es
te Xoves 23 ás 20:30 h. 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 
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La 
habitación 
roja, grupo 
valencián 
de pop, 
estará o 
Sábado 25 
no Iguana 
Clube 
de VIGO. 

PABLO ÁL V AREZ 
Mostra as suas obras de ar
te en madeira no café Ar
dora (Alfonso X 5). 

•MÚSICA 

MICHAEL CHANCE 
Contratenor, que acompa
ñado do sexteto de corda 
Fretwork, dará un concer
to, o Sábado 25 a partir 
das 20:30 h, na Sala de 
Concertar "Martín Có
dax" do Conservatório Su
perior de Música, dentro do 
programa do festival musi
cal Are More . 

CONCERTO 
DE STA. CECÍLIA 
No C.C. Caixanom o Martes 
28 ás 20:30, a cargo de Came
rata Viguesa, Coral Aso
ciación .Máximo Gorki, Aca
démia Armando de Toledo e 
Agrµpación Mesturas. 

JUAN P. COMESAÑA 
Estará na Sala de Confe
réncias do C.C. Caixanova, 
do Luns 27 ao Xoves 30 ás 
20 h, dentro do ciclo Gran
des Voces Líricas. 

DESCARGA LATINA 
Combo musical liderado 

LOLA SAA VEDRA & 
)UNTO lLHUICAMINA 
Ambros mostran as suas 
pinturas, até finais de mes, 
na galeria Arcana. 

Vil alba 
• EXPOSICIÓNS 

FONDOS 
DO MUSEU DE Luoo 
Exposición de fotografía dos 
fondos artísticos do Museu 
de Lugo na Casa da Cultura. 

•TEATRO 

ORA.so 
Por Rara Avis o Sábado 25 
na Casa da Cultura. 

Organizado polo colectivo Rebolo de 
BUEU, chega á ~ua V ediéión baixo o 
epígrafe "Polo Morrazo". O festival come
zará, ao meiodia do Sábado 25 de Novem
bro, cunha sesiórt vermu a cargo de grupos 
tradicicionais, aliñada con mexilóns para 
todos, pastos de artesanía e de outtos co
lectivos que queiran sumarse, e informa
ción sobre os recursos naturais do Morrazo, 
da sua-má xestió~ (Via Rápida, Empaca
dora, Acordo de Pesca ... ). -Falo serán reali
zaranse obradoiros de artesanía para todas 
as idades, e, desde as 9 da noite, actuarán 
Quempallou , Dr. Cotomondongo, Soak e 
Lamatumbá. Sen medo que dispoñen 
dunha carpa ao pé do Pavillón Polidepor
tivo. Máis información no 600 717 628. + 
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Reportoxe gráfico: A. PANARO 

Os rostos dos viciños de Yedra que 
marcharon a Buenos Aires volven agora 
á exposición Memória da emigración. 
O concelleiro de Cultura, Mariano Lema, 
entende que é a mellor homenaxe que 
se lle pode facer a aqueles que tiveron 
que marchar alén mar e aos que o 
concello debe tanto. En Yedra as 
marcas da emigración están á vista. 
Abaixo, ptaca da Socieclade de 
Residentes diante dá Casa do Sindicato. 

É o primeiro concello que trae o ar~íVo dés seus residentes en Buenos AireS 

Vedra·recupera a memóriCI da emigración 
-0- C ARME VIDAL 

Metade dos viciños do con
cello estaban en ' uenos Ai
res nos anos trinta. Das 120 
casas que ten a parróquia de 
Vedra, 117 teñen familiares 
na Arx:entina. Carido os vici
ños se achegan á Casa do 
Sindicato entenden que a his
tória ali contada é parte da 
sua biografia. P·end.urados 
están tamén-os retrátos dos 
seus parentes, aqueles que 
march.aron un di~ para Bue
nos. Aire$ e que agora forman 
parte da exposición Memória · 
da emigración aberta polo 
concello. Por primeira vez un 
governo municipal decide re
cuperar o património docu
mental dos seus emigrantes, 
un material de grande riqueza 
que serve para reconstruir a 
própria história do concello. 

A casa inaugurouse en 1917 e 
débese aos cartos enviados po
los· emigrantes en Bos Aires re
colectado.s por subscripción po
pular. A placa pendurada na 
porta celebra o sesenta aniver-

. sário da construcción, . lembran- . 
. za asinada tamén polos residen- · 
tes ·na capital arxentina. En Ve
dra, na Casa do Sindicato de 
Agricultores, ponse á vista dos 
viciños a memória dos emigran
tes, a mesma que perdura en 
cada unha das súas casas. Máis 
de tres mil cartas, catrocentas 
fotografias, libros de actas, im
portante material bibliográfico e 
numerosas publicacións que se 
consideraban desaparecidas fo
ron doadas ao concello pala So
ciedade de Residentes do Muni
:cípio de Vedra e~ Sos Aires. ·. 

. o máis novó dos directivos da 
. Sociedade anda polos setenta 
anos. Con extremo coidado vi
ñan atesourando toda canta in
formación xeneraba o organis-

mo e, en especial, a .comur:iica- mo os sobres da correspondén
ción que os unia á Terra. A ·tnáis- -. cia. 'Atopamc>s un te~souro que, 
de un rompíalle a cabeza o des- . de non actuar ? tempo, corria 
tino que podía ter no futuro perigo de se perder'' continua, . 
aquel material que era a :sua ~inda coa sorpresa de cando en-
memória pero tamén a !iis
tória ·do seu lonxano con
cello de Vedra. Cando 'o_ 
verán de 1999 Aurélio Nú
ñez Neira·ve1:1 de Buenos· 

· Aires e atopou a Marian9 -_ 
Lema, ·neto dun amigo se~ 
e concelleiro de Cultura, 
comezou a fraguarse o re
greso dos arcóns dos emi
grantes, de_sta volta coa 
história dentro. 

O encontro foi asi benefi
cioso para as duas partes. 
A Vedra interesáballe re
cuperar aquel património e 
os emigrantes conseguian 
a custódia do arquiyo. Os 
cartas dos que marcharan 
viñan a cada pouco para 
soster o sindicato agrário, 
para criar escalas, para 
construir centros 'de sau
de, para bolsas de estudo 
para os cativos e pegada 
do seu traballo queda en 
todos os recantos do município . 
Agora as arcas volveron cunha 
história a piques de esmorecer. 

Interesa esta história? 

"A emigración segue a ser un te
ma tabu cando é a nasa própria 
história. Ao governo da Xunta 
non lle interesa coidar esa me
mória e a perda será responsa
bilidade sua. Debémoslle moito 
a todos os .viciños que marcha
ron e esa pode ser a mellor ho
menaxe" sinala Mariano Lema, 

. promotor dunha iniciativa que o 
levou este ano a Buenos Aires 
·para asinar o acorde polo que a 
Sociedade Agrária de Residen
tes do Município de Vedra en 
Bos Aires cedia os fondos ao 
concello. "Gardaban todo, mes-

trou no local da rua Chacabuco. 
Lema debulla gabancioso o im
portante legado . Séries case 
completas das revistas Hércqles 
(1920-1928), El Eco de Teo 
(1916-1920) ou Teo-(1910-1916) 

' ou' números descoñecidos da 
publicación Unión Teo-Vedra 
(1920-1964 ). Se los e carimbos 
que darian por si mesmos para 
unha exposición filatélica. Docu
mentos gardatjos en Arxentina 
que poden levar a reconstruir a 
história local do concello. Millei
ros de cartas, .algunhas asinadas 
por Vi rxínia .Pereira, Loís Peña 

-Novo ou Xosé Neira Vi las. Libros 
de actas que marcan o aconte
cer das sociedades de emigran
tes. E máis de catrocentas foto
grafias particulares que mostran 
seres sen nome' detrás dos que 

se agochan descoñecidas bio
grafias. O concello de Vedra asi
nou un convénio co Arquivo da 
Emigración do Consello da Cul
tura Galega para catalogar e mi

crofilmar a documenta
ción. A sona da exposi
ción vai de boca en boca 
e o concello está a rece
b~r peticións para acor
dar visitas en grupo. En 
Vedra repiten o convite 
porque coidan que é bo 
que o seu modelo pren
da. 

Alguns viciños que viron 
os materiais expostos 
lembraron os documen
tos gardados nos faiados 
das suas casas. Outros 
recoñeceron as imaxes 
dos seus parentes arxen
tinos. Cando o outro dia 
o presidente honorário 
da Sociedade de Resi
dentes , Luciano Silva 
cumpriu 91 anos, Maria
no Lema chamouno a 
Buenos Aires. Marchou 
en 1928 para alén mar e 
só regresou en 1934 pa

ra casar. Foi el quen plantou os 
tilos no xardin da Casa do Sindi
cato de Agricultores que agora 
acolle a mostra. Luciano Silva dí
xol le a Lema que el tamén ia 
mandar a Vedra a sua colección 
de revistas. "É un património que 
se pode perder e compre ser 
conscientes da sua releváncia. 
Intentamos poñer nome á colecti
vidade emigrante", afirma Maria
no -Lema diante dos paneis con 
fotografias expostas no segundo 
andar da casa. "A história de Lu
ciano, como a dos milleiros de vi
ciños .que marcharon e aos que . · 
tanto debe. o concello de Vedra 
merece ser tratada con dignida
de" comenta o concelleiro diante 
da fotografia que pecha o cadro. 
Unha imaxe sen rosto que pode
ria ter o de calquer un. • 

Abismo 
XosÉ A. GACIÑO 

A violencia etarra está ·a 
abrir abismos de in , 
comprensión entre as 

opcións dos n ac ion alismos 
periféi-icos e a opinión pública 
española, que cada vez enten, 
de menos ese "maldito baile de 
morros" . (e emprego con s, 
cientemente a mesma expre, 
sión utilizada por A ute n¡i sua 
canción sobre os derradeiros 
fusilamentos do franquismo). 
A ninguén pode estrañar que 
o nacionalismo centralista es, 
pañol aproveite a fondo , para 
descalifica r ao nacionalismo 
vasco ~. de paso, ao catalán e 
ao galego-, esa errática diná, 
mica criminal emprendida por 
ET A, que parece disposta a 
afogar en sangue calquer posi, 
bilidade de entendemento, co, 
mo intentando condenar o na, 
cionalismo euskaldun ao illa, 
mento total, de acordo coa 
táctica desesperada de "canto 
peor, mellor". 

A última vítima de ET A no 
momento que escribo, Emest 
Lluch (como antes José Ra
món Recalde ou Juan Mari 
Jauregi), non figuraba nas lis, 
tas de Pepe Rei (aoque alguns 
queren convertir no dedo ín, 
dice dé ETA). Figuraba máis 
ben nas listas dos intransixén, 
tes que acusan aos partidarios 
do diálogo (a Lluch, como a 
Margarita Robles ou a Herrero 
de Miñón) de praticar a equi, 
distáncia e de querer unica, 
mente librarse personalmente 
das pistolas ou das bombas. 

Pode que aos novos cachorros 
de ETA, eses que non viviron 
o franquismo e que parecen 
praticar o terrorismo como 
aventura, non lles diga nada o 
pasado de homes que loitaron 
polas liberdades -individuais 
e nacionais- en tempos ver, 
dadeiramente difíceis, pero 
son eses homes os únicos que 
poden afrontar con sincerida, 
de e xenerosidade un novo 
pacto entre a diver a na; 
cións ibéricas. Pero pode que, 
en realidade, estes noves ca, 
chorros non tefian nengunha 
vontade de negociar nada. 
Quizais só lles apetece xogar 
ao borde do abismo e tentar 
de arrastrarnos a todos. + 

V OLVER AO REGO 

Castelao reivindicaba un 
cemitério de estátuas 
obsoletas. Ben para 

bronce ou para inaugurar ese 
camp()santo, a aberración fe, 
·rrolá da Praza de España ten 
que sair de ali, porqu~ ame.aza 
con converterse nun lamentá, 
bel reclamo turístico. Ademais 
agora resulta que o ditador era 
tímido e non gestaba da sua fi , 
gura ecuestre. Tanto que a deu 
por inaugurada mentres pasaba 

· a todo meter no coche oficial. 
Vaites co. tímido que tiña asus, · 
tado ~o próprio Himmler, xefe 
da Gestapo nazi, pola sua capa, 
cidade sen límites de matar 
(Paul Prestan dixit). + 


