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Os gandeiros galegos unicamente saben
que eles non son os culpábeis pero
van ser os prexudicados

Libra

Eutanásia, decisión histórica

. Gonzalo Navaza
O libro g~ñador do Premio
de poesía Martín Codax 2000.,
Arte e artificio en versos
de creación sabia e humana
construcción.
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Morrer de cancro e
arruinado na clínica
·de Navarra
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A decisión do parlamento holandés de legalizar a eutaná,
sia marca, sen dúbida, un punto de inflexión histórka que
vai rematar influindo na lexislación dos outros países da
UE. O direito a morrer dignamente, que inclue o direito a
pedir ou rexeitar a eutanásia, contémplase por vez primeira
como un direito humano fundamental, verdadeiro direito
de autodeterminación persoal nun Estado onde se respeite
a libre vontade de cada cidadán. As condicións para a eu,
tanásia son que o enfermo teña un sofrimento insuportábel
·. (incluido 0 sofremento moral), que a sua .enfermidade sexa
t~rminal, que coñeza outras opción·s e que dispoña da· opi,
nión, como mínimo, de dous médicos. A isto hai que lle
unir, loxicamente, que o enfermo a teña pedido insistente,
mente e desde ·a sua pieria capacidade mental..
. .

(Páx. 7)

Deportivo-Celta,
o autonoxo da canteira
(Páx. 17)

'Ramón Piñeiro é
·causante de.que hoxe
nonestea govemando
·o·nacionaiismo', afirma·
o historiador Xosé Ramón
Barreiro
1

(Páx. 29)
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screbo en quente, coma un comesas da Xunta
á incerteza. Desrresponsal de guerra. As vítide que se van pa- 1
confia, "porque
Desde hai ben dias anda por aqui
mas son das miñas. Dóenme
gar axeitadamendis algo e, secacoa dor ferida dun grande carte as vacas . Prodra, cóllenche a
¡
un
coche
da
Xunta.
Desde
que
viñeron
po. O carpo do rural galega
mesas do alcalde
palabra". Desconmáis unha vez vítima dunha side Carballedo,
pala cabeza da vaca, o 29 de Outubro. fia das autoridatuación inxusta. O padecemenXulio lebra, de
des que non dan
to alóngase en séculas e suque vai tratar de
Pasan e repasan coma os abellóns.
a cara. Desconfia
1
ben e baixan polos nérvios soque o Xosé, o dodo futuro porque
con ninguén. non ten informaciais da história até levar cada
no da explota- 1 Pero non paran. Non talan
.
un as doenzas suas e as de toción, non vaia ao
ción, porque non
! Non din nada", .coméntanos Célia.
dos con tristura retranqueira.
cárcere pala sua
pode controlalo
Pero existir existe unha mágoa
condena de violanen sabe como
doente, un ·impulso a revelarse
ción a unha moenfrontalo.
e unha tradición afeita a calar
za. · Promesas,
para que non empiore a situapromesas que, ás
Pero a xente tación e dicer as causas baixiño
veces, no infortúmén tala cando
e coma non quer a cousa. As
n i o, tamén axuten que talar. Coculeiro, ignorante e insensíbel
vacas, mansiñamente levadas . dan a vivir ainda que non se
mo Célia, que nos comenta o do
dos xornalistas perguntándolle
ao matadoiro, son a imaxe tracrea moito nelas.
medo e e o da incerteza para repola vida do seu amigo Xosé
tante das persoas que se quematar a frase cun lamento feito
Vázquez, o dono da vaca tola,
dan soas ollando para unhas
Tamén existe o recurso a chovoz: "ninguén sabe o que vai ser
abriulle á billa do choro para . de nós". O que máis botan en
paredes dun establo feito hai
rar, pois é millor que desborsó dous anos, despois de ter
den as bágoas, que baixen a darlle saida a sua amargura, a
falta os veciños de Enxerto, da
sua carraxe e a sua dor.
gañado os cartas na Suiza.
cachón polas meixelas labraAguada, da Barrela, é informadas con regos de centos de hoción.
Calar cos forasteiros, que nunca
"Nós non sabemos nada, falen
ras de traballo á intempérie,
se sabe, ou rirse deles polo baixo
cos da Xunta", é a primeira resenfocadas polo lucerio das cá"Desde hai ben dias anda por
é unicamente un recurso de cirposta na casa do Patelo. Porque . maras de televisión, que peraqui un coche da Xunta. Desde
cala? Ninguén o quer dicer aberderse nun minuto. Como lle pa- . cunstáncias. Porque a· xente de
que viñeron pola cabeza da vaEnxerto, da Aguada, está apavotamente, tan falta horas e horas
so'u ao António, o cantineiro de
ca, o 29 de Outubro. Pasan e
rada, ten med.o. Medo sobre todo
de parola . Hai promesas. ProA Tolda, que ,ante o acoso peliPasa á páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

repasan coma os abellóns. Pero
non paran. Non talan con ninguén. Non din nada", coméntanos Célia.
O vento zoa en Cea pero non
trae cheira a pan, senón a tronada. Asubia no carballo, espido, que hai á entrada de Enxerto, mentres unha última folla calle camiño das Estivadas. A névoa, mesta, anguriante, cae enriba virtualmente con peso de
chumbo e impide ver o futuro. A
chúvia peta no picha no que
beberon e seguen a beber todas
as vacas de Enxerto , (as do Patelo xa non) cando entran no lugar. E al i, con cinco veciños, tacemos repaso á situación.
Pero son eles os que perguntan.
Os que agardan respostas que
eu non lles podo dar. Queren
saber. Saber se tamén lles van
levar as suas vacas , porque
beberon na mesma pia. Saber
se tamén poden estar enfermas .
porque comeron o mesmo penso e paceron en idénticos prados. Saber se poden botalas
para fóra , "ainda que , como
non nos dixeron nada, seguir
seguimos facendo a vida igual,
que irnos facer senón?", comentan. Saber que vai ser do
lugar, que vai ser deles. Saber
sobre todo, que vai ser da familia do Patelo, pois o seu infortunio xa é certo , palpábel.
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Cara un futuro
que ninguén lles
quer mostrar ainda que sexa cunha linterniña oficial con pilas que
pagamos todos .
Demandan , case
implora~ información. E o máis
que peden neste
mo·mento . Despois, tamén razoan que "as vacas
que haxa que
matar que as paguen ao xeito e,
ao que teña · a
desgrácia, que lle
dean para vivir
mentres tanto".

1

so'', .afirman na
conrobla.

Galvisa pecbados 33 días? Daquela eras noviño".

Se a vaca do Pate 1o, a Parru/a,
enfermou non foi
causa dos fados,
ainda que si mal a sorte , pero
"unha mala sorte
que lle buscaron". De quen é a
culpa? "A culpa,
para os de Enxerto , é das vacas que veñen
de fóra , "pois as
nasas, as de
aqüi, nunca tiveron diso nen doutras causas. Pásanos como cando se anda coas
mulleres de fóra,
podes coller unha enfermidade ... ". Os comentários sucédense. Pero de quen
é a culpa? "A culpa, a culpa é
do Governo que xa hai tempo
que nos quer fundir aos labregos. Lémbraste das manifestacións contra a Cuota Empresarial, das da cuota láctea ... Da

Na· cantina da Tolda,- centro de
reunión de toda a zona, tampouco eren nas casualidades nen
nas versións oficiais. Por non
crer, nen eren o que está a pasar.
Uns matinan -que se oculta información, que se está a mentir e,
outros, despois dun viña e dun bo
anaco de parola, afirman todos
convencidos~que ''traballamos para o inglés, como se adoita a dicer e ser é certo . Foron eles o
que nos mandaron o mal para
aqui. As nasas vacas nunca padeceron eses males tan raros. Ai,
amiguiño, nestas causas dos cartas, non che hai casualidades !''.

As nasas
vacas nunca
padeceron eses
males tan raros.
Ai, amiguiño,
nestas causas
dos cartas,
non che hai
casualidades!"

O que ninguén
poderá convencelos é de que a
culpa é sua. "Estas vacas andaban sempre nos prados a pacer,
comían moito máis penso se lle
lo deran , dígocho eu. Sí, aforra,ban moito máis que comían. A
forza. N:>Ve vacas non se poden
ter a penso. lso é para as granxas dos ricos que non viven di-
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A parróquia tomada
Unha equipa da B~C cun cámara
e unha xornalista a furgar na ferida. A perguntar. E a xente, moi
educada, dá respostas que non
din nada. Ollan para os demais
xornalistas e rin polo baixo, entre
fachenda e carraxe. Fachenda
porque os estranxeiros andan a
perguntar e, por unha vez; os que
teñen a palabra, que~ sab~n, son

Os xomalistas formaron, durante dias, parte da paisaxe do lugar de Enxerto.

Despois das perguntas que se
agolpan, que saen das suas bocas a gorgollóns como a auga
do picha , sen que o vento que
zoa as atue, pero tampouco a
leve moi lonxe, unha luz: "os do
Patelo ainda teñen duas pagas
na casa. Xa pasou máis veces,
coa brucelose , que, como lle
ocorreu ao Tratante (morto só
hai unhas semanas) tivo que
matar todas as vacas e, logo ,
manter o explotación en cuarentena ". Debúllanse máis casos
dos que tiveron que sacrificar
toda a ganderia e ollan ao futuro
que clarexa polo lado do Faro.
"Nunca chove que non escampase", afirma Célia.

eles. Pero só din o que queren.
Din pouco e, cando un se está a
ir da língua, sempre hai alguén,
mesmo a dona da cantina, que lle .
recorda que "ti diso non sabes
porque non o viches , así que . é
millar que cales". Carraxe porque
senten non só a mágoa do Patelo
coma sua, senón que senten que
esto vai ser moi malo tamén para ,
eles. Carraxe porque afirman que
os periódicos e as televisións "só
se ·acordan de nós por cousas
malas e só poñen mentiras". Sí,
pero como di un dos presentes,
"hoxe colledes antes A Voz e o
Progreso, e, até a Región; que o
Marca ou o As. Un bo milagre".
Rinse , non porque dixeran os
especialistas que é bo, secadra
por non chorar, e comentan como hai máis coches en Enxerto
que cando na Aguada trouxeron
a Ana Kiro palas festas de
Agosto. Ao pasar o camión que
vai buscar as oito vacas que lle
quedan ao Pateta e os dous cuxos, precedido ·da Garda Civil,
policía autonómica e coches oficiais, alá van todos os xornalistas atrás del. Na cantina quedan
tranquilos, pero tamén temerosos. "Agora van palas vacas do
Patelo e, despois, secadra veñen tamén palas nasas. Non se
sabe". Pero sempre hai alguén
que capea a situación. "Ollade,
ollade, poucas vodas levaron
tanto acompañamento coma as
vacas do Pate lo" , comenta un
dos asistentes, segundos antes
de que entre ·a muller buscalo
para que lle vaia dar o silo _ás
suas vacas que levan média
mañán sen comer.
A comitiva, xa de volta , hora e
média despois, vai para o matadoiro de Riopedroso, pero mais
semella xa un funeral que unha
boda. Na Barrela os carniceiros
afirman que, a eles , as ventas
non lles baixaron ainda, "porque
nós só despachamos becerros",
mentres se laian de que "aqui
sempre saimos nos sucesos: o
do_do traslado da farmácia, a
queima do concello, o xuízo contra o alcalde , O$ pleitos cos de
Castro ... Non estaria mal que este ano nos tocara a loteria. Quer
unha participación? Hai que vivir,
non lle parece? O mundo só se
acaba para os que marren".•
·

É un xeito de non aceitar a vida
cando ven revirada. De non resignarse. De ollar cara diante.

Unha boa ocasión para Galiza
O problema é o mesmo que antes de morrer a Parrula,
pero o consumo da carne vacun descendeu máis dun
30% e tamén baixaron os prezos nunha porcentaxe
semellante. O problema é o mesmo, pero as novas
desataron unha vaga de preocupación colectiva da que
moi poucos se salvan. O temor ao contáxio provoca
reaccións desproporcionadas que, moitas veces , teñen
peores resultados que a causa que as desencadea.
Non axudan en moito as explicacións oficiais. Sabendo
que no Estado español en calquer momento podía
aparecer algun caso de encefalite esponxiforme
bovina e que xa existia un caso na Galiza que estaba
a ser estudado, o ministro Arias Cañete non atopa
mellar xeito de ir preparando o terreo á psicose
colectiva que pechar as fronteiras con Franza. E Fraga
lribarne a xurar que na Gal iza non podía existir-caso
nengun. iQu é que riinguén pensaba que a Parrula
estivese realente enferma?
O normal ante as explicacións oficiais é que os
cidadáns desconfien. En primeiro lugar porque ese
é un fenómeno real. Ainda que se coñeza desde hai .
máis de 250 anos, que só o padecen as vacas de
máis de 20 meses, que só algunha parte das vacas
enfermas (sesos, espiñazo e vísceras) pode
contaxiar, que se necesite comer várias veces ou en
moita can.tidade carne infectada con. prións para
coll'er a enfermidade e que, ademais, ~e esteña
xeneticamente predisposto, como o demostran o
100% dos 80 casos en humanos provocados por

esta causa no Reino Unido e os tres de Franza.
Ainda que a desconfianza ven, sobre todo, polos
moitos antecedentes de semellantes manifestacións
que foron desmentipas pola realidade (coma o aceite
de colza) , e por que estamos nunha era onde alguns
teñen intereses comerciais en seguir aflixíndonos eón
plagas apocalípticas relativas a problemas de saúde.
Desde o SIDA, ao ébola e á lexionela, que foi calificada
en -1976 como a plaga do sécul_o xx.
A psicose agrávase pala política oficial española que
en Coristanco, sen estar confirmado nengun caso,
levan e matan as vacas de duas granxas, cando-en
Ourem, Portugal, onde foi .detectado outro caso, a ·
explotación segue a funcionar. Pola contra, que se
saiba, a Xunta non fixo unha revisión exaustiva dds
pensos e o Ministério non proibiu as fariñas animais,
coma os restantes países da UE. Que intereses
económicos hai detrás?
. Pero estes problemas que o tempo amaina, ainda que
moitos gandeiros van sofrer en carne própria o
fungueirazo de perdas difíciles de dixerir, non teñen a
gravidade que ten a política guvernamental, española
e da Xunta, no apartado agrário.
Teiman desde ,hai tempo, desde o desenrolismo
franquista opusdeiano, en desmantelar o naso sistema
produtivo facendo .entrar ao agro galega no capitalismo
máis competitivo e salvaxe, para o que non está

preparado, apresentado como única alternativa válida.
Vacas importadas fronte ás autóctonas, pensos fronte
á forraxes, ganderia intensíva fronte aos pastos,
dependéncia multinacional fronte a interrelación de
cultivos, sanidade antibiótica fronte a saúde natural. ..
Ese sistema estase a vir agora abaixo porque os
consumidores, cada vez máis sensibilizados, reclaman
produtos máis naturais e sans. Non se trata de voltar aos
tempos.da fame, nen que a maior parte da povoación
non poda comer vitel¡:¡ ou polo a diário, sen9n de
compaxinar a agricultura tradicional cos adiantos, pero
sen atentar contra a própria natureza que, ªº fin, pbr
múltiples vieiras, acaba voltándose contra o própio home.
Non é unha proposta nova, xa a apresentaron hai
unha dúcea de anos os sindicatos agrários da
Coordenadora Europea, na que se integra o SLG.
Tampouco é unha iniciativa utópica, cada vez son
máis as explotacións que se suman, con rentabil idade,
·
a esta fórmula.
Galiza está en mellares condicións que ninguén, pois
ainda non abandonou totalmente os cultivos e formas
tradicionais, para posicionarse no mercado
internacional antes de que os demais o faga á forza.
Só é preciso mudar a política agrária oficial. Só é
preciso defender aos labregos e non ás multinacionais.
Agora é un bon momento cumprindo co refrán de que
"non hai mal que por ben non veña':.+ ·
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enfermidade lle foi trasmitida de
nai a filia , "ainda que pode ser o
'máis probábel". As primeiras notícias oficiais talaba de que tora
a aboa a que lle transmitira o
mal á neta, pero como a aboa
viña de Cantábria, esta comunidade protestou oficialmente e
retirouse esta hipoteses.

Para esta pergunta existen múltip,les confostacións pero nengunh~ definitiva

Quen toleou á Parrula?
Na Galiza, os nome ás vacas
non se lle poñen asi como asi,
sempre foron aquelados á fisonomia do animal. A Parrula é un ,
nome que indica moito. Mostra
cariño, preferéncia, pero, ao
me~mo tempo, algo de aprosmo, o síntoma da enfermidade.
Estaria destinada. Foi unha
coincidéncia. Por que? Esta é ,
a pergunta que todos se fan.
"As primeiras análises eran confusas por mor das mostras mal
tomadas". Asi xustifica Juan Badiola o retraso en dar a coñecer
as análises da vaca Parrula,
que tardaron 22 dias, cando o
normal son catro. O director do
Laboratório Nacional de Referencia , sito én Zaragoza, afir-·
ma que están plenamente preparados para detectar esta en fermidade. Por que mandaron
lago as mostras a analisar a ou tro laboratório, a Inglaterra?
"Para estar plenamente' segu ros", contesta.

Os gandeiros de Enxerto e da
Aguada, así como outros consultados por terras de Chantada, están convencidos de que
esta enfermidade foi trasmitida
pala "semilla que lle puxeron a
vaca ". Alguns van máis alá e
afirman que "non damos controlado as -semillas que veñen de
fóra e, nesta guerra comercial ,
métonos as enfermidades que
queren ".

Casualidades?

O deputado' do BNG, Emilio López ·Pérez, que visitou a parróquia da Aguada, afirma que hai cousas que non vé ainda moi claras
neste proceso que detectou a primeira vaca tola na Galiza. A fondo, a palleira e establo da casa do Patelo.

O vetc .·inário que tratou . á vaca,
Xosé Manuel Fernández Lorenzo,
afirma que "en nengun momento
crin que pudera ser esta enfermidade". Na casa do Patelo e todos
os veciños ~consultados din o
mesmo: "nen caía de fuciños, nen
se emborcallaba, nen moneaba
coa cabeza, nen morreu estrapexando. Non se parecia nadiña de
nada ás que vimos pala televisión". O veterinário tamén recoñece que os síntomas non coinciden
cos normais nesta enfermidade,
ainda que si admite "que tiña algun problema de descoordenación, pero moi atenuados".
Tanto era asi que os problemas á
Parrula viñéronlle despois dun
parto difícil, segundo os viciños
(na caso dó Patelo, contestan que
llo perguntemos á Xunta), tiveron
que serrarlle a cria. Nestes casos,
as vacas quedan febles polo esforzo e adoitan ter enfermidades.
Despois a Parrula foi tratada contra \Jn problema de bronquite.
Parecia unha enfermidade tan
"normal" que o dia 20 de Outubro, cinco dias antes de morrer,
xa tiñan preparada a guia da
Parrula para enviala ao matadeiro de Riopedroso. Se non a
mataron en Frilusa e morreu na
corte foi porque os tratantes estaban acampados nas Lamelas,
á porta da fábrica e non deixaban entrar gando.

~

Pero a Xunta, que se saiba, non
realizou controles do penso ,
confiando nos controis rutinários
que consideran suficientes . David Byrne , comisário europeu de
Sanidade e Consumo acusou a
Alemaña e ao Estado español
de "tardar moito en prohibir os
pensos feitos con fariña procedente de restos de animais".

A Xunta anunciou que ian pagar o gando .ao prezo do mercado, pero os viciños per·
guntan se o prezo do mercado é o de antes de detectarse a enfermidade ou o de agora, cando baixou un 40 %. Na imaxe, a Parrula subindo ao camión.

porque a Parrula durniia ao
quente, en mulimada, por algo
era a vaca mimada da casa_
Era unha ..grande desgrácia para
a família, pero nen eles nen no
lugar agardaban o que se lles ia
vir encima. Comezaron a chegar
os veterinários polo lugar, máis
de cinco en dias distintos e a facer perguntas sobre a vaca; o
que comia, de onde viña, cantas
· filias tivera, miraron e remiraron
o libro da explotación. Os do Seprona tamén andaban de rally
polo lugar, segundo denominacion dos viciños. E os da Xunta
tamén apareceron. E lago a Garda Civil. "Enxerto aparecia tomado e até os cans pararon de ladrar tan roucos como estaban "_

Ao morrer a Parrula tiveron que
levarlle os seus crotais (chapa
identificativas) ao veterinário oficial para dala de baixa_ O mesmo que hai que facer se se vende ou se ·mata. Foi este veterinário quen decidiu que era millar mandala a analisar para saAquelo . non cheiraba ben e, ainber as causas da marte, non fo- · da que a vaca non fedia por si
ra a ser calquer andácio que inmesma, deron a arde de desenfectase ás demáis. Os veciños
te rrala para ser incinerada eh
tamén quedaban máis tranquiOurense. Comezaba o pesadelo
los con que asi se fixese.
para os do Patelo, para os de ·
Enxerto e para os gandeiros de
Pero a Parrula foi enterrada perGaliza. O 22· de Novembro conta do Enxerto, no monte da Pefirmáron lles oficialmente a enna da Moa. A sua marte levanfermidade da.vaca.
tou tan poucas sospeitas que
nen sequera se queimou con
Por que enfermou?
cal, como tadoita a facerse desde sempre cando os labregos
Maria Cabo, a dona, xura e perpensan que morreu dunha infecxura, como se fixese falta, que
ción. Tampouco se tomou a pre"as nasas vacas non comian nacaución de desinfectar a corte,
da raro, sobré todo . pasto". ·O
....

penso deles "é natural e ben
san. Nunca tivemos problemas
_ con el, nunca nos saiu mal unha
partida, como a outros".

veterinário tamén o corrobora
afirmando que , "algun penso dáballe, sobre todo neste tempo ,
no que é necesário apoiar a sua
alimentación con el".
Pero o mesmo penso que comeu a Parrula coméronó as outras, e as de várias explotacións
máis da parróquia. O encarregado de levarlle o penso afirma
que "o Patelo poucó lle daba'', e
tamén xura e perxura que o

A.

Enrique González, decano da facultade de Veterinária de Lugo ,
afirma que a causa do mal da
Parrula ten que estar na inxesta
de "penso contaminado con
prións". Non atopa outra hipótese creíble. Por que colleu lago o
mal a Parrula e non as outras oito, ou moitas outras que comeron da mesma partida de penso? Enrique González sostén
que é cuestión xenética, "unha
predisposición que leva a que,
adquirido o prión por vía intestinal, a uns animais se lle. desenrole con máis facilidade ca outros, pois o prión produce variacións en proteínas normais que
se convirten tamén en prións".
Juan Badiola, pala sua banda,
afirmou que non se sabe se a
EIRÉ

Enrique González non se mostra moi de acordo coa trasmi sión pala via hereditária. Afirma
que "se pensamos que se transmite por heréncia e, tamén, por
contáxio a outras vacas, estaríamos admitindg a imposibilidade
de atallar o problema". González non é partidário de matar as
vacas que estiveron en contacto
coa enferma e sostén que onde
hai que atallar as medidas, mesmo pala yia policial "é nos alimentos dos animais".
Afirma González que se está
penalizando aos agricultores
matándolle as vacas, mentres
non se incide para nada nos que
comercializan "alimentos que
non son sans". O decano de Ve.terinária de Lugo considera que
"na Galiza é onde menos cabia
agardar un caso e moito menos
nunha pequena explotación onde as vacas comen moito pasto
e pouco penso. Nada teñen que
ver coq.s gandeirias intensivas".
Pois xa é casualidade lago que
esta espécie de lotería lle vaia
tocar a un pequeno gandeiro ,
dunha pequena aldea, na curota
dunha cuiña na aba do Faro, alá
nunhas terras bretemosas , cunhas xentes moi consevadoras
que seica seguen ancoradas no
tradicional sistema de explotacións gandeiras e teiman en tratar ás vacas coma da família e
mantelas co que lles dá a terra
que traballan.
Ou seria unha ruleta rusa? Dase
a circunstáncia que Alemaña e o
Estado español eran os dous
únicos membros da comunidade
que non tiñan casos coñecidos
de vacas tolas. Quieto parado ,
Alemaña sí, seis, pero demostrou que viñeran de fara. Estes
dous paises foran tamén os únicos que, confiados, non tomaran
medidas para prohibir os pensos
de engorde con fariña animal.

Venc~rá Xosé á. desgrácia?

Tamén foron os dous que, a se_mana antes, tomaran a decisión
de pechar as suas fronteiras a
outras ·carnes de vacun da UE.
Oecia unha senténcia grega que "o ináis desgraci~do dos homes é , E, mira ti, aos poucos dias, en
aquel_que non sabe soportar a desgrácia". Xosé Yázquez soubo soporAlemánia e no Estado español
tar até de agora as desgrácias coa cabeza alta, como levan os reís a
aparecen dous casos. Agora xa
coroa para que non lles caia. Seguramente Xosé repoñeríase C_llntra
está toda a UE infectada. Xa
a adversidade como fo¡ capaz de ollar como lle levan todas as suas
non se salva ninguén. Xa o ministro español Arias Cañete non
vacas, todo o seu capital, polo que loitou tanto tempo, mesmo na
pode ir fachendando e tendo
emigraciói1, e lle deixaban valeiro un establo recén construido, poraos outros ministro até ás cinco
que a verdadeira sabiduria está en non aéusar a ninguén, nen a un
da mañán sen deitarse empemesmo sequer, da própria desgrácia. E Xosé .non o fixo, non o fai.
rrenchado en acentuar os conPero non existe desgrácia que non poda aumentar. Xosé terá que entrois españoles á carne de fóra,
trar no cárcere nos próximos dias para cumplir unhél pe1ú de seis
coma na última reunión.
anos por violación. Os que o coñecen negan que fose capaz de tal
cousa e fa lan de amoríos sabidos entre el e a moza. Pouco importa
Sexa como tora, o único que
agora. Cando estivo a prime ira vez na cadea, Xosé díxolle aos seus
está claro e que "eu non fun
amigos que se tiña que voltar que se mataba. Séneca sentenciou, "o
quen a volvín tola" ,' como afirouro próbase con lume, os homes coa desgnkia". •
íl)a Xosé Vázquez, dono que

o

'

foi d.a Parrula. •
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Os empresários e Fraga coidan que abandonar aCEG era omellar que podia facer

Todo o espectro político
celebra a dimisión da Ramilo
-0- G. LUCA

Un António Ramilo xeremiaco,
contrafigura daqueloutro presidente da patronal que acusaba
en 1978 de terrorismo·aos sindicatos, anunciou en Santiago
que tiña que dimitir por culpa de
administradores desleigados
que abriron na Confederación
de Empresários da Galiza {CEG)
un cráter de máis de mil millóns.
As seccións provinciais da patronal, que compoñen a xunta
de vice-presidentes da CEG,
- non puido disimular on seu alívio pola marcha do ex-procurador das cortes franquistas.
Formado políticamente nos consejos económicos do sindicato
vertical (tora presidente do de
Pontevedra), Ramilo dera probas
dunha res isténcia inagotábel á
nova realidade dos comités de
empresa ou aos concellos governados polos demócratas. Ramilo
non agachou nunca a sua devoción fraguista nen deixou de traballar nas campañas eleitorais
polo PP. Integrado nunha estrutu ra patronal de Estado algo
máis matizada nas suas preferéncias dereitistas, o dimitido
presidente da CEG probou repetidamente que non tiña madeira
nen vontade de tallar un perfil democrático para un tempo distinto.
Fraga foi consciente desta cegueira de Ramilo, utilizouno como muñidor eleitoral e librouse
del ao ter notícias dos graves
problemas internos da CEG.

O secretário acusa
A sorpresa de Ramilo foi grande.
En privado confiaba no respaldo
de Fraga, Cuevas e se cadra de
Aznar, polos favores prestado.
Considerábase satisfeito con embarcar sobre a presunta incapacid ade do secretário da CEG as
cantas escandalosas dunha crise
de grande calado. No primeiro,
veuse de cara coas declaracións
de Rafael Sánchez Sostre, o secretário purgado en previsión do
escándalo da débeda, que se negou a ser cabeza de turco. Sánchez Sastre dixo que el deixara
cen millons de pesetas en caixa
na altura da sua dimisión como
secretário xeral e que ao cabo, a
recente auditoria revela débedas
por máis de mil millóns.
Non se comprende agora como
unha organización tan plural nas
opcións políticas internas, con
maioria de pequenos empresários, puido pasar en silenzo o
comportamento histriónico dun
presidente que o 7 de Setembro
pasado visitaba ao presidente da
Xurta para oferecerlle o seu voto
incondicional e apaixoado nas
vindeiras autonómicas. A Asociación de lndustriais Metalúrxicos, o primeiro seitor empresarial
do país con 234 empresas e máis
de 200.000 millóns de facturación
anual, pedira a dimisión de Ramilo e criticou duramente a sua primeira reacción pública, na que
centraba todas as responsabilida-
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Catro persoas falecen polo temporal
Mália seren frecuentes, Galiza semella non estar preparada para os fortes temporais. O vento do Martes 28 de
Novembro pola tarde deixou catro vítimas mortais no país. Unha delas, unha nena de once anos, morreu en Vilanova de Arousa cando se
desplomou unh a grua dun
edifício en
construción no
centro da vila.
No mesm·o acidente faleceu
un dos obreiros
que traballaba
na obra. En
Sanxenxo morria Un ha muller O guindastre derrubado polo vento en Vilanova.
ao cairlle unha
árbore enriba, en frente da sua vivenda. No Val do Dubra,
o falecido era un viciño ao que lle cairon dous piñeiros enriba do coche na estrada que vai deste concello a Compostela. Ademais das vítimas mortais, o temporal deixou
ver a febleza dalgunhas construcións como novas escalas
e institutos e o perigo que supoñen, nestas circunstáncias
metereolóxicas, valados publicitários e placas de uralita. •

5

Paro xeral no ensino pola falta financiamento ·
A xornada escolar do Mércores 29 estivo protagonizada
pola celebración dun paro xeral apartir das doc·e e média
da mañá, que convocaron os CAE, CAF e Galiza Nova para peder máis financiamento para o ensino médio e
universitário. As organizacións convocantes cifraron nun ·
80% o seguimento da folga. Ademais houbo
concentracións nas ·sete cidades e nas vilas de Mondoñedo, Burela, Foz, Viveiro, Xove, Oleiros, Sada Culleredo,
Betanzos, Miño, Narón, Ortigueira, Pontedeume, Fene,
Bueu, Marin, Cambados, Ogrobe, Tomiño, Tui, A Guarda,
Muros, Noia, Lalin, Melide, Arzua, Ribadávia, 'Meira,
Sárria, Fonsagrada, Seoane, Monforte, Santa Comba,
Brión, Bertamiráns e Padrón. No ensino médio segue a
denunciarse o aumento de partidas para os centros privados en detrimento dos públicos, asi como o feito de que
6243 alunas quedaran sen praza nos ciclos formativos.
Na universidade critícase o incremento das taxas universitárias e a redución das bolsas de axuda. +

Con Ramito desaparece un franquista residual que non comprendeu a evolución da direita. Na fotografia acompaña a muller de Franco na Praza da Constitución de Vigo.

des sobre a ruin administración
do secretário dimitido.
Dentro da CEG, as reaccións á dimision de Ramilo están expresadas coa medida de comedimento
que linda o secretismo a aoostuma a patronal, pero revela sobradamente o vento de fronda que
zoa sobre a confederación. Unha
porcentaxe importante das cuotas
de asociados da C EG proceden
da grande pranta comercial e sobre todo do Corte Inglés, unha
presión intensa e constante dentro da patronal pola liberalización
de horários e prezos que a maiori a dos comerciantes integrados
na asociación patronal consideran
unha senténcia de morte para os
seus negócios.

AAudiéncia Nacional
decreta prisión i11condicional para Oubiña

milo estaba disposto a asumir.
A acusación do ex-scretário Sánchez Sastre retírese en concreto
aos gastos de Ramilo a conta
dos empresários, cunha contundéncia letal: "Oficialmente Ramilo
non tiña salário na CEG pero os
empresár:ios galegas pagan os
luxes das suas viaxes. Indo a
Brasil por exemplo, mentres Fraga e o resto da comitiva na que
figuraban outros empresários)
ocupaba a clase turista, Ramilo
viaxaba en primeira. Chegando,
transladábanse en autobuses·
aos hoteis, agás Ramilo que alu.gaba unha limousine. Para viaxar
de Santiago a Porto alugara tamén un helicóptero".

A preocupación de Ramilo ; comentada durante a rolda de
E se os pequenos comerciantes
viven a chegada da concentraprensa na que anunciou a dimisión , por non pasar a história só
ción de capital, as suas sinérxias e os investimentos enormes
pola anécdota derradeira da déen publicidade como unha combeda de máis de mil millóns, provoca naturalmente a pergunta
peténc1a desleal, moitas empresas metalúrxicas esperan da
por eses outros méritos compenCEG capacidade de intervensatórios na carreira política e proción para non· te( que pechar,
fisional do empresário. No priforzadas pola competéncia cremeiro dos aspectos, e como se
cente da terceirización da proapresuraron a comentar repredución nas grandes prantas.
sentantes s·indicais e políticos,
con Ramilo desparece un franEstes empresários en agonia
quista residual que non se cortapagaban os gastos de Ramilo
ba a língua para aldraxar aos traballadores en taiga de 1972. Cocomo .acompañante de luxo das
mo empresário, é o unico granivisitas de Fraga aos emigrantes
teiro que salda en anos próspeenriquecidos en América, moiros para o sector un ·negócio fatos deles franquistas, situados
miliar que estaba, segundo todos
nos servizos e apaixoados da
globalización. Os votos da emi- . os vaticínios, na mellar posición
para afrontar o futuro. Para fataligración, verdadeiros intereses
dade de Ramilo, a investigación
de Fraga 11as viaxes trasatlántida débeda da CEG promete forcas, contaban co protagonismo
necer ainda un caudal de infor·colaborador 'do presidente da
CEG, representante duns asomación de mal acomodo para
esa biografia apolínea que el esciados ben máis plurais políticaperaba riscar sen problemas.•
mente do que o franquista Ra-

Con moita forza para emprender unha batalla,. segundo
seu avogado, Laureano Oubiña chegou O Martes 28 a
Madrid e comparece1,.1 na Audiéncia Nacional ao dia segu inte. Ali foi decretada a prisión incondicional para o
arousán. Na sala do Penal comunicáronlle a condea de
· catro anos e catre meses por coorganizar o transporte de
5.741 kilos de hachís confiscados en 1997. Ademais asala do Penal xa comezou xulgar aos outros implicados no
alixo de 6.000 quilos de hachís atopados na Operación
Mencer. Oubiña tamén está imputado pelas doce toneladas
atopadas en Outubro do pasado ano polo Servizo de Vixiáncia Aduaneira. A Laureano Oubiña, que se topa en Alcalá
Meco, tamén o Gondean a pagar 2.400 millóns de multa.•

ADeputación dalle
35 millóns á Fundacion Cela
O presidente da Deputación da Coruña, Xosé Lois
Torres Colomer e o Prémio Nóbel de Literatura Camilo
Xosé Cela asinaron un convénio segundo o cal a institución concederá 35 millóns de pesetas á Fundación do
escritor. Con este diñeiro a Fundación Cela ten previsto
adaptar o inmóbel número 6 da Casa dos Coengos como parte das suas instalacións en tria Flavia. A Deputación coruñesa vai colaborar con outras institucións e
empresas na financiación da reforma arquitectónica que
dotará a actual sede dun auditório con 188 prazas, ·
novas salas de biblioteca e de exposicións e unha aula
de informática.+

Peden que non se teñan en conta as drogas.
e o alcool.no asasinato de Beatriz Garaboa
O Xoves 1 de Decembro pode coñecerse a senténcia polo
asasinato en Ribeira de Beatriz Garaboa. Galiza Nova, organización na que militaba a moza, solicitou a aplicación
da pena máxima e que non se aceiten como atenuantes o
"o feito de que o agresor -tivera bebido ou tomado outro tipo de drogas". A organización xuvenil tamén manifestou a
necesid.ade de que se tomen as medidas legais e sociais
necesárias para que non se repitan casos como este. Para este Xoves 30, diferentes organizacións feministas
teñen convocada unha concentración diante dos xulgados de Fontiñas, en Santi~go, onde se celebra o xuízo. •
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HONESTO LLUCH
JORDI CLIVILLÉ
Este artigo non estaba previsto que tivese
resurximento de Cataluña despois do desastre de 1914. Tiña en proceso de public.a r
este contido, era froito da reflexión e non
diversos estudos sobre o tema.
do sentimento. Probabdmente a medida
que nos facemos vellos os sentimentos se
Foi un home sinxelo. Lembro unha anécacentuan e a cada máis o corazón supera á
dota que vivin cando era ministro e que o
mente. Non é un signo de decadéncia, podemostra. Unha mañá, máis ou menos ás
la contra, é un signo -de madurez; se os
oito, entrei a tomar un café nun bar perro
anos non nos humanizan significa que non
da delegación do Govemo en Barcelona. O
ternos aprendido nada no transcurso da
nosa vida. Dóeme probar estaba en obras e as
suas· condicións hixiéfundamente o asasiñanicas eran deplorábeis.
to de Ernest Lluch, o
feito de que me doa é
O proprietário, ao enpositivo; a dor, neste
trar, d íxo me, "fíxa te
hone~tidade,
caso, é un signo de
naquel tipo do currun. cho, é igual que o mique sigo vivo.
nistro de sanidade, se o
Oesgrac i adame n te
fose seguro que me pechaba a baiuca" . Ao
non podo dicer que
Ernest Lluch fose meu
me virar constatei que
amigo, non tiven a
efectivamente era el e
llo comentei. Rindo e
sorte de gozar da sua
dirixíndose ao proprieamistade. Coñecino
pero, primeiro na
tário díxolle "que máis
clandestinidade, despois coincidimos en
quererlas, que che dese esa publicidade".
moitas ocasións. A sua conversa sempr·e
Estaba tomando un bocadillo de respetáfoi enriquecedora, non tan só interesante;
beis dimensións e comentoume, "estou alsenón tamén chea de novas e profundas
morzando como Oeus manda. Parece que
ideas. Era un home valente, consecuente e
os ministros só almorzan café con leite e
traballador, a sua principal virtude, sen
unha pasta, que é o que me darán de aqui
embargo, era a honestidade, esta cualidaen <liante".
de, disting'uíao. Hoxe, a honestidade está
Vino por derradeira vez en Irun, o pasado
obsoleta ou como mínimo valeira de contido. Ser honesto é a esixéncia básica para
29 de Agosto, na homenaxe a Coµipanys.
ingresar na Masonería, tan estrita á hora
Non só se aderiu, senón que participou acde admitir a alguén no seu seo. Foi un hotivamente formando parte da Comisión. A
sua participación foi a título persoal e exme enciclopédico, os seus coñecementos
non se limitaban á economía, era un enpresoume a sua tristura polo feito de o seu
tendido en música, literatura, cine e partipartido non ter tomado unha actitude máis
cipativo en todo aquelo que puidese inciposit_iva. Naquel acto, para el e para moitos
dir en mellorar a sociedade.
de nós, homenaxeábase non tan só ao presidente, senón tamén ao sacrifício do povo
Cando un alumno ·ne perguntaba o motivo
basca, ao que tanto amaba, até o ponto de
polo cal tiña escollido a camúra de econóasumir riscos, senda conscente que estes o
micas, non respostaba como a maioria· dos
habian levar á morte.
cátedras exibindo unha vocación irresistíbel. Explicaba que durante o servicio miliSon conscente de que este artigo nada notar un compañeiro lle dixo que . estudaba
vo aporta á figura de Ernest Lluch; estes
Económicas, Ernest perguntoulle en que
dias xentes do seu entorno político, acadé:
consistía esa carreira, o compañeiro resposmico e persoal, glosaron a sua irrepetíbel fitou que non era nen ciéncias nen letras. El,
gura. A miña aportación é pobre, os sentique tiña curiosidade por todo, decidiu estumentos sobrepasaron a miña capacidade de
dala. Non é casualidade que a sua especialiexpresj.ón.
dade teña estado precisamente na História
da Economía, disciplina que comprende
Un derradeiro apunte que enaltece o seu
. non tan só o pensamento económico e a
compromiso con Euskadi. Hai uns poucos
sua evolución no tempo senón tamén as
dias, falando co profesor Fabiá Estapé, cosuas consecuéncias no ser humano. Emest · mentoulle o contido dunha conferéncia
Lluch foi un humanista. Desde o seu "exíque pensaba impartir, na Universidade de
lio" en Valéncia especializouse· no estudo
Oeusro; a semana vindeira. O profesor adda Cataluña do século XVIII investigando o
vertiu que o seu contido o poria no _pon~o

'O seu amor ao país.,
_a sua
a sua entrega,
condeno uno"

Ernest Uuch e Odón Elon:a nun acto na universidade Pompeu Fabra.

de mira de ETA e que debía suspendela.
Lluch retrucoulle: "Se a suspendera nunca
xamais poderia mirar á cara dos meus amigos bascas". O seu amor ao país, a sua ha-·
nestidade, a sua entrega, condenouno . Sir-

van estes apuntes para render unha homenaxe de admiración, respeito e estima ao
honesto Emest Lluch. •
}ORDI CLJVIUÉ

é economista.

Xosé Lois

Compostela na historia
de Euloxio R. Ruibal

Os camiños de Santiago semellan
conducir ao misterio: Compostela,
cidade xurdida da inventio-revelatio
do sartego dun corpo santo
¿Que había no monte .Libredón antes
de se converter no locus Sancti iacobi?
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~O enfermo morreu depois de once meses de agonía

A clínica do Opus Dei en Navarra cobra trinta millóns
.

.

.

por un tratamento de cancro idéntico aoque oferece o Sergas
,(

~

•

~

J

G. LUCA

A Clínica Universitaria de·Navarra, propiedade da universidade pri- ..
vada do Opus Dei, en lruñea {Pamplona), capta un importante número de pacientes galegos, sobre todo de cancro e en situación
terminal, que buscan un tratamento alternativo. A ciéncia médica
os farmacos deste hospital son semellantes en todo aos da medicina pública. A diferéncia está no alto prezo da clínica privada.

e

· Hai famílias arruinadas nesta
estar. O normal nestes casos, é
viaxe final a busca dunha soluque a enfermidade siga o seu
ción. É o caso de X. Pérez, de
curso porque os tratamentos e
Baredo (Pontevedra). que paa tecnoloxia médica son iguais
gou trinta millóns polo trataca os da asisténcia púDlica.
mento do seu tillo enfermo terCando chega o desenlace, dinminal de cancro. Traballador
lle aos familiares que a responxubilado cunha pequena pro sabilidade foi deles por non ter
piedade e algúns aforras , o
acudido antes. Porén , as veces
contratante dos servizos médihai algún paciente que escapa
cos da Clínica Universitaria de
da média e mellara, o que serNavarra , fica sen
ve para engordar
casa e sen chouo mito da clínica
sa , como o la privada".
brego rebentado
poderosa
polo cacique que
Nos Estados Unidebuxara Castedos, outros cen coartada
lao. O médico de
tros de exceléncia
cabeceira do
sentimental
para tratamentos
Sergas indicárade cancro_. como
de non aforrar
lle meses an tes
poden ser a clínique o diagnóstica Andersen , ou
nengun
co da cl ínica do
a Mount Sinai de
Opus De i e ra o
sacrificio familiar Nova York , non
mesmo que lle
admiten enfermos
por salvar a vida terminais para
prescrebera a
asisténcia públ inon romper a esdo enfermo
ca. O meditatística de éxito.
camento adm iNestas consultas,
de cancro,
nistrado foi idénos norteameritico coas dosis e
o mellor aliado canos recomenas frecuéncias a
dan aficadamente
do negócio
penas cambia seguir aqui o tradas . O pacente
tamento.
das clínicas
morreu .

~':";;
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privadas.

O xefe de oncoloxia do Hospital
Xeral de Ovieu
sinal a b a
na
asambl ea anual
da Sociedad Española de Oncología , celebrada
en Outubro pasado en A Toxa,
que os tratamentos das clíni cas privadas son en todo com parábeis aos das públicas. A
diferenza está na hostelaria ,
na xest ión e no prezo. A re cente PET (siglas inglesas de
tomografía con emisión de positrones) , coa que se pode
diagnosticas o degrao de extensión do cancro , xa está dispon i be I nas clínicas privadas
pero non na maioria dos hospitais públicos.

Probas
en dous dias

O especialista
da sección de
Oncoloxia do
Hospital Xeral de
Vigo ,
Doutor
Martín Lázaro ,
explica que en xeral a diferéncia apreciábel no tratamento
do cancro entre o sistema pú blico e o privado está na marca
dos fármacos e nos esquemas
de administración. "Pero o tratamento é basicamente idéntico. ·ramén cámbia o prezo da
asisténcia. A un paciente ·que
estamos tratando no hospital
déranlle na Clínica Universitária de Navarra un orzamento
de sete millons de pesetas .
Nun esquema de aplicacion diferente, o tratamento era o
mesmo que o de aqui".

Na reunión da Toxa escoitáronse voces que reclaman unha
postura máis belixerante dos
oncólogos para facer fronte á
captación de pacientes terminais con destino a clínicas privadas, as máis das veces sobre a poderosa coartada sentimental de non aforrar nengún
sacrifício familiar por salvar a
vida do enfermo.

Outro aspecto distinto é o da lista de espera. "No sistema público as probas de diagnóstico poden tardar de 2 a 3 semanas explica o doutro Lázaro-, pero
nunha clínica privada coma a de
Pamplona ou as de Madrid e
Barcelona, as probas están listas en dous dias".

Non se requ'ire moita agudeza
para pescar no ria revolto da
angúria causada por' unha. doenza grave. "O que fai a Clinica do Opus non se pode calificar de ético- di un médico de
asisténcia primária do Sergas-.
En Navarra non recusan nengún doente, por mal que poida

Entre os pacientes do sistema
público, os agrávios céntranse
nas dificuldades de diagnóstico, ás veces con tres meses ou
máis de espera para un enfer-.
mo ser tratado óncolóxicamente. Tamén se producen queixas
pala fragmentación da onx0loxia entre os especialista de

bioloxia molecular, a radioterapéutica e a
ciruxia. Nos departamentos de
oncoloxia dos
hospitais públicos dinque a
discusión en
sesión clínica
anula o risco
de dispersión :

En moitos ,casos,
a
recomendación
Na asemblea anual da Sociedad
·dunha clínica privada ven dende
Española de Oncologia, celebrada
dentro do sistema
en Outubro pasado na Toxa,
público. A primeira
chamada do dedeclaraban que os tratamentos
mandante de asisténcia ao teléfono
das clínicas privadas son en todo
948 296292 de
Pamplona, é descomparábeis aos das públicas.
viad a decantado
A diferenza está na hostelaria,
ao departamento
Outra pexa é a
de orzamentos.
,. na xestión e no iS)rezo.
Unha
co'nsulta
fractura entre a
investigación
custa 50.000 e a
oncolóxica básiestáncia diária coca e a ratina da
ma un l:iotel de
sivo a partir da alarma do
asisténcia pública. "É certo que
cinco estrellas. Despois do indiagnóstico de cancro. Estanas clinicas privadas hai mais
greso e éla primeira demonstrablécese unha carreira contra o
facilidades para usar fármacos
ción. de velocidade nas probas
tempo para atallar á enferminon aprobados pala Lei, pero na
de diagnóstico, o tratamento
dade. Pero a partir das pripública poden solicitarse sen
pode complicarse sen prévio
meiras probas, a información
problemas por uso compasivo".
avi~o até costar unha fortuna.
ao enfermo e familiares desaparece. Unha familia de VilaAs fallas do sistema público non
Despois de o Sergas recosar o
garcia con dous pacientes (un. reintegro de gastos por asisempecen a sua capacidade ~
adolescente e unha muller ·de
calidade, ainda que vários méditéncia en clínicas privadas, a
60 anos) tratado en Pamplona
maioria dos casos de cancro
cos do Sergas admiten que o
resume asi a sua experiéncia:
trátanse no sisí ema público .
aspecto crítico da competéncia
"Atemo.riza a falla de ética
Non por isa deixan de producirda privada é a velocidade con
dun hospital que se convirte - se consultas e tratamentos en
qúe se trata cada caso .
nunha máquina de xestión e
hospitais coma o de lruñea que
que aumenta a canta de gascustan fortunas ainda que seO perfil urxente do tratamento
tos do paciente sen consu[tarxan idénticos aos da as isténcia
nunha clínica coma a do Opus
lle nada".
san itári a pública. +
' en Navarra considérase deci -
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Anova lei benefíCia os xigantes do sector
O emperador
espido

Os construtores galegos,
apartados da contratación estatal
~

C.L.

O sector da construción está ben preocupado nestes
momentos en Galiza. A decisión do Governo central de
aumentar os requisitos económicos para o acceso das
empresas privadas aos concu.rsos públicos de obras
pode supor a desaparición
de . moitas sociedades ·q ue
se adican a estes labores
desde o país galega. A Federación Galega da Construción exixe do Executivo auto. nómico unha actuación clara
para evitar unha creba moi
prexudicial a todos os niveis.
A reforma da Lei de Contratos
das Administracións Públicas
significa que todas as empresas
que queiran acceder a concursos estatais para obras teñen
que acreditar un volume de
1.600 milló11s de pesetas en contratos de licitación se queren recibir a máxima pontuación. A
avaliación é responsabilidade do
Ministério de Economia. Até agora, a cifra de volume mínimo estaba nos 400 millóns de pesetas.
Outro dos cámbios retírese ao
cadro de traballadores dispoñí-

bel e á maquinaria coa que se
canta. Por este motivo, moitas
das compañias galegas non poderán optar aos grandes contratos e só poderán participar dos
investimentos estatais en calidade de subcontratados.

contratacións, un bon modo de
aproveitar as sinérxias mantendo as xerarquias de poder económico, co fin de manter o estátus da média dúcia de xigantes
que superan os 500.000 millóns
de facturación anual.

Para o presidente da Federación
Galega da Construción, António
Fontenla, se esta reforma vai
adiante' só o 1o por cento das
empresas poderian conservar a
sua posición nese mercado, co
conseguinte risco de desaparición para 400 ou 500 grupos, incapaces de cumprir eses critérios
mínimos. "Estámonos enfrontando a unha ameaza sen antecedentes, unha debacle que pode
ser fatal para o conxunto da economia galega", afirmou o presidente da asociación empresarial.

Apoio institucional

A medida do departamento que
dirixe Cristóbal Montara beneficia, principalmente, ás grande~
indústrias da construción do Estado español, que conseguen,
deste modo, reducir o club dos
candidatos ao pastel dos ricos
investimentos do Tesauro público. A dinámica de crecimento
explosivo no sector fai cada vez
máis necesário compartir as tarefas nas obras, mediánte sub-

Negociar
en Palestina

Os construtores reclamaron
apoio das institucións para
axustar a reforma aos intereses
do sector en Galiza. De momento, o governo de Manuel Fraga
limitouse a pedirlle por escrito
ao ministério maior atención aos
problemas dos construtores e
unha visión máis ampla da política neste eido.

O atentado que matou a
dous colonos e malferiu a
cinco escolares en Gaza (dia
20 de novembro), sinala un
tempo distinto na guerra de
Palestina, segundo indica
Michel Warxansqui na
revista ROUGE. "Porque
desta fo¡ un comboio
protexido polo exército de
Israel nunha estrada
controlada e patrullada
militarmente e a poucos
metros dunha das colónias
máis provocadoras,
instaladas no corazón da
banda de Gaza.
Repeteremos as palabras da
pequena Orit, unha das tres
fillas da familia Cohen,
feridas no atentado Por que

En opinión de Fontenla, é fundamental que se movan politicamente todos os implicados para
facer posíbel unha contrarreforma que asegure o futuro do sector económicó máis activo en Galiza e que r'existra unha gran parte das altas de emprego. Esta
tendéncia, -en palabras do presidente dos construtores-, veríase
truncada. "Só cunha resposta rápida e eficiente podemos salvar a
situación e saír adiante, non só
os construtores, senón toda a
economia galega", manifestou.+

vivimos na colonia de Kfar
Darom , para que nos maten}
Educar nenas neste lugar
odiado por un millón de
palestinianos é xogar a
ruleta rusa. Irnos cara a
confrontación total e o final
das negociacións ?. O
Governo de Barak ten tres
opcións: 1- Declarar a
guerra a Arafat e aos seus
até o esmagamento total,
unha opcion que pode levar
a .g uerra xeralizada e a unha
intervención internacional.
2- Aceitar unha forza
internacional de
interposición. 3- Unha
acción militar prolongada
que causaria danos á
dirección palestininiana e á
poboación dos territórios
ocupados. Esta variante
implica chamar a reservistas
e provocar un seguro
movimento social contra a
ocupación. As tres variantes
levan ao reinício das
negociacións, con ou sen
!asir Arafat". +

A arte de Luís Seoane en Sargadelos
AxendaaxJl
ANOSA TERRA
• Impresa a 5 tintas en seis idiomas.
• Cosida a fio, ·con marcador, acabamento
da capa en coiro rexenerado.
• Papel verxurado 90 glm2 crema.
• Tamaño: 22 x 26,5 cm.Off-.R1A·.

~O,
para os nasos leitores:
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22sopta
Nome .. ...................................... ..... .. .... . Apelidos ......... ... .... ..... ....... ..... ... ............ ..................~ ..... ......... ........ ........ .. .......... ..
Enderezo ........ .. ...... ............ ... .......... .

............. .. ......... .. ....... ............ ......... ...... ......... ... ........ .. Código Postal ............... ............. ... ............. .
Poboación .... .. ................ ......... ........ ... ....... .

Provincia ........................ .. .................... .

PAGAMENTO DOMICILIADO
Banco / CaixadeAforros Contaoulibreta

DDDD DDDD DO DDDDDDDDDD

Titular ............ ................. ........... .. ... ....................... ... ...... .. ......: ............................ .'.. .... ..... .... .. ......... Sucursal .... ....... ............... .......................... .. ·
Poboación .. ............. .. ............................ N.l.F. ..................... ................ .. ................ .. ....... ....... .................... .. ..... ......... ...... .
Sírvanse tomar nota, e atender con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan presentados
porPromocióris Culturais Galegas (A NOSA TERRA).
Data ...... 1 ... ... 1 .. ... .

Sinatura ·

Remitir unha vez cuberto a ANOSATEB!A. Apartado postal 1371·36200 VIGO
ou por fax ao 986 22 31 01. Máis información no teléfono 986 43 38 30
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Aznar contra
o diálogo
Juan José Baños Loinaz
escrebe en DEIA: "Aznar e os
que fan seguidismo da sua
estratéxia, non falan de
buscar un métodos entre
todos para acabar coa
violéncia, senón de celebrar
elección na Comunidade
Autónoma Basca, de derrotar
ao nacionalismo basca, de
que este abdique dos seus
princípios e que calqueroutra
causa é diálogo trampa. N n é
dos que eren, como a inmen a
maioria dos bascas, que
calqu ra diálogo é m llor que
toda cri pación e d nd sa
perspectiva podemo e perar
ca lquera cousa agás disten ión
e esperanza. Aznar xa non
fala co presidente da
sociedade que mái sofre s
efeitos da violéncia. E tam s
nos tempos do rodela e
calquera esperanza de diálogo
é bana l. "+
TASlO/GARA

Desexo receber .... ........ axenda(s).

Teléfono ... ............................................. N.l.F. ....... ......................... ......... ....... .... .............. ........ ..

James Petras escrebe en LA
sobre a desfeita.
eleitoral norteamericana: "A
reacción xeral en todo o
mundo é de risa polo chasco
depois de W ashington predicar
durante moitos anos un cadro
ideal da democrácia no mundo
e de emitir xu izas imprudentes
e acelerados sobre problemas
políticos do vello mundo.
T amen de enviar emisários
coma o ex~presidente Carter
para certificar comícios no
Terceiro Mundo. Os
norteamericanos enviaron
expertos e cientñificos
políticos ás nacions ex~
comunistas ara daren leccións
de democrácia a estes pai es
en transición. Todas estas
nacións asoballadas,
desprezadas e intimidadas, ven
hoxe ao emprerador espido. A
manipulación e engano das
eleccións foi comprendida pola
maioria de norteamericanos
empadroados e a pesar da
mazadora propaganda, mais
cen millóns de votantes non
foron ás urnas. A rocha da
liberdade ergueuse un anacop
para o mundo albiscar como é
por centro a política dos
Estados Unidos e a sua famosa
democrácia". +

JORNADA

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

......

.,,,.,
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Debe alarmarse a sociedade
ante o caso de "vacas tolas"
detectado no país?
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ados, factíbeis e asumíbeis. Hoxe, cunha povoación rural envellecida e moitas aldeas abandoadas, a recomeridación segue a
ser a de intensificar pero é hora
de formular unha política agrária
completamente diferente, imaxinativa de cara a recuperar o uso
desas terras e que combine a
actividade gadeira, agrícola e forestal. A política forestal debe de
ser un complemento do sector
agro-gadeiro, e non á inversa.

'Que apareza unha vaca tola
non cámbia nada1

En realidade estamos na mesma
situación que hai uns dias. Os
perigos son os mesmos. O único
que cambiou foi a publicidade.
Os escándalos relacionados coa
produción agro-alimentar son
frecuentes, non hai máis que
lembrar o do aceite de colza, as
dioxinas belgas ou as hormonas
empregadas ilegalmente no engorde de toda caste de animais.
O caso das "vacas tolas" non é
máis que outra grave anécdota,
caracterizada principalmente polo pouco que se sabe dela.

A APARICIÓN DO PRIMEIRO CASO DE "VACAS TOLAS" EN CARBALLEDO ALARMOU OS CONSUMIDORES E ESTÁ A RE-

Como explica a sua aparición
precisamente na Galiza?

TOS E FORRAXES PARA A PRODUCIÓN ANIMAL, RÉSTALLE IMPORTÁNCIA ÁS POSÍBEIS REPERCUSIÓNS DA ENFERMl-

A globalización produce un movimento de animais e alimentos
moitas veces innecesário. As importacións masivás de animais
de leite deron lugar a aparición
dunha série de enfermidades, como o IBA ou BVD, que antes non
existian na nosa cabaña. As encef alopatias esponxiformes non
son enfermidades que aparezan
agora de súpeto. O scrapie ovino,
un mal similar ao das ''vacas tolas", coñécese desde hai máis de
250 anos. O mesmo acontece co
Kuru-Kuru en humanos de Nova
Guinea, vencellado aos ritos funerários caníbales nos que se
consum ia o cerebro do difunto .

Eloi Villada Legaspi

Como se concreta a sua proposta?

-0- PAULA BERGANTIÑOS

PERCUTIR NO CONSUMO DE XATO. ELOI VILLADA LEGASPI, ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA E ESPECIALISTA EN PASDADE NO PAÍS, PERO APROVEITA A OCASIÓN PARA ADVERTIR SOBRE OS PERIGOS DO ACTUAL MODELO AGRO-GADEIRO E APOSTAR POR UNHA PRODUCIÓN ECOLÓXICA, A CADA PASO MÁIS DEMANDADA POLOS CONSUMIDORES.

Na Galiza e no Estado importáronse moitos animais vivos procedentes de toda Europa. A enfermidade puido vir en calquera
das viaxes e pola forza tiña que
aparecer algun caso. Pero o
gran problema non está na importación de animais -de Inglaterra ademais viñeron poucoS:- senón na alimentación dos rumiantes con produtos q~e nunca estarian na sua dieta. E normal que
aparezan fenómenos contranatura cando se introducen os cadáveres dentro do sistema de fabricación de fariñas que se lle dan
a comer aes herbíboros. Hoxe o
escándalo aparece entre nós ,
mañá acontecerá neutro sítio.

En que consisten os sistemas
biolóxicos?
Producir por exemplo leite "bio"

é moito máis doado que produ-

-

Cal pode ser a incidéncla do
consumo de fariñas anlmais
aqui?
Con respeito ao gado autóctono
hai poucas posibilidades de que
exista ese tipo de enfermidade. En
xeral os nosos animais aliméntanse con produtos locais porque a
economia nen sequer dá para introducir concentrados caros na
dieta. É por iso que a nivel de sanidade pública, o tema non me
parece tan importante, xa que, insisto, a situación real é a mesma
hoxe que hai unha semana. O
gran problema agora está na publicidade que se fixo. As mensaxes tranquilizadoras que se dan
son absolutamente intranquilizadoras. O que non ·Se pode facer é
dicer que se soluciona o problema
fechando as fronteiras ao gado
francés, cando aqui xa puidera haber animais sospeitosos. Semella
que primeiro se alarma á povoación para despois apr~sentar o caso. Non ten sentido. E léxico que
a enfermidade tamén se manifeste aqui se existen casos en paises
viciños. Ademais as encefalopatias tamén se dan en outros animais como visóns e gatos.

Polo que está a dicer, o problema radica no actual modelo de produción.
O sistema 'agrário ultramoderno
industrial no que afortunadamente. ainda non estamos excesiva-

Se queremos· ter produtos sanos
e de calidade ternos que recuperar o pastoreo, especialmente na
produción de leite. Para que isto
sexa viábel, hai que tomar medidas sobre a prop_riedade da terra
e os seus usos. E necesário pensar na utilización para o pastoreo
das áreas que son tamén forestais e combinar esta actividade
coa produción de madeira de calidade e de producción alimentar
complementária, con castañas ou
landras, por exemplo. Para ser
menos dependentes dos produtos foráneos, compre tamén reto-·
mar o cultivo de cereais como trigo, centeo, tricale, etc. As explotacións teñen que ter un certo
grao de especialización, non poden abarcar todo o que necesitan, pero si unha gran parte. Tense que incorporar xente nova ás
explotacións, cun elevado nível
de formación agronómica. Técnicos que na actualidade non teñen un futuro profisional claro.
Volvo insistir: o futuro é diversificar máis as producións, desintensificar e, a ser posíbel, pasar a
sistemas biolóxicos.

A.N.T.

alimentícia. Aqui afortunadamen- ·
mente imbricados, pero que rexe
na maioria dos paises desenvol- - te utilizamos moitos menos.
vides é unha bomba de reloxeria.
Agora vaise consumir menos
Pero cada vez hai máis sensiblidade e a xente rexeita alicarne de xato, pero hai máis sementos perigosos.
gu ridade na carne d.e polo ou
porcino que a vai substituir ainda
A xente está máis informada e
que non sexan portadores de
as evidéncias científicas cadá dia
prións? En absoluto, no Sul de
son máis claras. Hai que cambiar
Franza, por exemplo estase
o modelo intensivo. Non se trata
prantando, desde hai trinta anos
de volver, como dirán moitos,
millo sobre millo,. en zonas que
non era un cultivo habitual. Utilí- ' aos anos cincuenta. Cómpre un
novo sistema que recupere prátizanse pragicidas e outros pesticicas tradicionais eficaces, como
das de síntese, sen coñecer cason as rotacións de cultivos e
les van ser as suas consecuénque aproveite ao tempo os coñeci as futuras. Pode servir como
cimentos científicos xerados nas
exemplo o que pasou co DDT e
últimas décadas. lsto vai en cono resto de organoclorados en xetra dos grandes intereses indusral, moi eiicaces na eliminación
triais e comerciais e a loita mesde insectos pero unha ameaza
mo publicitária pode ser feroz.
mortal para toda a humanidade
Pero o que tamén é certo é que
que tiveron que ser prohibidos. O
as exixéncias dos consumidores
mesmo pode pasar con moitos
están mudando e asistimos a
herbicidas, que dunha maneira
procesos de produción biolóxica,
ou outra incórpóranse á cadea

ou menos intensiva, que cada
vez se consolidan máis. Concretamente en Dinamarca, un país
que foi e ainda é moi intensivo, o
10% da produción de leite é ecolóxica, sobretodo en grandes explotacións. Na Franza cada ano
medran o número de explotacións que se pasan ao leite "bio".

Que suporia pór en prática
,aqui os sistemas ecolóxicos?
Até hai 15 ou 20 anos gran parte
da agricultura galega era ecolóxica e afortunadamente ainda hoxe hai moita produción practicamente deste tipo_ O que pasa é
que non se ·coñece e comercialmente está á marxe do mercado.
Ademais o noso grao de intensificación e de utilización de contaminantes é moi inferior ao de calquer outro país incluido o resto
do Estado. Polo tanto os cámbios serian relativamente do-

cir leite tradicional porque se basea fundamentalmente no pastoreo. Non se utilizan adubos
químicos, a cantidade de herba
que produce é algo menor, pero
non tanto como se ere. Por outra banda redúcese o custe de
produción e conséguesé mellar
calidade. As vacas producen
menos pero seguen dando cantidades considerábeis, ao redor
dos 6000 1/ ano, que se aproxima moito a media galega actual.
Hai menos problemas de enfermidades nos animais e a lonxevidade das vacas é superior. O
que se necesita é base terriorial ,
non pasar de 1,5 vacas/ha de
pastoreo. Na ración complementária hai que incluir cereais,
guisantes forraxeiros ... que se
poden producir na explotación
ou comprar a outras máis especial izadas. As explotacións de
carne -vacun, cabrun ou ovinoainda o terian máis doado por
razóns lóxicas. A produción biolóxica ten grandes ventaxas. O
problema é que nos seguen encamiñando na dirección errónea
cando as exixéncias dos consumidores están mudando. Está
claro: unha simple notícia de televisión provocou o pánico dos
consumidores de carne, cando
o problema sanitário é exacta. men1e o mesmo hoxe que antes
de coñecer a existéncia dun caso de "vaca tola". Eu, pésie a isto, seguirei comendo normalmente o mesmo, ainda que xurdan máis casos, o que considerb case que inevitábel. Pero tamén é preciso que os que governan, que por desídia ou intereses, nos conduciron a desfeita
actual, tomen medidas claras
que restabelezan a confianza do
consumidor.•
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AConfederación Hidrográfica alega que non se poden legalizar as comunidades de regantes do Tea

Concas deficitárias excepto para campos de golf ·
Coas práticas das comunidades de regantes acontece
como coas doutros colectivos con história centenária:
teñen que deixar atrás a fra. dición para adaptarse as
norma.Uvas que, neste caso,
atinxen ao uso da auga. Pe. ro .n.on poden facelo porque
as concas son deficitárias.
Non para todos, a xulgar pola proliferación de campos
de golf. O situado en Mondariz Balneário si bebe do
rio Tea. E, .segundo os regantes tradicionais, moito.
En Baiona están convencendo
aos comuneiros .dos benefícios
dun campo de golf; o alcalde
ponlles de exemplo as instalacións que xa funcionan en Meis.
Os campos de golf precisan un
rego continuo, que no caso do·
de Mondariz, procede do rio
Tea, afluente á sua vez do Miño.
As comunidades de regantes do .
Val do Tea funcionaron historicamente sen estatutos. Hai catorce anos que un regulamento
ah.ria un prél2'.o para a revisión de
estatutos de cara ao uso colectivo e racional da auga, e redactáronse por primeira vez. Segundo
o concelleiro nacionalista Alberte
Reboreda os concellos do PP
inibíronse no asesoramento ás
comunidades e na sua funci in
de informar do que debian facer
para non perder o uso da auga
con pleno direito, como viñan fa. cendo so seus antepasados.
Máis tarde as comunidades cb. mezaron solicitar á .confedera- · .
ción Hidrográfica do Noroes~e ~ 
sua legalización, comezaron a
ver denegadas as peticións.
Quedaban, pois, sen a ·concesión adminstrativa dun cáudal
determinado. Tanto os presidentes das comunidades como
:os concelleiros do BNG consideran que estas negativas só se
dan no caso do Tea, porque a
confederación sir'iala que ten
unha "conca deficitária".

Estradas e levadas
En que situación se atopan os
· . regantes? Que é o que lles pode ·acontecer? Ao ·no·n estaren
as comunidades legalizadas
poden ser privados do aprovei-

do Tea e ·máis
tamento, xa que
non teñen nen- Non
da depuradora.
legalizadas
significa,
gun direito recoBaiona
ñecido sobre as
na prática, que as comunidades
augas que utili - 1
_apóntase
de regantes poden _quedar en calquer
zan para rego .
. · ·
.
E os represenPoderia aconte- 1
cer pola constru- : momento -S~n apróVeltamento .a auga. tantas da Funda-:
· ción Monte Cas. ción dunha estrada. Sen emba·rtrove, na que
go, e ai reseñan
participan oito
concellos da província, explicaas contradicións os regantes,
xiren que o campo de golf reuron aos comuneiros de Baiona o
a empresa proprietária do
tilice a auga da depuradora
Martes 28 sen que lles beneficampo de golf de Mondariz,
construída pola Xunta, unha
Balneario de Mondariz S.L, si .posibilidáde recomendada xa
ciaria un campo de gol. Os coten unha concesión adminispolo regulamento do Domínio . muneiros ainda non amasaron o
trativa para extraer auga do
seu parecer demandan máis inPúblico Hidraulico. O BNG remesmo Tea. Trátase dunha reformación. Ao alcalde, Benigno
clama do Ministerio de Meio
novación da que dispuña unRodríguez, agrádalle a proposAmbiente un novo prazo de leha plantación de kiwis anterior
ta, ainda que se compromete a
galización das comunidades e
ao campo de golf.
que sexan os comuneiros os
a exixéncia á empresa que exque a valoren sen inxeréncias
plota o campo de que debe utiOs nacionalistas desta vila sudo concello.+ .
1izar menos auga procedente

estar~n

¡
!

d

·

Cuiña insiste na via
de alta capacidade
en troques do trazado
costeiro
da Transcantábrica
Xosé Guiña, o conselleiro de
Obras Públicas, visitou o Martes 28 de Novembro a cidade
de Ferrol, onde anunciou un
investimento de 3.000 millóns
para o casco vello. A xornada
non foi todo o frutífera que os
alcaldes da comarca esperaban, xa que o conselleiro non
se comprometeu a respeito
do trazado costeiro da Autovia do Cantábrico. Xosé Guiña ofereceu como alternativa
ao trazado costeiro a construción dunha vía de alta capacidade que se executaria ao
mesmo tempo que a
Transcantábrica interior. Por
outra parte, Guiña confimou
que, através do Instituto de
Vivencia, íanse investir 3.000
millóns na reabilitaciór.i do
casco vello, distribuídos en
cincocentos millóns en cada
un dos seis vindeiros anos.•

A Xunta sanciona a

mariscadoras con penniso

X. MARRA

Ya~ej~n~~~119,!s~~ J!~!~ !~~~ ~~~~!~ ~~d~~:~2~~e ~~~,~~ª~~

un mesmo lema "Móvete pela traza costeira da Transcantábrica". Os manifestantes rexeitan o proxecto do Governo e demandan un ha autovía que percorr~ o.litoral da província ·de Lugo -e ó Norde da província da Coruña até Ferrol. Ao día seguinte, na visita de Xosé Guiña a Ferrol, este desmentiu ·que a .
Xunta apoiara un novo trazado .. Na .mobilización de Viveiro -tomaron .parte numerosos viciños da co_marca de Ferrolterra: ·Tamén estiveron presentes políticos do BNG e IU e PSOE, entre eles Francisco
Rodríguez, Xaime Bello e Ismael Rego, máis representantes sindicais de CIG, CCOO, UGT e USO.
Todos rexeitan a proposta do Ministério de Fomento dun corredor interior que enlace coa A-6 en Baamonde.+

As mariscadoras das
praias de Mugardos e Barallobre veñen de recurrir
unha vintena de sancións
cursadas pola Consellaria
de Pesca e Sanidade, recebidas despois dun auto xudicial que lles permite mariscar. As afectadas
acusan á consellaria de
persecución por seguir a
tramitar multas, que
corresponden aos meses
de Agosto, Setembro e primeiros de Outubro, unha
vez que o xuiz dictou un
auto para paralizar o
proceso administrativo na
sua contra. Ao tempo quéixanse de seren excluídas
da Mesa criada pola Xunta
para profesionalizar o sector.+
-

BNG,.IU e PSOE

defenden en Bruxelas
a inves~gación
do encoro do Úmia
Reuniuse o dia 28 de
novembro a Comisión de
Peticións do Parlamento
Europeu e analizou a investigación emprendida sobre
a construción do encoro do
Úmia. No pa~ado mes de
Abril, o Partido Popular Europeu solicitara un informe
xurídico para determinar se
a investigaci.ón. ten razóh
de ser ao estar sometido
. este conflicto a· .
procedimento xudicia~ -na .
Galiza. Camilo Nogueira,
do BNG, Laura González,
de IU, é Maria Sarnosa, do
PSOE, defenderon a investigación da obra, na que
parte do financiamento procede dos fundos FEDER.
Nogueira considera que os
populares están facendo todo o posíbel para que o estudo non v~ia adiante. •
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vinte anos

QS
VI

.

queo

aro.

moi- c

HAI MÁIS DE VINTE ANOS QUE CREMOS FIRMEMENTE EN QUE DA UNIÓN
NACE A FORZA. XA O 8 DE MARZO DE 1980 FORMALIZAMO·LA INTEGRACIÓN
DA

CAIXA DE AFORROS DE SANTIAGO

COA

CAIXA DE AFORROS DE GALICIA.

SUMAMO-LO ESFORZO PARA PODER TRABALLAR Ó PÉ DAS EMPRESAS
E FAMILIAS GALEGAS QUE ENTENDEN A VERDADEIRA DIMENSIÓN DUNHA CAIXA REXIONAL
CON IMPLANTACIÓN NACIONAL, PROGRESANDO CADA DÍA SOBRE CIFRAS QUE FALAN
DE LIDERADO, ESPALLANDO A ACTIVIDADE DA OBRA SOCIAL E DA FUNDACIÓN CAIXA GALICIA.

Un ha caixa forte, a nosa caixa .

.~ww.caixagalicia.es .
1
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Vacas tolas
MANl:JEL CAÓ

A aparición do primeiro caso de vacas tolas en España representa o recoñecimento efectivo de que o manexo da saúde
pública por parte dos responsábeis políticos e económicos no
seo da Unión Europea é altamente preocupante. Máis penoso é, ainda, que o primeiro caso de vaca tola recoñecida ocorrese na Galiza, un território que por causas naturais, climáticas e de dotación de recursos para a alimentación animal tiña que quedar á marxe dunha enfermidade relacionada con
algo tan antinatural e absurdo como darlle de comer carne a
un animal herbívoro. Xa pode a ministra de Educación cancelar calquer reforma educativa pois daquela clasificación
entre animais herbívoros, carnívoros ou omnívoros que se estudaba antes xa non queda nada. Na prática, todos somos
simples animaliños que nos comemos uns aos outros sen
atender a nengunha outra causa que non sexa a acumulación
· de diñeiro e riquezas, sempre máis aparentes que reais.

A siniestralidade laboral aumentou nun 12,5

poi'

cento en 1999.

Os fenómenos de seguridade alimentar son fáceis de analisar
pero máis difíciles de solucionar. Co mal das vacas tolas chegouse a extremos inimaxinábeis para os que nos criamos vendo como unha vaca ou un porco da ceba comía produtos que
para si quererian moitas persoas, hoxendia. Berzas, castañas,
patacas, mazáns, pintos, millo, nabos, etc supoñian un menu
que convertía o leite, o xamón e o simples touciño nun manxar de categoría especial, difícil de atapar hoxe nos mellares
restaurantes. Na actualidade, os grandes restauradores xa
consideran máis importante a matéria prima que a própria
cociña. A obtención de subministras de calidade é fundamental recorrendo ao contacto directo con produtores especializados que ofertan garantías nos produtos vexetais e cárnicos. Por desgrácia, as empresas químicas e farmacéuticas en
perfecta coalición coa comodidade de agricultores e consumidores proporcionan velenos de todo tipo que van arrasando lentamente co médio natural aumentando, iso si, os benefícios a curto prazo para uns e outros. De seguir co mesmo
modelo agrário e de prews relativos irémonos envelenando
uns a outros, botarémonos as culpas uns a outros pero non se
fará nada. Máis ainda, aparecerán vacinas e medicamentos
xenéticos contra as diversas mutacións e enfermidades que
poderán resolver uns problemas pero criarán outros.

A.N.T.

OConsello de Relacións Laborais aierta da excesiva precarización

As cifras
da economia galega
..

'Cando un
partido do
Madrid
co Numáncia
vale máis que
un kg. de carne
de tenreira
a situación
,,
"
comp 1icase.

son preocupantes de cara ao f~turo
-0- C.L.

A publicación do Informe do Consello Galego de Relacións Laborais de 1999 pon ao descuberto graves problemas de con. verxéncia económica co Estado español e a UE. Mália que as
cifras de produción e crecimento económico son boas, grácias á bonanza mundial, hai vários dados que preocupan os
axentes sociais. De entre eles, destacan a excesiva precariedade dos empregos, o lento ritm_
o da integración da muller no
mercado laboral e o incremento da sinistralidade no traballo.
O informe do-consello alerta sobre vários aspectos da economia de Galiza que son preocupantes de cara ao futuro. O rit. mo ·de converxéncia co Estado
·. español e Europa .é.-negativo. .O
PIB galego é un 0,4 por cento
inferior á média estatal; a renda
per cápita e a familiar tamén
deseen. "O 25 por cento das famílias galegas viven por debaixo do umbral da pobreza", salientou o representante da Confederación lntersindical Galega
(CIG) no consello, Oubiña. Estes dados indican un desenvolvimento en falso. "Galiza está
estancada e con tendéncia a diverxer co seu contorno", senténcia a valoración do informe de
Comisións.

·A precariedade laboral é outro
·dos atrancos: Actualmente; a taxa de temporalidade nos contratos é do 34 por cento da povoación ocupada, moi por riba da
média europea. A pesar de que
esta circunstáncia, xunto a outras, facilitou o aumento da povoación con traballo, até o 41 por
cento, cifra ainda moi inferior ao
seu contorno. Ademais, a tendéncia dos salários está estancada e poñen de manifesto o baixo
nível de vida en Galiza. A suba
média non chegou ao 2,5 por
cento, suba do IPC galego o ano
pasado. "Os salários galegas es-

tán un 13 por cento por debaixo
dos españois", resume a conclusión da UXT sobre o informe.
As mulleres non conseguen
eq!Jiparse aos homes no mercado de traballo. Só representan o
37 por cento das altas na Seguridade Social, aumenta a precariedade dos seus empregos e
continua marxinada en moitos
sectores. "Incentivar a discriminación positiva tora, nembargantes, un dos pontos nos que
máis diñeiro gastou a Xunta",
lembra Oubiña.

Máis acidentes
Os acidentes no lugar de traballo soben· constantemente. En
1999 aumentou o 12,5 a sinis·tralidade; Por gravidade, mantéñense os mortais pero .soben
con forza os leves e os moi graves (un 16,5 máis). Os traballadores con contratos temporais
sofren máis da metade dos acidentes, un dado que enlaza co
outro que afirma que os máis
prexudicados son os traballadores con menos dun ano de antigüidade na empresa. "Galiza é
a terceira comunidade con máis
acidentes", reflexiona a UXT
nas suas conclusións.
Nas conclusións do informe, valórase positivamente o feito de

que Galiza continue crecendo
economicamente, grácias, especialmente, ao aumento da produción e produtividade e á GOnxuntura global, propícia para o
investimento e o consumo, nun
contexto de baixos xuros. Pero,
tal e como explica Ramiro Oubiña, estes dados dependen moito
da tendéncia mundial expansiva,
unha corrente que non é quen
de tirar a economia galega do
seu burato. "Non se aproveitou
correctamente a bonanza, para
profundizar na criación de emprego e na protección social."

Pacto do emprego
fracasado
·
Ramiro Oubiña, destacou do informe aqueles dados que confirman que o pacto polo emprego,
asinado en 1998 entre a Xunta,
a Confederación de Empresários Galegos (CEG) e os sindicatos Unión' Xeral de Traballadores (UXT) e Cornisións Obreiras. "Nengunha das medidas ali
adoptadas tive repercusión sobre a economia real. Gastáronse os fundos pero non se conseguiu o obxectivo marcado".
Oubiña considera que este fracaso vén dado pola falta de
adecuación das políticas laborais europeas e españolas na
própria realidade galega. "Denantes de se asinar aquel pacto,
o Consello Económico e Social
redacta un documento no que
consensua unha série de medidas de incentivación do emprego, co beneplácito dos sindicatos, partidos políticos, empresários e demais axentes sociais.
En troques de aproveitalo e tra. barlar sobre el, os asinantes
ignorárono. Agora vemos as
consecuéncias." +

É razonábel supoñer que as vacas tolas no Estado español
existen desde hai tempo. Ocorre que nen nos enteramos e
velaí a incompeténcia suprema dos ministérios de Agricultura e Sanidade ben secundados polos conselleiros das CC AA
que nen capaces foron de criar e dotar instalacións e médios
para analisar a cabana gandeira. A quixotada demagóxica e
esperpéntica de Miguel Arias Cañete pechando as fronteiras
a outros países obrigou ~ estos a colocar ás nasas autoridades
sanitárias no seu lugar. E patético que se pretenda asegurar a
saúde da cabana española cando só se ten un laboratório veterinário de referéncia para todo o Estado e nen sequer existen os tests, nen a tecnoloxia nen a preparación axeitada.

/

Non son moitas as safdas que nos quedan á hora de poder
influir nun, sistema de produción agroalimentar que prima
a cantidade sobre a calidade, o continente sobre o contido,
a im~xe sobre as características do producto, a rendibilidade a toda costa sobre a seguridade sanitária, os intereses
dos diversos grupos de presión sobre os intereses dos consumidores. Mais, aqui na Galiza, pode haber algunha oportunidade se as causas se volven facer ben coidando as sementes, os adubos, as espécies autóctonas, etc, pero, sobretodo,
facendo causas parecidas ás dos paisanos de antes: alimentar aos animais con produtos de calidade e deixarlle espazo
vital ahondo para que poidan sobreviver e producir sen
traumas. É a gandaria ecolóxfca. De todas formas, cando
un partido do Madrid co Nuni.árl.cia vale máis que un kg .
de carne de tenreira a situación complícase. •
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Aaportazón do Estado ao INEM pasou do 1, 10% do PIB en 1995 acero no 2001

Os·trabaHadores pagarán·a factura·do déficit cero
tección social, estabelecendo,
por exemplo, unha nova póla
da Seguranza Social destinada
a cobrir as necesidades das
persoas dependentes, aqui todo se destinou ao obxectivo do ·
déficit cero.

~ RAMÓN MACEIRAS

Os parados sen prestación por .
desemprego, ·os empregados
públicos con salários mermados, os traballadores que cotizan á Seguridade Social e ao
desemprego, os asalariados
que suportan o peso do 83%
do imposto sobre a renda, os ·
obreiros que receben un mínimo salário mínimo, deberian comezar á perguntarse
se o obxectivo do déficit cero, sacralizado polo governr;>
central e polo governo galego nos orzamentos do 2001,
convén -aós intereses xerais
dos cidadáns e poderá frear a
sostida caída da economia.
Moitos estudos cuJalitativos e
cuantitativos demostran que
nestes últimos anos a converxén-cia nominal do estado español coa Unión Europea consegu.iuse a costa, entre outras
cousas, dunha maior diverxéncia social. A diferéncia do gasto
social en relación co PIS foi en
1997 (último anb do que se dispón de estªtísticas comparábeis) de 6,8 pontos. Entre 1995
e 1999 o gasto social no estado
español pasou de representar o
21,9% do PIS ao 19,7%. Para
reducir o déficit público e poder
cumprir cos requisitos de Maastricht, un dos instrumentos
utilizados -ademais da redución
dos tipos de interese-· foron os
orzamentos .sociais, tanto desde o ángulo dos gastos (redución da intensidade nalgunhas
prestación~) como desde o dos
ingresos (menor aportazón do
Estado). No período 19931997, o estado español redüciu

Ademais, á reforma fiscal anterior preténdese sornar outra nova e reducir ao mesmo tempo
as cotas dos empresários á Segu ridade Social. O que inevitabelmente significará tres cousas: aumento relativo da carga
fiscal dos traballadores, máis
impostos indirectos e redución
do Estado de benestar.

DELMI ÁLVAREZ

Os traballadores pagan a .o bsesión· do déficit cero.

o seu gasto social por habitante, en pesetas constantes , un
2%, mentres que a meia europea de gasto social por habitante medraba uri 9%. Niso
consistiu o atallo do PP cara a
converxéncia económica e o
déficit cero.

sociais insatisfeitas. Entre
1995 e '1999, as aportazóns do
Estado español á financiación
da protección social de~cende
ron nun ponto do PIB. E dicer,
case un billón de pesetas. O
retraemento da aportazón pública é ainda máis espectacular
se analisamos o .orzamento do
INEM para o ano que ven : -a
Desde o lado dos ingresos, a
aportazón do E-stado á finanprioridade foi igualmente a redución do déficit público, en lu-. ciación do INEM pasou de regar de atender, coa .maior me- _ presentár o 1, 10% do PIB en
drá económica as necesidades
1995 a cero no 2001.
1

A diferéncia doutros países
europeus, nos que a separación das fontes de financiación
da Seguranza Social foi acompañada por novas medidas fisca is (sobre a produción de
produtos contaminantes , impostos sobre a enerxia ou mediante a poxa das licenzas de
telefonía móvil) para compensar a maior aportazón do Estado á financiación das prestacións asistenciais , ou que melloraron o seu sistema de pro-

Estudos realizados polos sindicatos demostran que nos Orzamentos do Estado para o ano
que ven a Seguridade Social se
seguirá financiando -indebidamente- con cotas de presta cións non contributivas (complementos de mínimos das
pensións, asisténcia sanitária e
prestacións sociais do Instituto
Social da Marina) por un importe de 671.928 millóns de pesetas. E no orzamento do INEM
prevese un superávit de
478.744 millóns que non irán
paliar a situación dos desempregados sen nengunha protección, se non a financiar bonificacións de cotas ás empresas
e a out ras políticas activas ...
que deberian financiarse con
ingresos fiscais.
Ao final os cidadáns en xeral
son os que pagan a factura da
converxéncia nominal con Europa, e agora, do obxectivo do
Governo de lograr o ano próximo o equilíbrio presupostário. +

';!1M•&Ht¡¡1;11

Globalización e problemas globais (1)
Desde meados dos anos 60 ~omezou a
observarse un proceso de esgotamento do
auxe mostrado polo sistema capitalista de
economía mundial no período da segunda
posguerra. Este esgotamento púxose de
manifesto, sobre todo, na redución dos ritmos de medre, fortes presións inflacionárias, unha esca1ada das medidas comerciais
proteccionistas, e descensos _nas tax.as de
ganáncias.

verdadeiramente deseñan, impoñen e
controla!) a aplicación das políticas económicas e outras en todo o mundo; unha
· polarización ainda
maior da riqueza criada que está a producir
duas consecué.ncias
principais; dunha µar te, o xurdimento de
segmentos moi poderosos dentro da burEstas son as condicións en que entran err gues ia monopolista
crise as conceicións (e políticas) económitransnacional e, doucas keynesianas, que son desplazadas polas
tra, unha incre·íbel extensión da pobreza
neoliberais . .Cando a finais dos anos 70 ou
comezos dos 80, o actual proceso de globaque xa non só se cirlización comeza a desenvolverse a nível . cunscrebe ás nacións .
•mundial, este atopa o seu sustento teórico
subdesenvolvidas; un
nas c;onceicións neoliberais. De aí que fanovo nível de explotalernos de globalización neoliberal.
ción, cuantitativa e
.
cualitativamente disAo ser unha etapa superior na expansión
tinto, dos recursos humanos, financeiros e
das relacións de produción capitalistas, a
globalización neoliberal é a expresión das
materiais do mundo
.
polas principais corpoaccións dos prinCipais. centros de poder
por obter superiores níveis de ganáncias,
racións
transnaagora mediante o aproveitamento de pracionais, que están a
ticamente todos os recursos humanos, fiintroducir "a sua" tóxica e -racionalidade
nanceiros e materiais do planeta.
económicas en funA globalización caracteri'zarase por unha
ción da maximización
extrema concentración da riqueza, o podos benefícios, lóxica e racionalidade que
der e a toma de decisións nun reducido
non é compatfbel coa viabilidade e sus- .
mímero . de poténcias, corporacións e ortentabilidade económica, social, política
ganismos internacionais, que son os que
e ambiental do planeta.
·

Por todo o anterior, a globalizacicfm neoliO sistema de problema gl bai que a Huberal supón o xurdimemo e desenvolvimanidade enfrenta p deria d c mp r- e
mento de novos problemas globais e a
en seis subsistemas: a) o dos problema
ciai , c)
acentuación dos xa · económicos, b) o dos pr blema
o dos problemas ambientais, d) do pro,
existentes, ademais de
blemas político-militares, ) o d s pr que, debido á interdeblemas institucionais e e) o dos problema
pendéncia que esta
científico-técnico _
cria entre as diferentes dimcnsións ou planos das actividades do
O conxunto de cuestións que compoñen o
ser humano, os pro-- subsistema de problemas económicos globlemas globais tamén
bais ten nestes momentos un alto grau de
fican interconectados
importáncia e complexidade e atreveriamonos a consideralo o máis importante.
e p~demos falar da
existéncia dun sistema
Este subsistema ten como o seu eixo cende problemas globais
tral os problemas relacionados coa actual
da Humanidade .
crise do desenvolvimento mundial: os seus
desequilíbrios, as st'las contradicións. Estes
A cantidade,· gravidaproblemas do desenvolvimento mundial
de e interconexión
non son visíbeis só na asincronia entre pados problemas globais
íses desenvolvidos e subdesenvolvidos, se'i ndícanos que nos
nón tamén na existente entre os ritmos de
atopamos nun momedra duns países desenvolvidos (Es.tados
mento dunha particuUnidos) e outros (Xapón, Unión Emolar complexidade do· pea), o protagonismo adquirido polo capi,
sistema capitalista
tal financeiro, especialmente o especulatiporque, dunha parte,
vo -o que ·coa sua particular forma de vase asiste a un momenlorización está a influir decisivamente nas
·to histórico caracterirelacións produtivas e comerciais internazado polo aparente
cionais-, e o desequilíbrio que se produciu
trunfo das posicións
entre as esferas produtiva, comercial e fido capitalismo; mentres, de outra parte, as
nanceira da economía mundial, que-trou- ,
bases do sistema víronse debilitadas como .xq_ cons.ecuéµcias moi negativas para as
consecuéncia das suas contradicións interpolíticas económicas e a medra dos países,
nas e das s~as irracionalidades,.
especialmente dos subdesenvolvidos. +

'.A globalización

caracterizarase
por unha·extremaconcentración
da riqueza, o poder e
a toma de decisións
nun reducido número
de poténcias,
corpor:acións e
. organismos .
."
1nternac1ona1s
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A policia local
do Porriño
tramita
as denúncias
nas cabinas
telefónicas
"Vai para catro Íneses que os
axentes non dispoñern os de
emi ora, o que upón que ca,
da policia está no seu lugar de
rraballo en total aillamento.
A atención á cidadania está
baixo mínimos, pois no millar
dos casos o persoal ten que fa,
cer u o da cabinas telefóni,
cas para trasladar á base de,
núncia ou incidéncias urxen,
te , con ga to a conta do seu
própi peto e sempre rentan,
do que o cidadán non se sinta
continuamente perxudicado
pola política de aforro". Esta é
unha parte do relato que fan
o tres delegados de persoal
do concello do Porriño para
ilustrar cal é a siatuación de
"eficacia sen meios" que vive
a policía local nesta vila.
A caréncia de méios semella
grave. Non dispoñen de ax na
oficina da policia local, o cal
lle impide unha comunicación
rápida en casos sinxelos como
o de roubo de automóbiles.
"Non hai fotocopiadora pró,
pria e en condicións, polo que
<liante das numerosas avarias,
danse casos de ter que pagar
cada quen en estabelecemen,
to públicos a realización de
fotocópias", engaden. T am,
pouco di poñen de onóme,
tro , que se utilizan para a me,
dición de rufd , de lanterna ,
o cal dificulta o traballo noc,
tumo, de etilómetros, co que
e tán im ibilitado para rea,
lizar controi d alcoolémia.
"O esta do veículo é de t ,
tal abandon , motivado pola
au 'ncia total d revi ión de ,
de o eu e treo, que xa ten
prov cad quedarse en freo
qu d b mos en'gadir que
nunca s lle deu unha limpeza",
r ñan
delegados de perso,
al. "Como forma de castigo, os
D mingos toca facer "Paso a
Nivel" -O Porriño está atrave,
sado pola liña ferroviá ria-, para
controlar non máis de un cento
de ve ículos en todo o dia, en
detrim ento doutros servizos
máis acordes coas necesidades
da cidadania", afirman.
Os delegados de persoas soli,
cita n ao a lcald e., o popular
Xosé Manu e l Ba rros, qu e
ate nd a a es tas d e mand as e
qu e rematen as arbi trarieda,
des. "Tampouco se cort an á
hora de nomear xefe de tumo
a persoas que están en prácti,
cas e ainda non superaron o
periodo da Académia, persoas ·
que están de momento limita,
das n as foncións e cometidos
de policia local", enga9en. •
' .1:1~f'j~

A principal reivindicación da coordenadora galega da Marcha é que se crie un Plano Galego contra a Violéncia Sexista, e que este plano dispoña de orzamento.

.A. PANARO

Odebate social aberto debe deixar paso á concreción política, di acoordenadora galega

AMarcha·das Mulleres non remata co 2000
-0- A. ESTÉVEZ

Primeiro semestre do 2000: 35 mulleres morren no Estado a
mans dos seus compañeiros ou maridos e prodúcense 1O. 837
denúncias por maltrato. Son ·16 mortes e 400 denúncias máis
que durante o mesmo periodo do pasado ano. A piques de rematar o ano, a cifra de vítimas mortais xa vj:li por sesenta. As cifras estiveron presentes nas concentracións polo Día Internacional contra a Violéncia das Mulleres, celebrado o 25 de Novembro. Tamén na entrevista que conseguiron ter as representantes galegas coa conselleira de Muller Manuela López Besteiro.
Cu lmina o ano da Marcha Mundial e as representantes da coordenadora galega fixeron chegar á Xunta ás suas reivind icacións . Queren que se constitua
unha mesa de negociación co
governo galega para arrincar a
vontade política e, tamén, os
orzamentos necesários para un
plano contra a v ioléncia . Demandan, ademais , que se aplique a lei de protección de testemu ñas ás mulleres ameazadas polos seus agresores e
que se crie en todos os xulgados o turno de ofício específico
para as mulleres.

de xénero ten solucións" transcurriu desde a estación de ferrocarril até o casco vello. Non
houbo medias tintas e na cabeza da marcha ian escritos
con nomes e apelidos as "asasinadas". Na vispera, o centro
Alecrin, intentou pendurar unha pancarta nos vellos xulgados de Vigo coa axuda da alpinista Chus Lago, e na Coruña,
foron os homes os protago-

nistas. A trinta persoeiros da
cidade o concello impúxolles
un lazo blanco, símbolo da sua
implicación ·n a loita contra a
violéncia.

Unha Marcha
contra o siléncio
Saben as representantes galegas da Marcha mundial que
esta serviu para afianzar o debate sobre que medidas se deben tomar contra a violéncia
sexista. En troques, os governos non plasman nas suas accións de governo puntos concretos para paliar o problema.
O Venres 24 de Novembro, en
Compostela pec.hábase un grupo de mulleres na oficina do
Valedor do Pavo; en Vigo facíano na delegación da consellaria de Família . Xosé Cara ac-

lntensifícanse as campañas
contra a violéncia e a Marcha
mundial consegue aglutinar a
mulleres de todos os pontos
do planeta contra un obxectivo
comun . Sen embargo, medran
as vítimas mortais da v·ioléncia
sexista. Por esta razón, as galegas piden un Plano Galega
de Luita contra a Violéncia de
Xénero e queren participar da
sua redacción. O debate social
xa está formu lado , agora é
preciso dar pasos adiante , reseñan na coordenadora galega.
O Sábado 25 celebráronse
actos en Lugo, Ourense e
Compostela. Na capital, unha
manifestación baixo O lema "Q
poder das muller. A violencia
J")t~;'t
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Tras a mediación do Valedor, as representantes da Marcha reuníronse coa Conselleira
de Familia.
'•' \.r.:¡) Jr .• ;.
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tuou como mediador para sere n recibidas na Xunta a piques de rematar este ano da
Marcha Mundial.
Manuela López Besteiro ofereceu canalizar as demandas da
coordenadora galega através
da Cómisión Autonómica da
Muller, ainda que as representantes da Marcha obxectaron
que se trata dun órgano consultivo que só se reuniu unha
vez desde a sua constitución.
Finalmente a conselleira aceitou un diálogo director co Serv izo de lgúaldade "que. non
irnos rexeitar como primeiro
paso, máis é totalmente insuficiente se queremos atallar neste país a situación de pobreza
e violéncia que sufrimos".
Mais cal é a distáncia dese cam i ñ o percorrido pola Marcha
mundial? Para as suas promotoras é unha distáncia longa ,
que supuxo un salto cualitativo
á hora de debater o problema.
Sen e!'Tlbargo , son conscientes ,
de que é préciso un fondo cam- .
bio na educación, no mundo do
traballo , na política social e nos
meios de comunicación para
que sociedade e governos comprendan o seu alcance. Como
se fixo notar no Foro Mundial
das Mulleres, celebrado en Valéncia durante a pasada semana coa preséncia de un milleiro
de persoas de 11 O países ,
prácticas centenárias como a
mutilación xenital conviven con
novas formas de degradación
da muller en Internet, espazo
que se ten revelado como o
maior difusor de pornografia infantil, ao tempo que a indú$tria
do entreteñemento, coa televi sión á cabeza, continuan botando man da muller obxecto para
os seus reclamos. •
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Ocolectivo Legais reune acinco especialistas en VIH no Día Mundial d~ Sida

AS ONGs poñen
en marcha

'Na terápia xa non preparamOs aos enfermos
para morrer'.

Galicia máis solidária

-0- A. ESTÉVEZ

Xa non marren tantos enfermos despois de serlle diagnosticado a existéncia do VIH
no seu organismo. Xa case
non se tala de "contáxio", se-.
nón de "transmisión". Xa se
descartaron os "grupos de risco", e se coñecen as "prácticas de risco". E, mália os
cambios producidos no tratamento do VIH e da Sida nos
últimos dez anos, os que a padecen continuan a sentirse
illados. Cinco persoas, que
traballan a diário cos enfermos, xuntáronse en Vigo e deron unha ampla panorámica
do estado da Sida na Galiza.

"É certo que hai que congratularse dos avances da medicina
nos últimos anos, pero tamén é
verdade que se alonga a vida
do paciente a cámbio de que
xurdan novas doenzas. O tratame nto para os pacientes con
VIH é moi duro", explica Celia
Miralles, médica na consulta do
VIH do Hospital Xeral de Vigo e
unha das participantes no debate organizado por Legais, o colectivo de gais e lesbianas de
Vigo. A doutora explica que
existen novas enfermidades ao
redor dos tratamentos contra o
virus, "moi potentes", que provocan novas toxicidades e desequilíbrios na distribución de graxas no carpo, que poden derivar
en complicacións cardiovasculares. "A isto hai que engadirlle a
'alta taxa de pacientes, un 50%,
que non toman a sua medicación correctamente'', sinala.
Xosé Taboada Rodríguez é responsábel do Servizo de Prevención e Control da Infección por
VIH Sida , da consellaria de Sanidade. Sinala como unha boa
. nova a caida do número dos casos nos últimos anos, que cifra
nun 70%. "Agora os periodos de
incubación do virus alongan
moito ~ vida do enfermo", expli-

O Castromil
Os cinco especialistas debatiron sobre a situación dos enfermos de VIH e Sida, facendo ñncapé na redución da mortandade, pero ta·
mén nos efectos secundários dos novos tratamentos.
A.N.T.

ca. Entre 8.00 e 10.000 persoas
na Galiza teñen o VIH, un 30%
inféctase por via endovenosa,
un 20% en contactos sexuais
heterosexuais e un 10% através
dunha relación homosexual.

Grupos de Apoio
O enfermo vive máis tempo, pero en que condicións? Esa é unha das perguntas formuladas a
estes especialistas. Non están
desterrados os mitos que asócian a doenza coa homosexuali.:
dade e coas drogas exclusivamente, "facer visíbel, pública a
enfermidade é moi difícil se, despois, tes que buscar traballo".
Quen asi tala é Teisa Rodrígues,
que traballa no Comité Cidadán
Anti-Sida de Ourense, que tras
oito anos de funcionamento canta cunha Casa dé Acollida con
oito.prazas para enfermo~.
Antón Bowzas, que traballa na

Unidade de Drogodependéncias
do concello de Vigo e, á vez, no
grupo de Autoapoio "O Imán",
relata que a s~tuación cambiou
desde o ano 1984, cando apareceu o primeiro caso de Sida na
Galiza, en Pontevedra, ou sen ir
tan lonxe, "cando a un rapaz lle
era diagRosticado o virus e. morria en poucos dias". Pero, asabendas de que os portadores do
VI~ van Yivir máis anos, é preciso "b autoapoio". "Permite aturar as caréncias e sufrimentos,
identificándose con outras persoas que padecen o mesmo. Da
autonomia e dignidade ao enfermo" sinala. Sintese satisfeito de
que na terápia semanal "xa non
é precisa a preparación para
morte, acompañamento e dó". ·
"Sinto ter que talar de grupos de
risco pero os dados amasan que
presos e Sida van da man. Débese a moitos factores, non se
reparten xeringas, non hai coor-

denación entre os servizos médicos da prisión e a rede pública,
a masificación, e a deteriorada
situación sócio-sanitária xa antes de ingresar na cadea", comenta Francisco Fernández del
Buey, coordenador de Presos.

Manifestación en Ourense
Tamén hai un momento para referirse ao novo decreto do Governo polo que se endurencen
os requisitos para obter as pensións non contributivas dos enfermos da Sida. A sua anulación
vai ser demanda nunha manifestación que se vai desenvolver en Ourense a partir das oito
da tarde do 1 de Decembro. Explica Teisa Rodrigues que teñen
o apoio de diferentes asociacións da cidade, do Proxecto
Home e da CIG. "Que podan acceder ás pensións é un dos as- .
pectas que máis preocupa aos
enfermos", di Teisa Rodrigues.•

Celebra o2de Decembro asua VII Asemblea Xeral

AMe.Sa obtén mellores resultados
coas empresas privadas que COQ administración
-0-

c.v.

As canipañas promqvidas pala
. Mesa pola Normalización Lingüística (MNL) acadan mellares.
respostas das empresas privadas que das administracións
públicas. Asi o recolle o informe
de xestión que a directiva da
entidade apresentará o próximo
Sábado dia 2 de Decembro
diante da VII Asemblea de Sócios e Sócias que ·se celebrará
en Compostela.
Air Europa pediu desculpas e
galeguizou os. topónimos. Tele- fónica abriu un ha unidade de
atención en galega do 1004.
Unión . Fenosa anúncia que vai
incorporar o galega ás. facturas.

Aumentar os recursos da Xunta
en matéria de cooperación internacional é a principal obxectivo da campaña "Galicia máis
solidária", que ven de poñer en
marcha a coordenadora de
ONGs para o desenvolvimento,
cuxo presidente é Emílio Martí~
nez Rivas, de lntermón. Queren
ademais que se promovan en
concellos e deputacións a inclusión de partidas específicas
nesta área. Sinalan na coordenadora que frente ao O, 7% que
solicita a ONU, Galiza aporta
un 0,02%. Outras propostas
das ONGs para o
desenvolvimento son a criación
dun concello galega de cooperación , un informe anual ao
Parlamento sobre cooperación
e a elevación do rango orgánico da estrutura administrativa
que xestiona a cooperación. A
campaña arranca cunha recolla
de sinaturas, que se van entregar antes do 20 de Decembro,
data estimada na que finaliza o
trámite parlamentar dos
orzamentos. •

das ás autoescolas, aos supermercados ou á sensibilización
social para galeguizar nemes e
apelidos. Xunto coas campañas
de sensibilización social e de denúncia, pala que chegan a emprender acci9ns xudiciais cando
as consideran precisas, a MNL
· está a abrir unha nova liña que
consiste en aportar documentos
e propostas concretas ante determinad as situacións como
A MNL cumprirá quince anos no
2001 data que aproveitará para o · aconteceu na criación dos campamentos en galega diante da
seu relanzamento cunha campaña de afiliación e o debate sobre
pasividade da Xunta nos campamentos de verán que organizan
o papel que ten que desenvolver.
Na próxima asemblea xeral, a di- -ou chegar a acordos con garderectiva someterá ao visto bo dos
rias para conseguir a primeira
escolarización na nasa língua.
sócios un programa de actuacións no que se recollen campañas específicas como as dirixi"Quince anos despois da sua
"A Xunta responde con evasivas, como cando esiximos que
actue diante do Concello da Coruña, os resultados obtidos nas
campañas en empresas privadas demonstran que como consumidores podemos demandar
a galeguización dos servizos"
afirma Concha Costas, presidenta da Mesa.

criación yernos que o traballo
da Me·sa segue a ser igual de
necesário. Unha boa parte do
naso labor segue a consistir en
denúncias diante da administración que continua sen actuar
pala normalización lingüística,
tamén é preciso sensibilizar- á
povoación da situación contrarrestando o discurso da bilingüilándia feliz que promoven desde a Xunta", afirma Concha
Costas que encabeza. a única
candidatura que se apresenta á
asemblea, lista pala que Xosé
Baldomir accederá á vicepresidéncia, Eduardo Garcia á vicepre sidé nci a segunda, Maruxa
Guitián será secretária de organización e Verónica Reñóns
responsábel de mocidade. •

,

xa non e o que era
Usuários das liñas de transportes de viaxeiros explotadas por Castromil S.A.
veñen denunciando nos últimos meses o precário estado de hixiene que apresentan unha série de autobuses
que prestan servizo para a
empresa compostelá. As
queixas inciden na falta de
hixiene do tapizado, os
repousa cabezas e cortinas
que non son mudados coa
periodicidade que exixen as
normas. As denúncias que
se fixeron chegar aos servizos centrais de Santiago
coinciden en sinalar as
caréncias de moitos dos autubuses do corredor VigoPontevedra por autoestrada
que efectuan numerosas
viaxes se límpar restos
orgánicos rilália as
protestas realizadas por numerosos viaxeiros ante os
choferes de Castromil. •

O pasado actual
nas Xornadas Libertárias
de Compostela
Chegaron á oitava edición as
Xornadas Libertárias de Compostela, que organiza a federación local da CNT, desta
vez coa. partiéipación do Ateneu Libertário. En anteriores
edicións pasaron por esta semana de debate Manuel
Rivas, Mancho Alpuente ou
Suso de Toro, ·entre outros.
Comezaron o 27 de
Novembro e rematan o 2 de
Decembro. Antón Fernandez
contará a historia de Ricarao
Mella este Xoves 30 de
Novembro e, o dia primeiro de
Decembro, baixo o título "Represión e estado", celébrase
un acto coa organización de
apoio a persoas presas Cruz
Negra Anarquista. O Venres
2, como peche, organízase un
.xantar vegano como protesta
contra a "noxenta comida" de
McDonalds.+
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O FÍO DA [INGUA

OCelta pagou oseu·excesivo temor ao potencial deportivista

Dialminha coróase en Riazor cun gol de ouriveria
~CÉSAR LORENZO GIL

A palabra caput, que denominaba en latín a cabeza, conservouse, transformada, nalgunhas
linguas románicas; dela provén
o italiano capo, o catalán cap e
o francés chef. Naturalmente,
hai tamén un uso metafórico
que serve para denominar os
individuos que mandan nunha
organización. Iso é chef, que pasou do francés ao portugués e o
español escrito chefe e jefe. O
italiano capo, co mesm'o significado, é ben coñecido internacionalmente debido á Mafia, e
o catalán cap popularizouse na
expresión capicúa (de cap i cúa,
"cabeza e rabo") para denominar os palíndromos, números,
palabras- e frases que se len
igual de adiante para atrás como de atrás para adiante (por
exemplo: 2002, sedades ou lense
sete teses nel). O galegoportugués e o español partiron dun
latín serodio capitia para orixinar caher;a/cabeza.

Djalma Feitosa Dias, Djalmínha, reivindicou o seu papel de
mestre da arte do futbol no
gran choque do futbol galego
que Riazor viviu o pasado Domingo, 26 de Novembro. O
brasileiro, na média hora long a que xogou, demostrou
que, por riba de sistemas, o
espectáculo futbolístico está
baseado no talento individual,
na capacidade de reiventar o
deporte e na vontade de divertirse e divertir co xogo.
O Deportivo atragantouse diante
do Celta. Fallou un penalti, errou
ocasións claras e, en nengun
momento, puido demostrar a certa superioridade do seu once sobre a equipa de circunstáncias
que colocou o adestrador celeste, Víctor Fernández. Os vigueses equivocáronse na atitude
diante do partido. As nove baixas
pesaron demasiado no imaxinário colectivo céltico. Durante a
primeira metade do partido, o
Deportivo parecia xogar co dobre
de efectivos. O Celta non tirou
nen unha soa vez á porta, a penas trenzou xogadas ofensivas e
pasou verdadeiros apuros para
evitar o bombardeo sobre un
Pinto excesivamente medoñento.
O Turu Flores quería volver ser
o protagonista do partido ante o
Celta. Precedido pola sona de
marcar en todos os choques
contra os célticos, o arxentino
parecía xogar con vantaxe, tocado por certo don que convertía cada balón que tocaba nun
perigo real. Mais o dianteiro quixo vivir só do sopro divino. Desprezou o bon traballo de Nogueral, o seu marcador máis fero ,
descoidou os esprints, os caneos e os disparos. E para maior
desgrácia dos seus admiradores , fallou con estrépito desde
os 11 metros por dous motivos:
querer lanzalo cando non é especialista e darlle coa direita
cando é un recoñecido zurdo.
Mais no segundo tempo, o Celta, aguilloado polo 0-0, soubo
reaccionar. Sen brillar en nengun momento, conseguiu, alomenos, controlar o médio campo e converter a Doriva nun dos
grandes destacados do encontro , algo ben estraño se ternos
en canta o papel irregular do
brasileiro neste campionato.
Contado, o Deportivo nunca se
inquedou. Manuel Pablo e Capdevila -até a lesión deste- controlaron as bandas e só Catanha, cun ·balón que non soubo
canearlle a Malina a 25 metros
da meta, tivo opción de marcar.
A entrada de Djalminha, r:io minuto 56, significou o triunfo do
futbol de clase, da rebeldía diante das estritas leicións de Javier
lrureta. O enorme estarzo defensivo do Celta non puido evitar a máxia. O filio do famoso
Djalma acariñou a pelota de todos os xeitos posíbeis de honrala. Se o vocabulário do futbol
atopa a arte cando recolle palabras como taconazo, rabona,
parede, volea ou vaselirJíi!, Djalminha fixo nesa noitiña un perfecto glosário que ben puidese

Cabeza e
testa

A entrada de Djalminha, no minuto 56, significou o triunfo do futbol de clase, da rebeld!a diante das estritas leicións de lrureta. V.N.

servir pedagoxicamente nas escalas de futbol.

Pedras e máis pee.Iras
"É incomprensíbel que oito autobuses sexan lapidados simplemente porque levan .dentro xente da equipa rival, por moito que
este rival sexa o Celta". Así talaba un siareiro deportivista ao ler
no xornal a pior consecuéncia
do partido de Riazor. A atitude
infantil dos poucos que unen futbol e pedras prexudica a evolución cara ao entendimento entre
as duas afeizóns. Non se explica que , mentres os directivos
reclaman toleráncia e a maioria
dos médios avoga por converter
o encontro nunha festa, haxa
quen prefire procurar titulares
ben máis tristes.

Pedras máis metafóricas foron
as actuacións de vários xogado.res de ambas as equipas. O xo- ·
gador máis caro da história do
celtismo, Henrique Catanha, segue sen atapar o seu sítio. Estivo
~ento, carente de técnica individual, pouco intelixente para visionar o desenvolvimento das xogadas e falto da picardía da que fixo gala neutras equipas. Pese a
que unha das suas características é a capacidade de pelexar
entre os arames dunha defensa
pechada, coma a do Deportivo, o
certo é que o brasileiro afoga na
sua pFópria impoténcia e comeza ·
a cansar a afeizón do Celta.
Outro tipo de pedra, neste caso
de toque, foi Deriva. lllado de
Mostovoi, &rrinconado entre a
fortaleza dos seus compatriotas

Mauro Silva e Emerson, o subcampión mundial soubo manexar con acerto o florete e facerse
co doniínio da situación. Volveu
pecar de inxénuo nos tiros sobre
Malina e non acaba de render
como debera no deseño -do ataque pero demostrou que pode
ter un lugar nese dobre pivote
no que ten asegurada a sua participación o ausente Giovanella.
De pedra, por rexo e case eterno, é Donato. O defensa parece
non ter paranza nen límite á vista. O carioca é impecábel perta
do seu porteiro ou á beira -da
área rival. Loita con sentido, rapidez e eficácia cada balón, coñece, por vello raposo, cales son
as fórmulas radicais deste xogo
e a sua experiéncia acaba contaxiándose a toda a equipa.+

Acanteira e o autoódio
Algun avezado colunista da
prensa local viguesa considerou o partido de Riazor como a
confirmación de que o futbol
das ~quipas galegas é bon porque só houbo tres futbolistas
galegas sobre o campo. Para
este observador da realidade,
lonxe ficaron os tempos nos
que once xo13adores do país
praticaban futbol de caverna a
base de patadón e cóbados.
Demostrou, coa sua percepción que, ademais de es·quecer
o modelo de balompé que, desde aqui,, impuxeron na elite
mundial Luís Suárez, Amáñcio,
Buio ou Pahíño, non ten nen
idea .da idea que representan
os tres resistentes do ocaso do
noso. futbol: Coira, Nogueral e

Couñago, facendo a salvedade
de Fran, que non chegou a saír
pero comparte protagonismo
con eles porque debe ser o seu
maior exemplo.

Flores, controlou á perfección a
posición de retagarda, estivo
pausado e experto, sen se precipitar nen unha soa vez diante
d(;!S embestidas deportivistas. O
seu caso é o mellor exemplo de
Paulo Coira asinou un partido . que só pisando herba se pode
impecábel. Dominou a pracer a
valorar un futbolista.
banda direita, deulle a entender
ao seu adestrador que se sente · Paulo Couñago precisa, xustafeliz no pasto de carrileir.o, con
mente, de confianza. A sua entrada coincidiu coa xenialidade ·.
chegada á área. O ar.ousán dede Djalminha, na derruba da
be-ria facer esquecer a Velasco
confirmar o seu bon momento
ilusión céltica. Emporiso, gardou as eséncias de calidade
con outra convocatória internaque demostrou en Donetsk no
cional para impedir que Víctor
pa_rtido da Uefa ante o ShakhFernández volva burlarse del.
tar e apresentou as suas credenciais para competir sen ruFrancisco Nogueral debutaba
bor contra o ermo de· Catan ha
como titular en Primeira Divie McCarthy.+
sión. Foi un pesadelo para Turu

e

Pero sendo a cabeza unha parte
do corpo moi dada ás metáforas
humorístico-expresivas (o coco, o cabazo, a bola, etc.) tamén moitas linguas románicas
"fixeron súa unha metáfora que
viña do latín tardío, a de chamarlle testa, é dicir "ola de barro", a caput. Nalgunhas linguas esta denominación arrombou a outra (tete desprazou en
francés a chef co significado de
"cabeza") e noutras coexiste
con ela (capo e testa en
itália.no, caber;a/cabeza e testa
en galegoportugués). Por certo,
que o español auténtico sería
tiesta (como se usaba na lcfade
Media) pero impúxose a forma
testa, tomada do italiano.
En galegoportugués ~ª testa é
propiamente a rexión anterosuperi.o r da cabeza, a fronte,
aínda que na nasa lingua, na
actualidade, úsase practicamente como sinónimo de cabeza. Sinalemos, de paso, que
testo, (do latín testu) a par do
significado de "cacharro de
barro para criar plantas" conserva en galegoportugués o
sentido orixinal de "tapa de
olas; potas, etc".
l

Derivados rnetafóricos do xa
galega testa "fronte"- (dunha
casa ou un terreo) son entestar/testar ("lindar pala fronte") e testeiro, mais ·non derivan dela testar "facer ou deixar testamento" e a súa familia léxica nin a de testemuña.
Digamos, ·finalmente que non
debemos confundir a palabra
alemá kaputt ("destruído, dem0lido, rñorto") co caput latino, aínda que aquela podería
ter orixe neste a través do occitano. A palabra pasou ao alemán dende o francés capot, un
. termo procedente do xogo de
cartas que tamén nós utilizamos en galega n as ·expresións

deixar capote, dar uñ capote, levar un capote, "ven cer ou ser
vencido esmagadoramen te". •
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A LIBERDADE DE PRENSA ADMINISTRADA
POLO XUIZ GARZÓN
GUSTAVO LUCA
'--

No auto de procesamento de Pepe Rei (21
de Novembro), o xuiz Baltasar Garzón
aproxímase un anaco máis á vella ideia de
facer un ficheiro público, respaldado pola
Administración, para sabermos quen está
autorizado a escreber nos periódicos e
quen non.
Para o maxistrado da Audiéncia de Madrid o traballo de Rei non é o da función
ou profisión periodística senón que ten como obxectivo a información para unha estrutura delitiva.· Unha resolución xudicial
que determina na prática quen pode e
quen non exercer o vello ofício de escreber na Prensa e que está dirixida a manter
a Rei no ostracismo, vinte meses despois
do asalto e peche do Egin dirixido polo
próprio Garzón.
O auto no que Garzón amenaza ao xornalista coa cadea no caso de continuar na
reiteración delitiva (o xuiz non especifi~a
de que delito se trata), coincide co vintecinco cabodano da marte de Franco.
Fagamos memória de que a Oitadura governara até a sua desaparición coa Lei de
Prensa de 1966, que permitía a crítica .só
deica o límite dos Princípios Fundamentales del Movimiento Nacional e o respeito
ao xefe do Estado. Como o Movimiento
Nacional era, na sua formulación básica,
contrário á hberdade de expresión, o número de procesados e detidos pola Lei de
Prensa de 1966 multiplicou por cen os
expedientes dos tempos da censura prévia.
Como pode un auto xudicial suspender o
princípio da liberdade de información? Só
por amenaza, e esta é a razón da sua demasía. A resolución de Garzón contesta a
un recurso de reforma interposto por Rei
contra o seu procesamento hai vinte me. ses. O que tarda un xulgado en resolver
unha· reclamación desta natureza son carro dias como .máximo, p~ro GarzÓn fixo

público o procesamento despois de tres
ministros do governo Aznar (Mayor Oreja, Acebes e Rajoy) pedir a voces o linchamento do xornalista por informar pa-

ra que outros cometan
un delito. Acaso non
estaba demostrado,
desde os comezos da
información en liberdade, que non se
poden confundir os
procesos de intencións coas probas?
Ben probado que estaba. A reiteración
delitiva que dispara
Garzón no seu escrito non é máis que
un eufemismo que a
penas mascara o verdad e i ro reproche
contra Reí: ser autor

de informqcións que
molestan. E criminal

Egin e un atentado. O tribunal resolveu
que todo eran andrómenas e non había
probas. Oias antes do xuizo de .Rei en
Madrid, un atentado acababa coa vida dun narco denunciado nas páxinas de El País e
probaba algo universalmente coñecido: que todo xornalismo é información.

O xuiz Garzón.

'Acaso non estaba
demostrado,
desde os comezos
da información
en liberdade,
que non se poden
confundir os procesos de
intencións coas probas?"

atacar a vivenda de
dous xornalistas e
·do seu fillo, pero interpretar que esta
decisión, dun comando non identificado, procede dunha
información é demagóxico e arbitrário. Garzón xa mandara a Rei á cadea
en Marzo do 99 baixo a acusación de
informar para o delito pero a vista da
causa probou que o
encerro preventivo
era un castigo inxusti ficábe l. Antes, o xuiz Carlos Bueren
quixera probar mediante unha fotocópia
aparecida nun comando a relaGión entre,

O as de bastos ministerial levantado
contra Rei conxela
as protestas pola liberdade de expresión en perigo. Pero non só. Os xornalistas en nómina
do Governo Aznar,
que existen e están
de cuñas contra
Rei por publicar os
seus nomes, botaron o resto. Non
doutra maneira se
pode comprender a
absoluta unanimidade nos conceitos
empregados para
demonizaren a Rei,
nun mesmo dia e
en cabeceiras diferentes. Xornalista

fracasado e resentido, titula, entre
outros, La Voz de
Galicia. Non hai

no diário coruñés
ben amigos e compañe iros de Pepe
Reí que saben que os seus libros son continuamente re-editados e que nengun outro xornalista no Estado puido desvelar

que clase de funcionário do Estado era o
coronel Galindo, entre unha chea de investigacións. de enorme trascendéncia?
Cónstame que na redacción de Faro de
Vigo, hai vellos colegas de Rei que non
puideron deixaren de se avergonzar cando o periódico o definiu como chivato, no
dia que Mayor Oreja tocou a linchalo. A
anécdota doutro amigo de Rei, Fernando
Ramos, non é, por menor e patética, me-·
nos infame: Ramos explica que o director
de Ardí Beltza perdeu o xuizo. Non o que
o acusa de colaboración CGS que poñen
bombas senón o siso, a razón. Ramos, entre todos os que quixeran fuxidiamente
facer xornalismo de investigación, como
Pepe Rei, e claudicaron con máis medo
que incapacidade!
A humillación vólvese, neste caso, contra
os que seguen a liña ditada desde o poder.
Mais a ocasión do 25 cabodano da morte
da Franco debería avivecer a memória. As
hemerotecas do proceso da Constitución
gardan un intenso memorial de agrávios
contra o último meio século de censura,
con xornalistas fusilados (coma Vítor Casas, director de A Nasa Terra), exiliados
ou represaliados e cabeceiras proibidas.
Nos amenes da Oitatura, a nómina dos
intelectuais que non admitirian menos
que a garantía plena de liberdade de expresión e publicación seria interminábel.
Hoxe- pola contra, non hai quen proteste
contra os que din que Rei non é xornalista. Moitos daquiles liberais defenden a
grandes voces a matéria reservada, a suspensión da crítica e da información en
asuntos de importáncia para o sistema. E
que outra cousa é a vella discusión da liberdade senón definir que deben ser matérias reservadas? Franco resolveuna estabelecendo un rexisto oficial de xornalistas (entre os que ocupaba por decreto o
número 1 ); a solución liberal é só unha:
considerar que unicamente contraria a liberdade o qu ~ vai contra a Lei. +
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Ábrese un debate que estaba desterrado do cenário político español, mália os intentos do PP por co~talo

Exténdese a idea de que a.solución áo conflito basco
pasa polo diálogo
-0- B. LAXE

O asasinato de Ernest Lluch,
coas apelacións ao diálogo real izadas na manifestación de
Barcelona, abriron un debate
que permanecia desterrado do
cenário político e mediático
español. Unicamente o PP luxe del e trata de impoñerlle
unha capitulación política
ao PNV, facéndoo adxurar
das suas ideas nacionalistas.

·

unha nova xogada remitíndolle
un acorde de sete pontos, a xeito
de perguntas óbvias -a Zapatero
para que se procunciase "axiña". Non se sabe porque, Aznar
afirmaba que "o tempo acábase".

Gonzalo

E5f>AÑO LES -! NON

·cAeR
DO~

N~ Ttt~MPA

GANrOS.-.QF .• . -

&E'R.E'A-T~AMPA_
t>O 1>,~L060-TRAt'\PA

"A por eles", foi o berro ca que rematou a sua intervención Victoria
Prego na manifestación despois
do asasinato de Miguel Angel
Blanco. "Váianse , non os queremos", foi a última frase de Imano!
Arias, cando a marte de Tornas y
Valiente , ante os manifestantes
da Porta do Sol de Madrid. Non
existiu polémica e todos os partidos participantes e os médios de
comunicación loubaron a "decisión" da xornalista e do actor.

O PNV, pala sua banda, no cabodano do fin da trégua de ETA,
fixou máis unha vez claramente
as suas posicións. Non vai
abandonar o seu ideário nacionalista, como lle pede o PP
que faga para ser recibido no
círculo do diálogo. E vai continuar procurando a sua vía de
pacificación talando con todos.
ETA, pala sua banda, segue teimando en que non haxa acordo
PNV-PSOE, afirma que as causas mudaron tanto nos dous últimos anos en Esukadi que xa
non se pode producir, e ameaza. Ainda así ETA e HB seguen
dispostas ao diálogo, sempre
baixo os presupostos do Pacto
de Lizarra. Para lograr que PNV
e PSOE non chegue') a un acorde, ETA estari_
a disposta a ensaiar unha nova estratéxiá de
pacificación pouco antes das
eleicións se lle fallan as actuais
vagas de atentados.

Genma Nierga tamén se sentiu
lexitimada para incluir unha sua
frase final ao comunicado da
manifestac ión de Barcelona
despois do atentado contra Ernest Lluch , o seu colaborador
radiofónico. "Direino en castellano para que todos me entandan.
Ernest , até coa persoa que o
matou , teria tentado dialogar.
Vostedes que poden, dialoguen", foi a frase pronunciada.
As reaccións contrárias non se
fixeron agardar. O editorial de El
Mundo talaba de "lamentábel
manipulación dun acto unitário
contra ETA", suxerindo que as
palabras foron "suxeridas" por
Felipe González , que, segundo
escrebeu Pedro J ., "sabe de
manobras na sombra como se
demostrou en Barcelona".
Resulta revelador que este xornal tale de manipulación na editorial , cando en portada, nun titular a cinco columnas recoñecen que "case un millón de persoas aplausan as chamadas ao
diálogo político". Tamén esqueceron que as próprias tillas e a
compañeira de Lluch realizaron
o mesmo chamamento, portando anteriormente un significativo
cartaz que poñia "Diáleg, ja ". O
mesmo que portaban moitos outros manfiestantes.
A arremetida do PP e dos seus
meios contra Genma Nierga non
era máis que a impoténcia fronte
a unha ·manifestación popular
que atacaba directamenle a sua
política. A dor cidadá non impedía que se rachase con forte estoupido social o monolitismo do
pensamento único que estivo
impoñendo o PP durante meses.
Aznar, ante o clamor popular e a
saida de destacados militantes
socialista demandando diálogo e
marcándolle a política a un Zapatero dubitativo, reaxiu do único xeito que sabe, con autoritarismo despreciativo ao se facer
depositário único da verdade.
Asi, desde Zagreb leeu un comunicado onde trataba de deslexiti mar o diálogo en base a
que é unha verba usada por

Coa premura esixida, o PSOE remitiulle a resposta. Como non podia ser menos, afirmou estar de
acorde coas obviedades, pero pronunciouse a pral de que no diálogo
esteña tamén o PNV e máis EA.
lsto é aoque se.nega o PP.

ET A nos seus comunicados, alcu m ánd o a de "elemento de
confusión e división". Pero, ao
mesmo tempo, Aznar recoñecia, secadra por vez primeira,
que o contencioso basco era
político, ao reiterar a identificación entre as actividades de
ETA e o conxunto das aspira-

cións do conxunto do nacionalismo basco.
Ainda asi, toda a política do PP
sobre Euskadi quedaba desbaratada polo momento. O seu intento de pactar ca PSOE un governo en Euskadi antes das eleicións naufragaba. Aznar tentou

Pero o que si parece terse instalado de novo na-sociedade española é a idea de que a solución ao conflito basco pasa polo
diálogo. Ainda que o PP o rexeite con todas as suas forzas e,
os demais, cada un o entanda
ao seu xeito. +

Unitarismo ou democrácia
A maré de irracionalidade que o alaga todo ameaza
con emagrecer ainda máis a base de sustentación, e
de lexitimación, do actual réxime político, o xurdido do proceso de metamorfose encetado a finais
dos anos sesenta palas oligarquias que daquela, cogio hoxe, controlaban o poder no Estado español.
E curioso que xusto agora cando se relembra o
tránsito da democrácia orgánica a esta inorgánica,
sexan máis evidentes que nunca os límites do marco político. A história avanza e non dá tregua. Porén, hai quen a desexa estática e suxeita a valores
;
indisolúbeis e inmanentes.

do unitário, se ben travestido de autonómico)
vemos tamén a defensa de intereses materiais
moi concretos, o das oligarquias de sempre, as
que agora colonizan Latinoamérica e, logo de se
apropriaren de boa parte da riqueza do Estado
(sector público privatizado), mesmo comezan a
cheirar pezas de caza en estados membros da UE
(Itália). No polo democrático, ollamos a defensa
dunha economia produtiva territorialmente descentralizada e non directamehte aó servizo do
engorde dun capital financeiro cada vez máis elefantiásico.

Entre o esencialismo dos que postulan unha España estática e unitarista e a cegueira dos que ainda
acreditan na solución do todo ou nada (esa que
frecuentemente leva á nada), a sensación que
transmite a política no Estado español é aparentemente a ·da parálise dun calexón sen saída. E, sen
embargo, algo se move ( vexa-se a manifestación de
Barcelona) e fai-no nunha direción inequivocamente democrática.

O problema radica en que inevitabelmente as forzas democratizadoras da periféria, isto é, o nacionalismo, van ter que dialogar cos sectores españois '
menos contaminados polo unitarismo.

É agora máis evidente que nunca que a dialéctica

Se cara lbarra-Bono-Y-ázquez ou cara MaragallOdón Elorza.

p lítica no Estado español é a que confronta a
dous blocos antitéticos. Nun polo, achamos aos
histéricos unitaristas do españolismo de sempre.
Noutro, atopamos ás forzas que pulan polo recoñecimento do que é real: a existéncia de distintas
soCiedades nacionais que coabitan no Estado. No
unitarismo (entendido como apoloxia dun Esta-

O problema, digámolo claro, é que o PSOE -e iso
vocéano os deputados nas bancadas socialistas do
Congreso- está partido, desnortado, sen unha lideranza clara e sen saber moi ben cara onde ollaL ·

Destas dúvidas, e de mesquiños cálculos eleitorais,
aliméntase a besta insaciábel do unitarismo.
Mentres, é o nacionalismo a única esperanza real e
cerca de que exista democrácia. t

A policia carga

contra colectivos pacifistas
en Madrid
_Vários colectivos pacifistas
e organizacións non
governamentais fixeron
unha sentada diante do
Congreso dos Deputados
para reclamar a
condonación da débeda
externa. Mais a mobilización
non puido culminar porque
os manifestantes foron
agredidos brutalmente por
unha carga policial
autorizada polo Delegado
do Governo en Madrid,
1
francisco Ansuátegui. A
intervención da Policía
Nacional foi considerada
excesiva polos partidos da
oposición, que reclamaron
explicacións sobre o
sucedido ao ministro do
Interior e o cesamento de
Ansuátegui. De momento.
só o oficial ao mando foi
apartado temporalmente do
servizo.+

Alexionella esténdese

nos Países Cataláns
A epidémia de lexionella
toma forza nos Países
Cataláns. Logo de que se
localizasen os focos da
doenza en Barcelona,
novos casos aparecen en
Alcoi, cidade que xa
rexistrou 133 doentes
neste ano. A
contundéncia do abrocho
criou unha forte pslcose
colectiva entre os
cidadáns de toda a ribeira
do MedHerráneo.
ninguén se fia da água
corrente e incluso se
esgotaron os stocks de
água envasada. Os
expertos médicos seguen
a recomendar que se
estremen as precaucións
nas fontes de água que
pode ser inalada, xa que a
lexionella non se
transmite por via dixestiva
(ao beber) senón ao
respirar vapor de água. +

case

.Folga xeral en Teruel
para pedir investimentos
estatais
Todos os habitantes da
província aragonesa d~
Teruel secundaron un ha
folga xeral o pasado
Mércores, 29 de Novembro,
para solicitar un aumento
dos investimentos públicos
nese território. Nunha
xornada a médias
reivindicativa, a médias
festiva, os turolenses
reclamaron que o governo
Aznar destine 10.000
millóns á província co fin de
actualizar as suas
desemelloradas
infraestruturas. Teruel non
canta con nengun
quilómetro de autovia, os
seus camiños de ferro son
insuficientes e teñen graves
problemas para se
abesteceren de agua e gas.
O paro tivo o seu ponto
culminante nas
· manifestacións
multitudinárias que
discorreron por Huesca e
Alcañiz.•
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Mille'iros de persoa_
sconcentraranse durante oCúmio da UE
,.

•

í

NizG, escenáfio do debate sobre os·direitos fundamenta is en Europa
téncia por circunstáncias independentes á sua vontade" r o borrador
da carta europea limítase a apontar "unha axuda de vivenda para
garantir unha existéncia digna" e,
no caso dos vellos, a recoñecer "o
direito a levar unha vida digna e
independente. e a participar na vida social e cultural".

En Grécia non está recollido o
direito á óbxección de
consciéncia. En ltália, por oútra parte, un detido pode pasar un tempo indefinido encerrado antes de· que existan
probas contra el. Sen embargo, estes dous estados, xuntos aos_outros trece que forman a UE, levan un ano mergullados na redacción dunha
carta de direitos funf;:lamentais
para europeus. Direitos que
implicarán a obediéncia dos .
Estados? Esa é unha das perguntas que se fan os milleiros
de persoas que van manifestarse en Niza durante o Cúmio
dos dias 7 e 8 de Decembro.
Desde o pasado ano unha páxina
web no Parlamento Europeu recolle as suxeréncias de particulares e ONGs a respeito do debate
dos direitos fundamentais. Esta
carta quer ser un documeto "cuxa
releváncia sexa máis visíbel para
os cidadáns". A Unión Europea
non dispuña até agora dun listado de direitos fundamentais, e
estaba ser o Tribunal de Xusti..:
za das Comunidades Europeas o
que·. ia sentando xurisprudencia.
Até o momento tiña recoñecidos
os direitos á dignidade humana, á
proibición da discriminación, á libe rdade relixiosa, ao segredo
médico, ao direito á propriedade,
á inviolabilidade do domicílio ou á
liberdade de expresión.

a·

No ano 1989 emitiuse unha Declaración de Direitos que se ampliou cunha nova lista en 1994.
Sen embargo, continuaba a ser
unha eiva na construción demo·Crática europea a auséncia dunha carta. Unha convención,
composta por quince represen- ··
tantes dos_xefes de Estado, 16 ·
membros do Parlamento Europ~u, 30 membros de Parlamentos estatais, un comisário que
rep~esenta ao presidente da co- ·
misión europea e outras institucións traballan desde hai un ano
no texto, cuxo borrador apresentouse a primeiros de Outubro.
Que inclue? Que 'E¡ueda fóra? O
Comité palas Liberdades, Direitos
e Xustiza dos Cidadáns, británico,
aponta que once dos quince membros da UE son mencionados nos
informes anuais de Aministia Internacional por diferentes actuacións . ·
abusivas en canto aos direitos hu-.
manos. O próprio debate .entre os
redactores do·proxecto amosa que
non hai contento unánime. Cuestións como se a carta debe ser inclu ída nos tratados europeus a}é
se se atende máis aos direitos
económicos dos cidadáns que aos
sociais son aspectos de reflexión
no Parlamento. Os defensores do
mesmo sinalan que este listado vai
ter '1orza legal" e vai estar presen- ·
te nas decisións do consello de
Europa e do Parlamento. No seo
do grupo ALE/Os Verdes, no que
está integrado o paralmentar nacionalista Camilo Nogueira, as críticas diríxense ao pouco control .
parlamentar que se exerceu sobre
o borrador. Asimesmo consideran
que non hal garantias á hora de
demandar asilo e que hai "profundos desequilíbrios en canto a direitos económicos e de propriedade
sobre os sociais".

Tras Praga, Niza

Os cúmios do FMI en Seatle e Praga, na foto, receberon a resposta de milleiros de manifestantes. En Niza, protestarase "contra o
paro e á exclusión"

á vivenda, nen á xubilación, nen
recoñece os direitos das parellas
do mesmo sexo. De aí, as críticas
das·. organizacións sociais e sindicais. Mentres a Declaración dos
Direitos Humanos, psoclamada

pola ONU en 1948, sinala que ''toda persoa ten direito a un nível de
vida adecuado que lle asegure,
, asi como a sua familia, a saude e
benestar, e en especial a alimentación, o vestido, a vivenda, a -

asisténcia médica e os servizos
sociais necesários; ten asimesmo
direito aos seguros en caso de desemprego; enfermidade, invalidez,
viuvez e vellez e outros casos de
perda dos seus méios de ~ubsis-

Johán Carballeira

Páxinas Galegas
Colección
·PRENSA E CRIACION

Rescatamos nestas Páxinas galegas unha
voz afogada no turbillón d9 36. En Johán
Carballeira estivo a punto de cumprirse o
ideal de barbarie: destruír o adv~rsario,
·ata que p.on quedase del nin o 11ome, nin
a obra,-nin a lembranza.-Rebelde e
polémica, moderada e apaixonada,
a pluma de Carballeira contribuíu á
aparición dun xomalismo inédito.

Na mesma colección

Víctor Casas. Escritos Políticos

A

EDICIÓNS

O borrador non proclama _o direito

Xa hai semanas que organizacións sindicais e sociais de toda
· Europa preparan a Marcha a Niza, na que van coincidir cos mandatári os europeus. Coinciden
moitas das demandas que se fixeron no encentro do FMI en Praga a finais de Setembro, no que a
policia ocupou as ruas para inmobilizar aos manifestantes. En Niza a convocatória "contra o paro
e a exclusión" lembra aos governos da UE que é preciso un salário social para todos os cidadáns,
demandarán poi íticas contra a
precariedade do emprego e, tamén, o direito á libre circulación e
os papeis para todos. O borrador
que os xefes de Estado debatirán
en Niza proibe as expulsións colectivas. A realidade nos quince
Estados, e iso sábeno as organizacións que chaman a mobilización, é ben diferente. +
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O FMI empréstalle
á Arxentina
. · tres .billóns de pesetas
Un dos máximos
responsábeis da: actual
trise económica da
Arxentina,, o Fundo
Monetário 1nternacional
(FMI), acudiu nas últimas
horas a axudar a salvar a
víabilidade do Estado. Para
asegurar o financiamento
público nos próximos dous
anos, esta institución
financeira emprestoulle
15.000 millóns de dólares
(tres bi11óns de pesetas).
Este crédito veríase
reforzado eón outro
empréstimo, procedente do
Banco Interamericano de
· Desenvolvimento (BID) por
unha cantidade semellante.
Estas medidas procuran
evitar que o colapso da
economia austral arrastre
na sua queda os seus
sócios no Mercosur,
especialmente ao Brasil,
moi sensíbel á situación do
seu vi ciño do sul. •

George Bush.

Gore continua abatalla legal
por arrepañar os mil votos que precisa

Bush perfilase
como vencedor en Florida
-0- CÉSAR LORENZO GIL

George W. Bush non quere esperar ao 12 de Decembro para ser recoñecido como presidente dos Estados Unidos. Fincado na decisión dos tribunais de Florida, que lle conceden unha vitóña por
menos de 600 votos de vantaxe, exixiulle a Bill Clinton que comece
o traspaso de poderes. O ainda inquilino da Casa Branca permitiulle aos republicanos o acceso a vários segredos do Pentágono.
O segundo reconto de votos no
estado máis suloriental do paf s
volve ser polémico. O triunfo de
Bush, celebrado con entusiasmo pouco disimulado pola Administración estatal, nas mans
do irmán do candidato, Jeb
Bush, non foi recoñecido por Albert Gore. O demócrata recorreu a decisión diante do Tribunal Supremo, polo que o proceso de revisión dos votos demorará alomenos duas semanas.
As hipóteses máis optimistas
para Gore apontan a que debería ser o Congreso quen decidise o nome do vencedor, ao se
admitir o empate técnico entre
os candidatos. Mália que a cá. mara está controlada polo Partido Republicano, os asesores de
Gore achan probábel que a postura intransixente e testá por
"escoitar o mandado do seu povo" acabe converténdoo nun
símbolo de rigor democrático.
Pala contra, os republicanos
pensan que a atitude de Gore
demostra todo o contrário. O
candidato desta formación a vicepresidente, Dick Cheney, recomendoulle aos seus contrincantes que abandonen e admitan a sua derrota. "Se eu estivese no seu lugar, non dubidaria
en facelo, para conservar o meu
bon· nome e aforrarlle preocupacións ao país", dixo.

Poses de presidente
O certo é que Bush xa actua

como presidente do país, especialmente nas relacións cos
médios, realmente o maior labor deste pasto político. En cada intervención pública, o governador de Texas actua coa
solenidade do dirixente da
maior poténcia do mundo e mide cada decisión coa vara institucional, moi superior á partidária.
Tanto é asi que o seu governo
vai contar con destacados demócratas, para impedir que a
profunda división do eleitorado
pase factura ao modelo político
estadounidense. Posibelmerite;.
·o ex senador Sam Nunn acabe
como secretário de Defensa e
o governador de Carolina do
Norte, Jim Hunt, estea en Educación.
Clinton tamén entende que non
se pode negar a evidéncia de
considerar que Bush é o mellar
colocado para substituílo en Xa. neiro. O xefe de Persoal da Casa Branca é o encarregado de
guiar a equipa de Bush polo labirinto dos segredos oficiais, so- ·
bretodo aqueles relacionados
co Pentágono e coa seguridade
nacional.
Do outro lado do cenário, álzanse as voces dos ·máis ·progresistas, que lidan a diário por convencer a un, pese a todo, rexo
Gore para que esgote todos os
vieiros e evite que Norteamérica
amenza no século xx1 cun republicano ' no poder.+

OSinn Féin

non aceita a .
no~a policia norirla~desa
A radicai reforma da
policía que opera en
Irlanda do Norte era un
dos pontos básicos dos
acordos de paz do Venl'eS
Santo, pero o Parlamento
de Londres prepara unha
mínima modificación que
non aceitan os
republicanos. O executivo
de Tony Blair, que non
desexa conflitos cos
unionistas, está disposto
a adiar os cámbios
previstos, especialmente _
no que atinxe á sua
denominación, emblemas
e xerarquia, da que
quedarían tora os
nacionalistas irlandeses.
A vella policia do Ulster, o
temido RUC, foi
responsábel de graves
actos de terrorismo e
represión durante case un
século.+

r

Barak adianta
as eleicións en Israel .
Entrementres continua a
- represión israelita sobre o,s
palestinos·, o primeiro
ministro hebreo, Ehud
Barak, anunciou novas
comícios presidenciais para
Abril ou Maio de 2001, lago
de disolver o Parlamento. O
líder laborista pretende con
esta manobra conseguir
dous obxectivos. Por unha
banda, esta cita eleitoral
deixa tora da competición a
BE?njamin Netaniahu, por
non ter pasado suficiente
tempo desde o seu
mandato. Pala outra,
aproveita o_. bon· intre das
reiacióhs cos direitistas do
Lik~d e a polarización da
opinión pública do país a9
seu redor para dar un golpe
de efecto, tentar facerse
cunha maioria suficiente e
impoñer os seus critérios
políticos diante de xudeus e
tamén de palestinos_.+

•
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UM CAMINHO DE LIBERDADE PARA A GALIZA
Construi. 11,~•\1~""~~-,:=inuffj~\independentismo
. . . _.,:::::#~:=~' -.·:. ~
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No alvorecer gp,.sé'qµlg)~XI, a Gal iza encontrar-.s' ·

~~~~n:rs~, nlfjjl@iWf.~~,P~_!.~~;K:>ª'' '"ª~=;'

cruzilhada:
nos'" ·

,

as.semblela da mocldade
INDEPENDENTISTA

engavetad~

... · ,

num quadro jurídico-político que nem a
·..·, · Jauas e profundas agressons que a
fa dos sectores produtivos, a inda hoje
pl)re"' nós como umha catástrofe de
"do biügüismo harmónico, leva-nos a
m:;geonanente subordina~om frente a
·.· rgar"' a possit>llídade de fortalecer-se
ns de vida das e dos trabalhadores
.da ofensiva neoliberal, acaba por
·. goo<tesJntegrar umha milenária
Zir como conseqüencia do papel que
• .w

. , uere-o demonstrar hoje a esquerda
curso e a prática mais
· · e e1á
-:.,: umtia pro posta política
. nto~ptural e de massas
,..

•
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uloXXI, as diferentes
o-nos em dotar esta
• •.·NI.lila conseqüente frente
· '. final•. A independtmcia
Nos tempos em que a
írripede de facto qualquer
uns e a morte de outros, e
e ·és ar · t0-:0rganizado. E urgepé
aldade com o resto de
ós edificar um sistema de

organiza .

é construir ,
e posicons i ·.
Espiral da u·

/
~ssembleia .

Popular

do Noroeste

O processoq
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galegas e ga
urgencia de, ·
independen
participativ ·
Assernblei
· . cómpanhei

oht9 apoio das org .
,. · .ependentismo,
1deol()gi~merite
des e atitulfe§tl'f.UJ!\l
da tua

implica~om,

e

sejasda co
participa90
necessita.
Bebendodo
apostando se

UNIDADE PO
politica e a ling .,.
devolvendo a esp

Galiza, Novembro de 2000 <$

VIVA GALIZA CEIVE E SOCIALISTA!
UNIDADE POPULAR!
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Emigrante
con direitos

Suso Sanmartin

Ultimamente estou a ler, ver e
escoitar diversas declaracións,
manifestacións, e supostas intencións dos principais responsábeis (é un dicer) políticos da
Galíza nas que semella que vai
xurdir un movimento a prol da
defensa e mellora das condicións de vida dos EMIGRANTES
(con maiúscula xa que ben o
gañaron co seu traballo).

/

Xa era hora desde lago , co ben
que soa, (ainda que mellar fara
que todas esas intencións se
escreberan
en papel de lixa, para evitar a acción
que adoitan Xa se fixo unha
facer os políticos co paso clasificación
do tempo), e tácita dos
sobretodo ...
moi eleitoral , emigrantes en
si señor.
dous grupos: os
Pero o caso é que teñen direlto
que, polo vis- a voto na Galiza,
to tamén , e
para que nin- eos que non.
g ué n dub ide
das intencións
eleitorais dos
señores políticos , xa se fixo unha clasificación tácita dos emigrantes en dous grupos: os que
teñen direito a voto na Galiza, e
os que non . Tanto ten que os
descendentes dos primeiros
acaden a dobre nacionalidade
simpremente a efectos de ter
posibilidade de traballar como
comunitários, viaxen áa Galíza
convidados pala Xunta só para
aproveitar unhas vacacións de
balde , co único interese de comer ben , troulear e nos menós
casos "conocer la tierra de sus
papás". Ren , eso non importa,
eles son , ao parecer, os verdadeiros emigrantes.

E qu é pasa cos que están en
Barcelona, Madrid , Xixón , Le ón? Eses non son verdadeiros
emigrantes? Non contribuiron
co seu traballo probabelmente
máis que os anteriores ao desenvolvimento da Terra? Non?
Semella que como non teñen direito a voto , son "Emigrantes de
palleiro", ou debe ser que teñen
a vida xa resalta, e os seus problemas non interesan. Para eles
non hai oficialmente axudas ,
nen información, nen agarimo.
Compran as suas casiñas na
Terra, pagan os trabucos por
elas e van de vacacións cando
poden e a situación económica
!lelo permite. Non é dabondo .
Non é estrano pois que os seus
tillos esquezan Galiza doadamente, e nen se lles acorra a
posibilidade de estabelecerse
na Terra, pois sentimentalmente
xa deixou de ser a sua casa.
Eu son filio de emigrantes. Fachendoso de selo non podo deixar de pensar se paga a pena
emigrar coa única ilusión de voltar a morrer na Galiza para servir de esterco a terra, namentres o traballo que se fixo só
serviu para o desenrolo dunha
Terra allea que nunca lles agra.decerá o que fixeron por ela.
Meu pai acadou o soño. Morreu
en Vigo nun mes de Agosto de
vacacións con tan só 49 anos.
Uns anos traballando coa idea

1
1
1
núncia por "daños contra o Pa- 1
trimónio Público".
- 1
1
Eu, como contribuinte que non
participou en nengun dos asal- 1
tos descritos, pergúntome: se en 1
todos eles houbo, en maior ou 1
menor medida, desperfectos, cal 1
é a diferéncia?; as bandeiras? +
1
J.R.P. 1
PEPERICO@LA TINMAIL.COM
1
1
1
As sombras
1
1
da tolémia
1
Cando o barco se funde as ratas 1
sempre son as primeiras en es- 1
capar. lsto foi o primeiro que
aprendin cando era máis novo, e 1
_
desde logo que se está a cum- 1
prir. Moitas son as notícias que 1
xurden desde meios de comuni- 1
cación, ins.titucións e organismos_ vários, unhas tranquiliza- 1
doras e outras máis alarmantes. 1
1
Dentro de todos os comentários 1
que xurdiron nestes momentos,
poucas foron as voces discor- 1
dantes que se ergueron para ir 1
aó fondo da cuestión. Loxica- 1
mente nada aparece por casua- 1
l id ad e nen ven dado por un
mandato divino senón que é un 1

de voltar ... espero poder facelo
eu gracias á sua enerxia e a da
miña nai, pero endexamáis pala
que aterecen os que realmente
tiñan que facelo.
Unha forte aperta e gracias por
facerme estar máis perta de Galiza con A Nosa Terra. +
XOSÉ

A.

CIDRE BARDELAS
(BARCELONA)

Cousas ve redes!
Hai uns meses, determinado número de persoas , asaltaban o
"Monumento do Cabalo" sito na
Praza de España de Ferrol.
Enarborando bandeiras (do Real Madrid) e sprays de pintura
branca, expresaban a sua ledícia polo éxito acadado pola sua
equ ipa en Europa. Os meios de
comunicación comentáronno
sen máis.
Uns meses máis adiante prodúcese outro asalto ao devandito
"monumento". Desta volta máis
numeroso e con bandeiras verdes, pois o evento a celebrar
era, nada menos, que o ascenso a 2ª división do Ra- Como
cing de Ferrol.
O xardin que contribuinte que
o rodea é non participou
completamente arrasado en nengun dos
(houbo que asaltos
·
renovalo
a
cargo do con- descritos,
ce 11 o). Este pergúntome: se
asalto
tivo
apoio institu- en todos eles
cional (regula- houbo, en maior
mento
de
tránsito a car- ou menor
go da polici? medida,
local, etc :.). A
xente víñalle despertectos,
á memória oucalé a
tro asalto levado a cabo , diferéncia?
no mesmo sítio, hai un par
de anos. Celebrábase daquela,
o asce.nso do "Club O Parrulo" e
entre os asaltantes (que tamén
portaban bandeiras) estaba o alcalde do PP: Os meios de comunicación adicáronlle ampla
información e parabéns.
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Pero velaí que o Domingo, 19
de Novembro, outro grupo de
persoas con bandeiras (galegas) realizan outro asalto ao
citado "monumento". Catro
membros do grupo empolínganse ao Cabalo, colocan unha faixa denunciando a simboloxia fascista e danlle uns brochazos de cór rosa. As reacciós non se tan agardar. Os
meios de comunicación califican de "acto vandálico"(Oiário
de Ferro/, 21-11-0Q, páx.5; Canal 29; etc.). Publícanse os ·nemes e apelidos. (e, case, o currículo) dos autores. Esta vez,
a policía local, úsase para deter aos asaltantes e levalos á
Comisaria. O Concello, presidido polo BNG, tramita unha de-

proceso derivado dunha forma
de produción e de entender a
consecución de alimentos como
algo puramente mercantil e a
expensas de grandes empresas
con pequenas funcións sociais
ou pequenos escrúpulos. Desde
lago que os gandeiros e gandeiras son os derradeiros receptores dun produto que nun princípio canta con todos os beneplácitos dos responsábeis de
sanidade, pero a nengunha
mente iluminada" se lle acorre
que as próprias explotacións,
polo sir:nples feíto de ser os des-

Unha festa móbil
Ernest H emingway
med111m

soÍQfoblono0

/" _/'¡'/

'

f".)/r; .)¡'•hl"/''t- //1'/l'/ÍI
1

. , . ,,l.
7~

• /

i

,,1-::,//ll'/'

A por ellos!, berrara
Victoria Prego pola sua
canta ao final do
comunicado único
cando o de Érmua. Era
unha faisca sobre a
máxima tensión,· pero
nengun partido
protestou. Genma
Nierga está castigada
en todos os telediários
por ter pronunciado a
palabra diálogo. Que
ousadia.

~

J

.J

A tregua e o diálogo
son de trampa; as
ikastolas levan gato na
cesta; os diários
abertzales non son
para informar senón
para visar ás
estruturas delitivas; a
Euskal Telebista é un
submariño de axitación
republicana; a
mocidade está
contaminada de ódio ...
Franco era ben máis
comedido que Aznar
nos calificativos. Só
talaba de provJncias
rebeldes.

a

lit.

[

1 'A SEPI procesa por
1 presunta estafa a.os

1 antergos danos de
1 Álvarez'. Que
1 . autoridade ten a
1 Sociedade Estatal de
1 Participacións lndustriais
para procesar a
ninguén. O titular de La·
Voz de Galicia cheira á
longa noite da xustiza
sumária, aplicada por
calquer membro das
forzas vivas.
t.1

Sociedade Civil é un
conceito que aforra ·
1 pronunciar a palavra
1 povo. lnventárao
1 António Gramsci na
1 cadea para que a sua
1 escrita puidese pasar a
1 censura de Mussol.ini. "O
1 povo unido xamais será
1 vencido" é nesta versión
1 pámpana "a sociedade
1 civil estruturada
1 desenvolverá unha
1 eficiéncia funcional
inagotábel".
~

A democrácia
testicular do PP .(Trillo,
Arias Cañete, Fraga ... )
contáxiase a Henrique
Sotelo alcalde de
Cangas, que expulsou
(porque me sale de los
cojones!) a ün
concelleiro de Marin
que consultaba no
arquivo cangués
documentos para a
Mancomunidade.

1
Fraga tiña que
inagurar para a semana
. o novo Instituto de
Valadares, pero chegou
o temporal e !evou o
tellado e as cristaleiras.
Claro que neutros
casos semellantes, ao
presidente bastoulle
con inaugurar o
ascensor.+
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Al

a formación e desenrolo das capacidades perceptivas, criativas
e léxicas. O mesmo acorre coa
música . .O desenrolo das ,capa'
cidad.es de análise e de síntese
As horas que se pretenden suson indispensábeis para que os
primir nestas duas áreas incorporarianse á Lingua Castelá e ' alunas poidan asimilar comodamente certos contidos lingüístiás Matemáticas, que están precos e matemáticos.
sentes en todos os ·cur'sos e
cunha carga horária, que de ter
Como consumidores/as debeComo pode unha persoa expreque ampliarse, non é razón que
mos esixir a desaparición de essarse correctamente se non satruturas alleas ad campo, alleas
se faga a costa doutras áreas,
1
be perceber dun modo crítico a
tamén fundamentais, que se ená produción de alimentos sanos
realidade que o rodea, se non
contran xa cunha carga horária
e naturais, de calidade, pero tamínima. Tanto a Música como a
desenrola certas capacidades
mén debemos ter en canta os
que lle permitan expresar os
custos q·ue son derivados da
Plástica, non están presentes
seus sentimentos e emocións
mesma e non dubidar á hora de . en todos os cursos, e ainda así
de complexas
con outros instrumentos distinsó cantan con 70 horas anuais
sinalar co dedo as causas ou
Poida
que
tos á palavra oral e escrita. Non
no primeiro ciclo (1 º e 2º de
responsabilidades que cada
pouca xente análises para
ESO) e 35 no segundo (3º e 4º
esquezamos que tanto a Música
quen ten neste entramado de
se pi antexe detectar as
como a Plástica son linguaxes,
de ESO), resulta un agrávio
demagóxias volátiles.
de verdade o
comparativo que sexan as áreas
ao igual que a Língua Castelá
que realmen- falcatruadas
ou a Língua Galega . Vivimos
con menor número de horas no
Se queremos alimentos ..de verte sucede na elaboradas por
nun mundo no que prima a imaconxunto das matérias de Seagricultura,
dade, ternos que pagalos sen
xe (televisión, cinema, publicidacundária. Pois ante esta situaque supoña un desembolso
que
todos grandes
de, redes telemáticas etc), hai
ción, xa de por ela indignante,
maior para as persoas que os
confiemos multinacionais.
que dotar ás novas xeneracións
preténdese reducir 35 horas
consumen, sen explotación sonas palavras
dun sentido crítico a todos os níanuais no pride liberados
cial para os produtores e cunha
veis , que lles permita interpretar
me i ro ciclo a
profetas que
rendabilidade tanto económica,
a grande cantidade de informacada
unha
se abandoan
como social, como ecolóxica,
ción icónica presente na sociea unha sucesión de confianza
das matérias
asumindo o fracaso do sistema
en cuestión. Oaumento de
dade actual e ao mesmo tempo
actual de produción e derivando
e de palmadas m.agnificadas
criar un entorno máis suxerente
para tranquilizar as mentes retodas as axudas ao mantimento
Por qué esta duas horas
e agradábel. lsto consíguese
bulideiras e para que nada se
de agricultores/as que empeñen
reforma se
desde a Música e a Plástica.
saia do guión perfectamente
o seu esforzo diário na consecuten que facer semanais
estudado. Poida qµe sexa agoción de alimentos, respeitando o
a costa das nunhas matérias
Non deshumanicemos máis o
ra, despois de maltratar ao
médio onde se producen, ·axumatérias artísensino, non impoñamos unha
dando desta forma á consecuticas? Con reducindo
gando, ao sector agrário e á
ción dunha vida máis sana para
que criterio se outras, non
sociedade insensíbel , chea de
sociedade, cando .algunha voz
"cultos ignorantes" que cando
se multiplique facendo pergunaplica esta
todos e todas.+
tas políticamente incorrectas.
medida? To- deixadeser
participan nun colóquio radiofónico asocian a Plástica "coa
Agardemos que non sexa dedos sabemos unha medida
UXIO SOUTO
plastilina coa que os nenas pomasiado tarde e que os resulque os proble(BETANZOS)
den divertirse facendo figuritados sexan reais e non unha
mas
que demagóxica
ñas". O home é un ser racional
corti'na de fume máis destinada
apresenta a para mascarar
pero con alma, na sociedade na
á pervivéncia de estrutu ras
educación en
Secundária ainda máiso
que viv:emos debemos cultivala
anómalas ou parásitas que Aon
sirvan máis que para redimir
derivan dunha
máis. E moi triste comprobar a
problema.
dos pecados orixinais dunha
indiferéncia que mostran os aluproblemática
política alimentar ao servizo do ·
de tipo social:
nas ante calquer obra de arte,
falta de motipero non facemos nada para regrande e poderoso capital.
m ed i alo, todo o contrár io, fovación do aluNen a Marela nen a Careta,
nado, desautorización dos promentámolo. Despois, queixámonen a Roxa nen a Lucera van
fesores, fomento doutros valonos de que as nasas cidades
Resulta incomprensíbel que se
pasar á história-por dar leite
son inabitábeis, de que descoires por parte da sociedade que
pouco teñen que ver coa cultura
con bífidus activos ou cáalcro
pretenda realizar unha reforma
damos o entorno mediato, de
descodificado (-tal vez sexa
e o estudo; todo isto non se sodas Humanidades e que ao
que hai contaminación acústica,
descalcificado) nen por ser alimesmo tempo se propoña reluciona co aumento de duas hode que vivemos nunha sociedamentadas con graxa by-pass,
ducir o número de horas adicaras semanais nunhas matérias
de gris; todo isto é normal que
tampouco por ter u nha desdos á Música e á Plástica,
acorra cando non se lle pode
reducindo outras, non deixa de
cendéncia engordada a base
cando- estas matérias contan
ser unha medida demagóxica
ensinar aos nenas que existe un
de clembuterol, fariñas dou- .cunha carga horária mínima no
para mascarar ainda máis o procírculo cromático que nos ateretros animais ou plantas modifiblema.
ce un número ilimitado de cores
conxunto da Educación secuncadas xeneticamente, converou que ex isten outros sons disdária. Parece ser que agora a
tendo desta forma en necesáformación humanística só conPara que unha persoa aprenda
tintos aos do tránsito que satura
ria e imprescindíbel a futura
siste en coñecerse a História
a ler, escreber e operar correcas nasas cidades.
reforma educativa (polo metamente necesita desenrolar
de España, que non critico,
nos en canto ás ciencias natupero ¿é que agora tanto a Múcertas habilidades que non só
Busquemos entre todos solu rais) transformando as teorias
sica como a Plástica xa non
se adquiren desde o ámbito da
cións que posibiliten unha sociesobre o reino animal en cinzas
pertencen ao que .se entende
Língua e das Matemáticas . O
dade máis culta e diversa. Non
que son arrastradas poJos
come> "Humanjdades"? En todo
debuxo, como parte básica da
impoñamos decretos irracionais
ventos da modernidade. Non,
caso parece ser que ás novas
formación plástica, é un instrusen pensar cales son as causas
non nos equivoquemos, as vaautoridades educativas non
mento indispensábel para realido problema. •
cas de hoxe (a 146, a 257, a
lles importa absolutamente nazar operacións de síntese, xetilla da Lindy, etc ... ) non teñen
da valores fundamentais na
neralización e abstracción senXOSÉ A. ALONSO PALLA
o padal diferente, tan só. son
educación como son a criativi(A C RUÑA )
da polo tanto indispensábel para
tinatários finais, pasen a ser os
verdugos ·dun progreso· dexenerado. A estas alturas non creo/
que ninguén pense que nos establos teña que existir un laboratório de complexas análises
químicas para detectar continuamente as falcatruadas elaboradas por
grandes multinacionais con.
pres u p©stos Nos establos
mareantes e
ao
servizo non pode existir
contínuo do
un laboratório
cidadán.

vítimas do produtivismo e son
convertidas en· perfectas máquinas de elaboración de
substáncias, que antaño respondían a denominación de
alimentos, para continuar cun
ciclo de liberación de economías modernas.

dade, ·a expresividade e o desenrolo da sensibilidade artística.

·Menos Múska,
menos Plástica ...
menos
Humanidades

AENOR

EDALLA
<'

-1

LIDAD E

¡~
¡

•

SEGURIDADE A·1 ÉAPRIMEIRA EMPRESA
GALEGA DE SEGURIDADE CUN SISTEMA DE
ASEGURAMENTO DE CAUDADE SEGUNDO
NORMA ISO 9001 CERTIFiCADO POR AENOR
th f.11n.\!.itdo ,¡1.w rm1b ~ c111í!ladu rie Se9 urí·datlu A·1 fül.

! Emptasa

h1~;t~i?.,;lúr1 "!r,1Jr,tam~mu J ~ ~isr.i,•iJs d~ ~~gur1ti111~
<JntJ , r ~,1;h;; 1) ~¡¡r.;-r~ !nc¡¡r1di<JY

1 Registrada

IER:f4447I.roo
l.:---~

9

:· M,m\\?fl!fll'lú~U)

r.h

>Comr;;I li1J<ü i~l·~ni

du ii.l aim¡¡~

;}X~i11tcr~•

r;,;nótilis di; ;ílccndio

·

v ,m~h i.h q1.dp1;·; tir.q ;iu111;((;!<.ln c1.rnta ir1~>mdk1 iJ
th~:te0H:; p ~r·;iv~~; d~ ~;~gurid~dt: ~01j~;~.;:~;fr.::

~;s:~;;~::~~~ir:;1~i~~~~~~~ri~~;¡~~i~1~¿~r~:~'~(~,;~~~¡~<l1;

G

uieiro·
CULTURAL

A NOSA TERRA

Nº 963

. de Lugo

A Muralla de Lugo
.

~

.

~

xa ten data de naciiilento

ij

A decisión da Unesco abre un mes cultural adicado ao monumento
~ PAULA BERGANTIÑOS

Nos próximos días coñeceremos a data de construción
da Muralla de Lugo. Un
anaco de madeira de castiñeiro atopado pola equipa
que elaboraba o informe para avalar a candidatura á declaración como .Pat~imÓnio
da Humanidade permitiu
que, sometido á proba do
Carbono 14, se conseguise
fLXar o nacimento do emblemático monumento. Os resultados da proba, realizada
nos Estados Unidos, eliminarán esa grande incógnita.

,A..N.T.

O inform d laboratóri
nd
f ctuou á pr ba xa tá no
paí f ra e público coincidindo
c a n tfcia d a r
lución da
Une c . F nte da equipa que
elab r u d cumento apo tan
porque " exa considerado un lo,
gro cultural para Lugo, Galiza e
mundo xa que a muralla é a
única protagonista e non as re,
percusións co laterais ,turismo,
ho teleria ... ' que a decisión poi,
da ter".

Nervos na Praza Maior
As últimas horas, antes de coñe,

cet a decisión da Unesco, viví-

LOIS DIÉGUEZ

ffaano 1993 o BNG de Lugo
editaba un cartaz pedindo que a
Muralla de Lugo fose declarada
Património da Humanidade. Houbo
unha boa campaña pola cidade.
Desde aquela in:sistiu arreo nesta ·
teima. Sabia que iso significaba
loitar contra mentalidades non
afeitas a valorar o seu. E que disto
dependia tamén moito do futuro
económico da cidade. Lago, foron
mensaxes reiteradas no concello, no
parlamento de Galiza e, máis tarde,
no de Madrid, onde os deputados
nacionalistas galegos non o tiveron
<loado para meter.na erma cultura
españolista do PP a idea de que
nunha cidade como a de Lugo podía
existir un monumento tan singular
e grandioso.

A

O informe que unha equipa
multidisciplinar elaborou para
avalar a candidatura da Mura,
lla de Lugo á declaración como
mortumento Património da
Humanidade pesaba por volta
de corenta quilogramos. Arre,
dor de sete anos de traballo de
arqueólogos, historiadores e ar,
quitectos foron os artífices do
material documental remitido
á Unesco.
Foi no proceso de estudo do
monumento cando a aparición
dun anaco de madeira de casti,
ñeiro que procedería das gale,
rias superiores que o muro tiña
en tempos permitiron que o
material se sometese á proba do
Carbono 14 e se poidese, á fin,
datar con precisión a sua cons,
trucción. Até agora os historia,
dore e timapan que a muralla
tiña arredor de mil setecentos

·A muralla

chamar a atención sobre a importáncia da arte romana e románica na cidade e nomeadamente da sua Muralla. Para
o mes de Decembro estase a
ultimar unha programación
cultural, con concertos e actuacións teatrais, que na práctica converterán este Nadal
no mes por esce léncia do monumento.
O alcalde de Lugo, Xosé Clemente Lópe z Orozco (PSOE)
agardaba a madrugada "con
moita esperanza" e coa se nsación "de que fixemos os deberes
.e que por iso irnos receber unha .
boa nota". Un aspecto fundamental que destaca o edil, despois da campaña en prol de que
a Muralla sexa declarada Patri,
mónio da Humanidade, é o de
conseguer que '' traballaramos
todos xuntos, nomeadamente
os partidos políticos. Logremos
ou non a declaración -sinalasegue a ser responsabilidade de
todos consegu_ir consolidar o
que ternos como referente e poñelo en valor".

ronse na Casa de Concello con
especial nerviosismo. Ao peche
T amén declaraba estar moi esdesta edición, no Campo Casteperanzada a tenente de alcalde,
lo erguíase unha carpa para a
Branca Rodríguez Pazos
festa popular preparada para a
(BNG), ainda que "até o últinoite do Xovesl de Decembro,
no caso de que todo saia segun- · . mo momento non se sabe nada". A sua formación fo¡ a audo o previsto. Música e fogos artora das primeiras iniciativas
tificiais son o prato forte do programa co que se quer celebrar a · que incitaban ás diferentes Administracións a loitar pola ca{ldeclaración da Muralla como
didatura. Neste sentido, RodríPatrimónio da Humanidade.
guez Pazos comenta que neste
dous ano" xa se adiantou moito
De calquer xeito e sexa cal se,
camiño. "Empezamos a estar
xa o resultado, o Governo muincluidos en moii:os circuitos
nicipal de Lugo vai seguir coa
culturais, nos que antes non esaxenda de actividades para

tabamos e conseguimos que se
recoñecese a importáncia real
da Muralla, incluso entre a
própria xente de Lugo", di.
Por~outra

banda, o Governo
municipal márcase como un dos
obxectivos prioritários a recuperación do casco h istórico para,
segundo o alcalde,
poder "aumentar a
comunicación
cultural através do
turismo". Orozco
sinala a importán,
cia desta activida'
/
de a nivel económico, un valor
que xa se veu in,
crementado nos
últimos meses.

. a posibilidade de participar no
futuro de diferentes foros internacionais e ter un maiór a~ceso
as subvencións intémacionais".
A ·respeito das inversións, o alcalde chama a atención sobre a
necesidade de que se mánteña o
convénio entre o Ministério de
Cultura e_a Xunta para garantir
a conservación e
total recup_eración do histórico
cinturón.

'O Govemo

A representante do BNG explica que a Declaración, ainda que
non prémia coh nengunha
cuantía económica "significa ter

g

sabemos ainda, hoxe,
martes, cando escrebemos esta
Tantos fogos
columna, a sorte que lle preparan
para a sua declaración. Lugo arde
como portas
de impaciéncia e a maior paire da
xente está convencida de que, por
No caso de que a
fin, será Património da
Unesco decida
Humanidade. Non dicimos nós
aprobar a proque tanto nos ten o resultado.
posta de Lugo, o
Somos conscientes de que a
programa de acdeclaración ao noso favor
tos comeza coa
implicará, quizabes, avanzar nesa
tira de dez fogos
urxente neces1dade de facer outro
artificiais -un
Lugo vivo e monumental que
por cada portachame ao mundo á sua visita. Pero
ás oito da mañá
xa nos alegramos do que nos
do Xoves 1 de
parece máis importante en toda
Detembro, hora
esta história: o conseguir o aprezo
na que se agarda
e valoración <leste monumento por
coñecer a deciparte dos lugueses e galegos; e o
s ió.n. As nove
acadar que unha idea <leste
soarán. todas as
recuncho gris e estático,
campás e duranpequeniño e perdido da verde
te toda a mañá e
Galiza fose, ao fin, asumida por es~
a tarde diferencentro globalizador afeito a
tes grupos tradicionais enche,
rán de festa a rua. Antes da · esquecer, ignorar ou mesmo
despre:Zar, o que máis fondo
verbena da noite, ás sete e mépersonaliza a un povo e o fai
d ia, está prevista unha recep:.
diferente de outros. Porque a
ción no Concello á que están
Muralla de Lugo non son só as
convidados todas as asopedras que a formaron. É tamén a
ciacións, sindicatos, comercultura que ao seu redor se foi
ciantes e persoas a título indicriando. t
vidual que colaboraran coa
candidatura.•

municipal
marcase
agora como
prioridad
a recuparación
do casco
: histórico"

"A raíz da campañas de promoción
observamos unha
maior chegada de
visitantes á cidade . Tamén nos
solicitaron máis ·
información sobre o noso patri,
mónio desde fóra
e aparecimos nas
p1,1blicac.ións dos
s(tios máis recond itos", comenta.
"Non podemos
esquecer tampouco a riqueza
natural conservada no rio Miño", engade Rodríguez Pazos ao
falar de Lugo como cidade de
visita inexcusábel.

humilde. campaña inicial foi
furando na conciéncia dos lugueses
e luguesas. Non só había que
valorar este monumento na sua
especificidade. Habia que elevalo a
unha categoría que abrise as
fronteiras do seu coñecemento.
Quen sabia del en España? Quen en
Europa? Que empresas turísticas
oferecian nos seus programas un
percorrido polo seu -adarve? O
simples feíto de levar unha maqueta
da Muralla ás feiras estatais e
intemacionais nas que nos dous
últimos anos se apresentou·o
concello de Lugo foi motivo para
ampliar a sua propaganda de xeito
importantísimo. As diferentes, ricas
e numerosas iniciativas populares
dos últimos meses a favor da
petición deron-lle un impulso de
xigante. E desta mistura t:ntre a
valoración local, o coñecemento
internacional e a asunción
reivindicativa por parte das
distintas institucións naceu o
momento que agora estamos a
vi ver.

e
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• O Lazarillo
para a Cár0ida
ViUulecruces de
Gloria Sánchez

\.

Xa van dez anos desde aquel pre,
mio Merlín que levou Gloria Sánchez por Fafarraios; agora á prolí,
fica autora de literatura para nenos venlle de ser concedido o Lazarillo de Literatura Infantil, un
galardón que convoca a Organiza,
ción Española para o libro Infantil
e Xuvenil e patrocina o Ministério de Cultura. Cárulida Viladecru,
ces é o título da obra premiada. •

•A crítica
española prémia
a Sarabela Teatro

.
.............•.• .............................................. ..............................••.••..•.•......................................
~

~

· • Lugo e Valdeorras acollen a estrea do documental A aldea, o ariiigo e o novo

.Sernpre é notícia a realización
dun documental no país polo
escaso número de traballos deste
xénero que se estrean. A lgna,
cio vilar agravación de A aldea,
o antigo e o novo levoulle un
ano. Quería que o documental
transcurrira durante as catro estacións para-contar como a
aldea se vai transformando ao
longo dos meses. A estrea deste
traballo tivo lugar o Xoves 23
no Círculo das Artes de Lugo e,
dous dias despois, en Vilamartin
: . de Valdeorras. V ellos e novas
comparten protagonismq neste
documental gravado en aldeas
da Fonsagrada, Vilarnartin de
Valdeorras, Petín de Valdeorras,
Negueira de Muñiz e Boborás.
A primeira parte de A aldea, o
antigo e o novo recolle o xeito
de vida en zonas na que só

Aldea de Robledo, Vilamartin de Vald~rras.

viven vellos, lugares que
posibelment_e deixen de estar
habitados en poucos ~os. Cun-

O espectáculo O Romance de Mi,
comicón e Adhelala, de Eduardo
Blanco Amor e levado a escena
por Sarabe la Teatro, ven de acadar o prémio La Celestina, que
outorgan os críticos españois. A
compañia ourensá foi galardoada
na categoria de "Mellor aportación ao teatro infantil". Estes
prérnios están organizados pola
tertúlia "Lunes de teatro" desde
o ano 1997 e foron entregados
na noite do 27 de N overnbro en
Madrid. Outros galardoados nesta edición foron Adolfo
Marsillac, Juan Echanove e Magüi Mira. Esta peza de Sarabela
foi estreada hai agora un ano.•

• Xosé Garcia
Rodríguez gaña
,,, .
o premio
'Letras de Cal'

(/

Xosé Garcia Rodríguez resultou
ser o gañador da prirneira edición
do prérnio de poesía "Letras da
Cal". Presenza da fenda é o título
do poernário gañador desta convocatória, á que se apresentaron
trinta e un libros. García Rodrí,
guez naceu hai trinta anos en Pa,
las de Rei e este será o seu
prirneiro libro publicado. o xuri,
que tarnén concedeu un accesit á
obra apresentada co lema
"Baldovinetti", estaba formado
por Xosé Manuel Eiré, Ramón
Nicolás, Eduardo Estévez, lgor
Lugrís e Rafa Villar. •

il Betanzos,

Pontevedra,
Moañae
Ourense lembran
a Suso
Vaamonde
Xa se <lera canta da edición do
disco póstumo de Suso Vaa~©n
de ainda que é agora, a finais de
Novernbro cando catro vilas e
cidades acollen actos de
apresentación do mesmo. En
Betanzos tivo lugar o 29 de No-

1

ha rnensaxe rnáis optimista
desenvólvese a segunda parte,
na que holandeses, suízos se

centenário do poeta rianxeiro, a
asociación cultural "Eira Vella"
de Betanzos ven de publica'r
unha edición facsímile do
rnanifesto, baseada nun orixinal
da farnília de Álvaro Cebreiro. +

alernáns aparecen corno os no,
vos moradores do rural abando,
ado. A nova casa da aldea
érguese sobre .os muros da vella
como un símbolo das novas for,
mas de vida no rural. O docu,
mental, que canta co apoio da
Xunta e do programa Media 11
da UE, ten música de Emílio
Cao, con ternas adaptados do
seu disco A fonte do araño. Ignacio· Vilar, o director, naceu en
Petin de Valdeorras e,
actualmente, está rnergullado
na série documental A vangarda
histórica galega, unha coprodu,
ción da TVG, Produtora Faro e
Productora Via Lactea Filmes,
empresas que tamén participan
en A aldea, o antigo e o novo.
T amén repara unha
longarnetraxe qu.e levará o título de Ilegal e que se vai gravar
no verán do vindeiro ano.•

tarnén acordou fac.er mención
ao poema Unha arte concisa, cuxo autor é Manuel Riveiro Lou,
reiro. •

•A revista
•O 'Rosalia
de Castro'.de
Comellá para As

follas da ffiemoria

vembro e, ao dia seguinte, a cita
é na galería de Sargadelos ás oito do serán, Media hora antes e
ao seguinte dia, tocalle a vez a
Moaña, onde a aprsentación ten
lugar no Café Teatro Real. En
Ourense será o Teatro Principal
ás oito. Na cidades da Burgas
ademais proxectarase un video
dun concerto nese mesmo teatro
en Seternbro de 1996. Só Suso
Vaarnonde e a sua guitarra.+

•Reeditan ¡Máis
alá! en Bentanzos·
Manuel António e o artista
Alvaro Cebreiro asinaron en
1922 o manifesto ¡Máis alá!, un
texto que causou unha grande
polémica mália só ser
imprimidos douscentos
exemplares. Agora, no

Xa son catorce as edicións que
cumpre o certame de poesia en
língua galega "Rosalia de Cas,
tro" que, cada ano, convoca a
asociación cultural do mesmo
nome, en Cornellá, Barcelona.
O primeiro prémio <leste certa,
me da Galiza do exterior recaiu
en Baldo Ramos, de Caldas de
Reis, polo seu poema As follas
da memoria. Ana Vázquez, con
Desacougos, fíxose co segundo,
rnentres que Cecílio Lago, me,
receu Q terceiro por Dun tempo
xamais esquecido. O xuri, forma,
do por Iolanda Diaz Gallego,
Olegario Sotelo Blanco, Fran,
cisco Ascón, Masita Beiro e
Xosé Carlos Garcia González,

Mundoclasíco. com
chega ao número

500
Mundoclasico. com, a revista cuxa
directora é Luisa del Rosario e
editor, o crítico galego Xoán Ma,
nuel Carreira, chegou ao número
500, "motivo de especial alegria"
para os seus responsábeis. T rátase
do primeiro diário dixital de rnú,
sica clásica en castelán que
cornezou a sua andaina en Maio
de 1998. A finalidade desta
revista é "criar unha estrutura
áxil de información para todas as
persoas interesadas na música
clásica en calquer lugar do rnufr
do". En relación á actividade
musical do país, nesta revista pódese consultar a programación do
Auditório de Galiza, a actualida,
de da Orquestra Sinfónica de
Galiza ou os diferentes festivai
que se celebran.•

• Dous dias.de música en Lalin na memória de Luís Areán
Finou o pasado mes de Xuño min
accidente, pero en Lalín ainda se
lembran, e rnoito, de Luis Areán.
Dous días de. música e .lembran;a,
o 24 e 25 de Novembro,
quixeron honrar a calidade
humana e o traballo deste home
"comprometido coa cultura eco
país". Foi o primeiro fráuta da
banda municipal e da orquesta
do conservatório de Lalin,
mestre no mesmo, director da
Escala de Banda, estudioso da
música popular, colaborador de
outros músicos, etc. A sua
pegada deixouse notar nesta
homenaxe na que participaron
todos as agrupacións sociais de
Lalín tras as iniciativas da
Plataforma Amigos/as de Luis e os
conservatórios.
Unha exposición de traballos de
teatro nos que participou Luis
Areán foi aberta o Venres 24 no

Luís Areán.

Auditorio da Música meri.tres
que se lle impuxo a medalla de
ouro do Padroado Cultural a

título póstumo. Ao dia seguinte,
a homenaxe converteuse nunha
xuntanza de grupos rnusicais para

lembrar que Luis Areán estivo en
todos os frentes, o artístico, pero
tarnén o social e o político.
Primeiro soaron alboradas, e
despois, clarinetes, trompas,
trombos, saxofóns, rnetais e
frautas. Tras o xantar,
descubriuse unha placa de
lernbranzai no palco da música.
Xa pala noite, concerto co duo
formado por N ani Garcia e
Roberto Sornoza, e polo trio
formado pala voz de Uxia
Pedreira, de Clwuteira, Pedro
Pascual e Pablo Alosa. Os
combos, os do conservatório
Falque de Lalín. A festa ainda
non rematou, e na memória de
Areán,_ tomaronse castañas e,
unha vez comidas, Os Cempés
fixeron bailar aos asistentes na
honra durr músico que " percorre
coa sua frauta e coa sua música as
paisaxes e território dun país
imaxinário". +
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canta de libros
apareza tan desdebuxada a traxédia do séu existir. E ainda hai
que falar de Artieda, personaxe
da que toma nome a novela, seguramente porque é ela quen dá
cabo á acción; sen embargo non
é a personaxe central. Esta é
unha novela ~oral, solución que
tantas veces se adopta á hora de
pretender contar a história de
moitas personaxes, sen que se
estabdeza nengun tipo de xerarquización entre elas en virtude do seu contributo á acción
.central -o título ben pode inducir a crer que Artieda sexa o fulcro a redor do cal se articule
todo, e el
simplemente
é outro máis.
Pois.ben, Ar- Novela
tieda é ta - tecnicament
mén perso naxe sen di- e ousada
mensión dra- pero
mática ape - irregular, que
sar de que
hai motivos apresenta
.suficientes unha leitura
para que asi un tanto fria.
fose; a impo- ·
sibilidade de
sequer rela cionarse coa
irmá, a soidade da clandestinidade, o seu próprio destino, a
mesma visión que o trae á Coruña ... están aí pero non lle
confiren forza dramática nengunha e, nen moit0 menos, tráxica. Trátase, en fin, de personaxes resignadas que aceitan o
seu sino con impasabili'dade
pouco comun.

Resignaci_ó n
Título: Expediente Artieda.
Autor: Luís Rei Núñez.
Edita: Xerais.

Hai 25 anos que morreu Franco.
Data histórica. Aquece lembrar.
Curioso exercício de nostálxia.
Hoxe, un non é libre de recordar. Xa se ocuparán de guiár as
tuas rememoracións. Como? Fácil, como sempre: prosa conmemorativa excelentemente subsidiada para inducir determinados
recordos en lugar doutros máis
perigoso para a estabilidade social. Mais sexamos libres e contestatários, fuxamos á literatura,
esa liberdade que nunca dan
controlado tanto c mo quixeran. No que vai de ano non
houbo na nosa letras alá moi-tos discursos revisionistas. Contodo, ainda está recente Agora
xa foi (Laiovento), n vela breve
coa que Vicente Araguas encetaba na prosa ficci nal, história
de vencidos, herois vitimados: a
heroicidade non consiste en actos de valor; no tardofranquismo, heroico é sobreviver, perseverar na procura de xustiza social redentora a sabendas de que
a tua é unha loita solitária. E
agora chéganos este Expediente
Artieda, da man do prémio Xerais, do que é autor Luis Rei Núñez. Tamén outra história de
vencidos, homenaxe a todos
aqueles que resisten dia a dia levando a término heroicidades
vulgares: na existéncia ordinária, no vivir de cada dia hai lugar para unha particular épica
consistente única e exclusivamente no feíto de realizar acción sen finalidade trascendente pero que on preci a en toda
vida ainda que non sexan nada
lucida e i moi acrificada .'Particular épica lonxe da concep-

Luís Rei Núñe:r:.

ción tradicional. Para os amantes das estatísticas ou curiosidades, dígase que xa o anterior Xerais (É'ensa nao) era tamén unha
novela épica; mais son moi diferentes, unha situase xusto antes
da Guerra e outra nas postrimerías do franquismo e deixemos
de buscar coincidéncias.
A história que se conta en Ex-

pediente Artieda sitúase entre
dous actos violentos, pero o importante nela non son estes acto , nen o seus resultados e
consecuéncias,- senón o diário
acontecer vital de Odilo, Mamede, Mateo, Trina, Camilo,

Fefa, Silverio, Mungo, María,
Elisenda, Cosme ... os seus dramas. Dramas ·ou, mellar, conflitos porque ainda qué hai personaxes que viven conflitos moi
próximos ao drama, nunca están abando dimensionados ,que
rematen por selo. Por exemplo, Maria, que cárnbia un marido
que está morrendo por un
amante sen que chegue a hal5er
. Esta transmisión anímica é un
drama. Pero tampouco sucede
logro que será primetro co~dxu
con El isenda, pouco mirada
~ante para condici<;mar a unha
'.lestas causas, nen con Cosme, . leitura uff tanto d~facougante.
con ninguén. Quérese escreber
Pero o que máis incomoda é
outra cousa. Na novela hai un
a épica dunhas personaxes ven.narrador en terceira persoa que,
ciclas da vida e, precisamente
por iso, non é rnoi lóxico que
(Pasa á páxina seguinte)

GRAN DICCIONARIO XERAIS DA LINGUA
Unha obra destinada a toda persoa que intente penetrar nos segredos da língua
nos seus máis diversos ámbitos e niveis.
Un diccionario estdndar-normativo:
• as p{tlabrtts ofrecen os seus diferentes sentidos, os seus diferentes niv,eís de uso e aftaseolo).1.a propia
de cadtz forma.
.
• presen~a de exemp/,os que.facilit1tn a comprensión dos difer.entes rn11tices semtitzticos dap11lz1bra
ou qu§ ofre.cen rnostras do Sl'tJ- uso.
.
,
• á Cttracterización e subcategorización gramatical e o réxime dos verbos.
• información fonética sobre determinculas pti!t.i.bras.,
• observaciJns léxica5, semdnticas, gramdticais \'"
ott de ttso.,

·.

Peripéci~ na Habana
Fina Casalderrei publica unha nova
novela na colección "Costa Oeste" de
Galaxia co exótico título de A máscara de palma. A protagonista desta nova
entrega literária
da autora de Xeve chámase
Amália, unha rapaza que chega á
Habana atraida
pala misteriosa
personalidade dun
artista cubano. Asi
na trama da novela mestúrase o
amor, o mistério e, ,
tamén, a ane. A
capital cubana, coa sua decadéncia e
engado, convértese nunha protagonista fundamental da narración.+

Máis Cabalo Buligán
Continua a colección "Cabalo
Buligán" de Xerais reunmdo cantos de
tradición oral
para ler e escoitar. Desta vez
aparecen n~ librarias os
volumes terceiro
e cuarto de Contos de Maxia con
oito narracións en
total. No volume
pódense ler Os

m

l.Tes

pelos do demo,

de Xosé Miranda,
Os amigos na vi.da e na
marte e O afillado da
marte, de António
Reigosa, e Os dous xemelgos, de Xoán Ramiro Cuba. Máis maxia na cuarta entrega deste cabalo tan
especia! con O príncipe lagarto e Aladina, de Mi.randa, A caixa dos
demachiños, de António Reigosa, e O
mozo, a meiga e o xigante, de Xoán Ramiro Cuba.+

A ideoloxia científica
moderna
Richard Charles Lewontin, amasa en A
doutrina do ADN. A bioloxia como
ideoloxia que as verdades
simples e obxectivas da ciéncia
non son tales.
Neste traballo
Teune unha série
de conferéncias
-impartidas en 1990
\molo"ª
·eomu ideoloxía
ao redor das xustificacións científicas
das desigualdades
sociais. Lewontin
amasa como a teoría
da selección natural
de Darwin serviu para considerar inalterábel a organización
social existente. Sae publicado en Laiovento coa tradución de Femando Vázquez e Salvador Mourelo'. +

Látigo teatral
para a 'democrácia'
O uso delictivo da ciéncia, as máfias
como suporte do sistema democrático
ou a perversión
da polítiq1 son
1

~!~~~ed~rsi:J;i~h
. r,\
Dürrenmatt
·

;::,.kb \'JOa'"'"'"

'1\

reflecte na peza
l\L cooP!i.RADOR
tetral El coopera\
dor, publicada por . \
Hiru. O autor suí\
zo en língua
1
1
alemana faleceu
hai máis de dez
\
l~
anos, pero esta co~
- média amarga reflecte problemas da actualidade como
a ameaza de comercializar os achádegos sobre o xenoma humano ou sobre a
clonación.+

\
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Elkarri

(Ven da páxina anterior)

con moita frecuéncia, cede o
seu protagonismo ás personaxes'. Esta é unha estratéxia bastante habitual. Onde hai novidade é na técnica empregada.
No noso parecer o mellar e o
peor de Expediente Artieda. O
mellar porque fan a sua aparición por sorpresa, cando non os
agardamos a eles, e logran un
efecto estrañizante que semella
acaer próprio á temática e ao
ton da novela. O narrador cede
o seu cometido ás personaxes
con total convicción, e ademais
quer que se note, nunha camaradaxe que é recoñecemento a
quen son en realidade as protagonistas da história. Oeste xeito
procúrase variedade, variedade
que é riqueza porque non se limita a simples· amoreamento,
que está en función do plan antes mentado e subliñada por
unha homoxeneidade estilística
que tamén ten unha posíbel explicación en dita homenaxe.
Comprensíbel, como vemos, a
homoxeneidade, pero qu~ non
remata por harmonizar, no noso parecer, coa brusca desaparición do narrador (se se pretende homoxeneidade non se en~
tende ben que nos fagan fixarnos na variedade) e · relega a
sorpresiva chegada das personaxes a un efectismo vácuo porque tampouco er~ imprescindíbel para que nos decatáramos
do que está a suceder e o supérfluo rende a ser sempre inútil;
isa é o mao. Mágoa de oportunidade, porque a técnica eºs tá
ben desenvolta e constitue un
atractivo innegábel; quizais non
era este o lugar, a homenaxe ás
personaxes (por algo se salienta
a sua aparición) non parece casar de bon grao co seu esluirse.
A novela apreséntase baixo urtha estrutura fragmentária ben
traballada e moi útil para ir deixando paso á aparición das di versas pesonaxes no marco do
camiño emprendido polo narrador. Localiza a acción na Coru· ña, causa que tampo.uco é frecuente na nasa narrativa, que
non é esa cidade de señoriteo,
que é máis ben unha cidade de
arrabaldo, habitada por xente
sinxela e asisada; pero o lugar
non ten máis trascendéncia e
tampouco o narrador se para a
precisar. Temporalmente ubícase no remate da década dos cincuenta; coincidindo cunha viaxe de Franco a Meirás, apreséntase a oportunidade de atentar
contra o tirano. referentes tempora is explícitos hai poucos,
prefírense os implícitos; a razón
é que se pretende que sexa o
próprio ambente o referente
constante e aí as referéncias explícitas podían estorbar porque
estamos acostumados en demasía a compartimentar a vida en
fraccións temporais e asi seria
máis complexa a procura dun
ambiente unitário que identifique o momento.

o resultado é o dunha novela
tecnicamente ousada pero irregular, que apresenta unha leitÜra un tanto fria e coa que non
será raro que o leitor tarde en
sintonizar.•
XOSÉ M. EIRÉ

Revista del movimiento
para el diálogo y el acuerdo
N" 65. Novembro de 2000. Prezo 300 pea.
Dirixe: Aintzane Ezenarro.
Edita: Asociación Elkarri.

cías afectaron á xente nas diferentes maneiras de afrontar a vida nese tempo e espazo e intentar trasladalas ao naso presente",
di o autor norteamericano.

Berlin é un proxect¿- que rouba

Fragmentos
do Berlin
.
pre--naz1
Título: Berlín.
Autor: Jasan Lutes.
Edita: La Factoria de Ideas.

Marthe Müller, unha aspirante a
artista chega a Berlin desde Colónia; é o ano 1928, antes de que
Hitler chegue ao poder, e as ruas
están ateigadas de "comunistas,
socialistas, nazis, demócratas, re-

publicanos, criminais,, mendigos,
ladróns, e todos os do medio, e
todos mesturados", segundo lle
descrebe a primeira persoa que
coñece en Berlín, un xomalista.
Todos eses personaxes mesturados toman forma neste traballo
de Jason Lutes, q~e aparece nas
librarlas por entregas, actualmente na terceira en castelán_, "O
Berlín de entreguerras fascíname
desde o _ponto de vista cultural e
como experimento socíal fallido.
As circunstáncias que levaron ao
poder a Hitler son de grande interese para calquera que lle goste
minimamente a História do século XX . Intefitei investigar e
imaxinar como esas circunstán

todo o tempo deste autor, quen
estivo presente no último salón
da banda deseñada da Coruña
tras a publicación dunha obra
menor, pero con personaxes
inesquecíbeis, titulada Xogo de
mans. Neste achegamento á história de Europa, Lutes brinca
adiante e atrás no tempo e nos
int.roduce nun conxunto de personaxes que encaman os avances
e contradicións que se producen
na Alemaña <leste periodo. Como en Xogo de mans, Lutes mantén a distáncia, ainda que el prefire definir o seu estilo como
"xornalístico" e·n troques de
"frio". Calcula que en cinco anos
completaranse as páxinas de Berlin. Esta reseña non podia esperar
tanto tempo e, coas primeiras
tres entregas á venda, é fácil
agóirar unha leitura gozosa como
nas suas ahteriores historietas. +
A.ESTÉVEZ

canta de discos

Cantigas medievais
con ritmos actuais
Título: ... de seu.
Grupo: Quinta Feira.
Edita: Sons Galiza.

Quinta Feira está composto por músicos que proveñen de diferentes estilos ·
musicais, tradicional, rock, jazz... Estas
influéncias póñense de manifesto nos
seus temas, recollidos por vez primeira
nun CD que leva o nome . :.de seu". A
variada procedéncia fa¡ que argallen
unha música experimental que combina ritmos tradicionais con outros máis
actuais, utilizando instrumentos como
a gaita, a flauta, a zanfona ou a bateria, percusións afro-latinas, guitarras e
baixos eléctricos. Pero o seu rasgo
máis singular reside en resgataLpara as
suas letras cantigas medievais como
Ondas do mar de Vigo ou San Mamede.
O repertório está formado ademais por
composicións próprias e versións
arranxadas de pezas tradicionais. Pésie
a non ter nengun traballo editado até
o momento, os seus compoñentes, con
dilatada traxectória musical, levaban
dous anos xuntos, actuando en festivais e dando concertos en diferentes
pubs e locais do país. Tamén teñen

oferecido concertos didácticos para
asociacións culturais, centros de ensino ou concellos. Quinta feira está formado por Xavier Rabanal, Marcos Seixo, António M. Torres, Rafael
Maquieira e X.A. Domínguez, que foron os gañadores do Cercame de Música
Xove de Vilagarcia, no qae concorreron
máis de trinta formacións. +

Punk rock
desde Cedeira
Título: In rock we trust.
Grupo: Studebakers.
Edita: Lixo Urbano.

Os Studebakers le.van xa un tempo de
rodaxe nos cenários galegas acompañando a outras bandas tras case dous
anos da sua formación . Este In rock we
rrust é o primeiro compacto do grupo
de Cedeira, cuxos membros xa pasaron
por Blind River, Os Maruxa e The Reactions. T eñen moita enerxia, que queda plasmada nun disco de curta duración - vintecatro minutos- pero
intenso. É imposíbel escoitalos e non
lembrar o punk rock americano dos
setenta ou a grupos máis actuais cbmo
Supersuckers ou Gaza Strippers. Tras
dez anos de grupo en grupo, Fran, Osear, Chevis e Paco compenétranse

•·

neste traballo, editado polo ~elo compostelán Lixo Urbano, que o califica
como "bomba de reloxeria". •

Manifesto
de Muguruza
Título: FM 99.00 Dub fytanifest.
Grupo: Fermin Muguruza.
Edita: Esan Ozenki.

Xa vai ano e medio desde que se convertera en "lJrigadista do sound
system" e agora Fermin Muguruza ven
de apresentar o seu segundo disco en
solitário no que conta co arroupamento de moitos outros músicos. Co seu
altofalante ás costas, Muguruza continua coa sua raiba e denúncia, ainda
que nun traballo máis festivo e alegre
do que nos ten acostumados. O berro é
o de "internacionalismo versus globalización". Di o directm de cine
Femando León que o disco é "unha
viaxe festiva, brillante, un xoven que
berra para non sentir frío . Cancións de
amor e de ódio, cargadas de letras que.
seguirán sendo a sua infanteria, a sua
embaixada, que continuarán falando,
como tantas outras antes, de Fermín
Muguruza, das suas dúbidas e
convicións, das tatuaxes da memória,
da fraxilidade e as suas blindaxes1'. +

Coma sempre, a maior forza desta publicación está nas suas entrevistas. Nesta
edición, Carlos Martín, estudoso sobre os
movimentos de ví~imas da violéncia en
Euskal Herria,
avoga pola
busca de pontos de encontro entre todos os afectados pola situación e
conseguir
que todos os
que sofren
se sintan representados
por igual.
Mfkel Vázquez participa en
Gurasoak, asociación de fa miliares de detidos por participar na kale borroka, un
movimento que que el quere desv incular
da ETA. O ex dirixente de Euskadiko Ezkerra, Xabier Gurrutxaga, pede que se separe o conflito político do proceso
violento para que se poidan conseguir todos os logros para Euskadi sen aplicar a
presión das armas. •

OPovo
de Guimaraes
NQ 1.l 09. 17 Novembro de 2000. Prezo 100 ecd.
Dirixe: Abílio Capela.

T oda a actua lidade da cidade de
Guimaraes e a sua zona de influéncia ten
cabida neste semanário. Entre os temas
tratados destaca a opinión de expertos
en educación, que solicitan que e atenda mellor a formación profisional para
responder ás demandas de per oal cualificado nas empresa da zona.
Un estudo
considera que
os viciño do
Va le do Ave
teñen un poder adquisitivo case tres
vece inferior
ao da povoac ión de Lisboa. Os con ce lleiro comunistas de
Guimaraes denunciaron
que a Administración loca l pagará as
obras de ad cuación do Estádio Afonso
Henriques ás exixéncias da Uefa para a
Eurocopa de 2004 . •

El Temps
N 2 858. 21 Novembro de 2000. Prczo 450 pea.
Dirixe: Jordi Fortuny.
Edita: Edic ións del País Valencia .

Entre os temas máis destacados ·nesta
edición destacan a irrupción do forma to de comprensión dixital de música
MP3, que supón toda unha revolución
na indústria discográfica. A socióloga
iugoslava Mira
Mllosevich
considera que
a independéncia do Kósovo
reviviría o
nacionalismo
sérbio. Dáse
contada
guerra da
língua en
Suíza, país
que sofre
problemas
de relacións
políticas entre os seus cantóns logo de que o
govémo de Zürich decidise impoí.\er o
inglés nas -escolas con supremacía sobre o francés, língua oficial en todo o
terri'tório.+
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XoséRamón
Barreiro afirma
que Ramón
Piñeiro
é responsábel
. de que
o nacionalismo
ainda
nongoveme

Os participantes defenderon que compre "resituar'' a obra literária e lingüística de Carvalho Calero.

A.N.T.

'J

"Ramón Piñeiro renunciou a ter
un govemo nacionalista. Se ho,
xe o nacionalismo non está .no
governo é pola sua responsabili,
dade". Desta maneira se
manifestou o historiador e secre,
tário da AGadémia Galega, Xosé
Ramón Barreiro no congreso fü,
cardo Carvalho Calero, no que
· apresentou o relatório "O con,
texto sociopolítico de Carvalho
Calero na época da República".

• Foi no debate posterior á
ponéncia cando Xosé Ramón
Barreiro desvelou a sua análise
das posicións adoptadas polos
galeguistas do interior dural)te
a ditadura e tras a morte de
Franco. "Existía un pacto
segredo entre os galeguistas,
nunca se criticaban. Piñeiro
non falaba mal de ninguén e
mesmo se exercia protección
económica con algun deles, pe,
ro no interior tamén existiron
desavenéncias conceptuais" si,
nalou o historiador. Na respos,
ta a unha pergunta do público,
Xosé Ramón Barreiro mostrou
do "que el denominaba holding
a sua interpretación a respeito
cultural do país que influiu no
descoñecemento da sua obra".
da posición de Piñeiro nomo,
mento da reforma política:
Carvalho Calero estabá, pois, á
"N unha conferéncia nos come,
marxe da oficialidade por cues,
zos do Alén Nós acuseino de
tións lingüísticas e políticas. O
xogar contra a história e
seu reintegracionismo viña, se,
inventar Realidade Galega. O
gundo José Martinho Montero
que tiñan que facer é
.Santalha "desde a xuventude, ti,
reconstruir o partido e collera
ña claro que a língua era a mes,
antorcha de Castelao, pero Pi,
ma" por razóns de índole filolóxi,
ñeiro resistiase a esa chamada
cas -"todos os seus libros falan da · histórica".
unidade lingüística"- como socio,
lingüísticas -"sentia que a super,
Barreiro afirmou que el mesmo
vivéncia do idioma estaba ameaparticipara da constitución de
zada"-. Para Montero Santalha, o
Realidade Galega, organización
política que, segundo dixo, "só
reintegracionismo defendido por
- tivo unha reunión e ao cabo
Carvalho non afectaría á fonética
senón que se centraría na ortogra,
dunha semana un estaba na
fia e buscaria "descastelanizar e reUCD, outi:o era candidato do
cuperar a língua-xenuina",
PSOE ... renunciaron a un go,
verno nacionalista e iso foi un,
Falta a bibliografia
ha eiva histórica para aquela
xente. Hoxe ao nacionalismo
O Simpósio Carvalho Calero abriu
fáltálle o eleitorado de centro e
novas liñas de investigación nas
iso débese a esa man~bra polí,
tica".
que afondar para o estudo da sua
obra. Martínez Pereiro apontou
Barreiro Fernández comezara a
a necesidade de elaborar unha
sua intervención recoñecendo o
bibliografía ainda por facer, e Joam Guisam redarriou que as ins,
republicanismo 'de Carvalho Ca,
lera, de quen louvou a sua "catitucións promovan o estudo do
·legado de Carvalho depositado
pacidade de subversión difícil de
no Parlameilto de Galiza, á bus,
manter nun intelectual valoraca tamén dalgunha peza de tea,
do. Deunos exemplo de rebeldía
tro da sua última etapa da que se
e iso é de ter en conta nunha inten referéncia.
telectualidade como a <leste país
tan aparcada e adocenada". A
A homenaxe dos moitos discípu,
discípula de Carvalho Calero,
los que deixou Carvalho Calero · Araceli Herrero coincidiu nas
quedou manifesta nas palabras
observacións de Barreiro e con,
de Henrique RabuñaL "Entretau como ela vira un artigo de
mos por onde entremos nese
El Ideal Gallego sobre Realidade -.
imenso território que é Carvalho
Galega ao pé do que o profesor
Calero estamos nun autor britiña escrito a man: "Eu non teño llante e verdadeiramente rico".+
nada ·que ver con isto". •

Reclaman para Carvalho Calero
o próximo Dia das Letras

O Simpósio celebrado na Coruña e Ferrol
defíneo como un escritor 'clásico' pero sen institucionalizar
-0- CARME VIDAL

Tres dias de estudo e bomenaxe
para falar do profesor Ricardo
Carvalho Calero. Para debullar a
sua ampla obra e a sua imensa fi,
gura. E tamén para denunciar o
siléncio oficial por parte de insti,
tucións, crítica e historiografia
que pesa sobre un autor "clási,
co" en institucionalizar. O Sim..
pósio Ricardo Carvalho Calero.
Memória do Século celebrado os
dias 23, 24 e 25 de Novembro
na Coruña e Ferrol demandou
das institucións públicas que di..
vulguen e promocionen a obra
de Carvalho Calero e que a
Académia Galega lle adique o
próximo Dia das Letras Galegas.
Na entrada da Faculdade de fi,
loloxia da Coruña --0nde se cele,
braron duas das tres xornadas do
Simpósio- Francisco Pillado laiá,
base de que boa parte da mocida,
de que comezaba ali os seus estu,
dos universitários nunca antes
ouvira falar de Ricardo Carvalho
Calero e perguntábanse diante
dos cartaces quen era aquel ao
que lle adicaban un congreso e lle
aplicaban o comentário "Memó,
ria do século". Cando se cumpren
dez anos do seu pasamento, o siléncio do que falaba Pillado con,
trasta·coas voces de discípulos e
esrudosos que, como no simpósio
organizado polo Departamento
de Galega, Portugués, Francés e
Lingüística da Universidade da
Coruña e a Asociación Sócio,Pe,
dagóxia Galega, esixen o recoñe,
cemento do' valor da sua obra.
"A sua investigación literária é
aínda hoxe a base de que partimos

para nos achegar a un coñece,
mento científico rigoroso do fenó,
meno literário na nosa contempo,
raneidade. O seu compromiso lin,
güístico non fuxiu á polémica,
quer na intervención, quer na in,
vestigación" afirmou Alberte An,
sede, presidente da AS-PO na lei,
tura dunhas conclusións nas que
calificou asimesmo a Carvalho
Calero de "ineludíbel referéncia
estética no decorrer deste século".
Era, de certo, a idea máis repetida
nas distintas xornadas do congreso:
a obra de Carvalho ten que ser re,
situada na nosa história literária e
lingüística. Oixérono Manuel for,
cadela, Arturo Casas e Carlos Paulo Martínez Pereiro ao abordar a
sua obra narrativa. Forcadela afir,
mou que a sua prosa "é merecente
dunha maior atención da crítica ~
historiografía". Martínez Pereiro,
despois de criticar a falta de insti,
tucionalización, non deixou de va,
lorar que esa circunstáncia permi,
ti.se "unha leitura case libre, sen
grandes mediadores". Tanto Perei,
ro como Casas explicaron as ra,
zóns polas que entendían que o autor tiña unha relación "catártica"
coa escrita. "Coñeceuse a, si pró,
prio a través da literatura. E un ex,
traordinário escritor con ofício e
cun grande atrevimento, un mora'. .
lista de teor volteriano" explicou
Martínez Pereiro. O profesor Fran,
cisco Salinas concordou na idea e
acrecentou: "É o grande escritor do
erotismo galega dos últimos cin,
cuenta anos".

Poeta erótico
Xosé Mª Álvarez Cáccamo entende que a poes.ia de Carvalho res,

ponde ao seu "conflicto interior".
"Debeu ser un apaixonado, a ma,
téria erótica do seu canto asi o de,
clara" afirmou o poeta. Lamentou
Cáccamo que as condicións "fixe,
ran del un reflexivo impenitente"
e, fóra de afirmar que a sua obra
poética era "digna de louvanza",
non evitou dicer que a "racionali,
zación da emoción" tira, por ve,
ces, forza a sua obra. Afirmación a
de Álvarez Cáccamo á que res,
pondeu Francisco Salinas ao de,
fender unha poesia, ao seu clicer,
singular que "choca cos hábitos de
leitura habiruais de recepción".
Idea a de Salinas que se ia converter nun dos pontos centrais da
exposición de Pilar Pallarés que
comezou sinalando que a sua obra
vai "a contracorrente do que se
fai no país e é incómoda para os
críticos clasificadores". Se a poé,
tica de Carvalho non é coñecida
débese, segundo Pallarés, a que
"padecemos ainda o siléncio da
guerra na que el participou".
"Ignorábamos que o noso profesor
era un magnífico poeta" afirmou
Pilar Pallarés, extendendo a afirma,
ción a todos aqueles que forman
parte da sua xeración poética.
"Adiántase ao que descubriu a poe,
sía dos anos oitenta, que, finalmente, non descobriu nada. O amor e o
erotismo apreséntase dunha manei,
ra máis atrevida do que é habitual
ainda hoxe" dixo a poeta.
Para Pilar Pallarés Carvalho Ca,
lero decidiu afastarse da poesía
po,rque entendia que compria
elaborar unha gramática e unha
história da literatura e esa opción
compleméntase coa marxinación

•
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XOSÉ OTERO ESPASANDÍN:
NO CENTENARIO DUN -DESTERRADO GALEGo·
DIONISIO PEREIRA
,;Viv~ quien deja/ y deja·el que ha vivido"
Antonio Machado

(a súa outra grande paixón, xunto coas
· Ciencias da Natureza) en diferentes academias para poder sobrevivir. Non por iso
cortou os vencellos coa mocidade que
compartía compromisos co país e concordaba cun radical desexo de revisión do
;icontecer·peninsular, proxectando a opción republicana como meta inmediata;
polo contrario, participará intensamente
na andaina de ''Nueva España", unha revista madrileña que recolleu pu_ntualmente
aquel espírito de rebeldía, onde vai coincidir con vellos coñecidos como Fersen, Bal y
Gay, Maside ou Felipe Fernández Armesto,
agora residentes n a capital da Corte en extinción. N aquelas páxinasm, sempre en da;
ve galaica, deixou definidas en 1930 as caracter ísticas do seu n acionalismo. Por
aqueles días de estreiteces materiais e espe;
ranzas no porvir, escreb ía a Dieste, asema;
de, que andaba a preparar un programa político xunto con <lúas dudas de galegas, e
que Fersen e máis él representaban a esquerda do colectivo, que, "por cerro, nada
ten de ala dereita"( 3>. Hoxe poderíamos poñer en cuestión tal aseveración, xa que, alá
por xuño daquel ano prerepublicano aparece Otero con Bal, Fersen e o futuro deputado por Lugo pola Fronte Popular, José Mª
Díaz Villaamil, participando nun grupo denominado "Acción Gallega Radical A utonomista" (''EPG", 18/6/1930), que reclama
nada menos _que a Mancomunidade, unha
concesión auton ómica de curto alcance
reivindicada polo sector "accidentalista" e
conservador das lrmandades e que, cando
menos, era chocante solicitar a un réxime
que agonizaba axexado polo conxunto de
forzas democrát icas, que xa tiñan adoptado
un compromiso republicano. Pero hai máis,
o grupo de Espasandín no "Compromiso de
Barran tes". A partir de aquí, perdémoslle a
pista ªº grupo.

Así escoménzaba Xosé Otero Espasandín o
seu "Pranto in memoriam de Rafael Dieste". O aforismo debería ser, como tantas
outr;is ~ousas, .compartido .e ntre ambos
compañeirós de teímas xusticefras e de e'xi. líos. Quen· vos escrebe, ' apousentado en
Cerdedo á ben pouca distancia da casa que
o veu nacer, soubo hai poucos anos de Otero Espasandín. Naqueles días, .recén insta-:
·lados, houbo que xuntarse para enfrontar a
· desbffi'i!tada pretensión de instalar un vertedeiro nunha fe~osa paraxe inzada de
mám9as e petroglifos, nas abas do Castro-_
diz. A vez, tivemos noticia que alguén deixara escrito no seu exilio:

"Pídoche, Castrodiz, dende esta terra / enveUecida nova, metro e
medio / do chan pra cando morra / soñar cos enxamios dos venceUos, / ca fror do toxo, ca graria das 1.abercas / eabrancura das neves de febréiro."
·
.

.

'

.

'

fío, procurar·

· A seguir tirar d~
e
a boa campa.:.
· ña do compromiso vital do escritor para darnos azos de loita, agora contra as mini centrais do Lérez. Desde ela lembramos a Otero
Espasandín e os seus versos que son nosos cada \'.eZ que seguimos as mesmas congostras
que el transitou outrora. Nos tempos da II
- República, aprendía aos rapaces do seu lugar
natal durante as vacacións estivais: na Casa
do Pobo de Santa Baia de Castro, levantada
pedra a pedi:a polos agrarios e canteiros asociados na "Federación de Obreros y Agricultores del Ayuntamiento de Cerdedo".
• COINCIDENCIAS. "Viñen ao mundo co
cantar dos gal.os o 9 de decembro de 1900 nunha pequena aldea do Axuntamento de Cerdedo:
Santa Olaia de Castro. Ali, á veira do Castrodiz e de cara á Conla, pasei os catorce pri.meiros
anos da miña vida bebendo a mancheas canto
de bo e de mal.o achei ao meu redar", deixará

4 ,)
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escrito cincoenta anos máis tarde na ·corres- .
pondencia mantida dende alén mar con Del
Riego. Con catorce anos marcha a-Compostela destinado ao Maxisterio mercé aos bos
oficios dun tío crego, único vieira para que
un fillo de labregos humildes que non participase dos favores do Marqués de Figueroa,
puidese estudiar; de Cerdedo levará consigo
por sempre o milagre da natureza, simbolizado no engado das augas e o aloumiño do
cantar das labercas. Levará tamén o suplicio
d a escala como maura lembranza que, mesmo, aboiou.en Barcelona no. transcurso da
guerra·civ il miqueta revísta·que .ideou Caste.:- .
.lao m noine de _"Nová Galiza": "O chan era

terrizo, húmido. Nós ·tíñamos os'[>és mallados; ·
había quen Úl descalzo, quen levaba uns zocos
rotos nos. qúe entraba e saía a auga emito nun
cribo ... .Aterecidos , encolleitos de frío .e medo
naquel curi;uncho frío, escuro, pensabamos minuto a minuto no tempo que aínda quedaba para brincár fora daquel inferno, correr camiño da
casa, xogar os bot.áns da roupa, comer o pan de
millo que levabamos na bulsa entre os libros , as
plumas, os pal.ates". E de Compostela vai a
Marrocos, formapdo parte por imperativo
·legal do Batallón Expedicionario.enviado en
1921 aMelilla; alí, no ameazarite sequío da
montaña do Rif coincidiu co poeta galega. . arxentino Amado Viliar e con Rafael Dies: te,
cruce d~ c~~ili0s: que n~ :~arcou de
. · ¡jor vid~. Tarrién ·alí, a é<irón de Dieste e nas
· trincheiras de Dar Drius, onde aqueles mozos galegas tiveron ocasión de comprobar
por·sfmesmos a brutal inutilidade do milita;
rismo colonial, tomou forma o sentimento
galegt{ista; "Charamuscas", un xornal feito a
man en galegO polos tres compañeiros, foi a
primeira evidencia.

mm'.

De volta a Galiza, andando o ano 1923,
consegue traballo como mestre do Pósito

Uñha das suas últimas fotografia~ en Pensylvania.

de Pescadores .de Ribeira e, logo, nunha
academia privada; el mesmo contoulle a
Del Riego a importancia desta etapa da súa
vida:" .. .pasei uns seis anos entre ensinar, es-

tudar e vivir en Santa Uxía de Ribeira. (..,)
Alí coñedn a moítos amigos e xunteime con
outros, uns mortos na flor da vida, coma Ma;
nuel Antonio, Manuel Fernández Sendón, José e Manuel Castelao' 1l". Ademáis dos devanditos, andaban entre Ribeira e Rianxo
o inseparable Dieste, o médico Antonio
Baltar, o futuro teórico do trostkismÓ Enri;
que Fernández S_e ndón, F¡zr$en ...
Daquela, Outeíro Espasandín comeza a colaborar na prensa viguesa, "Galicia", o "Faro"
e, máis tarde, en "El Pueblo Gallego", con
pequenos saltos e os primeiros poernas que,
a partir de 1926, teñen cabida en anos sucesivos na revista ''Nós", onde, mália as dis-crepancias pola liña "arqueolóxica" da publicación, vai estar presente ata 1935 . O
tempo de Primo de Rivera, estivo inzado de
amizades que lle achegan ao nacionalismo:
Amado Carballo, a quen acompaña ata o
leito de marte ·e fai o imposible por publiéar
o seu libro póstumo "O Galo", que prologa;
· Manuel Antonio, que lle contaxia as súas
arelas de construír unha linguaxe universal
dende o galega para os seus poemas; Blanco.
Torres, obser'Vador ·depde o posta de redactor xefe de "El Pueblo Gallego" da traxectoria daqueles mozo.s que receaban do galeguismo dos maiores, se negaban a escreber
"como se vivisen no antonte dos séculas". . . . Outeiro, arremete por aquel entón
nas circunspectas páxinas de ''Nós" contra
da "cativa e avelloucada" lírica do país e dei-

xa patente, no medio do silencio xeral, o
seu entusiasmo palas "sanas insumisiós" explícitas do "De Catro a Catro" e na vida do
seu amigo Manuel Antonio; daquela, o poeta rianxeiro e máis el son , para Risco e os
editores de A Nasa Terra, "os máis enrabechados avangardistas". As camiñadas polo
Barbanza megalítico á descuberta dos restos
da nosa personalidade colectiva primixenia,
tamén resultan fecundas en boas intencións
que, como aquel proxecto de Fersen de artellar unha sociedade para editar en galega
"algo máis que novelas sentimentales", Jogo
empedraron o ·purgatorio do "non nato".
Maior resultado deron as deambulacións
con Dieste (federalista, galeguista, anticaciquil, pero discrepañte co nacionalismo canto ao papel da língoa como alicerce da nosa
cultura; convencido, en suma, da cooperación galega "na grande aventura española")
ensarillados os amigos en polémicas e
coincidenciq.s. Precisamente, nas "Coincidenzas" que viran a luz na Habana en xaneiro de 1927, imprentadas no "Eco de Galicia", Otero e Dieste reaccionaban contra

"ises cantores do mol que queren facer da saudade e da morriña as nasas pri.meirás e mellares
notas.", reclamando acción colectiva, vontade de actuar por parte da mocidade rebelde.
Era tempo, cqmo dicí? Fersen a Manuel
Antonio, ·de. gr.a ndes labouras para escorrentar á "Galicia das veladas benéficas".
• CAMBIO DE RUMBO. De espírito inque;
qo, Espasandín decidiu tránsladarse a Madrid no ano 1929 para ampliar estudios na
Escola Superior de Maxisterio; mentres,
daba clases de idiomas ou de matemáticas

_Chegado o 14 de Abril, o posicionamento
de moitos daqueles mozos galegas residentes
en Madrid con respecto á cuestión nacional, muda dun xeito notorio. Fersen, integrado dende fins de 1930 na trostkista
"Oposición Comunista de España", nega taxativamente ano e medio máis tarde a existencia do "problema nacional" na Galiza e,
mesmo, a virtualidade da súa cultura particularC~l .¿Qué influiu para que Otero Espasandín, Bal y Gay e, posteriormente, Lorenzo Varela, concordasen co posicionamento
de Dieste, volcado na reivindicación dunha
esen cia española despoxada dos peores
adornos da España "negra", deixando a Galiza nun segundo plano? A lgo tivo que ver,
quizais, o posibilismo (cando non aberta
fasquía conservadora) dos membros das lrmandades, e a inmensa forza vital e cultural
dun tempo republicano vivido apaixonadamente na metrópoli. Espasandín vainas clarexar o asunto unha migalla dende as páxinas de ''Nova Galiza", en plena guerra civil,
lembrando cando ~aquela a súa conciencia
social entrou en conflicto coa visión da cultura como un fin _en sí mesma, propia de
boa .parte do galegu~mo, considerando pola
súa barida, non obstante, a loita a prol da ·
língua galega en tanto que cerne da nosa
identidade como algo secundario. DUnha
maneira ou doutra, Espasandín, que, sen
embargo éontinuará a enviar poemas en galega á ''Nós" nunha sorte de desafogo estético e vital, vaise mergullar no maxisterio dos
Cossío e Machado e as propo~tas qas Misións Pedagóxicas. Unhas Misións que, mália o esforzo galeguizador de Dieste tiñan un ·
enfoque español e universal.
Todos os anos, polas vacacións de verán,
Espasandín retornaba ao seu Castro natal.
Tamén frecuentaba O Barbanza, ·onde no.vos amigos como Ramón Martínez López,
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Otero Espasandin e Rafael Dieste na Arxentina. Á·direita, con Luís Seoane e Xavier Farios na praia de Miramar. Abaixo, tamén en Miramar, con Carmen Muño:z:,
Otero, Otero Espasandin, e M~ruxa e Luís Seoane.

Alici~

reclamaron a súa atención. A partir de
1934 non voltará máis, por causa do seu
matrimonio e posterior nacemento da que
será única filla en Madrid. Un ano máis
tarde, cando as simpatías de Espasandín
polo PCE xa eran ben coñecidas, embárcase na aventura de dirixir (baixo patrocinio
de Eduardo e Rafael Dieste e a colaboración de Fersen, Bal, Mazas, Granell . ... ), a
revista PAN ("Poetas Andantes Navegantes"), onde o seu principal aporte virá dado
palas reflexións eneal da conformación
dun sistema universal de valores capaz de
librar ao mundo dos andazos da miseria e
da guerra. A experiencia remata en Xullo
de 193 5 sen que por ningures o hispanismo
universalista da publicación atendera a temática galega, se exceptuamos unha sentida e documentada semblanza de Manuel
Antonio debida Fernández Sendón.

• 0

DESTERRO.

"Bebiches o cáliz amargo/ dunha emigración forrosan

En 1981 escrebíalle deste xeito a Otero Espasandín Manuel Mo'nteagudo, un veciño
de Castro que o coñecera nos tempos da
República e que, logo da morte de Franco,
teimou para que Cerdedo non esquecera
nin o seu exemplo como mestre e cidadán,
nin a súa obra como escritor. A guerra sorprendeu a Espasandín en territorio leal e,
respondendo ao seu compromiso coas liberdades dvicas, integrouse xunto como
Dieste, Bergamín, Alberti, León Felipe na
"Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura". Avanzada a
contenda foi transladado coa súa familia a
Barcelona e, como xa se dixo, alf colabora-

rá con algún artigo en galego en "Nova
Galiza" a carón de Dieste, co que tamén
coincidirá no Exército do Leste. Coa derrota, pasa a, Franza e, outra volta xunto a
Dieste, lisca do inhumano campo de SaintCyprien mercé aos bós oficios da viuva de
Xoán Vicente V iqueira, Jacinta Landa, que
traballaba no Comité de Axuda ao Refuxiado. Fraco e avellentado, deseml;iarca en
abril de 1939 no sur de Inglaterra reclamado pala súa cuñada que, previamente,· dera
acubillo á muller e á filla. Un ano despois,
dende Bos Aires, Dieste consegue visados
para todos e Otero Espasandín pode comezar unha nova vida no desterro americano.

rreo Literario", ... Neste quincenario deixou unha maxistral ·serie sobre as aves,
construída sobr~ os pilares da saudade pola natureza perdida entre o asfalto , as
lembranzas do seu Castro natal, e un de- valar filosófico cheo de convencido humanismo. Unha saudade que comezaba a
invadir artigas en castelán e poemas, iri.éditos, en ambos i3iomas ("Pico de Castrodiz", escrito en 1942 na capital porteña,
foi unha sentida mo~tra), pero que non
impedía o aliñamento de Otero Espasandín coa intelectualidade española belixerante co réxime franquista.

Alí a existencia non foi <loada; "traballei como nunca tralxillard', deixou dito: imposibilitado para exercer como mestre, Espasandín
ga,ñou o pan con .esgotadoras angueiras de
traductor e autor en castelán de vinte e pico
libros de divulgación dos temas máis variados (da civilización grega ao universo xiado
da Antártida; dos poboadores do mar aos
prodixios dos paxaros que tanto acariñou)
para a "Colección Oro" da Editorial Atlántida. Tempos dun libro cada mes; de rigorosa e
rnalpagada documentación a conciencia; de
dar "lebre por gato", segundo ocorrente comentario do seu inseparable Dieste na tertulia do café T ortoni. Algúns daqueles volumes, como o relativo á "Historia de la Educa-ción", deixaron unha pegada visible aínda
non hai moito na sociedade arxentina.

En 1947, dá outro salto: consegue un traballo como profesor de Língua e Literatura españolas nun "college" de Waynesburg
(Pensylvania.:- EEUU) e abandona por
sempre Arxentina e o círculo de amigos
galegos que, -dende os anos 30, viña coincidindo en proxectos alurneados aquí e
acolá. Con eles, vai comezat ·u nha sorte de
"comunicacións mesturadas'! que perdura~
rán ata o mesmo intre da súa morte.
A partir de 1949 hai navidades. Del Riego
dá co seu paradoiro en Pennsylvania e píde;
lle materiais propios

A pluma áxil e transparen te do Otero bonaerense tamén transitou por outras propostas, procedentes, as máis delas, do trinomio Rafael ·Dieste-Luís Seoane-Lorenzo Varela: . "De mar a mar", '·'Sur", ''Co-
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COINCIDENZAS
XosÉ OTERO EsPASANDÍN .. RAFAEL DIESTE

Xa non pode ahondamos - no presen te galega- a pinión persoal. H ora é de debuxar
acordo e actuar segundo eles. As arestas
dos nos s pensamentos teñ en de se endereitaren un vért ice que fenda, ledicioso e
consta te, as longas valgadas do porvir, talmente ferra do arado nunha terra virxe.
Denan s de nada ternos que abrir un rego
de refe encía rectilíneo, estremecido. Só a
rota co teira pon no andar do pelegrino a
segura a da chegada e amansa a cobra do
camiñ baixo os· pes danzantes . V elaí por
qué nó , fideles ao sosego dos piñeiros mansos, ei µí na veiramar, apertamo-las mans
na mor ura dun mesmo tema. ¿Cal é? ¿Cal
.
outro p de ser?
A un dade interna de Galicia ten que ser a
nosa rri ra primeira. Ela ten que marcamolos desi nios máis elementais. Galicia existirá plen ment~ cando o seu corazón, ariimado de t nda cobiza, teña un resoante latexar.
• No~ a nda que falen uns poucqs. As nosas

.

interr~gacións , para seren fructuosas , teñen
que inquedar o palio da conciencia.
Deica hoxe as palabras enxebrismo e galeguismo acubillaron case sempre ideas enguedelladas, en ·pugna co espírito de hoxe,
que non atopa acougo !1ª s vagalumes líricas
dos nasos precursores. E mester que asubie o
vento no pentagrama das nasas normas.
A falla de unidade equivale a nos condenar ao descoñecemento de nós mesmos en
· conxunto. Dunha entidade singular ou colectiva soio se pode dicir que "actúa" cando
chegoµ a isa unidade, condición_do propiamente activo.
Non ternos aínda por qué dar creta a ises
cantores do mol que queren faguer da saudade e da morriña as nasas primeiras e mellares netas.
¿Cales son os factores que se opoñen á
unidade galega, ao esclarecemento do noso
estilo !.
Parécenos que son:
.

I) O individualismo sen antenas.
II) Pobreza de fe no noso destino, quizáis
por causa do concepto enfermo que de nós
mesmos ternos.
III) O non obxectivar, ca,da individuo ou
entidade, o seu ideal, faguendo dil algo em- •
prazado "fora", algo do que un mesmo é ins. trumento sen deixar de ser fin.
IV) A organización da propiedáde, feito que
encadea as almas labregas coas argolas que
estreman as leiras.
Eis o problema da nasa mocedade contrapar a isas forzas negativas un grito de de
xubilosa vontade . Dempois de ben desenguedellado o pensamento, vimos sempre a
parar a ista verba: vontade. Non hai recetas revesgadas nin c~mxuros artificiosos.
Todo fica no- fío -remate comezo- do
querer ser.+·

e

(Publicado no "Eco de Galicia", nº315, Xa. neiro 1927 , A Habana)
.
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para os proxectos de Galaxia consistentes en
sacar á luz unha historia da.literatura galega
e unha escolma da nasa poesía; de paso, ao
tempo que lle comunica as poucas novas
culturais do país, renova o seu c,.ontacto con
Maside, García SaJJell, Ramón Baltar e
Aquilino Iglesia Alvariño. Un ano máis tarde, Espasandín é informado de que Aquilino
propuxera sen éxito a súa entrada na ''Real
Academia Gallega". Sen máis, respostando
aos estímulos de Del Riego; escrebe para a
as::asión cinco poemas que, xunto con "Pico ·
de Castrodiz", unha nota autobiográfica e
unha breve disertación encol das características vivenciais e nada especulativa.S da súa
poesía, contribúen a recuperalo para o galeguismo cultural como autor na nosa· fala,
nunhas circunstancias de illamento nada
propicias. Lago dun novo translado a Bethesda, nos arredores de Washington, onde
traballou como traductor na OMS e no Departamento de A.gricultura do gobemQfederal, Espasandín, apesarado por'problemas .fa:
"m ilíares o ermo atafegante da "gtJeITa fría"'
abriu ·un longo paréntese como escritor a pesar dos esforzos de Dieste e Seoane e dalgunha episódica colaboración en "Galicia Emigrante".

e

Na década dos 70, xa xubilado e totalmente esquecido na Galiza, continuaba a
recibir novas eneal da situación política.no Estado español; a morte de "O -Asesino" acolléuna cun "gran aturuxo por Galicia que está renaciendo" . Adiado mil e unha veces o retomo, primeiro pola fráxil
saúde da súa dona e, logo do falecemento
desta en 1977 , debido á avanzada idade
que .tiña, Espasandín retomou con~acto
coas letras galegas andando o ano 1981
en circunstancias moi tristes: a marte de
Rafael Dieste. Daquela, a revista "Grial"
pedíralle algunha colaboración e Espasandín respostou cunha Apoloxía e un
fermoso "Pranto in memoriam de R::ifael
Dieste", onde, pensando nos "andantes,
navegantes" de toda"condición, escrebía:

"Sigue , camiñante, /sigue e non.esquenzas/que os poetas quedan, /non marren, non pasan.
Xosé Otero Espasandín finou no mes _de
Outubro de · 1987
sen voltar a Galiza, _
pero -antes de morrer, 1983, editou os
"Cuentos que me
contó Dieste" e tivo
ocasión de reivindicar nunha carta
dirixida a Manuel
Monteagudo, o seu
irrenunciable vencello coa T erra que
·0 aga.saUou coa visión do mu.ndo:
"recién entrado en
el año 87 de mi

existencia , cedo a la
condición galaica
que en mi pecho
palpita vigorosa .. . . . Le advierto que en lo. íntimo sigo
siendo el arrapiezo de comienzos de siglo".
Aquí e agora, reclamamos. que xa é tempo
de recoñecer e restaurar a Xosé Otero Espasandín. Queremos que se coñezan os seus
logros e tamén os seus padecementos. Queremos que se lle bote de menos e, ·ao tempo,
sentirnos acompañados por el cando teñamos que enfrontar a fachenda do poder. •
(1) Manuel Fernández Sendón, •dirixente do POlJM
en Ribeira, morreu fusilado polos falanxistas nos
primeiros días da guerra civil; Xosé e Manuel Castelao, curmáns de Daniel, foron asasinados meses
despois no porto de Vigo cando tentaban fuxir no
vapor de pesca Eva. _
(2) Ver: José Otero Espasandín, "Galicia: el contenido de nuestro nacionalismo", en "Nue11a España",
Madrid; nº 1, 30/1/1930.
(3) Carta sen datar, correspondente ao ano 1930,
recollida por Xosé Luis AxeitO"s no Boletín Galego .
de Literatura, 2000.
·
(4) Ver "Enrique Fernández Sendón (Ff;rsen) . Memoria e antoloxía dun republicano. galego", Edición de X.L.Axeitos e Uxío Bobillo, Edicións do
Castro, 1998.
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Ros vita e Hildegarde, escrita fe minina de hai mil anos
Xosé Carlos Santos Paz traduceas ao galega na Biblioteca Pillado Mayor
~C.

VIDAL

A Biblioteca- Arquivo Pillado Mayor como editora e
Xosé Carlos Santos Paz como traductor son os actores
que achegan ao noso ámbito cultural a obra de duas
grandes escritoras medievais. Despois de que o pasado ano, coincidindo co nove centenário do seu nacimento, se publicase O desfile das Virtudes de Hildegarde de Bingen, agora ofe ..
récenos a Obra dramática
de Rosvita de Gandersheim.
"A obra de Rosvita preséntase
como un produto moi orixinal,
por diversos motivos: e la fo¡ a
primeira muller na história da literatura latina que escribiu épica
(un xénero de tradición absolutamente masculina); asi mesmo,
é considerada a primeira escritora dramática alemana e a primeira poeta saxona; tamén foi a primeira que abordou asuntos que
non tiñan tradición escrita e que
desenvolveu personaxes que até
o momento non tiveran individualidade como tales". Razóns
non lle faltan ao traductor Xosé
Carlos Santos para explicar a singularidade de Rosvita de Gandersheim. Surprenden os dados
por se referir a unha autora que
debeu morrer hai uns mil anos e
ainda máis cando Xosé Carlos
Santos descrebe a acollida da sua
obra no século XX: "Os especialistas salientaron a modemidade
dos dramas de Rosvita, comparándoos co teatro de Brecht ou
de Artaud. Mosttas desa modernidade son a acollida de Rosvita
por parte de grupos feministas
norte-americanos ou algunhas
adaptacións do eu dramas que
e fixeron neste século".
Ro vita é autora de duas obras nas
que participa d xéner da ep p ia.
Gesta Otonis , X é Carl
anto de ta a
eu e pecial
inter e a e tratar da primeira
obra épica en latin a inada por
unha crit ra na qu "tras manife tara ua incapacidade, como

GraYado para Dukitius (eáitio princeps, Conrad Cehis, Nüm&erg, 1501). No da direita, podemos ollar a Rosvita de Gandersheim (c. 935·?) oferenceda a sua obra ao emperador Otán l.

muller e como relixiosa, para ocuparse dun argumento masculino
(a guerra), decidiu omitir os relatos de batallas e escenas de violéncia, concedéndolle grande protagonismo ás figuras femininas".

Feministas no medievo?
Poucó se sabe de R osvita de
Gandersheim pero Xosé Carlos
Santo achégano os difusos dados que se coñecen da sua biografia. Son altas as posibilidades
de que a sua orixe se atope na
baixa Saxónia, que proceda de
famllia noble e q u e morrera
arredor de 1001 ou 1002. Rosvita foi canonesa do mosteiro de
Gandersheim onde acada a sua

eclesiástica formación. A cultura de Rosvita é ampla para o seu
tempo, accede á obra de autores
clásicos como Virxílio, Ovídio
ou T eréncio, cristiáns, relatos
medievais e posibelmente tamén
á pro~ución dos seus coetáneos.
"A riqueza cultural de Rosvita e
a singularidade da sua obra fan
dela un dos personaxes máis destacados do século X no eido literário. Este feito contrasta coas
manifestacións de humildade e
incapacidade que se atopan continuamente nos prefácios dos
seus tres libros, onde se refire a
si mesma e á sua obra con expresións despreciativas e diminutivas, onde recoñece a sua ignoráncia da gramática e da compo-

sición latina, onde admite a inferioridade do intelecto feminino, onde se escusa polos erros na
mátrica ou na verdade do que
conta" aponta Xosé Carlos Santos que, sen embargo, se atreve a
aventurar que "a humildade de
Rosvita é só aparente. Na Idade
Media as escritoras recotrian
normalmente a tópicos de humildade semellantes, como captatio benevolentiae , para ocultaren a sua sabedoria perante un
auditório masculino que xulgaba
que a muller non tiña direito a
ensinar na lgrexa: lémbrese, por
exemplo, o caso de Hildegarde
de Bingen".
Precisamente o pasado ano a

Biblioteca Arquivo Pillado
Maior traducia Ordo Virtutum
(O desfile das Virtude~) de
Hildegarde de Bingen. Xosé
Carlos Santos Paz convertíase
no primeiro traductor a unha
lingua peninsular dunha obra
da autora medieval. O especialista en Hildegarde de Bingen
participou en 1999 en vários
congresos comemorati vos · do
nove centenário do nacimento
da escritora, data que coincidiu
asimesmo coa publicación da
obra en galego. Non é Hildegarde -de Bingen menos singular
que Rosvita. Abraia que unha
muller do medievo se desenvolvese coma ela facia tanto na escrita coma na música .•

•

Dille Berce ao Inim...is.o ,
fiCC1óN
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UN ANO DE, SOBRE (CONTRA?) CASTELAO
En Marzo de 1987, concederon a Milladoiro, en
Madrid, un Prémio "Goya". A prensa destacou o
feito de que nengun dos personaxes encargados de
lle-lo-entregar (Sara Montiel, Emiliano Piedra,
· Carmelo Bemaola) se "dignase" pronunciar corree~
tamente o nome do grupo. Xomal houbo que inseriu notícia, a catro colunas, na primeira plana e
amasaba a sua indignación por semellante falta de
educación. En Xaneiro deste ano vin na televisión
pública española, nun programa de Pedro Ruiz, unha actuación do ilustre grupo galego. A vanzartlos
moitísimo: o condutor do programa non mencionou nen unha soa vez o substantivo "Galicia" ou o
adxectivo "gallego" para se referir ab conxunto.
Non: eran "el folklore" e "la música folklórica".
Recordo isto porque, ao longo deste ano, simbolicamente chamado "Ano Castelao", falou-se de que
non convén "mitificar" Castelao; máis ainda, de
que cómpre "desmitificalo", e perguntamo-nos:
· ¿como se vai desmitificar 'º que non é un mitó en
absoluto, o que é, ainda e dolorosamente, un descoñecido para tantos e tantos compatriotas? Irnos
lemb~ar como se "desmitificou" por parte dalguns:

MARIA PILAR
GARCÍA NEGRO

a

-l.-;- No 13 de Outubro de 1999, aprobou-se no

.,

Parlamento galega unha Proposición non.de 1ei, do
BNG, que, prévias emendas de redución do Gmpo
Popular, ficou nos segµintes .termos: "l º) Promover
o expediente de declaratión de ben de interese cultural (BIC) de todo ou parte da obra de Castelao.
2º) Realizar as xestións oportunas, perante a Depuración de Pontevedra e o Museu de Pontevedra, para que, aproveitando as obras de ampliación do museu, se mellaren as posibilidades de que os fundos de
Castelao ali albergados podan ser comtemplábeis e
visitábeis, coa solución transitória da sua exibición
até a execución das obras. Jº) Promover, impulsar e
apoiat a realización de actividades na (Á)munidade
Autónoma encamiñadas a estudar, honrar e dar a
coñecer a figura de Daniel R. Castelao, do que no
ano 2000 se celebra o cincuenta aniversário do seu
falecimemo. 4º) Colaborar de forma activa coas
institucións que promovan e impulsen a difusión e
o coñecimemo da sua personaHdade e da sua obra".
Reclamado, uns meses despois, o cumprimento
desta Resolución, eludiu-se calquer compromiso,
insultou-se, máis unha vez, o grupo autor da iniciativa e recordou-se que a oficialidade da Xunta
de Galiza se "cumprira" sobexamente con estas
quas causas: a organización dun congreso sobre
Castelao, en Xaneiro de 2000, en Rianxo, e máis a
· edición da sua obra completa. O primeiro cele~
brou-se ao longo de catro-cinco dias e tivo meños
da metade dos asistentes ao primeiro simpósio que
sobre o naso autor se celebrou (o organizado poJa
ASPG e a Universidade da Comña en Novembro
de 1999). Sobre a edición das Obras de Castelao,
diremos o que á vista está: dos sete volumes seica
previstos, está editado un (que se corresponde, na
maior parte do seu contido, con obras e textos xa
publicados), prologado pala antítese de Castelao,
quera dicer, D. Manuel Fraga lribame, como President~ da Xunta de Galiza; publicación das Obrq.s
de Castelao que pagamos (as galegas e os galegas)
con 10,4 inillóns de pesetas e que teremos editadas, Deus mediante, algun ano destes ...

,·

l l

2.-·Falándomos de publicacións. ¿É xustificábel,
cincuenta anos pasados da marte de Castelao, que
ainda non podamos coñecer toda a correspondéncia do autor conservada e moitas. comunicacións, nunha década crucial (1940-50), entre Arxentina
e a Galiza, entre Castelao e os galeguistas do interior? Seguíndomos con publicacións. A Xunta publica unha chamada Pequena escolma, de Castelao,
de oitenta páxinas, aproximadamente, prologada,
·(lgain, polo sr. Fraga. De§de logo, é ben pequena,
mais non polo tamaño. E, na verdade, unha anto- loxia franquista, quera dicer, recolle textos e estampas con penniso. de publicación no franquismo
e omite calquer texto dos impublicábeis na ditadura. En concreto, "incluen-se dous relatos de Retri.ncos; seis, de Causas; o discurso "Alba de groria" e
quince e~tampas de "Cou~as da vida". ¿Alguén
·concebe que se poa.a "perpetrar" unha antolóxia de
Cervantes, por "mini" que sexa, que omita calquer
referéncia ao Quijote, ou de García Márquez qt.J.e
non mencione Cien años de soledad ou de Rosalia
de Castro, que non conteña un só verso de Follas
novas? A-o responsábel da edición non consta.

verdade,
a Castelao nen
ocoñecemos
-colectivamentena dimensión
xusta e adecuada
á sua import~cia
nen,
moito menos,
é "moeda
corrente"
na Galiza
de hoxe."

3 __:._ É ben curioso que, en paralelo coa "desmitificación" de Castelao, se queira elevar ao santoral a
D. Ramón Piñeiro. Xa coñecemos moito máis -e
vai-se publicando a duras penas- do debate profun, do que separa Castelao e os nacionalistas da Arxentina dos galeguistas do interior. Quer-se-nos
apresentar, 'tranquila e serenamente, como diferenzas de táctica política, o que, no fundo e na forma,
fo¡ algo 'rr10ito máis grave: o abandono da política
nacionalista, a liquidación do Partido Galeguista, ·a
disolución do seu labor na tarefa editorial e cultural, 'e ntendendo por cultural o cultivo e promoción
de elites, de notábeis que, de arriba abaixo, influísen e impregnasen co seu exemplo a futuros notábeis ("informar e orientar á opinión galega, especialmente ós núcleos ~ individualidades que, pola
súa significación liberal e ascendente moral e social estaban chamados a exercer unha influencia
efectiva no ambiente popular de Galicia", como
escrebe F. Femández del Riego, nas suas primeiras
memórias publicadas, O río do tempo) . Non estamos a emitir uh xuízo moral; si, político. Abonda
ler Castelao na luz e na sombra, de V. Paz Andrade;
o volume n º 111 da revista Grial dedicado a· R. Piñeiro; o volume citado de del Riego ou o recentemente publicado, qo mesmo autor, que recqlle a
correspondéncia de Piñeiro con el. A conclusión é
clamorosa, nas suas explicitacións e tamén, e sobre
todo, nos seus siléncios. A maior abondamento, se
o pasado explica o presente, este ilumina aquel: a
inélusión de R. Piñeiro (con tres "independentes"
máis) na candidatura do PSOE para a primeira lexislatura do Parlamento Galega (81-85) é a rúbrica
daquel "guión" que se comeza a escreber nos anos
cuarenta, a sua conclusión lóxica e congmente. Os
ex-nacionalistas non tiñap que facer política autónoma; iso competia ás forzas políticas españolas,
que habia que axudar a "galeguizar", isto é, habia
que lexitimar como partidos galegas, ao mellar servizo da dificultación e entorpecimento do nacionalismo galego que xa volvia existir e actuar.
Castelao "pecara" e "equivocara-se" nos anos cuarenta. Hoxe, volve "pecar", porque a reclamación
da sua me!Ilória e da sua actuación colide frontalmente coa montaxe política aquí disposta desde os
anos cincuenta e até a sua culminación nos oitenta. ¿Quen manipula a quen? Se se tratar só dunha
diverxéncia na táctica política ¿por que se ocultan,
siléncian ou "racanean" textos de Castelao? ¿Non
somos adultos abando para coñecermos, "en vivo e
en directo", o que Castelao dixo e fixo, todo do
que el se responsabilizou, no canto de que se nos
ofereza "formateado" ad maiorem gloriam da biografia e da traxectória dalguns? Xulgue cada quen o
que quixer, mais podamos xulgar sobre o COÑEClMENTO, non sobre a ocultación interesada.
4.- Sigamos coa "desmitificación". Para alguns,
Castelao non é...propriamente un artista; si, un '
bon debuxante. Vexamos cal é aqui o "pecado"
do autor. Resulta que se chamaba o noso compatriota Alfonso Daniel Manuel Rodríguez CASTELAO; naceu en Rianxo, que vén quedando nun
país chamado Galiza; escrebeu e pintou sempre
en ga lega; foi nacionalista galega e non, por
exemplo, trotskista ou represaliado polo stalinismo, e ten a ocorréncfu. de morrer en Buenos Aires, residéncia de millares e millares de galegas
emigrados. Se se tivese chamado, por exemplo,
DAN CASTLETON, es_taríamos todos os "progres"
perguntando-nos: ¿pero, como, non coñeces DAN
CASnETON?; ¿non sabes que fo¡ un artista impresionante, que, ademais se tivo que exiliar, por
condena a morte decretada polos názis?; ¿como é
posíbel que non teñas lido nada del?; ... se até fo¡
ministro dun govem'o do rexime derrubado polo
levantamento militar fascista? Por favor, é fundamental coñecermos DAN CASTLETON; é unha figura im-pres-cin-dC.bel do século XX!
5.- Tamén falaríamos, divertidamente, dos conceitos de "direita" e "esquerda" aplicados a Castelao. Fagamos unha extrapolación temporal, espacial
e temática: en falando de mulleres e da necesariedade da sua defensa, ¿o Padre Feixoo é "carca" por
ser frade?, ¿é reaccioµária Sor Juana Inés de la Cruz,
por ser freira ou monxa? ¿Non convirá declinar as
"direitas" e as "esquerdas" en clave galega? ¿Non será de "ultra-esquerda" proclamar~que un povo, o galega, existe, dar fe da sua existéncia e traballar média vida pola sua exibición, pola sua dignificación?

Unha outra afirmación repetida pola oficialidade
· autonómica neste ano Castelao é a de que non se
debe "patrimonializar" e a sua figura, porque Castelao é de todos. Ben: se ese "todos" é o povo galega que el significou tan solidamente, de acordo
(diga-se, entón: do povo galega, non dos caciques,
dos políticos con-uptos, da política negadoras da
Galiza ou dos reaccionários ... ). Se ese "todos" significar que Castelao, hoxe, vale para tod , é unha
espécie de "comodin" ideolóx ico-moral xustificador de calquer política, rotundamente non. Por
moito que José Martí sexa o símbolo que branden
os máis ferreñas detractores da Cuba actual, nort
hai dúbida de que a sua loita, como a de Castelao,
serviron a un amo, os seus povos, non a quen os
esmagaba. Desde logo, Luther King nunca·vai ser
património do Ku-Klux-Klan ou Gil Robles non
parece que exa património do nacionali mo galega (os exemplos poderian multiplicar-se ... ). Falámos ante de Fraga como prologuista de Ca telao
(¿a arte de Castelao na caricatura daria imaxinado
que el, o autor, cincuenta ano apó a ua marte,
seria "celebrado" por un ex-ministro de Franco?):
no 22 de Novembro de 2000, publica un artigo
encomiástico obre a monarquía e o rei españo is,
con este remate: "Por e o, de de e te recunch de
la geografía ibérica, el Antiguo Reino de Galicia,
a punto de entrar en el siglo XXI, mantenem intacto nuestro orgu llo de pertenecer al Reino de
España". Ole! Mesmamente, a Galiza concebida
como recuncho encaixada no grande palácio-español, igualiño que a Galiza universo, nación, en
pé de igualdade coas outras nacións, que definiu e
construiu Castelao.
Enfin. Tivemos ocasión, durante este ano, de falarmos de C?Stelao por moitos lugares do país. T amén,
fora del. E digno de ver o entusiasmo que Castelao
desperta en públicos tan distantes e distintos da
Galiza como, por citarmos só dous exernplos, o de
Donostia ou o de Cáceres. T amén provoca, o seu
coñecimento, admiración e símpatia en públicos
galegas m~i diverso.5. Este ano Castelao valeu, pois,
como incitación para o frecuentar, ir á sua obra, reclamar, máis unha vez (como pedia Arturo Lezcano), que o podan lera xente nova ou os novos leitores (que non dispoñen de edicións vellas) tal e
como Castelao se produciu e non pasado pola laminadora normativa. M. Dourado Deira alertaba, xa
en Xapeiro des te ano, sobre os que insinuan (cando
non queren impar) que Castelao é unha figura sobredimensionada. Na verdade, nen o coñecemo
-colectivamente- na dimensión xusta e adecuada á
sua irnportáncia nen, moito menos, é "moeda corrente" na Galiza de hoxe. Tampouc non lle r nde
o tributo debido o ensino nen as académia nen as
"grandes" institución . Mai , bre todo i to, h í algo en que compriria insistir: Castelao NON DEBE TER
DATA DE CADUCIDADE. T a culturan rmal et a
povoación que se orgu lla dos elem ntos digno e
valiosos da sua hi tória DlAL AN e nstantem nte
con eles, (re)coñecen-nos unha e utra v z, re-interpretan-nos e utilizan-no con tant m nt como
recurso de lexitimación -cand non de
ri uperior. Nalgunhas, mesmo, compriria un sano exercício de desmitificación. Non é cas , d
1g ,
da galega, con mitos -de os ter- ben anoréxicos.
Usemos con Castelao e coa cu ltura galega a m ma
actitude e o mesmo espírito desacomplexado con
que el ollou e valorizou o país e a ua xente . E
respeitemos a sua vontade de ser elemento activo e
non peza dun relicário. Recorda Bieito Alonso o
que o naso autor escrebia, en 1941: "Cando cheguei a Bos Aires, sentáronme nunha cadeira, cobríronme cun fanal e dixéronme que era un 'símbolo'.
Axiña comprendín que a cadeira era un ataúde, o
fanal era unha sepultura i eu era o 'difunto Castelao'. Comparábanme a Curros e a Rosalía, e cecais
por eso mesmo non concebían que estivese vivo.
lnvitábanme a facenne o morto -a ver, ouvir e calar-, porque deste xeito recibiría moitas honras ...
Pero sucedeu que non quixen morrer dentro dun
fanal, atafegado nunha campana pneumática, porque aínda teño moitas causas que facer e moitas
máis que decir"(1>.
Para nós, tamén , Castelao ten moito máis que
dicer. N ós, moito máis que facer pola sua 'm emória e polo seu coñecimento. •
(1) ALONSO, Bieito : O exilio de Caste!ao, Vigo , Edicións a
Nasa Terra , 2000, pp. 50-51.
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O exemplo de Xoan Xesús González
za de que as mulleres e os ,-,.,,._,,,.... ~-~--. -~.---.... ····-- ...r~,,.. ,,-• ...;··· .. d·-·~.:--....,.--.....~~·-- -....
mandalo- e que avanzou
\
deica A Coruña coa inhomes de O Meigallo, a
tención de enfrentarse ao
contestataria asociación
levantamento militar.
cultural de Cuntis, municipio matricio de D. RoDín que Xoán Xesús leberto e de Xoán Xesús, lovaba coma edecán, ou
go da magna conmemora- 7
axudante de campo, a
ción .do primeiro, honrase '
Carlos Valle-lnclán, hocoma era merecido ao sexe Marqués de Bradomín.
protéico Xoán Xesús, facedor de
gundo. Todo o eficaz enc.~
Mais, a forza alzada en arpartidos. Viña a ser un avance da
tusiasmo de O Meigallo esmas era moi superior á do
taba posto ise ano 99 na J
súa biografía xomalística, política
Tercio de Calo, e is te tivo
brillante celebración do
e literaria que tiven que cortar por
emitiu
,
que retroceder a Santiaxubileo de seu mártir laico,
exceder do espacio disponible. Se
·i
go, e dispersarse os seus
ben confiaba en que calquera día
por chamarlle dun xeito
dous documentais,
t
homes, tratando de escaque arrecende a incenso. '
poidera proseguir en A Nasa Te¡)
par da represión. Pero o
rra tratando da vida e obra diste
Pero en canto chegase o
un con audiéncia
seu improvisado comanauténtico mártir do povo galego. · ano 2000, e comenzara o
~
dante, Xoán Xesús, era . semellante a
derradeiro ano do sécu lo I
tan popular en Camposhegou agora o lecer coa poXX, cabía confiar en que a -,
\
tela que non lle cabía essibi liaade de incluir o seu
capacidade promotora de
capatoria. Poi detido de- · · Masíde, un pintor para unha cerra
re~o exemplo persoal entre
O Meigallo estivese consae un libro sobre unha exposición
seguida, xuzgado en conos doutros destacados homes da · grada a enaltecer a persode Castelao que se fixo en Ponsello de gt_!erra e fusilado
na ti dad e esq uencida de
úa xeración que non seguiron
tevedra hai un mes.
\
o 12 de Setembro de
abondo, doutro mártir,
empr unha liña tan democfática
1936. Vinte días xustos,
como a súa, nen sofreron, claro
Xoán Xesús González; suQue recomenda ler?
denantes de que fose cucesivamente, e á vez, soestá, o u tráxico final. Pero non
neteado , en Herdadiña, o
cialista, galeguista e repuseria abando toda ista páxina pra
O xoven Werther do escritor aleblicán. Quen, igoal que Xren Xesús e1 actitude rreditativa, co comalista Xesús Alvite e o fu- seu, paisán, colega e cocomer canto sobre Xoán Xesús
mán Goethe.
Blanco Torres, fo¡ natural turo catorce de Osebe, R:xlrig::> Patricio .
rre l ix ionari o Roberto
me quedou por escreber entón, e
Blanco Torres.
do concello de Cuntis, e coma il
•A UNDOSIDADE NA POLÍTIdixen de palabra na Galería SarVen de estrear o documental A
xornalista, político e poeta.
CA. Emprego o poético adxectigadelos madrigalega; días déspois
Aldea, o antigo e o novo.
(24-V-99) das Festas das Letras
vo undoso, que non existe no vo- . • SÍNTESE PROTEICA. Acabou
clise
tráxico
xeito,
aos
coarenta
e
Era sabido polos bos dirixentes
Galegas, adicada o ano pasado a
cabulario galego, pra calificar unDesde a produtora Via Láctea Filun anos, a proteica e intensísima
da asociación cultural da vila
ha conducta política que, sendo
Roberto Blanco Torres.
mes pensabamos que era o moexistencia de Xoán Xesús Gonzádos Baños, que Borobó coñeceondulante en canto as súas asomento de facer un documental solez. Sucesivamente canteiro, dirira sendo rapaz a Xoán Xesús e
Dado que a maioría do selecto
ciacións partidistas, a penas se
bre o abandono masivo do campo
xente sindical, mestre nacional,
que militara en VIR, o último
apartóu dunha línea recta na súa
auditorio clisa noite xa estaba farque estamos vivendo e o crecixornalista, librei.ro, abogaqo ...
partido que· fundou o antigo
to de saber o que tanto se repetiideoloxía democrática. Pois a
mento desproporcionado das cidaAfiliado a UGT e militante do
canteiro de Cequeril. Por iso
ra nas xomadas conmemorativas
conducta de Xoán Xesús~ coma
des. Queriamos contribuir a sua
PSOE primeiramente,, á vez- que
me pediron que cooperase c_o n
mLlitante e fundador de partidos
en memoria de Blanco Torres,
pervivéncia e florecimento. A priparticipa nunha fugaz Agrupación
considerei máis axeitado trazar a · eles na futura tarefa que os tiña
nunca yoido adxetivarse de simeira parte recolle o xeito de vida
Nacianalisw, formado por persoas
ilusionados, pra honrar ao funmiña semblanza persoal e directa
nuosa ou tortuosa. Era semellandas aldeas nas que só viven xubique logo se integrarán no Partido
de Xoán Xesús González; coma
dador da primordial Unión Sote á de tantos outros homes de
lados e que van desaparecer cando
Galeguista. Crea xa en 193 2 o Sehomen~e, non sei se retrasado
cialista Galega, no transcurso
esquerda na República que naeles marran. A segunda refírese á
minario de Estudos Socialistas, que
ou adiantado, a· un home que nado ano 2000.
quela proliferación de organizaaquelas que habitan xente nova.
servirá de plataforma á Unión Soceu casi no mesmo fugar e mocións que existía entonces, difeMozos que chegan desde diferencialista Gallega, da que Xoán Xeon sei o que pasou en Cuntis
rréu casi o mesmo tempo que D.
renciados por le.ves matices, oscites partes de Europa e mesmo gasús será secretario xeral e director
niste ano que xa está acaRoberto; vivindo e morrendo en
laban duns a outros doadamente.
legas, fan que sobrevivan. Para
de seu órgano Amañecer. Logo rebando. Inda que paséi dúas
semellan tes circunstancias.
conseguer un sentido documental
agruparía, tras outros avatares,
vegadas pola vila balneária, ninndosa pois sería, verbigracia,
narrativo desenvólvese através das
aos republicanos de izquierdas
guén me falóu de Xoán Xesús, e
a conducta de Antón Villar
T end en conta que non será <locatro estacións do ano, que musantiagueses, pra agrupar axiña a
coido que tampouco saberían
Ponte que oscilóu da Orga
ad que a Real Ac demia Galledan a relación coa natureza.
un feixe distes no VIR.
quen foi. Oxalá que con iste anaao Partido Galeguista; a de Vaga, da
ruña, colla a figura do
co se reavive o interés pola prolentín Paz Andrade que pasou da
ialista Galecread r da Unión
O documental- é un xenero
obróulle tempo :;¡.o infatigateica humanidade de meu execu,
organización de Castelao ·á de
ga, pra a icarlle unha próxima
po~co traballado.
ble
xornalista
pra
:¡er
adetado adail. Cuxa traxectoria vital,
F ta das Letras Gal gas; p is coa
Portela Valladares, e a do propio
máis corresponsal do Pueblo
X.X. González que dende o sociaanque rachada na súa plenitude,
de Blanc T rre , xa quedará cuGallego, fundar o semanario El - Non só non se traballa en Galilismo chegou, tras diversas iniciaa inda cabe presentala coma o
bert
r m ito an , o cupo de
za, senón tarripouco en Europa e
País Gallego, e montar, con Artuexemplo de maior versatilidade
tivas súas, a crear a pequena Vanescrit res cuneteado ou fusilados.
no mundo. Son produtos moi
ro Cuadrado, a librería N ike, que
nas ocupacións, nos traballos, pegúardia de Izquierda Republicana.
custosos e precísase financiaeditóu
a
famosa
folliña
voandeira
ro de undosa continuidade na súa
Cando abondaba con sete persoas
• A HONRA DE 0 MEIGALLO.
mento dos organismos públicos.
do pobo que se titulóu Resol. E
línea política.
Nen embargantes tiña a esperanpra fundar un partido, cada grupo
P.o r sorte xa van tomando
nece~itaría outra plana coma ista
de amigos políticos tiña un difeconsciéncia da necesidade do seu
pra reseñar a obra literaria do norente en Santiago, encabezado
apoio. No Estado, por exemplo
velista de Ana María, A filla da
por un xove líder. Así, José Caraprobouse
unha Lei segundo a
patxoa e A modelo de Paco Asorey;
nero Valenzuela era o adail dos
cal calquer televisión, pública ou
do poeta de Agarimos -Versos ·da
federales; Laureano Santiso Gi,
Uamfü.1
privada, ten que investir en doy-alma e dos Poemas del recuerdo;
rón, dos radicales socialistas, o
mei B:ra.w
cumentais ou películas europeas,
do
ensaista
que
tratou
a
fondo
do
Xoán Xesús das súas sucesivas mio 5% por cento da sua facturaRegionalismo, Nacionalismo, Sepalitancias. Pero cando chegóu a
ción total. En Franza esta porratismo; do xurista que escribeu
tráxica data do 18 de xulio todos
centaxe é superior do 10%. A
sobre os arrendamentos rústicos
aqueles políticos, máis ou menos
TVG emitiu este ano d9us docucon tanto coñecimento da lei. .
undosos, mostraron unha actitud~
mentais de produtoras. galegas, e
unánime ante a sublevación da
un obtivo índices de audiéncia
Pois aquil mozo canteiro de Cedereita e sufriron, uns máis que
moi altos, similares aos -do Luar.
queril, nunha crecente acumula9utros, as súas terribles conseción de experiencias e saberes, escuencias.
T raballa noutros proxectos
tábase convertindo, secadra, no
Ramón Yáñez Braxe
abogado
con
máis
siareiros
de
Entre eles, chegado o momento
Via Láctea Filmes, coa· coproduSantiago, cando interrumpeu a
da verd;ide, .o undoso Xoán Xesús
EDICIÓNS
ción da TVG e de Faro está presúa proteica carreira A Morte
González, puxo de contado a vida
/Li~lreMf6'"
parando unha série de 13 capítumáis inxusta. Cando nun léxico
ao tableiro pola súa lei, ante a inlos sobre a vangarda histórica
proceso de aburguesamento,
surreción facha. Ponse <liante de
galega.
Engadimos ~amén un caacompasado
ao
feliz
discurrir
da
todos os republicáns santiagueses.
E!'1SAIO
pítulo sobre Castelao, por ser o
súa vida, Xoán Xesús estaba encePonse á frente do grupo de obreiseu ano, e pola sua influéncia. •
tando a ser unha das notabilidaros e labregos que reciben o honTelf. + 34 + 81562 333 / +34 + 86 842 092 /Fax +34 + 81572339
des
máis
conspicúas
e
prestixiosas
roso nome de Tercio de Caln -xa
· Correio electrónico: laiovento@interbook.net
Petin de Va ldeorras. Director.
da boa, sociedade compostelana.+
que non estaba ~lí Lister pra
Hórreo 60. Apartado 1.072 / 15.702 Santiago de Compostela

Un ano antes de encetar a sair istos anacos meus en A Nosa Terra,
colaborei esporádicamente algunha vez, cando se tratab:;i de prohomes dos que gardaba eu boa memoria. Un foi Roxeriu.s, o querido
curmán de Manuel Antonio. Outro foi Xoán Xesús González, a
quen adiquei un artigo, titulado O

Ignácio Vilar
'A TVG
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Pasear pola Mura.Ha de Lugo
Para os que ainda non se
deran ese pracer, Decembro é
un bon mes para dar un paseo
pola Muralla de Lugo, ben
abrigados e ao baixar tomar
uns mendas a vinte pesos

con tapa . Ademais o
Concello prepara un mes
cultural adicado ao
monumento que inclue un
amplo abano de concertos e
actuacións teatrais. +

w

o

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •
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Os gravados
de Luis
Seoane

Ames

podémolos
ollar na
fundación

• EXPOSICIÓNS

que leva o
seu nome

DECASTELAO
Na Casa da Cultura a té o
17 de Decembro.

na CORUÑA.

As IMAXES

Arteix.o
•TEATRO

Ü CANDIL
MARABILLOSO
O Venres 1, da man de Viravolta Títeres, na Casa da

Bue u
• EXPOSICIÓNS

SÁVIA ANDINA
Fotografias de Roberto
Carbajo Nogueira que pretenden amosar un anaco do
legado dos "fillos do sol, o
império inca". No bar Aturuxo durante todo o mes.

Burela
tia Kultura , Filmoteca Vasca
e lntitut Valencia de CinemaÜ CANDIL
MARABILLOSO
Da man de Viravolta Títeres, o Venres 1 no Auditó-

rio Municipal.

,,. .

Cambados

tografia Ricardo Muñoz Suay.
As películas proxectan-se
en versión orixinal con subtítulos en galego. O Barón
Fantástico (1962) de Karel
Zeman este Xoves 30 ás
20: 15 h.. na sala de proxeccións do CGAI.

•TEATRO
• EXPOSICIÓNS

SEN. IR MÁIS LONXE
O Teatro do aquí levará a
escena esta obra o Domingo 3 na Casa da Cultura.

Caldas de Reis
• EXPOSICIÓNS

DE PlCASSO A BARCELÓ
Mostra pitórica que poderemos coñecer no Auditório
Municipal e que permanecerá
aberta até o 1Ode Decembro.

Car hallo
•TEATRO

En lembra.nza. de Suso Vaamonde

SEN OBXECTO
Até o 7 de Xaneiro, no
Quiosque Afonso. Óleos proceden tes, maiormente, do
Museu Estatal de San Petesburgo, que supoñen a aportación máis relevante da arte
non figurativa. Ten un interese adicional ao seren unha
das primeiras mostras realizadas no Estado sobre a pintura
abstracta rusa <leste período.

Novo DISCO
Titulado Lembranza, acompañado
do pase dun vídeo, gravado n a actuación do 25 de Outubro de
1996 no teatro Principal de Ourense, onde canta en so litário coa
sua guitarra. En PONTEVEDRA
este Xoves 30 ás 20 horas na galeria Sargadelos; en MOAÑA o
Venres 1 ás 19:30 no café-teatro
Do Real; e en ÜURENSE, o Sábado 2 ás 20 no teatro Principal.•

Vassily Kandinsky, Kazimir

Cultura

•TEATRO

contemplar na Sala da Exposición da Fundación Caixa
Galicia (Médico Rodríguez 2)

ÜVÍDIO MURGUIA
A obra do fillo de Rosalia
de Castro e Manuel Murguia esta¡:á exposta na Fundación Barrié desde do 30
de Novembro até o ·28 de
·Xaneiro, no marco da·Ca-

talogación arqueolóxica e ar~
tística de Galiza realizada
conxumamente ca Museu
de Pontevedra. Na obra <leste membro da ch.amada
"xeración doente" destacan
as paisaxes, onde introduce
novos conceptos espaciais
e unha paleta clara e luminosa por medio de pinceladas áxiles e sutiles. Carac-

terizou-se pola sua vocación autodidacta e gozaba
de prestíxio e recoñecimento na sua época. Morreu novo, cando as suas
cualidades comezaban a
destacar.

Maleyich e Mikhail Larionov, que determinaron a variante rusa do sen obxecto e
abriron o carreiro dos Alexander Rodchenko, Ivan
Kliun, Vladimir Lebedev,
Mikhail Matiushin, · Ivan
Puní, Pavel filonov, Boris
Ender, Natán Alt:amn, Alexander Bogomasov e Nikolay Evgrafov ademais das
máis emblemáticas criadoras
Luvov Popova, Oiga Rozanova, Alexandra Exter e
Maria Vladirninovna Ender,
compoñen esta mostra de
trinta obras que abranxe o
período que transcorre entre
1910 e 1930.

XILOGRAFIAS
DE L. SEOANE
Encóntrase na Fundación
Luís Seoane, Durán Loriga
10 - 2º, e nela poderemos
contemplar os gravados en
madeira que realizou para
NATÁLlA DIAZ MELLA
· embelecer livros, como por
Dentro do ciclo Os nasos
exemplo t Eh, los toros!, de
artistas, poderemos ver a
Rafael Alberri; ou os que fiobra desta muller na Biblióxo para Loren zo Varela,
teca González Garcés.
Unamuno, García Lorca,
Neruda; ou os de temas
HELENA COLMEIRO
criollos: Martín Fierro, El
En Atlántica Centro de Arte
Matadero .. ; o bestiário para
pode-se ver unha mostra da
a poesia de Alberto Girri;
artista que leva por título
os retratos de Machado,
1Oanos de traballos, até o Q Kafka, Cortázar, Klee, Dude Decembro.
re ro ... Diferentes temas e
livros xunto coas madeiras
NANOO MOURIZ
que Seoane utilizou e doou
Fotografias. Até o 1 de Deao Museu do Gravado de
cembro no Salón de Actos
Buenos Aires, ademais dunda A .C. Alexandre Bóveda
ha escolma de livros da .Bi(Linares Rivas 49, l º e 3º)
blioteca de Arre de L. Seoane. Admiten grupos reduci150 ANOS
dos para visitas guiadas P.ªro
DE FOTOGRAFIA
o que hai que concenar cita
Mostra organizada por Puno telf./fax 981 227 355 blio Mondejar, que podemoo
981 227 527 ou no correo

electrónico luisseoane@retemail.es. Até o 9 de Decembro, Domingos e festivos pecha.

XOAQUIN VAAMONDE
Mostra dedicada á recuperación <leste pintor galego,
integrante da "xeración doente" e figura indiscutida do
retrato no Madrid finisicular,
composta por 39 obras, algunhas delas procedentes da
Biblioteca nacional, o Museu do Prado e a Fundación
Casa de Alba. Na Fundación
Barrié até o 7de Xaneiro.
FRANK LLOYD WRIGHT
o título da
mostra <leste arquitecto norteamericano, primeira retrospectiva en Europa en máis de
catro décadas, dun dos criadores do deseño moderno. Co
obxectivo de explicar a visión
do arquit~to dunha orde social ideal e documentar as
suas solucións, a mostra reune
máis de 200 obras (mobles,
vaixela, fiestras), debuxos e
planos orixinais, libros deseñados por Wright, maquetas
· e fotografias. Na Fundación
Barrié até o 7 de Xaneiro

suas raiceiras no rock das 70,
o blues e o folc, con claras influéncias de Led Zeppelin,
Deep Purple, J. Hendrix e
Crean. O Mércores 6 á<; 22 h..
no Mardigras (Travesa da Tarre 8), por 500 pta.

Culleredo
•TEATRO

SUCESOS
Interpretada por Áncora
Produccións , o Venres 1
na Casa da Cultura.

A Estrada

A cidade vivinte é

•MÚSICA

LOVE OF LESBlAN
Grupo pop catalán que poderema; escoitar, este Xoves 30
a partir das 23 horas, no Garufa (San Francisco 8).
FLOWERlNG TREEP
Banda madrileña, nada a pri. meiros do 2000, que ten as

•MÚSICA

CONCERTO BENÉFICO
O Venres 2 no teatro Principal o grupo Chikys presentará aos Scarecrow. A
entrada custará 500 pta. e
os fondos destinaran-se á
Asociación de País de Nenas con Minusvalias.

Ferro)
• CONFERÉNCIAS

SIDA: O QUE NON
NOS CONTAN
Título da charla que dará o
científico Manuel Garrido
apoiado no vídeo, censurado
pola 1VE, S~: la dut1a, para
rematar co colóquio. O acto
está organizado pola asociación Superando a Sicia e realizarase nos locais da CIG en
Eduardo Pondal 41-43, entresolo, á5 7 do serán do Venres 1.

A BRANCA ROSA.
ÜS PIRATAS
Da man do Teatro do
Morcego este Xoves 30 na

Casa da Cultura.

ñac!o dun.seropte sólido Morgan
Freman no papél de policia. Toda a película se deselvolve na
estáncia dµn oomisariá porrorriquefia .é.unfinal "pat-a variar"
surpresívámerl::e impredecfbel.

Cervo
• 'EXPOSICIÓNS

ÜENSINO
NA II REPÚBLICA
Artellada polo Patronato de
Sargadelos en colaboración
coa Fundación 1O de Marzo
e outras organizacións . Dividida en tres bioq4es: situación precedente; II República; e Guerra Civil, está composta de 18' paneis .
explicativos e bibliografia.
Até o 24 de Decembro na
Casa da Administración de
Sargadelos.

~WOMAN

Penélope Cruz interpreta
a unha moza btasileira que sofre
mareos cada vez que· non ten o
control-sobre os seús movimentps,' pg~)~eg}p1o/,,;:ná,. cama. ·Parto, o seuihome ;engáñaa e ela

.. emigra . -i $ · . · ·
· Qün\iértérs'~ .

C!ÉNCIA FICCIÓN
EUROPEA
O CGAI oferece este ciclo
en colaboración don Danos-

O BAR COIOTE.
;· Próvinciana vai a Nova
York tentar triunfar no mundo
da músiea pero a competéncia
· é tan grande que ten ·que tra•
ballar de camareira nun ·antro
chamado bar Coiote. Do xé~
nero ürysical-inachista.
~r;~·~::-:;

· ::~kMEIÚC~N ,PS.Y-.

. eÜtivÓ -dé '.\ VaÜ'Stree.t 'dos" o( ·
t,e~ra éilche os váleiros que 1le ,.·
fali:an afasinando xente. Retrato dq~de.lího do reaganismo.

. ~A CÉLA. Un esquizo..... ·· BÁIXQ SÓSPEITA:'

~obéd5i~' ln~~i~~etacfon<·..

dun Gene Hackman riésfa' fita
de intriga psiéolóxiéa aé:ompa-

IBYp¡fx~~~tiascm~t!:
res aparecen martas e unha policía descobre relacións lésbicas
entre elas e un fundo de sadoI?ªsoq u ismo. Intriga aburrida:

~

·· •.. CHO. Un vatdoso ·exe-

A Coruña
•CINEMA

ON TOP;

devolvelos. Como era de esperar a "depre" desaparece e a
trama complícase. Comédia
ben protagdnizada por Cannelo Gómez e Tito Valverde.

. / fréhico antes de,quedar
' cat~tól)..iCO ~ecuestí:a tmha raífaza · §'~ unl¡a)uulli:;r j~~p~ega
un experimento dentífico' para enüatha .sua mént:e averi.g;iar 'Ó ·J:l,a:adeirq ga .:rapaza.

e

~U-571. Durante a

Se-

.
gunda Guerra Mundial
un submarino norte-americano
vai interceptar un submarino
alemán que está averiado e que
~e.va a bordo unha máquina para comunicacións en clave que
~ é ch~ve para gañar a guerra no
A;tlántico,
Moi pr<:)visíbel.
·
. ·.
.
~

-
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• EXPOSICIÓNS

EMÍÚO LA VANDEIRA
De multifacétirn personalidade: música, 'fotografía e pintura, deseña coa paleta dos sentimentos. Na sua visión irónica, tamén nostálxica, oferécenos un mangado de acuarelas
de personaxes en sotana nas
situacións máis fantasiosas e
imax inativas. Do 1 ao 12 de
Decembro no Ateneu.

•ACTOS

SEMANA CULTURAL
DEBOLOGNA
Con exposición no Museu
das Peregrinacións; conferéncias no CGAC; cinema no lago; e semana gastronómica no Hostal dos
Reís Católicos. Comezou o
pasado Luns 27 e chega
até o 3 de Decembro.
•CINEMA

CICLO ESCOCÉS
Sobre o novo c inema escocés, do Luns· 4 ao Sábado 23" no Salón Teatro.
• EXPOSICIÓNS

E1xo ATLÁNTICO
As obras presentadas a este
prémio de pimura, aré o 9
de Decembro na Sa la de
Exposióóns do C.C. T o-

rrente Ballester.
LEYRA ÜOMÍNGUEZ.
Mostra as uas obras no
C.C. Torrente Ballester onde permanecerá até o 9 de
Decembro.
•MÚSICA

CJ

LO RAIZ
oncertos no auditório da
FIMA ás 21 horas. O Sábado 2 Je Decembro, os sefarJ ita KlezRoym ; o Sábado
eguinte, dia 9, os ptmugueses Ala dos Namorados e fecha, o 16 de Decembro, Paco Ibáñez.
•TEATRO

XOVES TEA TRAI
Ciclo que promove o Concello no CC Torrente Ballester. Este Xoves 30 Claudia Campos & Alalá Prod ucc ió ns apre entarán
Sambando na lama de zapato branco, ás 20:30 h.

Gondomar
•TEATRO

Continua
en LUGO
amostra

Deseño de
Vangarda
J880-J940.
Na imaxe,

gula, príncipe relativamente amábel até o momento, decátase da morte
de Drusila, a sua irmá e
António Durán

de Erick

1926.

Moaña
• EXPOSICIÓNS

_ SOLIDARIEDADE
. coSAHARA

No Café-teatro do Real, exposición de fotografias de
Manuel G. Vicente e
Mundo Cal en solidariedade co Sahara.

CORAL DO NÁUTICO
De Vigo, que dá un recital
o Sábado 2 ás 20:30 na
igrexa de San Martiño.

MUNDO SECRETO
DE Luis BuÑUEL
Mostra sob re o mundo
<leste director cinematogrMico aragonés que se
e ncontra n a lgrexa da

Oleiros

Universidade.
•TEATRO

CA LÍGULA
De Albert Camus, represanrada polo CDG, baix
a dirección cénica de Manuel Guede Oliva. Calí-

• EXPOSICICNS

DESEÑO DE VANGARDA

1880- 1940

Título da mostra que poderemos coñecer, até o 10
de Decembro no Museu
Provincial, percorrido histórico a través da evo lución do deseño. O ponto
de partida é a toma de
consciéncia que se pro<luce no seo dos movimentos
modernista da Europa industrializada, con obras de
Van de Velde, Josef
Hoffman, Olbrich, Peter
Behrens ou Héctor Guimard . Continua coas formu lac ións racionalista propugnadas polas Werk-

bund, Bauhaus, o De Stil...
e a sua iníluénCia no estilo
internacional de entreguerras onde xa quedan definidas as bases do dese ño
contemporáneo. Exíbense
obras de Witzmann,
Breuer, Mies van der Robe, Rietveld e Schiaparelli enrre outros.
XEOMETRIAS
Fotografías de Xosé Reinosa no pub Goleta até o 17
de· Decembro.
CHEMA DAPENA
Dentro do ciclo "Os nasos
artistas", até o 20 de Decembro, na Biblioteca Pú-

blica.

FIN DE ACTO
Cenificada polo grupo de
teatro Porta Aberta, o ábado 2 <l 22 :00 na Casa da

Cultura.

Lalin

•TEATRO

MANUEL VIDAL
Exposición de pintura, até
o 5 de Decembro, na galería Nova Rua Arte.
NINES VELÁZQUEZ
Poderemos ver os seus óleos, até o 9 de Decembro,
na galeria Sargadelos.
lMAGO ANTIQUA
Mostra arqueolóxica na sala Porta Miñá.
EsT AMPA 2000
Exposici ó n colectiva no
centro de gravado Aguatinta.
• LEITURAS

Os TEMPLÁR1os
· Presentac ión do libro de
Carlos Pereira. Organizado
polas Brigadas na Defensa
do Património Chairego na
galeri a Sargadelos este Xoves
30 ás 20 horas. lntervirá o
autor e Orlando Viveiro.

Marin

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

ENTORNO E FUTURO
Mn ·tra que pnderemo · coñt:ccr no Auditório Munici/Jal, nnd' permanecerá até
o de ecembro.

PROVÉRBIOS E
TAUROMAQUIA
Ambas· série · d e grvados
de Goya podermos contemplalas, até o 3 de Decembro, no Museu Ma-

Lug_o_ __

nuel Torres.
•DANZA
•MÚSICA

BAU,H
DA OPERA DE KIEV
Que ' ubirá ao ccnário do
Auditório Municipal Gustavo Freire para repre entar
o Crebanoces. O Domingo
3 á . 20: h.

CORAL DO LICEU
DE VILAGARCIA
Do Liceu de Vilagarcia que
estará o Sábado 2 a partir
das 20:30 no T emplo Vello
en concerto.

o
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•MÚSICA
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ANOSATERRA

Morris
caracterizado
de Caligula.

Comedor,
Dieckmann

amante, de que o mundo
tal e como está feíto non é
satisfactório. Desde entón
tenta exercer con perversión unha liberdade que
finalmente descubrirá ql)e
non é boa. No Salan Teatro até o 10 de Decernbro,
se ndo os Mércores e Xo' ·ves as funcions ás l 7 horas; o Venres e Sábado ás ·
20; e o Domingo ás 17 horas . As entradas custan
1.000 pta. non se ndo o
Domingo que se fai un
50% de descomo.•

A CELESTINA ...

.. . comédia dos wlos amores de
Colista é Melibea, polo Teatro do Noroeste, o Venres 1
na Casa da Cultura.

Ourense
•DANZA

. BALI,H
DA OPERA DE KIEV
O Luns 4, esta compañia,
recoñecida coma unha das
mellores do mundo, actuará no teatro Princi¡wl da
inan de Caixanova. Para
máis información podedes
dirixirvos á en.tidade.
• EXPOSICIÓNS

CARA A CARA .
CARTIER BRESSON
É unha exposición que poderemos coñecer, até o 31 de
decembro, na Sala Fundación
-Caixa Galióa, aberta de 19 a
21 excepto Sábados, Domingos e festivos que pecha.
ANTÓNIO GóMEZ
CALLEJA
As suas obras poderan-se'
ver no Edificio Politécnico
da Universidade.
Xúuo PRIETO
NESPEREIRA
Mostra antolóxica no edificio Simeón.
Os OUTROS BAIRROS
Mostra fotográfica sobre o

UJ

o

.o
~

C"')

mundo da prostituéión. As
fotos fo ron rea Lizada por
elas mesmas en Lugo, o ·urense, Pontevedra, Saritiago _
e Vigo, coorden-a das po r
Alecrín e podemos contempla la na Casa Foro da Muller até o 20 de Decembro.
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UNHA PELÍCULA
DE PELVI Título da rnostra de tres artistas galegos, Alberto Barreiro, Salvador Cidrás e
Andrés Pina! que foron
compañeiros de promoción
e que estiveron presentes na
xa mítica cita 30 anos no

2000. Artistas galegas por un
cámbio de milénio. Nesta nova exposición podernos
contemplar tres maneiras
moi actuais de enfrontarse á
fotografia. Na galeria Marisa Marimón, formando parte do Outono Fotográfico,
durante Decembro.

A Celestina
é
representada
en OLEIROS,
o Venres 1,
polo

Teatro do
Noroeste.

. EDUARDÓ NARANJO
Baixo o título ~ealismo,
sentimentos e soños escóndense cincuenta e cinco cadros que repasan a vida e
obra do artista, un dos máximos ex¡x1ñentes do realismo
pictórico, de realidades, de
sentirnentos e tarnén de soños. Do expresionismo ao realismo ou seurrealismo, sempre na busca do sentirnento.
Na Aula de Cultura Caixanova até o 3 de Decembro.

El orgullo de sir Gay
Cenificada polo Teatro-de Malta, tratase dunha comedia -farsa na que un rei
porfia en casar á sua filia. O Venres 1
no Audit6rio Municipal de BOIRO; o
Sábado 2 na Casa da Cultura do BARCO DE V ALDEORRAS; oDomingo 3
na Gasa da Cultura de BET ANZOS. +

•TEATRO

No PRINCIPAL
Este Xoves 30, Espello
Cóncavo apresenta "Cas telao Sempre"; e o Venres
1 de Decembro, Ofelia
Nieto pon en cena "Dido e
Eneas". Ambas ;is 20:30 h.

Ponteve·d ra
• CONFERÉNCIAS

MpNTE VICIÑAL
E EQUIPAMENTO
PÚBLICO
IIl Xornada Monográfica
sobre o Monte Vieciñal
este Venres 2 a partir das
9:30 h. no salón de actos
do Pazo da Cultura organizada pola Organización
Sorolla
paisaxistu
continua na
sala Gagos

deMenáoza

XVII Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas
Do 2 ao 9 de Dccembro a Península do Morrazo vi te-se de
gala para acoller esta mostra que
cada ano organiza a asociación
cultural Xiria. Este ano haber,1
participante tanto do resto do
Estado coma de Portugal e ltália
asi como tamén dos EE UU e
Arxentina. As entradas xa están
á venda a 600 pta. e a 4.000 os •
bonos para tocios os espectáculos. Cmneza o Sc1bado 2 ás 22 h.
no Instituto de Rodeira coa inauguración a cargo .de Cándido
Pazó e a continuación Teatro
Meridional cenificará a montax e QFWFO. O Domingo 3,
xornada con sesión dobre no
Instituto de Rodeira; ás 12, Teatro Alla Scala 1:5 fará a representación da obra A do libro para o público infantil; e ás 22, .
T eatco de Ningures apresen~a

Decorcheas dirixidos por M~
Armesto. O Luns 4, tamén en
Rodeira ás 22h., o Teatro de
Malta leva ao cenário El Orgullo de Sir Gay, comédia rola da
man de Marta Torres. O Martes 5, o director asturiano Etelvino Vázquez volve á Mostra
dirixindo ao Teatro do Norte
que representan Las Voces de
la Vaz onde se analisan os diferentes usos da palavra <1s 12 h.
na Casa da Cultura; e ás 22 h, os
madrileños Yllana chegarán
con 666 dirixidos por David
.Ottone; e para rematar a xomada, ao redor da un.ha da madrugada na cafeteria ] • camar, Belladona Teatro apresentará n espectáculo La frigidez como manifestación explosiva de la rúnfomanía. O Mércores 6 ás 12:30
h. o Teatro Cachirulo anima a

grandes e pequenos con Catro
Contos de China na Escala de
Música; e ao redor das 7 do serán os moañenses Teatro Aurín
cenificará Supertot; pola noite,
de novo en Rodeira, sesión da
man dos estadounidenses Paul
Morc>eco Band, que apresentan
Olé. O Xoves 7, baixo a dirección da cangúesa Casilda García, o grupo Teatre trae A desaparición de Wendy na Casa da
Cultura; ás dez da noite en Rodeira, veremos Diálogos en el
paraíso, de man dos Cambaleo
dirixidos por Carlos Sarrió; e os
noct~1nbulos están citados, no
pub Canis Lupus, con Pinky e
Cerebro que cenifican Domi~
nar el mundo. E para o Venres
8 chega desde Castela Teatro
Mutis que, ás 12, actuará en Rodeira con Crispín en el reino de

Pasimisí; e ás dez da noite Lino
Braxe dirixe a Teatro Maltés
en Fillo de Rigor de Álvaro
Ahunchain. O Sábado 9, ás 19
h na Casa da Cultura, o arxentino Pablo Nojés chega con
¿Qué pasa en la plaza?; a clausurn oficial corre a conta de Teatro do Morcego con BrancaRosa. Os Piratas con Celso
Parada na dirección. Mais despois desta haberá outra clausura
a partir da l da madrugada no
Canis Lu/Jus a cargo de Fabulos
Cubatas de Fockin Brothers. O
programa inclue ademáis actividades paralelas coma unha feirn
de teatro, a apresentación da
Revista Galega de Teatro, un curso ie gags e a apresentación de
catro obras escritas por mulleres.
Tamén a entrega do Prémio á
mellor Laboura Teatral. •

de
1

PONffVEDRA.

Á esquerda,
Cala de San
Vicente.
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• EXPOSICIÓNS
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As MURALLAS
DE PONTEVEDRA
Onde se vén coma un elemento de evolución parella
ao desenvoLvimento da vila
en non coma un simple muro. Destaca-se a importáncia
como elemento definitório
dunha ciclacle e tamén as
distintas funcións: defensiva, sanitária e fiscal. Está estruturada en periodos históricos que van desde o seÜ
nacimento até os nosos dias.
No Cláustro do Convento de
San Francisco de Luns a Sábados de 17 a 20:00h. até o
22 de Decembm.

Mond~phre·
nefic, sobre
a variedade
de vidas do
mundo
moderno,
abre este
Xoves 30
no CGAC de
SANTIAGO.

As IMAXES
DE CASTELAO
Podemos contempla-la, de
Luns a Venres de 19 a 21
h, no Teatro Pincipal até o
mes de Xaneiro.

Convocat.órias
LITERATURA FANTÁSTICA
A Fundación Vicente Risco e o Conce1lo de Oure nse convocan o Prémio
Risco de Literatura Fantástica con un
millón de pesetas de dotación. Extensión mínima 150 fólios. Prazo límite 5
de Xa neiro. Relatos inéditos, en galego, normativa oficial. Máis dados na
sede da Fundacion Vicente Risco (San
Lourenzo 3, 32.660 Allariz, Ourense).
XXII PRÉMIO DE XORNALISMO
XúLio CAMBA
Convocado por Caixanova, está aberro
a traballos xomalísticos de todo xénero, publicados con sinatura ou pseudónimo e carácter inédito, entre o 1 de
Xaneiro e o 30 de Novembro de 2000,
ambos inclusive, escritos en galego ou
castelán. Os traballos remitiran-se á
Ár.ea Soc iocultural de Caixanova
(Gagos de Mendoza 2- 1Q 369001 Pontevedra) con cinco cópias e máis o ori-

xinal da páxina completa do xorna l
que o publicou e onde figure a data
correspondente, acomp<1ñado d unh.a
plica onde figure o enderezo e telefone
do autor. Admitira-se un traballo por
autor e todos deben ser remitidos antes do 5 de de Decembrn do 2000. O
primeiro prémio ten unha dotación de
1.000.000 de pesetas, o segtmdo de
500.000, L) terceiro de 300.000 e haberá un accés it de 200.000.
.

"Emos ESCULTURA"
Este é o nome esco llid o por Feicura
2000 para este prémio de escu ltura ,no
que poderán participar artistas ga legos
ou que traballan na Galiza, cun límitede 30 anos. O tema será libre e orixinal e admit ira-se unha obra non premiada anteriormente por autor. O material usado é libre mais sen sobrepasar
as medidas dun metro cúbico. Os participantes deberán enviar unha plica,

do Coto.
CARME NóVOA •
Inserida no ciclo Os nasos
artistas, expón, até o· 22 de
Decembro, na Sala Teucro.

SOROLLA PAISAXISTA
Na sa la de arte Gagos de
Mendoza, onde pQderemos
visitala até o 10 de Decembro. Formada por 69 cadros
rertencentes aos fondos do
Museu Sorolla e da Fundación
Mu.seu Sorolla, está artellada
~medor da paisaxe, unha das
temáticas desenvolvidas ria
sua vida, e organizada sobre
dous eixos: as etapas, fonnación, consolidación, culminación e últ imos anos e as
referencias xeográficas.

v.

CARLOS
NÁUTICA E
NAVEGACIÓN
Con motivo da comemoración do centenário de Carlos V no Edificio Sarmiento
do Museu de Pontevedra até
o 17 de Decembro.

e bailes cos que fan partícipes ás crianzas. No teatro
Principal o Sábado 2 ás
18:30 h. Entrada a 200 pta.

teatro Galán ás 22 h, o grupo madrileño Rayo Malayo
oferece duas coreografías:
Por mi lado e Mi placer.

FINIS MUNDI ClRCUS
Este Xoves 30 ás 20:30 no
teatro Principal da man dé
Mofa e Befa.

• EXPOSICIÓNS

Portomarin
• EXPOSICIÓNS
SEMANA DA
BANDA DESEÑADA
. Emarcada no programa
Qué vas facer no 2000? poderemo-la contemplar, até
o Sábado 2, na Casa da
Cultura, xunto con outras
actividades.

Redondeta
•MÚSICA

Noite s~>lidária.
A ONG Solidaridade Incemacional de Caliza pon en marcha esta actividade, o Sábado 2, na que participan 59 locais de "marcha nocturna", que aportan 25 pta. de cada consumición a un proxecto en Cuba.
En Lugo, Ourense e Xinzo de Límia. A
experiéncia xa fo¡ realizada en días pasados noutras vilas e cidades do país•

•MÚSICA
NOITES DE ] AZZ
.
No teatro Principal, o Domingo 3 The Holrnes Brothers, e o Martes 5 Shamtirne. As actuacións son ás
20:30 e o prezo da entrada é
de 500 ptas.

•TEATRO
Tamén no

CGAC,
podemos
ollar a
mostra de
fotografia e
vídeo de
Sarah
Dobai.
Na imaxe,

Spill
(1998-99).

TÍTERES
Todos os Domingos no Principal. Odia 3 ás 12:30 h. Pinocho, cenificado por Cachirulo. Entrada a 200 pta.
ÜLUM, O PLANETA
DAS CORES
Teatro Aka.tro, especializados en nenas e nenos, apresenta esta obra a medio de
efectos especiais, cancic)ns

PRÉMIO A. PÉREZ LUGIN
Para artigos periodísticos inéditos,
convocado pola Asociación de Prensa
do Conce llo da Coruña. O tema do
concurso é Un milenio de Galiza. Máis
información no Concello da Coruña.

CORAL POLIFÓNICA
DE PONTEVEDRA
Dá un recital, o Yenres 1 a
partir das 21 h, no Auditó-

rio Multiusos da Xunqueira.

A Rua
•MÚSICA
CAMERA TA
AD LIBITUM
O Centro Cultural Avenida
sérvelle de mai:,co 11ara o
concerto do Sábado 2 a
partir das 19:30 h..

San Sadurniño
•TEATRO
MORTE ACJDENTAL
DUN ANARQUISTA
Este Yenres 1 na Casa da
Cultura, cenificada polo
Teatro d0 Morcego, baseada na novela de Dario Fo.

Santiag'--o_
. __
•DANZA
RAYO MALAYO
Este Xoves 30 e o Venres 1
e Sábado 2 de Decembro no

1

MONDOPHRENETIC
No CGAC, inaugura-se este Xoves 30, e será clausurada o 14 de Xaneiro do
v:indeiro ano. O bloque de
pisos ten o mesmo aspecto
en todas partes pero alberga un_ha grande variedade
de vidas. A uniformización
qbe provoca o proceso de
globalización no que estamos sumid¿)S.
LITO PORTELA CALVAR
Na Galería Eme C poderemos ver as suas pinturas e
esculturas até o 12 de Decembro.
ARTISTA-FRANCESES E
ITALIANOS
Nas coleccións da Fundación
Arco e CG.A C que podemos
ollat neste último centro, até
o 7 de Xaneiro, con motivo
das semanas adicadas a A vignon e Bologna. Ohras de
J.M. Alberola, G. Barbier, JC Blais, Ch. Boltanski, D.

rán libres dentro do xenérico do Nadal.
A participación será por coléxios e cada un deles po<lerc'Í enviar un 1m'íximo
de 25 traballos por categoria. O prazo
de admisión remata o 24 de Decembro.
Máis información no 982 294 238.

VI CONCURSO DE CÓMIC E
BANDA DESEÑADA
Organizado polo Concello de Arteixo,
consta de 3 categorias: até 13 anos, de
14 a 17, e de 18 a 30. O prazo de apresentación dos traballos remata o 22 de
Decembro. Máis información no 981
640 836 / 726.
"RAMÓN DEL

XXV CERT AME DE DEBUXO
INFANTIL '.'NADAL"
Prémio convocado polo C.C.]osé Domín,~ez Buzán, de Begcmte, dirixido a
escolares. Divide-se en duas categorias
(até 10 anos e de 11 a 15). Os cerna ·e-

Buren, F. Clemente, M.
Manzelli, M. Merz, G. Penone, Salvo, G. Anselmo, F.
González-Torres, ·L. Cecchini, G . Rousse ou E., Sighice· lli. Tamén no CGAC e até
o 7 de Xaneiro, se encontra a
mnstra fotográfica de Florence Paradeis na que a acción
do cotiá cobra un protagonismo por veces desacougante.
E a de fotografía e vídeo da
londinense Sarah Dobai, até
o 7 de Xaneiro, que nos situa
na fromeira ente o ,animado
e o inanimado.

ESCOLMA
MITOLÓXICA
Exposición de escultura en
madeira de Moncho Novas,
até o ·3 de Decembro, de
Yenres a Domingo na Casa

MANUEL FRAGOSo
Colga as suas pint~ras na
ga leria Sargadelos, até o 9
de Decembro.

antes do 30 de Decembro, cun pseudónimo e os dados da o.bra e participante
no interior do sobre. O premio é de
125.000 pta. e as obras selecci ~madas
serán expostas no Ateneo ferro lán en
Marzo do 2001 e editara-se un catálogo. Máis información en: Ateneo Ferrolán Certame Feitura eidos escultura.
R/ Madalena 202, 1Q, 15 .402 Ferro l.

ANTÓNIO QUESADA

Tres décadas de pintura titula
a sua mostra, na Casa da Parra, este ourensán radicado
en Vigo. O seu quefacer non
só abranxe a pintur:a senón a
escultura e a serigrafia.

CARLOTA CUESTA
T en unha mostra titulada

Anxos, arcanxos e un demo,
na galeria Paloma Pintos,
até o 11 de Decembro. Susana Solano tamén mostra
sua obra na galeria SQC
até o 5 de Decembro. E
Luis Lorenzo mostra nus
femininos ao ó leo, até o
15 de Decembro, no hotel
San Carlos.

a

MIGUEL Rro BRANCO
A Universidade e a Fundación La Caixa organizan
esta mostra fotográfica titulada Encre os ollas no Colexio Maior Fanseca.

derino é a primeira vez
qu e masera a sua obra no
noso país, táboa nas que
a arquitectura e o estudo
das perspectivas son os
protagonistas. Até o 6 de
Decembrn na galeria José

Lorenzo.
DALJ-ÜALA-LACROIX
O priviléxio da intimidade é
o t ítu lo da mostra que a

Fundación Eugénio Granell
acolle, con fotografias feítas por Marc Lacroix de
momentos privados de
Dalí e Gala en Cadaqués e
de Gala no castelo de Pubol. As fotos van acompañadas de comentários nos
que se plasman as lembranzas do fotógrafo, os
diálogos co pintor e a
criación artística entre os
dous. Poderémola coñecer
no Museu Granel/.

CARTAZES CUBANOS
Mosua de materiais de deseño do cinema cubano
entre 1964 e 1999, na galeria Sargadelos.

EDUARDO ALONSO
Este xove pintor santan-

polo Concello da Póvoa do Caramiñal e
a Asociación de Amigos do Museo VaUe-lnclán. O prazo de inscrición remata o
10 de Decembro. Máis infi rmación no·
Concello da P6voa do Caramiñal.+

bono para os tres <lías custa
1.000 .

LEO PIMENTEL
QUINTETO
Este Xoves 30 ás 22:30, a tuará este quinteto de jazz
latino no Dado-Dadá (Alfredo Brañas 19).

•TEATRO
Ex-SIMBOLS
Estrea da montaxe da
compañia madrileña Peineta Producciones onde,
con di tinto mon6logos,
amo an vários tipo de
muller que viven coa lembranza presente dos seus
ex. E te Xove 30 e o
Venres 1 de Decembro á
22 h . na N A:A .

A Rede

MANUEL Bouzo
Até o 15 de Decembro,
mostra Ultimas notícias do
império, instalaci(ms, na galería Trinta (Rua Nova 30)
VALLE INCLÁN
NOS TEATROS OFICIA IS
Até o 3 de Decembro, na
Sala de Exposicións da

Fundación Caixa Galicia
(Carreira do Conde 18)

SOLEDAD PENALTA
Exihe as suas esculturas na
galeria Citania (Algália de
Abaixo 39) até o 14 de
Decembro.

VALLE-INCLÁN"

1 Concurso de relato curto convocado

• LEITURAS
TEXTOS
DRAMATIZADOS
No teatro Principal <'ÍS 21 h.
organizado pota Asociación de Actores, Directores e' Técnicos de Escena.
Dirixidas ao público en xera l e aos profisionais do
médio. O Xoves 7 fara-se a
leitura de O seródio de Itziar Pascual e o Venres 8,
Las voces de Penélope de
Xavier Lama.

•MÚSICA
ROCK
CABO SAN LOURENZO
Cic lo de mús ica popular
que mostra a lgu nh as das
propostas sonoras máis significativas da cena independente. Unha homenaxe colectiva a un santo
anónimo, pacífico e laico
de bairro e descerehradn: o
Cabo San Lourenzo. Ademáis dos concertos, da música de sala axeitada e do
espazo para mostrar, trocar
e vender material grclfico e
, sonoro. Do Martes 5, ao
Xoves 7 ás 21 :30 h. na
NASA. O prezo de cada
concerto é de 700 pta. e o

NovAS INTERCOM

t

www .noticias .corn/novas
Notícia sobr o mundo tecnolóxico e
en xeral sobre todo o que ten que ver
coa comunicaci6n pola imernet. Yén a
funcionar como un portal específico.
Tamén inclue publicacións próprías e
outros serviros.•

Sárria
• EXPOSICIÓNS
)UAN ]OSÉ VIVANCOS
Exposición de fotografia na

Casa da Cultura.

Tui
• EXPOSICIÓNS
LIBIA DOMÍNGUEZ
Xunto con Carme Cendón
e Teresa Freiria expoñen
na Área Panorámica até o
1 7 de Decembro.

En rota
A TARAMUND!
Dirixida a crianzas de 11 a 15 anos, o
prezo é de 16.000 pta. e inclúe transporte, pensión completa, seguros e act ividades. Haberá 2 quendas: unha do 7 ao 9
de Decembro e outrn do 27 ao 29. Máis
información nos tlf.. 986 846 976. Organiza Tiempo Libre Valymar. •

,\,,

.1"

-

39
=:o
xo

ANOSATERRA

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

XO

o"'
<( a
.o

lll

zw
(")O<:

-o

IX Fotobienal de Vigo
,1..

Oito exposicións protagoniza•
das por máis de vinte fotógrafos
permanecerá en seis salas de
Vigo até o 1 7 de Decembro
tendo como tema principal a
denúncia social. A mostra his·
tórica, no CC Caixanova, deixa
ver a colección particular de
José M" Massó, imaxes dos anos
vinte inéditas. Na Casa das Ar·
te·s, está a exposición c.entral,
que recolle o trnballo de oito
fotógrafos internacionais baixo
o título A outra metade, onde
se mostrarán, sobre todo, pro•
blemas sociais e que inclue o
traballo da arxentina Graciela
Saco, Eric Larrayadieu, James
Nachtwey, ou as obras do fran•
cés Gilles Paress, que reflicten
a realidade cotiá de Ruanda; os
brasileiros Juan Germain, PatrÍ·

Anúndos de· balde:

cia Acevedo e Murilo Godoy
presentan o tellla dos nenos da
rua. Na sección Vigovisións, no
mesmo edifício, estarán as
obras da peruana Milagros de la
Torre, o cubano José Manuel
Fors, o inglés Julián Germain,
Ana Teresa Ortega e Belén
Gómez. A Sala dos Peiraos
acolle Cadernos de viaxe de
Antoine d'Agata; a Fundación
Caixa Galicia, a obra de
Frarn;ois Joli; e no Coléxio
Ofidal ·de Arquitectos póden•
se ollar as imaxes de Susan
Meiselas e Ad Van Denderen.
A Casa das Artes acolle as fo.
tografias dos novos criadores
co título Identidades e na Casa
da Cultura exporán Xavier
Teniente, Xavier lgrexas, e
Xúlio Villarino. •

•Troco clases de inglés por clases de
informática en Vigo. Tlf. 600 279 710.
• Encomenda já o caderno "Conhecermos Carvalho Calero" editado pala
Fundar;on Artábria para recordar unha
figura chave da nossa cultura aos dez
anos da sua marte. Ameno e didáctico.
55 pp. tamanho AS, ilustradas. Prec;o
por caderno, 425 pta. gastos de envio
incluidos. Poses pagar en selos ou ingressando o importe no nQde conta da
Caixa Galiza 304-239-183/1. Encomendas no Ap. 570 de Ferrol.
• Abriga-te co suéter de algodom,
de manga cumprida e con capuz
bordado ao peito co escudo da Galiza de Castelao. Talhas XL e XXI ,
em azul ou preto. 1 unidade, 3.000
pta. máis 600 de gastos de envio.
Máis de umha unidade, acrescenta
ao prec;:o dos suéters 100 pta. máis
de gastos de envio por unidade.
•Compro libros, postais, fotos, bibliotecas, documentos vellos. Tlf .
610 028 077
• Mardigras. Música en vivo. Programación de Decembro: .rTravel
Hats, Roberto Díaz, Sylvain Sylvain &
The Criminals, Flowering Treep,
Alma, Canallas , Mermaid, Pereza +
Capitán Sonoro, Deviot, Orgasmical,
Víctor Aneiros & The Blue Notes, The
Hot Dogs, e Bumer.. Visitanos! Estamos na Travesa da Torres 8 da Coruña e no httpJ/mardigras . 8~ .com
• Somos un clube da amizade por
correspondéncia. Ternos 3.000 sócias e sócios en todo o Estado. Se
queredes pertencer ao noso clube
enviade unha carta con selo para resposta. Animádevos. Estamos agardando-vos. Escibide a: El Club de la
Amistad. K/Ekonomia 17 4º izq.
48:902 Barakaldo (Bizkaia)

A soprano
Amanda

Roocroft
intervén no
programG
de música
k-eMore,
de VIGO,
o Sábado 2.

• Renovac¡ao, números 4 e 5, boletim
da "ambaixada Galega da Cultura" de
distribuc;:ao gratuita a quem o encomende ao apartado, 24.034 de Madrid.
• Ciberirmandade da Fala. Na Galiza, en galego. Na rede, tamén. Promocionamos e organizamos envíos de
correos electrónicos pregando o uso
da nasa lingua en interne!. Estamos
en http ://www.ciberirmandade.org
• Lixo Urbano. Venda por correio.
Punk, hardcore, ska, ... Esan Ozenki,
Notomorrow, W.C Records, Dischord, U-

Yedra
• EXPOSICIÓNS
M EM RI A
DA EMIGRACIÓN
T ítulo <la mu tra que reune
un ha im po rta n te sé ri e <l e
materiai relac ionado · coa
emigración, desd ficha do
emigrante até publicación
e fo tografia da época relacionadas con Vedl."a e as suas
asociacións na emigración.
Até o 31 de De embro.

Vig_o_ _ __
•CINEMA

Chévere
sobe ás
táboas en
VILAGARCIA,
o Venres 1,
para
representar
Hero.es

Caixanova.
•DANZA
A BELA DORMENTE
O Yenres 1, ás 20:30 no
Teatro-Sala Je Concertos
do C.C. Caixanova, terá lugar a actuación da prestixiosa compañia do Ballet
da Ópera de Kiev, que está
recoñecida como unha das
mellores do mundo.

• EXPOSICIÓNS
TERESA MORO
Inaugura u'nha mostra da
sua arte, o Venres 1 ás 20
horas, na galería Bacelos

Zo

quidator, Fragment, Sons de Luita, El
Beasto, Potencial, HC, Boa... Pede catálogo gratuito: Apdo. 304, 15700 Compostela, correo electrónico: lixourbano@mail.com, portal: go.to/lixourbano .

• Arréndase piso amoblado en
Cangas do Morrazo, a carón da
Praia de Rodeira, sen límite de tempo. Telf. 986 314 140 ou no correo
electrónico tamaraa@teleline.es

•Unce alugar cuarto dobre e individual a rapazas. Zona da Praza Roxa,_
en Compostela. Tlf. 617 065527.

• En Lugo, alúgase piso con buhardilla e dous cuartos máis comedor.
Moi económico . Telf. 982 375 264.

• Rapas de 26 anos, sério, responsábel, con boa presenza e gañas de
traballar, busca calquer tipo de emprego en Ferro! e comarca. Tfno 619
488 761. André . .

• Vendo Talbolt Horizon , 19 anos
pero 84.000 km. Embrague, bateria
- e rodas novas ; 100 .000 pta. Telf.
617 574 466.

• Preciso contactar con profesionais
de fontanaria e calefacción para instalar unha calefacción de chan radiante, alimentada con bomba de calor na Estrada. As persoas interesadas
poden chamar a Datio aos telf. 61 O
784 780 / 986 570 862 á tardes e noite.
•Véndese dúplex en Marin novo,
todo exterior, vastas ao mar. 3 dormitórios e 3 baños. 2 prazas de garaxe.
Tfno. 630. 171 865.
• "É mellar rodear polo camiño que

perderse polo atallo" ... n ditos populares por 140 pesetas en selos. (Tfno.
677 383 800).
• Muller séria e responsábel, traballaclora, brasileira con permiso de traballo, oferecese como empregada no
fogar. AgariríÍosa cos nenos e anciáns. Zona Neda, Ferro! ou Narón.
Razón no telf. 619 488 761.
•Vendo AX 11 TRE en bon estado. Culata e amortiguación revisadas. ·Neumáticos Michelín novas. ITV pasada até Agos-.
to. 200.000 pesetas. Próbeo sen
compromiso. Santiago. Tfno 654 046 453.
• Se estás interesado na Ciéncia Ficción ou na literatura Fantástica acude ás tertúlias dos Xoves ás 21 ,30 h.
no café Uf (Pracer 19) en Vigo. Pergunta por Nacho ou Pedro.

ARE~MORE

Poderemos escoitar á soprano Amanda Roocroft,
acompañada por Malcom
Martineau ao piano, o
Sábadl, 2 ás 20 no teatrocinema Fraga. O Domingo 3 ás 20:30, na Sala de
Concerws "Martin Codax"
do Conservatório Superior
de Música , Pedro Halff.
ter. O Martes 5, ás 20:30,

• A Asociación Viciñal de Bouzas
(Vigo) organiza un curso de gaita e
percusión tradicional. O horário seria
os Martes de 14:45 a 16:45 ou de 20:30
-a 21 :30. Para máis información e inscricións pódese contactar cos O!'Qanizadores na Rua do Pazo 2, Vigo, no telf. 986
238 047 (de 20 a 22 h.), ou ben no correo electrónico awb@iniciaes.
• Bono-árbore de Xevale para a re-

povoación forestal con teixos,
acivros, cancereixos ... Por 500 pta.
plantamos catro árbores. Merca o teu
bono. Envios por xiro postal a Xevale,
Apdo. 35 de Chantada.
• O nacionalismo galego non
pode pechar os olios ante o asoballamento que os irmaos do Bierzo sufrimos a cargo da Junta de
Castela e León. Interésate pala nasa
problemática. Contacta con Fa/a
Ceibe do Bierzo, rua Lago Carucedo
5, 2º, 24.400, Ponferrada, ou falacei- be@lettera.net. •

HERO.ES
Da man de Chévere, o
Venres 1 de Decembro na
Casa da Cultura.

VHalba
•MÚSICA
SOLISTAS DE GALIZA
. Música clásica que poderemos escoitar o Domingo 3
na Casa da Cultura.

Pedro Mémelsdorff, na
Concatedral de Sta. Ma-

ria.
QUINTETO CLÁSICO
DE METAIS
No Auditório do CC Cai~
xanova·este Xoves 30 a pa·rtir das 20:30.
jUAN P. COMESA,Ñ A
Remata os seus concertos
na Sala de Conferéncias
do C.C. Caixanova este
Xoves 30 ás 20 h, dentro
do ciclo Grandes Voces Lí-

ricas.
•TEATRO
A BRANCA ROSA.
ÜS PIRATAS
Comédia romántica tenificada polo Teatro do Mor·
cego o Sábado 2 ás 22:30, e
Domingo 3, ás 20:30 no

C.C. Caixanova.

·

DIARIAMENTE
Obra a cargo de Berrobamban Teatro, dentro do
Titiriteatro de Outono, para
crianzas, o Sábado 2 na
Praza da Constitución ás 6
do serán (de chover, na Biblioteca Central).

(")

• Se eres tan de Jonathan Richman
e gostas do pop, rock dos 50, e do
country, xa podes mercar o novo CD
de "Anímese Martínez", grupo con integrantes galegas residentes en Euskadi, que pon á venda o seu novo traballo na tenda de discos Honki- Tonk de
Vigo. Tamén o podes solicitar ao apdo.
38 de. Ordizia (Gipuzkoa), ou no enderezo electrónico luti@esuskalnet.net

•TEATRO

la Púnica, dirixida por

w

• Alúgase apartamento na Estrada
Provincial en Vigo. Novo, con electrodomésticos. Telf. 986 812 479 I
417 515, Xosé Vázquez.

• Oferécese auxiliar de clínica enCompostela, titulada, con experiéncia e informes, para coidado de persoas maiores ou enfermos, en hospital ou no domicílio. Dispoñibilidade 24
horas. Telf. 617 065 527

CARME CHACÓN
Titula a suas instalacións
Wood blood e poderemos
velas, até o 14 de Xaneiro,
na Casa das Artes.

z

a
o

• Vendo Peugeot 309 ·diésel en moi
bon estado. Se estás interesado chama
a Xosé M. Álvarez ao tfno. 610 081 165.

• Queremos formar un grupo de
persoas social e culturalmente lúcidas, vital e sensualmente heterodoxas. Benvidas suxerencias para oxixenar a vida. 981 788 820

l NTERVENCIÓNS
URBANAS
No bairro de T eis, fruto <la
colaborac i6 n da Xe réncia
de Urbanismo Municipal e
a Fac uldade de Arquitectura da Coruña, e que podemos ollar na sala <le exposicións do COAG até o 31
de Decembro.

•MÚSICA

• Se estás interesado/a en receber o
nosso Boletim Reintegracionista pideo ao apartado 24048-28080-Madrid.

Vilagarda

poderemos gozar con MaUNE LIAISION
PORNOGRAPHIQUE
De F. Fonteyne (1999),
programada pola Alianza
Francesa, dentro do ciclo
neste idioma, e que podemos ollar, o Venres 1 ás
20:30, no Auditt'lrio do CC

OI

(Progreso 3), onde pode remn ollala até n 28 de Decembro.

ÁNXEL HUETE
O pintor ourensán praticou un expresionismo
abastracto debedor da pintura americana, ain<la que
con certo carácter simbólico polos motivos xeométricos que integra. Agora
presenta a sua última
obra, renovada e expresiva pero fidel á sua traxectoria, na ga le ria VGO até
o 27 de Febreiro.

ce

°' >~w

Lisboa
• EXPOSICIÓNS
MAN RAY
Poderemos contemplar un-

ha mostra sobre a sua obra
no Museu do Chiado até o
14 de Xaneiro
GEORGES BRAQUE
Até o 14 de Xaneiro poderemos ver a sua obra
gráfica no Museu ArpadSzenes.

Harcelona
• CONFERÉNCIAS
IMPLANTACIÓN
DA RENDA BÁSICA
Dentro do II Cicl o de ·
Conferéncias organizado
polo BNG de Catalunya,
Xosé Iglesias Fernández
falará sobre Propostas pa-

O "Teatro
doMorcego"
ceniñca
A branca
rosa.
Os piratas
ó Sábado 2
en VIGO.

ra a implantación dunha
Renda Básica , este Xoves 30 ás 20 horas no
C.C. Casa Golferichs. •

Ou.tono Fotográfico
Remataron a maioria das exposicións
pero fican algunhas. No que se refire
ás maseras Je ÜURENSE ixxfemos
contemplar Jardín de-sombrasm de
Pedro López Cañas, sobre a fotografía como pantalla e obxecto na arquitectura, no Edifício Simeóri até o 5
de Decembro; Fran Herbello, A
imaxe e semellanza, eleméntos cotiáns
criando novas situacións, na Casa da
Xuventude até o 10 de Decembro;
Fotografia matemática, obra de profesores, alunas e xente do mundo
matemático, no Museu Arqueolóxico
até o 15 de Decembro; Foto Express,
obras do alunado da Escola de Arte
António Failde, na sala de.i:xposiclóns

do Claustro de San Francisco, até o 10
de Decemhro; Cara a cara, con Hen.
ri Cartier·Bresson como centro, na
sala de exposicións da Fwulación Caixa Galicia, até o 31 <le Decembru. Xa
no resto da Galiza temos a mostra
De sta. Agripina a san Bernardo, a
alegria das festas alaricanas, na sala
de exposicións da Fábrica, en
ALLARIZ, até o 3 de Decembro.
lncéndi~, morte da terra, prémios e
participantes no concurso convocado JJ9r Xévale, na Casa da Xuventude
de CHANfADA. Máis información no correo electrónico· casaxou@teleline.es ou na páxina
www.outonofotografico.com. •

•
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Ü ·meu·
lugar
FRANCISCO CARBALLO

C.inta Rey,. anai de Vítor Casas, retratouse no lugar onde foi asasinado oseu fillo

.

Afoto da Caeira
· ~X.E.A~

Conservar a memória da família.
Conservar a memória do filio'.
Conservar a memória da terra.
Tal foi a teima de Cinta Rey. Todo comezou en Xullo de 1936.
Vítor Casas, o seu fillo, estaba
preso dos militares. Desde a
Coruña, Cinta viaxa a Pontevedra. Ali, Carmiña, a sua nora, tiña dous tillos ben pequenos. Os
únicos que poidera criar e que
vira ao fin tamén crecer. Outros
quedaran antes no camiño.

Todos os camiños de Ce1eirón
ían cara a igrexa parroquial de
Asadur, menos o da feira de Maceda que atravesaba a parróquia
desde a serra ata o río de Cobelo. Veu o falanxismo nos 40, colocou no meio unha fonte e pia,
empeñouse en que os camiños se
dirixisen ao centro do Concello.
Así foi en todas as parróquias de
Maceda. E que? Viñeron os 60,
proxectos de ordenación rural,
concentracións parcelárias, emigración a Europa e ás cidades industriais da Pen ínsula, abandono de leiras e cortiñas.

Cinta tom;;i ;;is rendas da família;
·a:Xuda nos labores a· Carmiña e
·artella a defensa de Vítor. Teñen ·
esperanzas, eren nas amizades .
e ainda non imaxinan a gravidade
da traxédia que Ues tocará sofrir.
Comidas quentes para o cárcere e mensaxes segredos na bica dunha cafeteira entran no
calabozo: Caligrafías de ánimo,
de boas notícias cheas de bicos. Cinta e Carmiña escreben
cartas, reparten papeis para
tentar o imposíbel. Cambiar o
curso do que xa está decidido.
Do que rematará nun consello
de guerra sumarísimo e nun
pelotón de execución.

Seguimos co tardofranquismo:
as concentracións eternfzanse,
os proxectos dunha Maceda cabeceira de comarca esmorecen,
as granxas de U teco multiplícanse. Leiras e máis leiras á poula. Ven a Autonomia, crise nas
exploracións de Uteco, n aufraga
a iluminación dun fato de paúles dos Milagres ... O tardofranquismo e o fraguismo dinamitan
o mundo rural milenário da Galiza. De cabeceira comarcal para
a agroindústria, nada; de concentración para todos, nada; de
alternativas aos lugares illados a
prol dun centro dinamizador e
transformador, nada. Como en
toda Galiza, a "aldea" romanomedieval e moderna, morre sen
alternativas fronte ao esmagador capitalismo selvaxe.

Cinta te·n confianza nos amigos
coruñeses. Xente de orde que
non deixará morrer ao seu fillo.
Tenta mover fios que tiren fóra
de San Simón a Vítor Casas. O
director de A Nosa Terra, o home do Partido Galeguista que
tantos coñeceron e gozaron.
Chegan os piores dias. Defenderse con togados militares, con guións xa escritos, con
senténcias xa tomadas. Cinta
ve como se lle escapa o fillo.
Como é reo laico en capela.

El e os ·seus compañeiros de·rriócratas van · ser conducidos
ao amencer. cara a. Caeira .
.Ao mesmo .lugar onde Alexandre Bóveda recibira as
balas reglamentárjas e españolas que remataran coa sua
vida. E Víto'r rexeita a confesión ao mesmo tempo que a
sua nai estará, de seguro, rezando.
Chegou o momento e Cinta sabe que· nunca voltará a ver vivo
ao seu tillo. Foi executado. 12
de Novembró de 1936.

..

Cinta retorna á Coruña. Carmiña e os seus dous fillos marchan a Lugo prirneiro e logo a

º

poder 'mediático está a
impoñer como denominación de todo núcleo
povoacional menor o de "aldea".
Quedan relegados os lugares, casais, vilares, etc... como inexistentes. Pois non, eu son dun "lugar" en Asadur, nas terras de
Maceda. Un lugar que resiste,
que ten inda máis fogares que no
36, pero un terzo de habitantes.
Ao meu lugar dicíamoslle "niño
de reiseñores": tiña forno comun, peto de ánimas, un regueiro con xuncos e paxaros, escola,
veiga e bebedoiros pra o gado.

Alf, ao pé do peto das ánimas,
nas pías do gado, na carreira húmida, penso no que podería ser a
cultura agrária galega tecnoloxicamente remodelada. E vexo o
que é: extermfn io dun País a
pral dunha globalización selectiva por obra e graza do tardofranquismo e do fraguismo, verdadeiros inimigos do noso povo. E
pendurada no aire, unha luzada
polo val: están a vir as autonómicas, seguirá o extermínio? •

Alacant. Son os piores anos.
Os do medo. Os de non contar
nada. Os de crfar os tillos rio
silenzo.
Hai algo máis que contar de
Cinta Rey. Quíxose facer un
retrato. Un dia, non sabemos
cal, tamén ela foi á Caeira.
Ao lugar onde fusilaron ao
seu fillo. Ao Vítor das lrmandades da Fala, do teatro talado_en. galego. Ao Vítor que ia
· ao futbol e logo lle enviaba
postais a sua dona . ."Deportivo 2: Racing Ferro/ O. ¡Como
estamos C,armiña! Teu maridiño que te quere moito, moito .. .41101925". Escribia, nunha
delas .

Quen lle tirou a foto tampouco
o sabemos. Como Cinta tivo o
. valor de :se por ao lado da árbore onde balearon o se.u fillo
tampouco. Quixo que alguén os seus ·netos, os seus compañeir<;>s, nós, os tillos dos seus
verdugos quizais- chegara-·
mos a ver algun dia o seu digno
retrato na Caeira. O da nai fotografada no lugar xusto onde
asasinaron o seu fillo. O dir.ixente nacionalista galego Vítor
Casas Rey.
·

Cinta Rey optou pola. memória
para un povo que ·non ten nen
terá fotos dos seus mártires.
Ao que se lle furta a história .
daqueles homes e mulleres
mortos polo fascismo militar.
Aquel que tentou rematar coas
testemuñas e os testemuños
implantando o terror .e édU.cando a desmemória. E ainda insisten.

O home que prendeu o Partidó
Galeguista na Frente Popular.
O compañeiro de Castelao e
Bóveda. O amigo na lembranza
· rriaior de Otero· Pedra~o : O ·es-

A foografia de Cinta Rey na Ca- .
eira é un icono das nosas liberdades. Da conciéncia por mante r acesa a memória, 'a nosa
· história.•
·

quecido doutros sumidos na
traición.
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