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Importantes intereses móvense 
detrás das vacas tolas 

(Páx.4) 

A desaparición da mili indultará 
a todos os insubmisos 

(Páx. 14) 

Os novos grupos de rock que se abren 
camiño nun mundo de folc 

(Páx. 21) 

Mobilización por un cámbio 
en positivo 

Os sectores primários de Galiza están nun intre crucial. O chamado 
mal das vacas tolas pode significar a ruina do agro galega, pero tamén 
un cámbio de rumo no sector agrário que o convirta en punteiro na 
Europa. A tortilla pode dar a volea por unha vez e o que agora apare
cía como punteiro (as explotacións industriais) se convirtan en atra
sadas e obsoletas , sen rendabilidade nen saída comercial. Outro tan
to sucede no sector pesqueiro, con tratados cruciais e procura de no
vas alternativas nun mundo en cámbios constantes e loicas polos 
mercados. O primeiro paso para lograr que estes efect s negativo 
podan significar a rexeneración económica para a no a nación ten 
que vir dada, en primeiro lugar, pala toma de conciéncia dos proble
mas. Para logralo, ten que ser decisiva a mobilización ocial, con 
asembleas, mesas redondas, charlas, artigas, colóquio ... para rematar 
nunha grande manifestac ión nacional á que deberian sumarse os par
tidos, sindicatos e a cidadania en xeral que esteña a pral da perv ivén
cia do país. Pero a asunción do problema quedaria manca e, ao tem
po, non se dan alternativas clara e viábeis a curto prazo. Mais, sen 
mobillzación social, esas alternativas nunca será posíbel facetas reais 
porque é preciso mudar a política dominante até de agora que, en 
parte, xa está trocando polo rodela dos próprios acon tecimento . + 

Castelao. Defensa e ilustración do 
·idioma galego .. 

Henrique Monteagudo 

Unha visión global, ó tempo que 
matizada, do pensamento e 
da práctica lingüística de Castelao. 
Un estudio rigoroso 
dun tema clave. 

*·*· * 
1!150 2000 

. eDtT LJOOll . 

Festexos nunha cidade' que agarda que o nomeamento 
de Pat~imónio da Humanidade signifique novas·~ 

perspectivas econóniica·~-
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 7 DE DECEMBRO DE 2000 

Peden que as diferentes administracións se comprometan coa 
conservación e recuperación da riqueza cultural da cidade 

A Muralla ilusiona a Lugo 
• 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Dez foguetes, un por cada porta da Muralla e repique de campás. Asi espartaron na mañá do Xoves 
30 de Novembro moitos lucenses. Desde a Praza Maior anunciabase que o Comité de Património 
Mundial viña de aprobar a candidatura galega. A decisión foi celebrada polo conxunto da cidadania. En 
Lugo retírense á nova como o ponto de partida para a recuperación e posta en valor do casco histórico. 

O Congreso decidiu apresentar a candidatura da Muralla en Febreiro de 1999, despois de várias campañas realizadas. A.N.T. 

onseguímolo entre todos", · é o 
lema que se pode ler nunha 
faixa colocada na fachada do 
Concello. Nestá idea in-siste ta
mén o acalde Xosé Clemente 
López Orozco (PSOE), que 
agradece a implicación, ade
mais do conxunto das institu
cións, de todo tipo de empre
sas, asociacións culturais, de
portivas, sindicatos. "Foron 
anos de intensa actividade, 
multitude de proxectos. Actos e 
iniciativas sumáronse á ilusión 
dun recoñecimento como o de 
hoxe e lográmolo", comentaba 
durante o discurso oferecido á 
tardiña do Xoves 8 de Novem
bro, no acto oficial que cele
brou o Concello. O alcalde 
anunciou daquela que coa boa 
nova non facia máis que come
zar o traballo. 

Perspectivas de futuro que ex
plica Branca Rodríguez Pazos, 
tenente de alcalde polo BNG. 
"Este non é máis que o ponto de 
partida para traballar por un. ur
xente museu da romanización, 
porque en Lugo ternos restos 
suficientes, para potenciar as 
termas e outros monumentos ro
manos e para abranguer a rea-

~ _. 
1
bjli!?ci?n do casco vello, o entor-

~ l.. • ~ iJ : " ' 

no da muralla, sen que sexa 
gravoso para os proprietários". 
Rodríguez Pazos· tamén aposta 
pala elaboración dun convénio 
para as · escavacións arqueolóxi
cas, co que se comprometan as 
diferentes administracións. 

De feito rnentres se agardaba 
pola decisión da Unesco, neste 
último ano, coñecéronse impar-

O temporal desluciu a verbena da noite. 

tantes achádegos. Unha lápida 
que sinala a Lugo como capital 
dunha província romana no sé-
9ulo 111, a aparición dos restos 
que confirman a existéncia de 
grandes baños que funcionaron 
no centro da cidade desde o sé
culo 1 ou a localización do bairro 
alfareiro, entre outros. 

A Muralla de Lugo aprobou sen 

A.N.T. 

obxeccións o exame do Comité 
de Património Mundial. En 
Cairns (Austrália) estaba Rafael 
Rodríguez Ponga, director xeral 
de Relacións Culturais e Cientí
ficas do Ministério de Exteriores, 
quen explica que a candidatura 
"pasou con absoluta tranquilida
de, valorouse que sexan as úni
cas murallas europeas, comple
tas, de época romana. Hai ou
tras, pero foron modificadas ou 
están incompletas". 

A decisión favorábel estaba ca
se que asegurada, porque a 
Muralla cumpre todos os requi
sitos. Habia tempo que se bus
caba este recoñecimento -que 
detentan tamén o casco históri
co de Compostela e unha parte 
do Camiño de Santiago- pero 
houbo que agardar até. Febreiro 
de 1999 para que a Comisión 
de Cultura do Congreso se fixe
se eco da vontade dos lucenses 
e aprobase apresentar a Mura
lla de Lugo como candidata. O 
monumento sofriria antes dife
rentes etapas. En tempos, a 
sua importáncia pasou desaper
ce bida e até houbo quen se 
atreveu a propor o seu derrubo, 
pero hai tempo que a Muralla 
ilusiona a Lugo. • 

t• .. : .. '·,.' f , •• , , i . 
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O Governo municipal quixo 
agradecer a todas as organiza
cións e particulares comprometi
dos coa campaña o seu esforzo, 
cun acto institucional que se ce
lebrou á tardiña. Ao carón dos 
cargos institucionais, que se 
congratularon do éxito, outras 
caras menos representativas, 
agardan, despois da festa, in
versións e compromiso coa ci
dade. 

"Está ben non?, hai causas moi
to piares'', bromea o escritor Pa
co Martin á saida do acto, men
tres os foguetes retumban entre 
a choiva e os paraugas. Amósa
se un poúco escéptico. "Se per-

guntamos á xente que hai aquí, 
que ainda hai ben dela, por ca
tro monumentos que sexan Pa
trimónio da Humanidade seguro 
que non atopamos tres que nos 
contesten". O escritor sabe que 
a declaración "pode valer para 
que tañamos un pouquiño máis 
de respéito por nós mesmos, 
que boa falta nós fai, e para que 
se intente me llorar, non tanto a 
Muralla que xa se coida, como o 
resto da cidade, que está moi 
descoidada. A parte máis antiga 
está desfeita". · 

A cantoutora Pilocha tamén qui
xo participar. Estivo moi implica
da no proxecto Cumulum co que 

se conseguiu arrodear de libros 
a Muralla, e que foi unha das 
moitas iniciativas que amosaron 
o re-spaldo popular ao monu
mento. "Para todos nós é un 
trunfo e unha grande satisfación 
-di. Agora o que cumpre é em
pezar a traballar apartir do dia 
seguinte, conseguer que efecti
vamente se respeite esta Mura
lla, que supoña nova actividade 
cultural e artística na nosa cida
de e apartir de aí un. Lugo_ trans
formado". 

"O traballo partiu da base de Lu
go'', comenta o escritor Lois Dié
guez. No ano 1993 o BNG em-

-pezaba a peder coa edición 

duns cartaces e a_apresentación 
de diferentes iniciativas, que a 
Muralla · de Lugo fose declarada 
Património da Humanidade. 
"Automaticamente as aso
ciacións culturais sumáronse á 
inciativa -lembra Diéguez. A Va-: 
lle lnclán no 1994 é a primeira 
que monta unha campaña, que 
vai repetir durante vários anos. 
lso foi calando, colleuse forza e 
o proxecto foi gañado popular
mente". Para o escritor a segun
da grande notícia seria que a 
Xunta e o Governo central "ade
mais de botarse flores digan que 

. hai que meter orzamentos para 
~ arranxar Lugo, esquecido .desde 

hai moitísimos anos".+ 

No acto oficial participaron representantes das fiferentes administracióiis. Na fotografio, o Alcalde e a Tenente de Alcalde. A.N.T. 

Unha campaña que non fixo máis que comezar 
Un dos requilórios máis importantes que a UNESCO fixa para 
conceder a distinción de Património da Humanidade é o de que 
a povoación do lugar teña en moita estima ao monumento ou 
zona proposta. Pensa a UNESCO que, só deste xeito, se pode 
garantir a sobrevivéncia deses valores senlleiros a conservar tal 
e como están na actualidade. Pero non só se trata dun ente 
singular, sexa monumento, cidade ou lugar paradisiaco, senón 
que todo o entorno ten que estar en consonáncia cos valores 
que foron premiados. 

Os cidadáns de Lugo, apoiados por moitos galegas e lucenses 
de adopción, foron o principal motor desta vitória cívica. Unha 
vitória que se conseguiu despois de moitos anos de loita a prol 
dese galardón, pero que xa comezara moito antes, cando a · 
batalla estaba a xogarse no adecentamento do monumento, na 
sua restauración, na sua posta en valor ame a maioria da 
povoación. Unha laboura silandeira por silénciada, de 
impregnación cultural, realizada, todo hai que decilo, a maioria 
das ocasións contra das administracións, comezando polo 
próprio concello lugués e seguindo pola Xunta e polo Governo 
central que tardaron moito ten:ipo en preocuparse pola seu 
estado de conservación. 

Máis alá do que economicamente pode representar a distinción 
universal para Lugo, que é o único que moitos ainda pretenden 
ollar (turismo, visitantes, diñeiro ... ) significa a toma de 
conciéncia da própria história e da singularidade. Significa que 
Lugo, e con eles os lugueses, se reencontran consigo mesmos, 
asumen o seu ser e, por unha vez, síntense fachendosos del, 

sen chauvinismos, pero capaces de evaluar as suas 
potencialidades. 

Agora, ben, esta distinción non é gratuita, tamén ten as suas 
abrigas. Obrigas que terian que ser gozosas imposicións. Non 
se pode estar a celebrar o prémio á muralla e seguir 
reclamando que na intramuralla sigan mandando os 
automóviles; .protestando cando non se deixa entrar os coches 
por unha porta, cando se desvía o tráfico pesado que pode 
arruinar o monumento, cando se trata de peatonalizar ruas, 
cando se taima en que os autobuses teñen que parar mesmo 
ás portas dos comércios ... 

Se os lugueses non entanden eso. Se o concello non é capaz 
de poñer en marcha un plano máis ambicioso para a cidade 
amurada, que impida mesmo construcións que atenten contra 
o monumento na Primeira Ronda, Lugo non terá conseguido 
nada e todo ser irá en lume de viqueira. O compromiso coa 
muralla ainda non rematou. Comenza agora de verdade. Por 
parte das Administracións aportando os orzamentos 
necesários .para que o símbolo teña virtualidade. Por parte 
dos cidadáns cunha demanda constante e unha vixia 
permanente para que as caracteríticas e os méritos evidentes 
para obter tal prémio non queden esvaidos ao longo do tempo 
chegando a situacions como as de hai un século cando se non 
se tirou, pedra a pedra, foi porque tan alto custe non podia ser 
asumido polo concello e o Governo central. A campaña'pro 
muralla terá que continuar.• 

ANOSA TERRA 
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O temporal ameazaba a 
verbena da noite e só os 
máis valentes se animaron a 
botar uns bailes na carpa 
levantada no Campo 
Castelo. Ali estaba como 
convidado de luxo o Anxel 
Fole pétreo, inaugurado 
durante as festas do San 
Froilán, e tamén participaban 
animadamente o alcalde de 
Lugo, López Orozco, e a ·sua 
sócia de governo, Branca 
Rodríguez Pazos. 

Pero non era festa para un 
día e os comentários sobre a 
muralla continuaron .na fin de 
semana. As conversas 
enchíanse de fachenda. "É 
unha boa notícia para Lugo, 
por suposto", comenla Aña 
Linares, que non escoitou 
nen as campás, nen os 
foguetes e soubo da 
resolución da Unesco pola 
edición especial que El 
Progreso sacou ao prelo 
nada máis coñecer a nova. 

''Toda a povoación estaba 
ilusionada e traballouse moito 
na idea. É o recoñecimento 
ao esforzo que fixo toda a 
cidade, algo importante 
porque a ~ente tomou 
consciéncia da importáncia 
de manter este monumento, 
agora Património da 
Humanidade, respeitalo e 
coidalo, para que as novas 
xeracións poidan seguir 
disfrutando del", di Ana. "Non · 
quer dicer que Lugo se 
convirta nunha cidade 
turística ~ngade- pero algo 
si que vai repercutir''. 

Tamén Diego Villasante di que 
''bon debe ser"'ainda que 'Vai 

, depender do que fagan CQS 
cartas que isto atraia". "Agora 
todos se sinten protagonistas", 
comenta ao tempo que sinala 
que a decisión teria que ter __ 
chegado antes. De calquer . ~
xeito "se é Património da 
Humanidade non lles queda 
máis remédio que coidala, nen 
cambiala, nen transformala, . 
nen tirata, nen facerlle máis do 
que está feito". 

. Se por algo se caracterizou a 
campaña en pral da Muralla 
foi por relanzar o orgullo da 
cidade a respeito do seu 
Património e por tomar 
consciéncia da importáncia 
de conservalo. Pero para 
algun non todo monte é 
ourego. 

Eliseu Souto amósase máis 
desconfiado e preocúpase 
por como se vai levar a cabo 
a recuperación do casco 
vello. "Veremos como vai 
afectar todo isto á xente que 
vive dentro da Muralla". 
Souto vai máis aló e 
comenta que "outro 
problema. grande é que 
empecen a cobrar por vela". 
Afirma que non é nada difícil: 
"poden pór en todas as 
entradas porteiros, como 
antiguamente, que impedian 
que a xente entrase 
clandestinamente coa 
comida para vender na 
plaza".• 



4 GAL IZA 
Non é cr(bel qué exista im~só cascien todo oEStqdo 

.SurpresQ no sector ~ue as ~edi~as 
se adopten só na Galiza non habendo. máis· casos de vacas tolas 
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Casos dubidosos,. mostras 
defectuosas, compañeiras da 
rese afec~ada que non dan po~ 
sitivo. Medidas únicas .Para 
Galiza. lnlerese en que apare
zan máis; vacas infectadas ... 
Os gande~ros seguen sen fiar
se nada das versións oficiais 
e, por desconfiar, até ~escon
fian dos veterinários. Descon
fianza qu~, a algun, xa lle valeu 
que lle cargasen nas costas. 

A Parrula ·non estaba destinada 
para pasar á história como a pri
me ira vaca tola galega. Foron 
moitas as circunstáncias que se 
meteron polo médio para que asi 
fose. A folga de tratantes que im
pediu que a matasen, con guia sa
nitária en regla, e despois, a ene
mistada do proprietário cos veci
ños por mor duns amoríos e dun
ha denúncia de violación. A Parru
la estaba embargada como garan
tia do pago da indemnización á ví
tima, por iso, despois de xa estar 
médio enterrada voltárona para o 
establo e chamaron ao veterinário. 
Era preciso dala de baixa legal
mente e, ademais, temian unha 
denuncia dos advogados da moza 
que gañara o pleito por violación 
que estaban a demandar o cum
primento da senténcia. 

Os veterinários de cada zona ti
ñan que remitir periódicamente, 
por orde da Xunta, 3 cabezas 
de vac~s para ser analisadas 
por ver se tiñan indícios de en
fermidade do mal das vacas to
las. Foi asi como lle tocou á Pa
rrula facerse famosa. 

Non era ela a predestinada, se
nón unha .vaca da zona de Co
ristanco. Pero, non se sabe por
que mecanismos (fálase de pre
sións políticas) deuselle priori
dade á vaca de Enxerto, á Pa
rrula, e foi ela a detonante de le
vantar toda a psicose, as_perdas 
dos gandeiros, e todas as medi
das completnentárias. 

No sector gandeiro habia tempo 

levaron ao matadeiro as vacas das esplotacións suspeitosas, pero as análises indican que non estaban contaminadas. X. MARRA 

que estaban coa mosca detrás 
da orella e, dician coa boca pe
quena, que en calqu~r momento 
podia aparecer un caso na Gali
za. Ao final apareceu . . Pero as 
causas seguen sen· estar claras. 
En primeiro lügar porque as 
mostras da ParruJa, asi o recoñe
ce Juan José Badiola, o director 
do laboratório de Zaragoza eran 
·defectuosas. Os sesos da Parru
la foron sacados cunha culler e 
comezaron .a ser analisados can
do levaba máis de catro días 
martes e a cabeza estaba a mé
dia déscompor. 

Surpresas e máis surpresas 

Surprende tamén que os resulta
dos realizados a todas as vacas 

. galegas, incluidas as 1 o do Xosé 
do Patelo, no Enxerto, non deran 
ainda positivo. Tampouco deron 
positivo nengunha das 46 sacrifi
cádas en Coristanco e na comar
ca de Bergantiños. As análises 
séguense a realizar en Inglate
rra. Pero, surprenden ainda máis 
vivamente, as decisións que a 
Xunta tomou a respeito de Coris-

tanco, moito máis drásticas e an
teriores ás que puxo en marC'.ha 
na Aguada. Cal é a causa? 

Segundo pudo saber A Nosa 
T erra, a Xunta estaba convenci
da de que o primeiro caso apa
recería en Berganti.ños, collén
doa totalmente de surpresa o de 
Carballedo. Quer dicer .que, 
agora, saindo á luz o caso de 
Carballedo, o de Coristanco vai 
dar negativo? Se é asi cales fo
ron as causas da alarma? 

O máis normal é que apareza un 
novo caso na Galiza. Asi o con
sideran en múltiples fontes rela
cionadas co sector. Se non é 
así, que pode indicar? En pri
meiro lugar que a Parrulé! foi un 
caso totalmente illado. E posí
bel? Ser;, eo. Pero tamén o é 
que as análises da vaca do En
xerto estivesen trabucadas, que 

· ·o que se estivese é á procura de 
atopar unha disculpa para pór 
en marcha unha campña desde 
a UE que englobase a todos e 
que, cuestión de lotaria, lle toca
se, coma case sempre que é 

mala, a unha explotación peque
na e a unha família con pouca 
capacidade de defenderse. 

A semana pasada un veterinário 
da Xunta sofriu unha malleira a 
mans do propietário dunha peque
na explotación no lugar da Lagoa 
en Chantada. O dono atopouno, 
sen saber nada, inxectando as va
cas para realizarlle unhas provas, 
disque. Pensou que llas estaban 
manipulando para meterlle o mal, 
segundo afirmou, e emprendeu a 
vareadas co funcionário. 

Con anterioridade o mesmo ve
terinário atopouse con que non 
pudo entrar a un establo da mes
ma parróquia de Vilauxe porque, 
cando quixo facelo, tamén sen 
permiso, o propietário pechou a 
porta coa chave indicándolle que 

. se persistía en realizar as probas 
teria que realizalas ante notário e 
con todas as garantías, que non 
se fiaba. Ante esta postura, o ve
terinário marchpu coas probas a 
outra parte onde lle fose máis fá
cil entrar. 

A HORA DUN CÁMBIO DE RUMBO 
MIGUEL MÉNDEZ 

Despois de dez anos de escándalos coas '-'vacas "· ·pallar o problema, ~xixíndolles transparéncia 
tolas" e os riscos para a saúde das persoas·, o e unha etiquetaxe detallada da composición e 
Consello decídese por .f.in a Pt:Gibit as fariñas orixe . dos s.eus produtos . (seguimos a pedir que 
(supoñemos que tamén as graxas) animais. se aclare se utilizan ou non transxé~kos). 

Desde o noso ponto de vista, ainda que supón 
un primeiro paso que se debera de ter dado 
moito antes (o Sindicato Labrego Galega leva 
pedindo esta medida desde o ano 1994), é in
suficiente porque non afecta a todas as fariñas 
animais {non inclue o pescado) e só se propón 
para seis meses, cando a medida tiña que ser 
erradicar este tipo de alimentación animal pa
ra sempre. 

É i~~Íicieríte porque non vai a raíz do proble
ma, que é o modo de prÓdución intensivo e a 
política errónea da Unión Europea. Está claro 
que o produtivismo (producir cada vez máis a 
máis baixo custo) non é competítivo, agora 
págase caro coa saúde dos cidadáns, cóbrase
lles os contribuíntes ( orzamentos do estados e 
comunitários) e o sector da carne sofre as per
das económicas. 

O Sindicato Labrego Galega xunto coa CPE a 

atención aos .ministros de Agricultura e os res
peitivos govemos ·sobre os perigos da política 
agrária actual; no'{as bombas poden estoupar 
en calquer momento derivadas de pesticidas, 
antibióticos, transxénicos ... 

É hora dun cámbio de rumbo da .política agrá
ria que favoreza i.mha produción san e de cali-· 
dade, con respeito polo médio ambiente e que 
manteña as explotacións agrárias en todas as 
zonas. Estase a demostrar que seria moito máis 
barato para a sociedade outro modelo de pro
dución agrária; o actual está fracasado: pecha 
explotacións, contamina e produce de todo 
menos calidade. + 

É insuficiente porque non se toman medidas 
para as fábricas de penso, responsábeis de es~ nível europeu, segue a facer unha chamada de MIGUEL MÉNDEZ pertence ao Sindicato Labrego Galego 

Porque a maioria dos gandeiros 
de pequenas granxas, que saben 
o que lle dan ás vacas, non creen 
que fose certo o caso da Parrula 
e pensan que colleron a esa vaca 
"e a ese probe home, indefenso, 
porque lles era máis fácil ca ou
tros". Esta é a frase máis repetida 
na comarca de Chantada. Polo 
tanto tampouco se fian das pro
bas da Xunta nen dos veteri
nários. Asentan a sua desconfian
za en como nos casos da bruce
lose os grandes establos, cando 
pediron unha contraanálise, deron 
negativos en várias ocasións. 

Perguntas no ma:xin 

Hai outra pergunta que lles bule 
pola cabeza a moitos gandeiros 
e repétena unha e outra vez, 
entre acusadores, descreidos e 
cismóns: "porque non realizan 
as pravas en todo o Estado?" 
Non entenden como o caso apa
receu na Galiza, onde millares 
alimentos comen as vacas e non 
en granxas que só se alimentan 
con pensos. Non entenden co
mo non lle realizan probas ás 
vacas desas grandes granxas 
de máis de 500 cabezas e sen 
un ferrado de terra para pacer. 
Non entenden como, se as va
cas viñan importadas, non se 
seguiu a sua pista. Non enten
den que se o mal pode vir por 
via xenética, non se sigue a pis
ta da semilla, do tauro, que viña 
de fóra. .. Din non entender nada 
e non fiasrse de ninguén. 

De idéntico parecer son no 
BNG. O deputado Guillarme 
Vázquez afirma que este proble
ma é de todo o Estado e que 
non se pode "circunscreber uni
camente a Galiza". Tamén afir
ma que "non é creíbel que haxa 
unicamente un só caso de va
cas tolas no Estado''. Para o 
BNG "estanlle tentando carregar 
coa crise exclusivamente a Gali
za". Teñen medo a que, se é 
preciso, aparezan máis casos. 

Por sorprender, tamén sorpren
de aes gandeiros e aos políticos 
galegas as taimas dalguns 
meios de :comunicación, unha 
maioria, de esparexer a alarma. 
Destacan nesta faceta meios 
sensacionalistas como lnterviu, 
con reportaxes nas que intentan 
demonstrar que o mal pode 
transmitirse só co contacto coa 
carne de animais infectados. Ou 
doutros xornais, considerados 
máis sérios e ponderados, teñen 
na Galiza média dúcia de envia
dos especiais buscando máis 
casos. Sorprende, 'Como comen
ta o deputado nacionalista Emí
lio ·López, a teima dos xor.nalis
tas en que recoñeza que poden 
existir máis vacas infectadas e, 
sobre todo, que non hai os con
troles suficientes da carne, sobre 
todo en Ternera Gallega. "Segu
ro que teñen as suas razóns e 
que non son unicamente as de 
defender ao consumidor nen as 
de vender xornais", afirma o de
putado nacionalista.• 
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Congresos de nacionalistas e 
pop~.dares en clave elejtoral 

.,. . . ~ . -. 

no mes de Febreiro 
Na primeira semana dé Febr~iro o PP Celebrará un Congre

. ~o Extraordinário no que Man!Jel Fraga . será proclamado 
- candidato á presidéncia do Govemo·gatego. ·G ·mesmo acto ' · 

servirá tamén para determinar o programa eleitoral. Os na
cionalistas do BNG, p.ola sua banda, terán unha Asemblea 

·r-. FYacioQal ~s dias 17- .e··1 s qe Febreiro na que se abordará o 
estud.O' dunha ponéñcia de Carácter política que virá a. ser un 
programa de Governo. A defensa do direito a producir, 'de
senvolyi!flento territorialmente equilibrado e maior _ft.utono
mia .será eixos destacados do programa dos nacionalistas.• 

O Governo central 
non respostou a 37 perguntas do BNG i 

5 

'-~-

. i 
-! ,. 

Sisternaticamente o Governo central pasa por riba do Regula.; 
mento do Congreso dos Deputados e elude respostar no .pra
zo previst~ as perguntas máis comprometidas. En trinta e se
te ocasións os tres deputados do BNG no Congreso inqueri
ron ao Governo para intere5arse por cuestións relativas ao 
noso país e non atoparon resposta. Ante esta situación, os 
deputados galegas pediron o seu amparo diante da presiden
ta do Congreso, Luisa Fernanda Rudi. Non é a primeira vez 
que o Governo demora-ou ignora unha pergunta da oposición . 
e por esa razón xa se teñen producido numerosas queixas, as t 
máis delas procedentes das fieiras do grupo socialista.+ 

Os mariñeiros continuarán a chamar a atención dos galegas sobre a sua situación. Na imaxe, feche nun buque holandés, durante o 
pasado verán. FÁTIMA 

A policia impede á AMI devolver á 
Zarzuela as bandeiras españolas A Mesa na Defensa da Pesca 

mantén a unanimidade nas próximas mobilizacións 

PP e PSOE renúncian 
a darlle viabilidade á frota do Sáhara 
~C.L. rigoroso control sobre partidas efectos desta crise. "A Xunta ma-

de peixe marroquí non suxeito a nexa unha rede de favores e ex-
O Estado español non apre- nengun control sanitário. clusións demasiado forte. Os sin-
sentará veto contra as rela- dicatos non van votarlles nunca 
cións comerciais entre a UE e PP e PSdeG non estiveron de pero agora saben que poden 
Marrocos. Mália que esta era a acordo coa proposta. Os popu- perder os votos dos empresários. 
proposta que defendia o BNG lares votaron en contra do pedi- Por iso loitan por comprar o seu 
no Parlamento como medida mento de veto e negaron a pre- favor a base de prebendas por 
de urxéncia para asegurar a si- séncia de peixe irregular no debaixo da mesa". Aboi conside-
natura dun acordo pesqueiro mercado galega. Os socialistas, raque os armadores, polo tanto, 
digno no Sáhara, a iniciativa logo de se absteren, deron a en- están a dar un exemplo de coe-
non foi adiante. O PP votou en tender que a reconversión era réncia ao non escoitaren as afer-
contra e•adíantou a necesída- inevitábel e que cómpre facilitar tas de Fraga. "A unidade que de-
de de reconvertir o sector. O o tránsito das tripulacións á vida mostra ter a mesa é envexábel, 
PSOE abstfvose e recomendou en terra. Segundo este grupo, a especialmente porque a parte 
a concesión de axudas públi- . Administración pode facer máis dos negócios está a resistir dura-
cas para amortecer o efecto dixeríbel a desaparición da frota mente esas embestidas." 
social da renúncia á pesca con xubilacións anticipadas e 
nos caladoiros de Marrocos. axudas ao desguace. Semanas ,decisivas 

"Fornas ficando sos/o mar , o Para o poñente da iniciativa, O próximo 31 de Decembro re-
barco e mais nós". Poucas ve- Bieito Lobeira, a situación vivida matan as axudas públicas aos 
ces se axeitou tan ben un texto no Parlamento reflecte clara- afectados, polo paro no banco sa-
poético á realidade como neste mente o abandono que a pesca hariano. E por iso que as vindei-
caso. Os versos de Manoel An- sofre desde -os partidos .estatais. ':! ras semanas:·serán decisivas pa-
tónio identifican á perfacción a "Para estas forzas, por l'iba- dos ··ra Q sector . .Oesde·a.mesa anún-
situación na que a Mesa na De- intereses de Galiza están os cianse contundentes medidas de 
fensa do Sector Pesqueiro está seus próprios intereses, como presión sob[e as administracións 
arestora, agardando de Bruxelas partidos españois e como instru- responsábeis a partir do dia 11. 
unha terríbel decisión· sobre -o ·fu- mentos doutras instáncias, co- "Hai que traS'mitirlles aos execu.ti- . 
tu ro dos buques· galegas que fa- mo as grandes empr.esas con .. vos' europeus a idea de, que os 
enan: no banco sahariano. A de- intereses en Marrocos (Telefóni- galegas estamos concienciados 
cisión de mariñeiros e armado- ca, Endesa, Dragados ... )." e u nidos para evitar a desfeita. 
res, unidos baixo esa mesma Sen loitar nunca se conseguiu 
bandeira, pasa por esgotar todas Segundo Lobeira, a demostra- nada", recoñeceu Aboi. 
as posibilidades antes de que a ción . prática des ta tendéncia é a 
UE decrete a reconversión. · renúncia dos votos de todos os O BNG tamén iniciará diferentes 

afectados da sua políticá, moi . actuacióris políticas. vinculadas 
Os membros da mesa estiveron prexudicados e obviamente des- coa pesca. A proposta sobre o 
o pasado 5 de Decembro no contentes da xestión política do veto do Estado español volvera-
Parlamento no debate da ·inicia- asunto. "Neste intre, contan se debater flO Congreso dos De-
tiva nacionalista sobre determi- máis eses intereses de fara que putadas. En Bruxelas, os na-
nadas medidas de presión sobre o posíbel desgaste eleitoral de cionalistas denunciaráñ o co-
a Comisión Europea. Por unha cara ás autonómicas." mércio ilegal de peixe magrebi e 
banda, o BNG pretendia obter o exixirán unha prórroga das axu-
voto unánime da Cámara galega Fsta opinión compártea o porta- das aos mariñeiros ao tempo 
para .impeler ao governo espa- voz da Mesa na Defensa da Pes- que se estende o prazo para 
ñol a que impuxese o seu voto ca, o dirixente da CIG-Mar, Xa-. .chegar a un acordo entre ambas 
sobre calquera relación comer- bier Aboi, quen considera que o as partes. "Galiza non pode ficar 
cial con Marrocos na que non PP, en particular, saberá engue- sen pesca porque nós sabemos 
estivepe presente a pesca. Por dellar o sistema de intereses que é rendíbel e irnos pelexar 
outra, demandábase da UE un clientelares para minimizar os por ela até o final."+ 

- ,_ ¡ . ... ~ , _..., ~,. ' ' - .,, T..._ 
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, arriadas nos edificios públicos 
A policia impediu a devolución das dúcias de bandeiras 
que a Assembleia da Mocidade lndepªndentista arriou dos 
edifícios públicos durante o pasado mes de Noyembro. 
Nun acto simbólico celebrado o Martes cinco de Decem
bro, a AMI fixo un paquete para enviar as bandeiras ao 
Palácio da Zarzuela, residéncia do xefe do Estado espa
ñol, pero oito policías violaron o correo e incautaron o que 
habia no seu interior antes de que pudesen entregalo en 
Correos. Un comunicado emitido pola organización inde
pendentista lembraba que "devolvemos aos seus legítimos 
danos umhas bandeiras que som non gratas na nossa te
rra". A devolución forma parte dunha campaña de sensibi
lización contra a simboloxia española que se desenvolveu 
durante do pasado mes de Novembro en edificios públicos 
de toda a nación e que provocou a detención de tres mili
tantes da AMI o Venres un de Decembro, cando estaban a 
arriar unha bandeira na Consellaria das Pescas. Outro ac
to da AMI foi o cámbio simbólico do nome da Praza da 
Constitución de Vigo, que tivo lugar o seis de Decembro. + . 

Os empresários de Pontevedra néganse a 
avalar as débedas de Ramilo 
A Confederación de Empresários· de Poritevedra exixen 
que se aclaren as contas da Confederación de 
Empresários de Galiza, que se depuren responsabilidades 
e que se estabeleza un plano de viabilidade denantes de 
avalar as débedas, que ascenden a mil millóns de 
pesetas. Os empresários pontevedreses exixen que a 
CEG teña un plano de viabilidade que "sexa real, contan
dc:> con recurso-s próprios, cúnha tedúci9n axeitá<fá de · · 
élJStos~ tanto en instalacións como posibelmente nó patri
mónio -e neutros médios". Nunha asemblea para fixar a 
posición da Confedera·ción de Empresários_ de ' 
Pontevedra ante a crise da CEG, alguns dos asistentes 
amosáronse moi críticos coa organización patronal gale
ga, á que acusaron dun exceso de gasto e dun 

- firianciamento ir.regular~ Mália que foron importantes as 
críticas ao cesado presidente, António Ramilo, finalmente 
optouse por non criticar publicamente a sua figura.+ 

Os comuneiros demandan 
planos para os montes viciñais 
Nun acto público celebrado o Sábado dous de Decembro pala 
Organización Galega de Comunidades de Montes, os comu
neiros instaron á Xunta a desenvolver os planos de viabilidade 
dos montes viciñais en cumprimento da Lei de Montes Viciñais 
en Man Comun. Os comuneiros demandan que se deslinde o 
monte e que a Administración galega dea as posibilidades pa
ra que este poda atenderás funcións históricas do mesmo, 
que son económicas, ecolóxicas e sociais. Por último, osco
munekos queren negociar coa Xunta para conquerir unha sé
rie de contraprestacións cando os montes comunais estexan 
ocupados por algun tipo de equipamento público, sexan ver
tedoiros, polígonos industriais ou instalacións deportivas.+ 

.11. .. .. -. 
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OPtNIÓN 

AMURALLA, . 
VIVÉNCIA DO MEU PASADO 

A. EIRÉ 

De meniño, a idea que tiña da muralla de 
Lugo era a que me explicaba meu pai: un 
valado moi grande, máis, moito máis, que 
o da harta do cura. Despois identifiqueina 
coa muralla de Ávila, a única que aparecía 
nos libros con fotografía. 

A primeira vez que fun a Lugo quedei cha,, 
fucado. Nen a muralla era branca como a 
de Ávila, nen tiña aquelas pedras triangu, 
lares pola ·cima e, sobre todo, non se vía 
moi ben, pois estaba toda arrodeada de ca-. 
sas que mesmo lle co, 

pol'}S contra,vidreiras, os est_oupido facía, 
nos saltar na cama e, dicíase, que. abaneaba 
todo o Semlnário pois esta}¿a asentado 

- mesmiño encima do foxo da muralla. Un 
foxo que nunca ollara por ningun lado, pe, 
ro que imaxinaba pavorento con animais, 
lubiaus e bichos raros. T amén se decía, ou, 
tra cousa non haberia, pero cantos ... , que 
existían moitos esqueletes, mesmo de me, 
niños, e que por Iso o taparan. 

Nunha noitiña de Primavera, ollei cara a 
· muralla á hora de dei.: 

'Desde a primeira vez 
qu1 fun a Lugo 

non lembro de faltar 
ao rito de subir 

á muralla e dar unha 

· mian as entranas. Pero 
non tardei moito en 
quedar pampo. Unica, 
mente cumpriu que pa, 
sáramos a porta de 
Santiago e subísemos á 
cima. Comprobei es, 
tantio que era máis an, 
cha que os camiños de 
carro da miña aldea. 
Era taliño a unha es, 
trada, coas suas pedras . pequena volta por ela" 
e todo. ' . · 

tarme mentres pechaba 
todo morlán a fiestra 
(existían carreiras a ver 
quen era o primeiro 
que as collia para pe, 
chalas e, deste xeito, 
deixar escapar unha 
ollada), e vin como un, 
ha parella se bicapa 
longos segundos de 
etemidade e, logo, se 
emborcallaban. Nun 
puden alviscar máis, 

Despois, ao longo dos . 
anos, a muralla foi moitas causas para min. 
A muralla, sobre todo, era Lugo. Unha cicla, 
de que estaba pechada no seu interior e a 
que s6 podía entrar en determinadas e moi 
festivas ocasións: Domingo de Ramos, Se, 
mana Santa, C.Orpus ... Eses días, a cidade ta, 
men se chamaba La Española, onde facía a 
caliveirada de mercar lambetadas. Toda o 
resto do ano tíñame que contentar con an, 
dar polo Parque, ir á Tolda, ao Rato, ao 
Campo de Tiro, ás Saamasas, ás Costas do 
Parque ou ao cimentério. 

Penetrar a muralla, non era decente pasear 
por ela, traspasar as suas portas, seguía a 
ser como entrar nun recluto proíbido, con, 
citar á aventura. Sobre todo cando, ao co, 
mezo de curso ou das vacacións, atrevíaste 
a fisgar pola Porta Miña, que seica eran 
por onde entraban as pericas, e quedar lo, 
go todo un dia en pecado mortal. Que ben 
sabia até que chegaba-anoite! 

Pero a muralla estaba ali, ao outro lado da 
rua todo o ano, case podías tocala coa man, 
e, ao mesmo tempo, ausente da miña reali, 
dade tanxíbel. Estaba proibido ollar pola .
fiestra cara ela. Tres veces enxergando era 
motivo de expulsión. Nen xiquer no folión 
de foguetes do San Froilán, que os lanza, 
han rnesrniño enfrente. O lucerio entraba 

pero irnaxineime moi, 
. tas cousas. Aquela vi, 

sión deume para anos de felices vivéncias e 
a muralla acadou unha dimensión ainda 
máxica, inspiradora, prohibitiva. Viaxei por · 
ela rioités e rioites de insomnio e de soños, 
parándome onde quería e con quen quería. 
Corrín {>ar ela e andei de pousón. Ollei o 
que quixen ollar sen que ninguén mo priva, 
se. Moiras voltas lle dei anos e anos! 

A muralla pasou asi a formar parte de Qlin. 
Desde a primeira vez que fun a Lugo non 
me lembro que faltase ao rito, iniciático, re, 
vil1dicativo, contemplativo?, de subirá mu, 
ralla e dar unha pequena volta por ela. Ain, 
da que sexa de porta a porta unicamente. 

A última vez que voltei, (a Lugo volto, 
non vou, 'como á miña casa) subin pola 
porta de Santiago e, chegado á Porta Mi, 
ña, botei un grande aturuxo cara o rio. As 
xentes que andaban paseando ollaron para 
min pasmadas. Collin o paraugas e pendu, 
reino do colo da gabardina ao estilo labre, 
go. Era o meu berro de vitória, esperanza, 
dor, por adiantado. Agora, ao declarar á 
muralla Património da ·Humanidade, re, 
matando cunha campaña que, dalgun xei, 
to, axudamos a pór en marcha hai dez 
anos,· síntoo coma unha vitória na que se 
recoñece o pasado singular das miñas xen, 

· tes e, con elas, o meu próprio. • 

E DALLA 
LID AD E 

·O POETA NO SILÉNCIO 
XEsus TORRES REGUEIRO 

No pasado Setembro visitei en 
Compostela unha curiosa e sor, 
pr~ndente exposición ou mostra 
no entorno sempre grato e suxe, 
rente de San Domingos de Bona, 
val. Para un galega que se précie 
resulta emotivo penetrar no im, 
presionante templo dominico, 

·pechado ao culto e convertido 
no noso Panteón Nacional. A 
preséncia das tumbas ou mauso, 
leos cos restos de Rosalia e Caste, 
lao, entre outros ilustres, resulta 
no siléncio e ténue iluminación 
do 'templo oxival unha experién, 
c;.ia que convida á.reflexión. 

Sobre a exposición, na que dúcia 
e média de artistas nosos tenta, 

·han dialogar co .siléncio secular 
de Bonaval -"Diálogos co silén, 
cio" chamábase a mostra-, xa fa, 
lou nestas páxinas o amigo Ma, 
nolo Vilar e tampouco teño eu 
coñecementos para mellorar ou 
emendar o que el dicia. Gostei 
_especialmente -e isto son sempre 
subxectividades- da instalación, 
ou como lle chamen a estas cou, 
sas, de Antón Mouzo con enor, 
mes espellos nos que o espectador 
é tamén protagonista, das ~ul, 
turas en madej.ra formando piñas 
humanas de Alvaro de la Vega, 

Nun cununcho mal iluminado alá nada menos que a l6pida do 
nicho de Aure&o Agvirre, calM:m ababto, •c1ta1oganc1o• a& co IÍ• 

léncio de lonaval. 

fronte aos ferrnosos sepulcros dos cabaleiros 
de donas de tempos idos da casa de Aftami, 
rana capela maior, e da desforestada instala, 
ción de Rosalia Pazo, quizá porque marcaba 
un claro camiño cara Castelao (é dicer, cara 
a sua tumba) cunha árbore truncada que me 

. ~ .nellou metáfora do país co guieiro ao fon~ 
do. Xa por-último, sorprendéronme os gran, 
des libros férreos de Caxigueiro. Tanto ferro 
para qué! A algunhas mentes oxidadas habí, 
alles que dar con estes libr~ .na cabeza xa 
que os de materiais máis blandos non conse, 
guen entrar neles. 

E cando vou encarar a porta da saida cha, 
man a miña atención, nun curruncho mal 
iluminado, unha série de lápidas, restos delaS 
e pedras. "Isto debe ser unha instalación de, 
sas maltratada pola comisária", pensei axiña. 
Mais cando os· ollos se foron afacendo a 
aquela escuridade leo nunha delas: "Aquí ya, 

·ce el poeta Aurelio Aguirre 18JJ, 1858" Na, 
da menos que a lápida do nicho de Aurelio 
Aguirre, cabeza abaixo, "dialogando" ali co 
siléncio de Bonaval. Pois si que está o home 
::.a sua lembranza funerária- ben "instalada". 

Custoume reaccionar e razoar. Pensei nas an, 

•• Empresa 
Registrada 

ER-1444/1100 

o o 

tigas tumbas do cemitério do exterior, agora 
parque público, polo que viña de pasear, ~ 
mo posibel procedéncia. Pensei que mesmo 
calquera poderla levar a lápida, disimulándoa 
un pouco con algunha prenda, sen nengun 
problema. E antes de sair botei unha ollada 
xeral a todas·aquelas pinturas, esculturas e 
instalacións farta e intensamente iluminadas. 

¡Vaites, vaites, con esta C.Ompsotela 2000, 
cidade europea da cultura, honrando a cul, 
tura ao tempo coa memória dun dos seus 
poetas tirada boca abaixo nun recanto! 

Sabemos por Otero Pedrayo (dínolo na sua 
"Gufa de Galicia") que xa Alfredo Vicenti 
apostrofara no seu tempo a indiferéncia da 
cidade compostelá coa lembranza do que 
fora o seu poeta (quizá con máis carga rnfti, 
ca que calidade poética, na miña opinión): 

Aurelio : esa tumba frCa. 
esclava y sierva del goce 
a quien encantaste un día, 
vivo no te ccnnprendía 
difunto no te conoce. 

E, polo visto, segue sen coñecelo. • 
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Podemos pasar de excedentes a deficitários sen tirar proveito nengun 

O BNG denúncia que os grandes grupos 
enerxéricos pretenden que Galiza 
sexa unicamente produtora hidroeléctrica 
*A. EIRÉ 

Galiza quedará unicamente co
mo produtora hidroeléctrica. O 
poder político e os grandes 
grupos eléctricos españois 
apostan pola exclusión de Ga
liza do novo mapa enerxético 
i_mpedíndolle a reestruturación 
da base produtiva enerxéctica 
con gas e con novas tecnolo
xias. Asi o afirmou Xosé Ma
nuel Beiras no Parlamento. 

Seguirá o asulagamento de no
vas vales e veigas con novas re
presas disfrazadas de "mini-enca
ros virtuais". Os grandes grupos 
económicos, co apoio do poder 
político, voltan ao mesmo deseño 
enerxético para Galiza de hai un 
tércio de século. Agora terano 
máis doado, país atoparanse cun 
médio rural moito máis desertiza-· 
do. Por outra banda, a famosa 
enerxia eólica élle entregada aos 
mesmos grupos que- obstruen o 
naso acceso ao gas e ás novas 
tecnoloxias de ciclo combinado, 
modernizadoras do naso potente 
e, até hoxe, económicamente de
saproveitado tecido produtivo 
enerxético eléctrico. Esta é a tese 
do BNG, exposta no parlamento 
por Xosé Manuel Beiras durante 
o debate dunha proposición de lei 
coa que os nacionalistas preten
den virar a situación. 

Galiza poderia, en poucos anos, pasar de excedentária a defecitária na produción electrica. 

Situación que Beiras calificou de 
"alarmante", afirmando que "co
rremos o gravísimo perigo de pa
sarmos de excedentes a deficitá
rios de enerxia eléctrica, sen tan 
sequer ter tirado proveito nengun 
do longo periodo de médio século 
no que tomos excedentários". O 
voceiro do BNG define a situación 
na que queda Galiza despois dos 
cámbios do mapa enerxético co-

mo de "tora de xogo total". 

As fusións de Endesa e lberdrola 
(35.000 MW de capacidade fron
te aos 5.200 de Unión-Fenosa), a 
proxectada planta regasificadora, 
que está no ar porque Gas Natu
ral non quer construila, e a sus
pensión do proxecto das Pontes 
de ciclo combinado (gas é car
bón), poñen de manifesto as es
tratéxias do poder político e máis 
do económico, segundo Beiras. 

As propostas 

Ante esta situación, o BNG pro
pón elaborar unha política ener
xética própria para Galiza, pro
cedendo á revisión, reelaborá
ción e actualización do Plano 
Enerxético Galega (1995-201 O) 
ou ben áa eleboración dun novo 
Plano, que teria que ser discuti
do no Parlamento. 

Tamén plantexa a proposta do 
BNG a remodelación do lnega, 
mediante un proxecto de lei de 
reforma, así como reclamar do 

A. EIRÉ 

Governo do Estado a recupera
ción do proxecto de central de 
ciclo combinado de As Pontes 
"vital para a viabilidade do com
plexo Endesa-As Pontes, alén 
do esgotamento -dos xacemen
tos de lignito nos que se basea", 
levantando de imediato a sus~ 
pensión da sua tramitación. 

Asimesmo, o BNG propuxo reto
mar a iniciativa política en defen- . 
sa do proxecto de planta regasifi
cadora en Ferrolte.rra e reclamar 
do poder central o investimento 
na base produtiva da economia 
galega. Estes investimentos te
rian que ser unha parte dos in
gresos netos ou dos benef ícios 
xerados ou acumulados até de 
agora polas empresas que pro
ducen enerxia eléctrica a partires 
dos recursos primários galegas; 
dos ingresos derivados da prima 
por utilización do carbpn autócto
no e du.nha parte por negociar 
dos ingresos que, en concepto 
de "custos de transición á compe
té n ci a", percibían as empresas 
eléctricas operantes na Galiza. + 

Tres normas de funcionamento 
Dicia Sheridan que as desputas son moi graciosas 
sempre que non se trate de explicalas, pois, ao face
lo, estropearémolas. As desputas no Parlamento en, 
tre os diversos partidos tamén serian, ás veces, bas, 
tante chuscas, se a cámara non tivera outra función. 
Ao explicar o que ali sucede, certamente perde toda 
a grácia que teñen alguns discursos. Hai tres normas 
básicas que é necesário coñecer do que pasa agora no 
Parlamento. A prirheira é que o PP non só lle teme 
como a o lume, senón que pensa que é seu patrimó, 
nio, ao ter a m:aioria ("se meten as perguntas no ple, 
no é grácia que lles concedemos", Xaime Pita, dixit). 
A segunda é que a oposición é incapaz de controlar 
ao Governo, porque este o impide por todos os xei~ 
tos. A terceira que es~amos ao final da lexislatura. 

Tanto é asi que o deputado nacionalista López Pérez 
tivo que afirmar que comparte a maioria das análises. 

Esta última circunstáncia leva a diferentes estraté
xias. A saber: O PP tenta fai comparecer a c sellei
ros (a peticións própria) para expoñer promesas elei, 
torais para determinados sectores. Asi Castor Gago 
(Agricultura) foi capaz de propoñer un plano agríco
la calcaldiño das propostas realizadas durante catro 
anos polo BNG e que o PP rexeitou unha por unha. 

O BNG tamén está a apresentar unha série de me, 
didas sectoriais que van a formar parte do seu futu, 
ro programa de governo, cun PP que vota en contra 
sistemáticamente sen entrar no debate de fondo e 
un PSdG,PSOE que fai o mesmo. Tampouco entra 
no debate cos nacionalistas cando se trata de porlle 
remédio a temas urxentes, ainda que o BNG, nestes 
casos, asuma un posicionamento moi institucional. · 

O PSdG,PSOE ten, pola sua parte, unha zuna moi 
clara. A de diferenciarse o máis posíbel do BNG, 
crendo que a sua sobrevivéncia vai ligada a escapar 
das posicións nacionalistas. Esta postura lévao 
mesmo a rexeitar as propostas sobre o veto do Es, 
tado en Europa a decisións que vaia contra os inte
reses galegas en Marrocos. 

Asi as cousas, parlamentáriamente, canto antes re, 
mate esta lexislarura, millor. Se o PP impide toda 
eficácia, hai tempo que tamén perdeu xa a grácia. + 

Mozos 
polo BNG, 
vellos polo PP 
O semanário THE EcONOMIST 
publica un informe especial so
bre o Estado Español. Tratando 
de Galiza, ao xomalista 
Stephen Hugh-Jones chámalle 
a atención a división de idades 
do eleitorado galego: "Os mozos 
votan polo BNG e os vellos po
lo PP. A Galiza conta cun 50% 
da poboación de entre 20 e 40 
anos e no interior, máis-dun tér, 
cio da poboación ten máis de 
65. Fraga xa ten 78 anos pero 
pretende presentarse ainda no 
ano vindeiro. Que vai pasar 
cando se retire? Pouca cousa: o 
BNG non está pola 
independéncia nen espera vela, 
ainda que os sinais de identida
de do país saltan á vista, sobre 
todo no uso do idioma: o ensino 
faise case todo en galega, a mei, 
rande parte da administración 
tamén fala o idioma próprio e a 
maioria dos debates públicos 
·fanse en galega, mesmo na cida
de de Vigo, que está abando 
mesturada. A televisión da 
Xunta só usa o gal~go. Os políti
cos centralistas non teñen nada 
que facer na Galiza. A glória do 
país é Coren, formada por 3.200 
cooperativas agrícolas, a~da 
que sexa cativa se a 
comparamos coas cooperativas 
francesas". O Govemo autonó, 
mico está a primar a educación, 
as telecomunicacións e as 
industrias da informática". + 

Xomalismo contra 
Euskal Herria 

HERRIA EGUINEZ entrevista 
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a Juan Joxe Petrikorena, res, 
ponsábel de comunicación de 
Euskal Herritarrok. "Se face, 
mos un somero repaso do ma, 
pa mediático que ternos, o oi, 
tenta por cento dos meios de 
comunicación funciona en 
clave de Madrid, na 
disposición de soster as posi, 
cións anti,democráticas do 
PP. Entende o seu labor xor, 
nalístico coma o do rodelo do 
proceso ~n contra de Lizarra, 
Garazi, Udalbiltza. Ainda 
máis: volveuse imprescindíbel 
para o suxo labor que dende o 
Govemo central fan contra o 
proceso. Mais falamos tamén 
de xomalistas, porque son 
moitos os que funcionan a so
bresoldo, acatando a pé feíto o 
que lles ditan dende o monis, 
tério do Interior. Estamos 
<liante dun xomalismo suxo 
no que val todo contra os 
abertzales, un xornalismo de 
guerra que que non fai máis 
que meter lume ao conflito. O 
labor destes meios de comuni, 
·cación deberá ser o de trans
mitir a ideia de que a porfia 
política só se resolve con de, 
mocrácia. Mal asunto que es
tean nas antipodas desta reali
dade. Se consultamos a heme
roteca, veremos que moitas 
das asinaturas ilustres que se 
promocionan coma milhomes 
contra os direitos democráti
cos de Euskal Herria abriron a 
brecha para que o xuiz de tur
no actuase cunha ampla 
cobertura mediática".+ 

México S.A. 

Converter Mexico nunha 
grande empresa dirixida por 
xei:entes e executivos é o pro
pósito do ex-xerente da Coca
Cola, tal como enxuiza un co
me~tário asinado por Pascual 
Serrano en PúLsAR. "Como 
de todos é sabido, entre os ob
xectivos empresariais non es, 
tán nen a xustiza social, nen a 
solidariedade, nen os servizos 
sociais públicos. Gaño, produ, 
tividade e rendabilidade· serán 
os elementos clave do novo 
governo/consello de adminis
tración de México, formado 
por executivos de Avantel , Gi
llete, Pepsi Cola, T elefones de 
México, Colgate Palmolive e a 
banca privada por só mencio, 
nar alguns deles. Os princípios 

do novo governo son 
SEBASTIÁ & EL \JAT INVISIBLE I EL TEMPS <loados de deducir: 

pór os servizos públi
cos ao servizo dos 
grandes capitais pri, 
vados, nacionais e 
extranxeiros, e priva
tizar o que falte. As 
duas primeira medi, 
das anunciadas polo 
gabinete son claras: 
apertura do seitor 
eléctrico ao investi
mento privado e re
tomar o proxecto de 
aperturas de casinos. 
Ao mesmo tempo sa
bé~os que 135.000 
nenos mexicanos de
sapareceron nos últi, 
mos tres anos, se ca, 
dra a mans de 
bandas dé adopcións 
ilegais, prostitución 
e tráfico de 
organos". + 
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C~MARCAS 

Os traballos de desecación da Lagoa de Antela reali:z:áronse nos anos sesenta. A fotografia data de 193~ e pertence ao arquivo de Xosé M"- Massó. 

A Lagoa de Antela é irrecuperábel, pero non outras zonas húmidas, di o científico do CSIC, Serafin González 

Propoñ.en devolver terras da Límia. á auga 
' ( 

-0- E.L. 

"O século xx foi o. da asolagaciórl' das zonas humidosas; o -XXI 
ten que ser o da :!recuperación", di Serafin Gonzaélz. Este in
vestigador do Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas expon as posíbeis actuacións a levar a cabo na Límia pa
ra recuperar as ~onas humidosas e acadar un "mosaico de 
explotacións agribuolas, arbores, pasteiro~, fauna e auga". A 
proposta da Coordenadora en Defensa da Límia foi exposta 
no Círculo de Bellas Artes de Madrid o 28 de Novembro. A 
consellaria de Meio Ambiente sinala que a Xunta leva cinco 

·' anos traballando na recuperación de charcas nesta comarca. 

Abraia ver unha foto aérea da 
Límia no ano 1960. A lagoa de 
Antela, cuarenta e cinco quiló
metros cadrados de auga, do
minaba. O franquismo des_e
couna na teima por recuperar 
terra que tiña o Plano de Colo
nización. Pero quedan as foto
grafias, como as que Xosé Luís 
Martínez Carneiro incluiu no ·li
bro publicado hai tres anos por 
Xerais A lagoa de Ante/a. A 
memoria asolagada. A deseca
ción e a posterior: concentra
ción parcelária deseñaron un 
proxecto de monocultivo para a 
comarca: a pataca. 

"Hoxendia a recuper.ación da 
lagoa de Antela, sen ser tecni
camente imposíbel, se que o é 
socialmente palas explotacións 
agrarias existentes nesta 
área", sinala Serafin González. 
Alcaldes da comarca, como o 
de Vilar de Santos, Rairiz de 
Veiga, Xinzo e Trasmiras, acu
diron a Madrid para apoiar o 
acto da coordenadora; igual 
que deputados do Grupo Mixto, 
galegas residentes en Madrid e 
o senador Anxo Quintana, pro
motor do acto. 

"A Límia estivo explotada desde 
hai dous ou tres mil anos. Era xa 
un hábitat modificado polo home, 
con zonas arboradas, terras culti
vadas e pastos para o gando. 
Tratábase dunha zona na que ,a 
auga se mantiña case todo o ~no. 
O que propón a coordenadora é 
intenJar conseguir esa coexistén
cia. E socialmente asumíbel e po
síbel", explica Serafin gonzález. 
Na consellaria de Meio Ambiente 
de{enden as p.ctuacións empren
didas en 1995 coa recuperación 
de charcas areosas, da$ que soli
citan a titularidade pública, e das 
aves que as povoaban. A coorde
nadora considera a actuación po
sitiva, pero insuficiente. 

Serafin González, tamén presi
dente da Sociedade Galega de 
História Natural, explica porque é 
necesário desde o punto de, vista 
agrícola recuperar zonas de au
ga. "Tanto o proceso de deseca
ción como a concentración tive
ron erras. Fixéronse canles moi 
estreitas, moi rectas, e con moito 
fundo. No inverno é insuficiente 
para drenar todo, provócanse 
enchentas e moitas terras veñen 
ser asolagadas. Tan pronto co-

mo deixa de chovber, baixa o ní-
. vel e no verán hai déficit de au/ 
ga, con sequedade crecenteM té 
princípios dos noventa, a pataca 
da Límia non precisaba de rega
dios, hoxe si", sinala. 

"O problema vai afondarn;io e o 
crecememento c;ios motores de 
bombeo e do consumo de auga 
no verán provocan unha diminu
ción de auga nos rios. De feito 
este verán o rio Límia secou ao 
seu paso por Xinzo. A finais de 
Outubro nalgunhas zonas non 
corria mália haber choivas, e un 
mes despois xa están asolaga
das", engade para asegurar que 
o plano de regadios non resolve 
os problemas. 

Recuperar a dinámica 
hidrolóxica 

Da Coordenadora en Defensa 
da Límia forman parte desde po
líticos a investigadores pasando 
por escritores e xornalistas. A 
coordenadora nace da conside
ración de que A Límia pode pro
gresar economicamente e supe
rar as crises cícilicas que provo
ca a dependéncia do cultivo da 
pataca. "O que nos propoñemos 
é factíbel, como se amosa neu
tros países europeos. Ternos o 
exemplo das zonas asolagábeis 
do Rhin, entre Alemaña e Frán
cia", sinala o científico do CSIC. 

As medidas que a coordenadora 
considera necesárias son ex
postas por Serafin González: 
canles máis anchos e menos 
fundos para eliminar enchentas 
no inverno e secas no verán, e 

! recuperar as pistas que bordean 
as cales e as terras que non te
ñen cultivo. "Son terras que non 
se usan ou que se intentan culti
var a un prezo moi elevado. Ha
beria que devolver esas terras á 
auga, compensando aes pro
prietários", sinala. "Ademais, re:. 

. cuperar as charcas areeiras e 
explotar a area para darlle ren 
dabilidade e, recuperar veigas 
para o gando, como as Rairiz, 
Porqueira e Vilar de Santos", 
engade. Por último, e tendo en 
canta a deforestación que levou 
consigo a desecación e concen
tración parcelaria, González coi
da ur:xente conservar as carba
lfefras en Rairiz "o último reflexo 
do que era A Límia hai cuarenta 
anos". · 

Cuarenta e cinco 
quilómetros 

E como era A Límia hai cuarenta 
anos? Di González que, paradoxi
camente, a comarca corre o risco 
de morrer de sede mália asentar
se boa parte das terras sobre un
ha lagoa. Unha lagoa, que non só 
agachaba lendas e mitos -dicia 

. Benito Vicetto que f oi o panteóns 
das preocupacións dos seus habi
tantes-, senón que, xunto aos 
rios, daba de beber á comarca. 
Na consellaria de Meio Ambiente 
sinalan que non é posíbel recupe
rala, que non se pode voltar a 
cuarenta anos atrás; na Coorde
nadora en Defensa da límia res
postan que ben, pero que se po
de facer moi máis antes de que a 
desecación total da Límia deixe 
de ser unha paradóxica hipótese 
e se convirta nunha realidade. • 
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O temporal e as chúvias 
provocan anegamentos 
en todo o país 

A auga caída en apenas 
duas horas o pasado Martes 
cinco de Decembro sobre 
numerosos pontos do país 
-principalmente as localida
des costeiras- provocou nu
merosos anegamentos, cor
tes nas estradas e 
cuantiosos problemas de 
tránsito. Vigo foi a cidade 
máis afectada, xa que toda a 
beiramar quedou anegada. 
Outras localidades como 
Caldas de Reís tamén sofri
ron anegamentos importan
tes. Neste CqSO non houbo 
aviso de temporal, polo que 
moitos rapaces se dirixian ás 
escalas nos momentos nos 
que ia a máis a trevoada. A 
pesar de todo non se rexis
traron vítimas persoais e os 
danos unicamente foron de 
carácter material .• 

Fomento non define 
o ancho de via 
da alta velocidade 
de Ourense a Compostela 

O via férrea de alta veloci
dade entre Ourense e 
Compostela que prevé 
construir o Ministério de 
Fomento conta cun estu
do que non define como 
será o seu ancho. O 
Ministério baralla tres op
cións diferentes. A 
primeira delas é 
acondicionar a via 
existente, o que non con
queriria rebaixar substan
cialmente os tempos de 
viaxe. A segunda incluiria 
tránsito de persoas e mer
cadorias e reduciria sen
sibelmente o tempo de 
percorrido. A terceira se
ria máis cara, estaria de
dicada só aos pasaxeiros 
e seria a única que garan
tiría unha auténtica reduc
ción do tempo de viaxe. • 

Concentración 
contra as minicentrais e 
os encoros 

O pasado Sábado dous tle 
Decembro tivo lugar en 
Compostela unha 
concentración convocada 
pela Coordenadora Pro Na
tureza Ourensá para 
protestar polos proxectos 
de minicentrais que se pre
paran nas caneas desta · 
província. "A crecente 
demanda enerxética non é 
argumento suficiente para 
instalar encoros e minice11-
trais en rios desta 
província", manifesta unha 
Coordenadora da zona 
máis castigada por este tipo 
de instalacións. Por outra 
banda, a Comi.sión de Peti
cións do Parlamento euro
peu rexeitou o arquivo da 
queixa que se está a inves
tigar contra a tramitación do 
expedente do encaro do 
Úmia. A demanda de arqui
vo denegada fora formulada 
polo Partido Popular.+ 
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Hartmut Heine 
'Na Galiza a guerra continuou até a extindón da guerrilla no ano 50' 

~ XAN CA~BALLA 

O SEU FOI O PRIMEIRO ESFORZO SISTEMÁTICO POR DAR A COÑECER A ACTIVIDADE GUERILLEIRA ANTIFRANQUISTA DESDE 1936 ATÉ 

· OS PRIMEIROS ANOS CINCUENTA. O LIBRO QUE HARTMUT HEINE PUBLICOU EN XERAIS (1980) SEGUE SENDO UN REFERENTE, PERO O 

SEU AUTOR, RESIDENTE NA ALEMAÑA É UN DESCOÑECIDO NA GALIZA. ESTA SEMANA, CONVIDADO POLA ASOCIACIÓN CULTURAL MAJO 

LONGO, DE PONTEVEDRA, VEN DE DAR UNHA CONFERÉNCIA SOBRE O TEMA E INFÓRMANOS QUE SEGUE PERSISTENTE NA INVESTIGACIÓN. 

De onde ven o seu interese 
pola guerrilla antifranquista, e 
en particular na Galiza? · 

O meu interese por Galiza, que 
vai máis alá da guerrilla, ven por 
un dos meus profesores cando 
estudaba: tiistória e línguas en 
Londres, bJerrolano Manolo 
Fernánde~ Casaia, que lamen
tabel m ent~ xa morreu. Sabia 
que despolS~ da guerra houbera 
unha oposición armada a Fran
co, e intereseime máis cando 
me decatei que non habia nada 
escrito sobre o tema. Ao princí
pio· era moi ambicioso e queria 
abarcar toda España, e comecei 
a vir nas vacacións a traballar 
sobretodo na Hemeroteca de 
Madrid. Souben axiña que era 
un t~mpo moi amplo, ·e ninguén 
podi'.a contarmo. Co meu intere
se por este país e o aspecto 
prático dos contactos que me 
forneceu Manolo Fernández de
cid in limitarme á Galiza. Os es
tudos empeceinos no ano 1971. 

No periodo ditatorial seria es
pec~almente difícil investigar? 

Era todo moi modesto. Pero mes
mo usando a Hemeroteca se po
dia proceder con certa intelixéncia. 
Estou orgulloso de ter descoberto 

o valor dos Boletins Provinciais, 
coas requisitórias como fonte, e 
de aí saquei moitos nomes e fei
tos "delitivos". Aprendin que cer
tos periódicos da Edito_rial Católica 
daban máis información (Ideal Ga- · 
llego, Ideal de Granada ... ); des
pois descubrin o Boletin da Guar
da Civil, onde con motivo das con
decoracións publicaban ás veces, 
en poucas liñas, in!ormación so
bre o "bandoleiro". As veces a in
formación é extensa, pero limítan
se despois do ano 1948. 

Nese tempo ten contacto con 
protagonistas directos da 
guerrilla? 

Eso _é. Daquela contacto cos 
que foron dirixentes do primeiro 
Exército Guerrilleiro, socialistas 
e anarco-sindfcalistas, que vi
vian en Paris. César Rios, Abe
lares, que eran case viciños, e 
deles ia a outros, entrei tamén 
no círculo do PC. Axudoume 
que estaba traballando tamén 
nas organizacións antifranquis
tas, e con motivo dunha visita 
de Santiago Álvarez a un con
greso do PC británico, fíxenlle 
unha entrevista. Non me dou 
apenas información pero si dous 
nomes e aí me lancei polo cami
ño dos comunistas. 

Alguns círculos académicos 
minusvaloraron moitas veces 
as fontes orais como docu
mento. 

Antes de porse de moda a histó
ria oral, que eu facia sen coñe
cer o termo, at_opeime en Ale
mánia certa desconfianza cara 
estas fontes. Pero as fontes do
cumentais tamén poden non ser 
fiábeis. 

Os arquivos militares parecen 
claves para coñecer ese pe
riodo. Seguen sendo herméti
cos ao investigador? 

lrnposíbel de usar mesmo hoxe. 
A Guarda Cívil, case anualmen
te, pídolles acceso e sempre ven 
unha negativa con diferentes 
desculpas. Tamén ao Exército, e 
ainda agora veño de receber en 
Alemaña carta do Ministério de 
Defensa, ao que ped.in consultar 
un arquivo determinado, o dun 
servizo secreto chamado Quinto 
fjegociado do Alto Estado M~ior. 
As veces din que non está clasi
ficado, agora simplemente néga
no sen explicación. 

Cal é o motivo dese oscuran
tismo sobre a actividade gue
rrilleira? 

Interesa que a xente esqueza o 
asunto, e non saiba do papel da 
Guarda Civil e do Exército nese 
período, tamén da Lexión que 
estivo en Asturias até finais 
dos anos 40. O que habia era 
represión masiva e ainda que 
esa xeración de persoas xa non 
está interésalles manter oculto 
o periodo. Esta mesma semana 
o coronel Verdera, que leva un 
Museu Histórico Militar na Coru
ña, e ao que viña recomendado 
por un militar alemán, díxome 
que os documentos da Capita
nia non eran para acceso do 
público. Xa non me falou do pe
riodo de reserva de cincuenta 
anos, simplesmente díxome 
que non. 

Os arquivos estranxeiros son 
tamén unha fonte que vostede 
usa. 

Os arquivos da Administración 
británica, sobre todo os papeis 

. do Ministério de Asuntos Exte
ríortes. Aí souben de Eaton, o 
inglés que vivia no Bierzo e axu
daba sobre todo aos guerrillei
ros do grupo de César Rios. A 
atitude inglesa era contrária á 
guerrilla e talaba dela con des
prezo, pero serve para confir
mar información, unha data, un 
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sucesó. Agora vexo todo como 
un enorme puzzle no que tes 
que xuntar /dados de aqui e de 
alá e cadralos. 

Que lmportáncia e lnfluéncia 
tivo a guerrilla? 

Na fase inicial dos fuxidos, hai 
moita xente no monte, apenas or
ganizada, mal armada.e en perigo 
de esbarar ao bandoleirismo. O 
impacto principal da guerrilla na 
Galiza é a contínua represión que 
desencadea.' De maneira que a 
Guerra Civil continua até a sua 
extinción, porque as medidas de 
control son tales que xeran unha 
situación insostíbel tanto tempo, 
cando noutras áreas do Estado 
hai unha mínima normalidade co
tián. Nun príncípio o PC tiña unha 
fe grande na capacidade de vitó
ria da actividade guerrilleira, pero 
pasados os anos non se pode di
cer que haxa unha clara decisión 
de acabar con ela, simplesmente 
se vai extinguindo. De feito non 
hai nengun intento de evacuar á 
xente e nas publicacións como El 
Guerrillero fálase de continuar 
esa loita armada, ainda que lle dá 
nemes como Consellos de Resis
téncia e outros. A guerrilla finaliza, 
agás casos isolados, no ano 50. 
A captura de Seoane e Gayoso é 
o sinal do princípio do fin. A partir 
dese momento multiplícanse as 
caídas masivas de guerrilleiros, e 
empezan a aparecer máis denún
cias da xente, que comeza a es
tar farta. 

Que coñecemento tiña a so
ciedade do que sucedia nos 
montes? 

Penso que todo o mundo sabia, 
porque de vez en cando habia 
informacións de xuízos. Moita 
xente prestou apoio por vínculo 
familiar ou de amizade. E en 
moitas actuacións da guerrilla 
vingouse a represión tremenda 
que se produciu nos primeiros 
anos. Nas publicacións clandesti
nas da guerrilla as "execucións", 
como eles lle chamaban, xustifi
cábanas no seu papel na repre
sión e todos os mortos eran 
apresentados como falanxistas. 

Pero chegados os anos finais 
do franquismo e a transición, 
sen o seu libro seria unha pá
xina case borrada da história. 

Aparte do PC ninguén máis es
taba involucrado e ademais o 
fenómeno guerrilleiro producia
se nas marxes do território, nas 
zonas menos accesíbeis. O PC 
pala sua política de "reconci
liación nacional" e o que lle se
gue mantívoo en siléncio. Can
do fago as entrevistas realízoas 
á marxe da estrutura formal do 
PC, e os militantes non sabian 
que actitude manter comigo. Vi
ñen unha vez da Alemaña, a ta
lar co tillo de Caridad Pita, e 
cando estabamos sentados nun 
café da Coruña onde nos cita
mos por teléfono dime que pri
meiro ten que consultar ao par
tido : Estabamos xa na demo
crácia , pero ainda quedaban 
esas reservas. 

Vostede. apresenta a sua preo
cupación como estritamente de 
investigador, pero hai tamén 
unha escolla política en evaluar 
esa actividade ~uerrilleira. 

Son home vagamente de es
querdas, nunca fun comunista, 
pero cheguei a admirar o valor 
desa xente, a sua adicación que 
os levaba a dar a vida pola sua 
convicción. Tiñan unha honesti
dade, aparte da política, que a 
min me atraeu moito. + 



So,ciedade civil 
MANuELCAO 

Dunha ollada somera á situación político-económica espa- · 
ñola dedúcense cámbios moi importantes que van bastante 
máis alá do que se denominaba a saudábel ·altemáncia po
lítica própria e necesária en toda democrácia consolidada. 
Pola contra, todo indica que o proceder económico e polí
tico da nova maioria absoluta govemante camíña por uns· 
carreiros que xa foron recorridos noutros tempos anteriores 
a 197 5. Gal iza non é collida por surpresa neste cámbio de 
ritmo cara atrás dada a· nosa permanéncia nese modelo 
tanto a nível político, económico e simbólico. En realida
de, a contribución galega ao novo govemo é cualitativa- . 
mente moi relevante, tamén como noutras épocas. 

Non é por nada, pero unha sociedade na que o político me
llar valorado é un Ministro do Interior como J. Mayor Oreja 
é moi diáfana e fácil de analisar. Como di o outro, o algodón 
non engana. A sociedade española está acostumada ao au
toritarismo, á intoleráncia, á arbitrariedade, á chapuza, á · 
irresponsabilidade e valora ben a todo aquel que represente 
estes valores de xeito creíbel e con seriedade solene Convén 
non esquecer, unha vez máis, os escásos períodos de tempo ' 
nos que en España se viviu en democrácia. Por eso, á menor 
ocasión as elites dirixentes reproducen os esquemas e mode
los de sempre, que son os que coñecen, cos que se criaron e 
nos que queren educar aos seus descendentes. A inércia, é 
unha das principais fontes das que emanan as decisións polí
ticas e económicas en calquer país do mundo e, máis ainda, 
naqueles nos que a sociedade civil é feble e case sempre esti
vo sometida á autoridade competente. No caso do Estado es
pañol, a autoridade política entendida como a que ocupa as 
institucións do Estado conta cun poder case absoluto que 
non se pode medir só coa maior ou menor participación no 
PIB total. O único que varia é o tipo e características dese 
poder. Nunhas épocas, predomina o sector burocrático ou 
militar, noutras os relacionados cos servizos públicos e a bu
rocrácia. Certamente, son moi diferentes uns de ou.tros pero 
todos teñen como referente a auséncia dunha sociedade civil 
forte e autónoma que poída limitar ou moderar as decisións 
máis ou menos desacertadas dos governantes de turno. 

Tal vez, uns exemplos servan para ilustrar o que queremos 
dicer. Nos EEUU ainda non teñen Presidente pero non 
parece haber graves problemas. A sociedade segue funcio
nando auto'nomamente dado que, en realidade, a maioria 
dos aspectos que influen na sua vida derivan de factores 
que non dependen, sustancialmente, dun ou doutro resul
tado. As características da sociedade americana con co
rrectores e contrapesos moi sólidos minimiza a importáncia 
dunha deci ión que noutros casos poderia conlevar graves 
conflitos sociais e institucionais. Catalunya, ven de mani
festarse despois do asasinato de Ernest Lluch pero en nada 
se pareceu ese acto cívico aos que se poidera realizar no 
resto do Estado. A sociedade catalana conta con institu
ción pública pero,. sobre todo, privada moi sólidas e 
asentada en lazos de solidariedade, convivéncia e negócio 
á marxe das directrices dos govemantes españois. 

'O indulto significa 
o exercício limpo, sincero e claro 

do poder arbitrário e 
discriminado que 
só busca afirmarse 

en canto pode 
omnímodo. 

. O indulto masivo representa a proba definitiva da prefe
réncia polo modelo anterior a 1975. Este indulto significa 

' o exercício limpo, sincero e claro do poder arbitrário e dis
' criminado que só busca afirmarse en canto poder omnímo

do <liante dos contrapesos das próprias normas constitucio
nais. Este poder estabelece unha liña divisória básica entre 
afectos e desafectos. O límite formal ante este tipo de com
portamentos son os partidos políticos pero o límite real, 
efeúivo e de fondo é a existéncia dunha sociedade civil 

: con capacidade de actuar, apoiar ou opoñerse ao poder 
estatal. Queda unha dúbida: optará o PSOE pola sociedade 
civil ou preferirá manter parcelas de po_der a curto prazo? • 
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MOBILIZACIÓN EN NIZA E 
GLOBALIZACIÓN 

MANuELMERA 

A CIG vai participar con 50 militantes na mani
festación que a Confederación Europea de Sindi
catos convoca en Niza, co gallo do cúmio de xefes 
de/ estado e governo da Unión Europea. Trátase 
da segunda mobilización destas características, 
-primeira fo¡ o pasado mes de Xuño en Porto- , e 
ternos que encadrala _d en-

frontar decisións negativas para o conxunto da 
humanidade. Decisións que se apresentan dende 
as institucións internacionais como o único cami
ño, pero que na práctica favorecen a uns poucos 
países imperiais e a sectores sociais moi estreitos. 
Decisións que se toman dende organismos inter-

tro das protestas dos opo
sitores ao proceso de glo
balización, ou cando me
nos, ás políticas que dan 
abeiro a medidas neolibe
rais negativas para as am
plas maiorias sociais. 

A importáncia destas mo
bil izacións non reside · só 
en que se reclame unha 
"Europa Social" e un re
parto máis equitativo da ri
queza, ou se denúncie a 
precariedade e as altas ta
xas de desemprego, senón 
en que recupera a iniciati-
va das organizacións sO.. 
ciais. lsto é fundamental, 
mesmo deixa nun segundo 
plano os matices que. teña-

'As organizacíóns sociais e 
políticas a prol dun mundo 

máis xusto e solidário, 
van atopando 

xeitos de enfrontar 
decisións negativas para 

a humanidad~' 

nacionais, á marxe dos 
próprios parlamentos e de 
calquer institución demo
crática, e resulta pouco 
doado combatilos só den
de o marco 'nacional. A 
resposta debe ser tamén 
global para ser efectiva. 
Neste marco de reflexión 
ternos que ubicar as pro
testas de Seattle, Mel
bourne, Washington ou 
Praga, pero tamén as con
vocadas polos sindicatos 
en Porto e agora Niza. 

Estase construindo un no
vo modelo de loita, axeita
do a este tempo, que pode 
ter estrutura organizativa 
cando se reuna o Foro So
cial Mundial (en Porto 

mos respeito da CES, do seu apoio sen cuestiona:
mentos á construción europea, das ataduras coa so
cialdemocrácia, e da insensibilidade ante o proble
ma das nacións sen estado. E, tamén, ternos que 
valorar como positivo o convite a que un dirixente 
da ClG estea na cabeceira da manifestación. 

Pouco a pouco as organizacións sociais e políticas, 
que manteñen as bandeiras dun mundo máis xusto 
e solidário, van atopando xeitos efectivos de en-

Alegre, Rio Grande do Sul, do 25 ·ao 30 de Xanei
ro), que ben pode ser a fundación dunha nova in
temaciónal. Os.galegos e galegas que levamos anos, 
séculas, loitando pola xustiza, o dereito á autode
terminación e a preservar a nosa ·identidade na
cional, ternos que estar ali, facendo escoitar a nosa 
voz ao unísono coa de millóns de marxinados, ex
plotados, colonizados ... • 

MANuEL MERA é Presidente da CIG. 

A arte de Luís Seoane en Sargadelos 
Axenda2001 

ANOSA TERRA 

• ~presa 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. 

/ 

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

Neme ...... ..... ...... .. .. · ..................... ......... Apelidos ... .. .. ..... ................. ........ ...... ............. ...... ....... ... ...... .... .... .. ..................... . 

Enderezo . ... .. ............. ... ....... .................... ....... .......................... ......... ...... ........ . ............ ................... Código Postal ................. ~ ....................... ... . 

Teléfono ..... ....................... .................... N.l.F . .......... ... .. ... ................................................... :.: .... Poboación .......... .................. ... ...... ............ . 

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

PAGAMENTO DOMICILIADO 

Banco / CaixadeAforros Contaoulibreta DDDD DDDD DO DDDDDDDDDD 
Titula~ .. . ....... ... ..... ... . .. . ... . .......... ...... .. .. . . ... . ...... ..... ... .. . .. . ..... . ..... . .. . . . ... . . .... . ..... .... . ...... ... . .... .. .... ... ... ... Sucursal .. ............ ... ............ .. ...................... . 

Poboación .... ............................. .. ......... N.l.F ...... .... ..... ..... ...... .. ..... ...... ................................. .. .. ............ .. ........ . 

Strvanse tomar nota, e at~nder con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan presentados 

por Promocións Culturais Galegas (A NOSA TERRA). 

Data ...... I ..... . I ...... Si natura 

Remitir unha vez cuberto a AllOSATDBA. 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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A proposta económica dos repuQlicanos anúncia inflación e guerra 

Aznar aplaude a Bush no recorte de impoStos 
• - 1 ¡ 

-0-G.L. 

Se gaña Bush, os ricos norte-:
americanos (a penas o 10% da · 
poboación) poden pasar de 
queimar cartos como nunca se 
recorda na história do mundo, 
ao delírio dos billetes verdes, 
co seu rastro de inflación e 
guerra. Gore bateu na campa
ña sobre a débeda federal que 
pesa sobre cada cidadán dos_ 
Estados Unidos nunha canti
dade equiva.lente de tres mi
llóns de pesetas. Bush non 
fixo a penas mención dos 
números vermellos na conta
bi l idade pública. É o candi
dato da escalada do gasto pri
vado, da inflación e da guerra. 
Tamén o que prefire Aznar. 

Dende fóra dos Estados Unidos, 
as bolsas saudan con salvas a 
esforzada esgrima legal de 
Bush cara a Casa Branca. Co
ma Erroll F!ynn pendurado da 
lámpara do castelo en A Lenda 
Negra, o filio do presidente que 
planchara Iraq con bombas de 
grafito e de uránio retardado, 
anúncia que reducirá ainda máis 
os impostas. Para unha nación 
que coida que gañou a indepen
déncia co desafio das taxas co
lonié\lis (na realidade foi todo o 
contrário} , os trabucos son al-, 
draxe, inxeréncia no privado, 
presépio de burócratas, viático 
de preguizosos e alimento de ví
cios. Bush encárgase de lem
bralo, como quen fumega a po
sición dos que defenden o refor
zamento do seitor público. 

Por exemplo a de Robert Solow; 
cat.edrático emérito do Instituto 
"de Tecnoloxia de Massachu
. setts e prémio Nobel de Econo-
mia que pinta o enfrontamento 
,entre Bush e Gore coma o da 
rebaixa de impostas (republica
na) contra o pago da débeda fe
deral (demócrata). O profesor 
lembra unha evidéncia borrada , 
pola retórica da. campaña: "Es
tas duas posturas implican prio-

ridades diferentes na maneira 
de aplicar os recursos econó
micos. É certo que a débeda in
terna non é unha carga para a 

. sociedade norteamericana por
que como di un adáxio famoso 
debemonbla a nós mesmos e os 
pagos de xuros poden conside
rarse un . traspaso de ca,rtos dos 
que pagan impostas aos que 
p0suen bonos do Estado, que 
estadísticamente son p~rsoas 
de diferente condición, ainda 
que todo quede dentro do país". 

o~ demócrataJ defenden a re
ducción de débeda pública coma 

DAVID LEVINEL / The New York Review of Books 

unha liberación de capital para o 
investimento privado, sobre todo 
para mellorar a rendabilidad~ de 
negócios específicos pola baixa 
dos xuros. Pola contra, a reduc
ción de impostas que queren os 
republicanos engordará as ren
das domésticas ou, como advirte 
Solow, irase no consumo e a pe
nas algo para o aforro. ·E non 
potenciará tanto gasto algúns in
vestimentos, como di Bush e co
rean Aznar e Rato? "Terá un 
efecto indirecto cativo neste sen
tido -di Solow- sobre todo por
que terá que dobregar a tendén
cia dos xuros a aumentar, como 

Compostela na historia 
de Euloxio R. Ruibal 
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.HOBHIBBA 
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· consecuéricia ~o défice público. 
Gore leva razó' : saldar a débe
da pública é un a decisión cons
trutiva nas cir unstáncias que 
estamos a vive e pode consoli-

. dar un mellar n vel de vida nun 
tempo futuro in erto. Se paga
mos a débeda ode ter, a maio
res, a avantaxe de pór as deci
sións de govern a salvo dos es
peculadores fina ceiros". 

Deus non o qu~ra 
\ 

Ao tamén catedr tico emérito do 
MIT Paul Samuel on, a propos
ta de Bush lémb lle a de Dale 
na campaña de 1996 contra 
Clinton e encerra un risco: "su
poñamos que no vindeiros ca
tre anos de gove o prodúcese 
(Deus non o quera!) un reaxuste· 
na Bolsa e Nort américa ten 
que plantarlle car a unha fuga 
de capitais coma que arrasou 
Thailándia, Corea e outras es
plendorosas prom as da nova 
economia. ·Nese ca o, ben agra
deceríamos a prud ncia de non 
ter rebaixado dema iado os im
postas e que Alan Greenspan 
ou o seu sucesor a Reserva 
federal puidese pag r os bonos 
públicos con novas bonos, co
mo -estamos a facer gora". 

O guepardo da lnflac ón (os bar
cos cargados de Po ches para 
o clube exclusivo do 0% e a ro
tativa de imprimir ca os a velo
cidade de cruceiro pa a tapar os 
buratos da facenda p blica) ma
rre cunha boa guerra, orno pro
baran Reagan e Bush, cun esti
rón xeneroso dos contratos de 
armas por canta do Estado. Az
nar e Rodrigo Rato . c~;mfian na 
nova economía ben r'náis que 
Sam~elson e no caso de ter que 
ceder" a base de Rota1

, para os 
bombardeiros repostar~n nunha 
operación de castigo ,coma a 
que devolveu Iraq ás ldade Mé
dia, estarían máis atentos ao re
punte de bolsa que a necesida
de de salvar a cara, como lle 
pasara a Felipe González.+ 

Os camiños de 
Santiago serriellan 
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 Sane ti I acobi? 

7 DE DECEMBRO DE 2000 

Novas mobilimcións 
dos funcionários 
autonómicos 

Logo da taiga xeral que 
atinxiu á función 'pública 
galega os pasados 22 e 23 
de Novembro, os 
sindicatos maioritários en
tre os funcionários autonó
micos continuan as suas 
mobilizacións durante todo 
este mes, á espera de 
alcanzar un ac.ordo coa 
Administración. O pasado 
5 de Decembro, os delega
dos sindicais concentráron
se diante do Parlamento 
en demanda da apertura 
de negociacións. O próxi
mo 13 de Decembro conti-

. nuarán as mobilizacións co 
feche destes delegados. 
Un dia despois haberá ma
nifestacións nas sete prin
cipais cidades galegas. A 
máis importante reivindica
ción dos traballadores é 
unha suba salarial do 5,5 
por cento.+ 

Galiza, entre 
as comunidades 
con maior suba do paro 

O número de parados re
xistrados no lnem 
aumentou en Galiza en 
4.279 persoas durante 
Novembro (unha porcen
taxe do 3, 73 por cent o) ~ 
a cifra total de desempre-

1 gados chega ás 136.833 
1 persoas, o que supón o 
11, 70 por cento da povo-
1ación activa. Só Baleares 
e Cantabria tiveron un 
aumento do paro maior 
có galego. Actualmente, 
a taxa de paro en Galiza 
é máis de 'dous pontos 
superior á media estatal, 
cifr¡ada no 9, 19 por cento. 
Os .sectores que perden 
emprego son a constru
ción e os servizos, men
tres que a agricultura e a 
indústria, conseguen 
manterse.+ 

Vigo maniféstase 
contra a 'globalización 
da precariedade' 

Como preámbulo ás mobili
zacións que se desenvolve
rán no Cúmio de Niza de 
xefes de Estado e de 
governo da UE entre o 7 e 
o 8 de

1

Decembro, a Plata
forma contra a Precarieda
de realizou unha manifesta
ción nas ruas de Vigo o pa
sado 5 de Decembro. O ac
to galega quere ser ponte 
entre a Asamblea Europea 
de Parados e Precários de 
Paris e a reunión da Costa 
Azul. O obxectivo máis im
portante da Plataforma é 
conseguir acabar coa pre
cariedade laboral e lograr 
unha redistribución da 
riqueza máis equilibrada. 
As medidas que propoñen 
resúmense en "guerra 
aberta ao paro, á precarie
dade e ás exclusións" atra
vés da recollida entre os 
novos direitos fundamentais 
dos europeus de mellaras 
nas retribucións mínimas 
para os traballadores e 
parados.• 
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· ~Ue . pasou, p o 1 o q u e p a s a , 

polo que poda pasar. O mellar, poñer 

a lñaki Gabilondo. A radio cambia, 

pero Hoy por hoy segue onde sempre. 

Agora máis que nunca . Cadena SER, 

a boa radio 

A CREDIBILID·ADE tio N2 1 : ... 
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Viproga 
despide a tres 
traballadores 

Traba llar até 4 5 dias seguidos 
sen librar, realizar -horas ex, 
tras incontroladas -que che, 
gan nalguns casos a ser máis 
de 500 nun ano- descansar 
entre xomada e xornada de 
traballo 8 horas ou menos ou 
defraudar á seguridade social 
no pago das horas extras, é a 
realidade coa que se topan os 
traballadores de Viproga. 

Nesta empresa de seguridade 
privada, que entre outros 
centros de Traballo, canta 
coa contrata de seguridade 
da Área Hosp-italária de 
Compostela; elexiuse un Co, 
mité con maioria da CIG en 
Decernbro do ano pa_sado, 
que tentou solventar e nor, 
malizar as relacións laborais 
através da negociación e o 
diálogo coa sua dirección. 

Pero a empresa, desprezou as 
réclamacións dos traballado, 
res e negouse a chegar a un 
acordo. A vista do acontecí, 
do o Comité de Empresa de, 
cidiu recorrir á Inspección 
de traballo, o que orixinou 
que polo momento existan 
xa tres actas que reftexan es, 
tas · irregularidades. 

Lonxe de intentar solucionar 
o problema, a dirección de 
Viproga, optou por facer caso 
omiso, e iniciou unha .campa, 
ña de represión aos traballa, 
dores que reclamaban os seus 
direitos. Comezou por modi, 
ficar constantemente a sua 
xomada laboral e centto de 
traballo e rematou impondo 
sancións indiscriminadas. 

As multas foron recurridas e o 
xulgado deulle a razón aos 
traballadores, pero a empresa 
seguiu adiante e .despediu a 
tres afiliados á CIG. O pri, 
meiro dos xuízos por despido 
rematou co recoñecimento do 
despido como improcedente e 
a senténcia obrigou á empresa 
a readmitir ao traballor ou a 
indemnizalo, un auto que foi 
recurrido por Viproga. 

Chegados a este ponto, desde 
a CIG e o Comité de Empre, 
sa entenden que con este "ti, 
po de empresários" é imposí, 
bel chegar a nengµn tipo de 

· solución negociada. Posto 
que Viproga realiza un serví, 
zo dependente da administra, 
ción pública, e que é a s:on, 
trata da seguridade na Area 
Hospitalária q1,1e depende dos 
Sergas, a central sindical ini, 
ciou con.tactos para que este 
servizo interveña nunha si, 
tuación que "está a crear un 
clima insoportábel entre os 
traballadores debido a atitu, 
de ditatorial da empresa".• 
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Os uinsubmisos nos cuarteis", A. Naia e J. Ghanime ante a Delegación de Defensa na Coruña. 

Son de carácter parcial e rion afecta~ 
aos 'insubmisos nos cuarteis' nen a outros grupos 

Os indultos cios insubmisos manteñen as 
inabilitacións ainda que reducen o tempo 
-0--H.V. 

A medida do Governo central exclue á maioria dos insubmi
sos, xa que só abrangue a aqueles aos que non se lle apli
cou a última mod.ificación do Código Penal. Ademais, o in

xará de existir no 2002, cando a 
míli desapareza, por iso consi
deran que a medida do Governo 

. é eleitoralista. 

dulto é de carácter parcial porque só reduce o periodo de _r Xesus Domínguez, portavoz da 
inabilitación, cando o delito deixará de existir no 2002. Os Asemblea Nacional Antimilitaris-
"insubmisos aos cuarteis" tampouco están incluídos no mesmo. ta, ANÁ, lembrou que o colecti-

. Inicialmente, no Código Penal 
actual as penas de inabilitación 
aos insubmisos obscilaban en
tre os cito e os doce anos, pero 
unha reforma posterior reduciu 
esta a un periodo que vai entre 
os catro e os seis anos. Con es
te indulto, o único que fixo o Go
verno central foi reducir a catro 
anos a inabilitación daqueles 
inubmisos que estaban conde
nados a penas de entre cito e 
doce anos de inabilitación. Ade"' 
mais do carácter parcial do in
dulto, que mantén a inabilita
ción, a mec;lida era algo que ti
ñan que abordar de ofício os tri
buna is, xa que a lexisla~ión 
abriga á aplicación da pena 
máis favorábel para o reo, neste 
caso os catre anos de inabilita
ció n. Os antecedentes penais 
tampouco se eliminan con este 
indulfo, .de modo que unha sim
ples condena por razóns de trá
fego rodado, poderia significar o 
ingreso en prisión, xa que a sus
pensión da pena nos casos de 
condenas inferiores a un ano ·de .. 
prisión só se aplica se non hai 
antecedentes. En xeral, a políti
ca de indultos que o Governo 
central mantiña para os insub
misos sempre era de redución 
parcial da pena sen a supresión 
dos antecedentes. Ademais, tra
tábase dunha medida de grácia 
que só de concedía cando o fis
cal ou o xuíz o demandaban, xa 

l J ) ) ,. 

vo rexeita "os indultos porque 
que os insubmisos rexeitaban son unha medida de grácia que 
solicitar indultos. · non coincide co fin da nosa de

Por outra banda, a medida igno
ra a insubmisos que están neu
tras sitwacións ou aqueles que 
foron xulgados despois da últi
ma modificación do Código Pe
nal. Os ''.insubmisos aos cuar
teis" quedan igualmente exclui
dos porque o Código Penal Mili
tar non contempla a posibilidade 
do indulto neste caso. Este gru
po, os "insubmisos nos cuar
teis", está composto por obxec
tores que fóron condenados por 
un tribunal militar porque tecni
camente o seu delito consiste 
na deserción. Os imputados 
acudiron ao cuartel no momento 
de ser chamados a filas e poste
riormente desertaron. A sua ati
tude formab·a parte dunha estra
téxia que pretendia tensar máis 
a loita antimilitarista nun mo
mento no que o Governo con
querira dar a imaxe de que non 
Mabia insubmisos presos.· 

As reaccións do movimento an
timilitarista galega ante a medi
da governamental coincidiron na 
·denúncia da sua insuficiéncia e 
no rexeitamento do próprio in
dulto porque consideran que o 
fin da insubmisión é rematar coa 

. míli e a pena subseguinte, non 
conquerir un indulto. Os obxec
tores lembran que o delito dei-

sobediéncia civil, que é a desa
parición da míli". 

Outro aspecto no que coincidiron 
as organizacións antimilitaristas 
foi na denúncia da inclusión de 
máis de catrocentos insubmisos 
nunha lista de indultados máis 
ampla e na que tamén figuran 
persoas como os implicados no 
caso Filesa ou Gómez de Liaño. 
Neste sentido, Milucho Romero, 
do colectivo Rematamos coa Mí
li, chegou a referirse aos insub
misos como a un colectivo que 
"actua de extra" no indulto de 
Liaño e dos implicados no, caso 
Filesa e o portavoz de ANA, Xe
sus Domínguez, denunciou que 
"se nos mete cunha casta de de
lincuentes, cando nós non so
mos delincuentes, senón que tra
tamos de eliminar unha lei inxus
ta e para iso estamos dispostos 
a cumprir a pena". 

Ainda que as cifras de insubmi
sos non están claras porque 
non todos eles .están organiza
dos, estímase que o indulto dei
xa a moitos fóra da medida de 
grácia. Só se coñece con exacti
tud o número de "insubmisos 
aos cuarteis", este colectivo es
tá composto por doce persoas 
en todo o Estado, das que duas 
son galegas.+ 

As pensións centraron 
o Diada Sida 

Concentracións reivindicativas 
e reparto de información cen
traron o Venres 1 de Decem
bro o Dia Mundial da Sida na 
Galiza. Vigo, Compostela, A 
Coruña, Lugo e Ourense, 
foron escenário da demanda 
dos enfermos, esta vez centra
da nas pensións non contribu
tivas que receben e cuxos ba
remos ven de endurecer o go
vemo central. Na Galiza viven 
ao redor de dez mil persoas 
con VIH e Sida. Segundo os 
especialistas médicos, o VIH 
tarda agora máis anos en 
desenvolverse polos que as 
expectativas de vida para os 
enfermos son maiore!?. • 

O consentimento paterno 
, . 

xa non e preciso 
para abortar na Fra111a 

Antes de deixar en Outubro 
o seu cargo de ministra de 
Emprego e Solidariedade, a 
francesa Martine Aubry dei
xou preparado o proxecto 
de reforma da lei do aborto, 
que ven de ser aprobado na 
Asemblea Nacional o 30 de 
Novembro. Un dos aspectos 
máis anovadores é o referi
do ás mulleres menores de 
idade, que xa non 
precisarán do consentimen
to paterno para a 
interrupción do embarazo. 
Poderán ser acompañadas 
por unha persoa maior de . 
idade que elas escoUan. 
Asimesmo a reforma sinala 
que, ainda que o médico se 
negue a practicar un aborto, 
o sistema público ten que 
garantir a interrupción nas 
prjmeiras doce semanas, e 
deixa constáncia da vonta
de política para impedir aos 
"comandos antiaborto que 
culpabilicen ás mulleres 
que abortan". O mesmo dla 
30 o Senado ratificaba a dis
tribución da pfldora do dia 
seguinte as escolas e nas 
farmácias, nestas sen pres
cripción médica, nen autori
zación paterna das 
menores.+ 

Blair reduce a 16 anos 
a idade legal para 
as relacións homosexuais 

Coa oposición dos líderes ca
tólicos, anglicanos e 
musulmáns, o Governo de 
T ony Blair reduciu a 16 anos 
o conseritimento penal para 
as relacións homosexuais. 
Até agora a idade establecidp. 
eran os dezaoito anos, dous 
máis-que no caso das 
relacións heterosexuais. Ain
da que a nova lei dos delictos 
sexuais fora aprobada na Cá
mara dos Comuns, non 
puidera ir adiante. pala oposi
ción das Cámaras dos Lores, 
asi que o Executivo decidiu 
dar luz verde á lei sen o apoio 
da Cámara Alta. Os grupos 
de apoio aos homosexuais 
deron a benvida a unha nor
ma que remata "cunha situa
dón intolerábel".+ 
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con José Maria Aznar, é un "glo
bo sonda". "Coido que se trata de 
xustificar a sua ma consciéncia, 
de manterse en mitos que xa non 
existen porque as baixas por ma
ternidade xa non deberian supor 
nengun problema", sinala a res
ponsábel da central nacionalista, 
que asegura que as propostas 
respostan máis a critérios ideoló
xicos que a critérios económicos. 

Ás cuestións de "mentalidade" ta
mén se retire Xúlia Martínez, se
cretária de Acción Sindical na 
UGT, que sinala que "hai que 
analisar a proposta no contexto 
dos disparates que soltaron con
tra os direitos dos traballadores. 
Primeiro deron contra todos, con
tra homes e mulleres, nas cues
tións que lles doen, as dos cartos; 
despois decidiron que non era de 
abando e penalizan a maternida
de. Non se enteran de que criar 
un tillo non é cuestión só da mu
ller". Reseña Xúlia Martínez que 
estas propostas "inviábeis" res
postan a unha ideoloxia "dos que 
queren que o mundo sexa como 
antes, que as mulleres están ben 
na casa tendo tillos". "De calquer 
xeitq, por cultura xeral, hai causas 
que ainda que se pensen non se 
poden dicer en público", engade. 

Os sindicatos consideran 'iqeolóxica' a proposta do Círculo de Empresários 
Cumpríronse dous anos en Se-

1 

tembro de'sde que o Governo de 
José Maria Aznar emitiu o decre
to-lei polo que os contratos de 
substitución por maternidade, 
adopción ou acollimento estarian 
exentos de cotizar á Seguridade 
Social. O Instituto Nacional de 
Emprego (INEM) deberia abonar 
á Seguridade Social ao redor de 
10.000 millóns de pesetas palas 
cuotas dos contratos das que 
quedarian exentos os empresá
rios. O daquela ministro de Tra-

Baixas maternais, 
problema económico ou_ mental? 

. bailo Javier Arenas confiaba en 
que dos quince mil contratos de 
sustitución que se tacian ao ano 
no Estado, pasárase a 40."000. 
Daquela tanto IU como UGT e 
CCOO demandaran que foran 
mulleres as que substituiran as 
baixas, pero finalmente non s~ in
cluiu este critério. 

-0- A. ESTÉVEZ 

Custe cero. Esta é a expresión que define dun xeito achegado o 
que desembolsan os empresários cando unha empregada ten un 
tillo e se acolle ás dezaseis semanas de baixa maternal. Sen em
bargo, as baixas incórdian o ritmo económico segundo eles. Xa 
propuxeron o pasado ano reducir o periodo das mesmas, agora o 
Círculo de Empresários lanzou unha nova sonda: que sexan as tra
balladoras as que paguen através dun fundo criado co seu salário. 

Durante as dezaseis semanas que 
dura o permiso maternal, o salário 
corre a cárrego dos cartas públicos 
e a seguridade social da traballa
dora é abonada pola empresa. Se 
o empresário decide substituíla por 
un novo contrato, neste terá que 
abonar o salário e o INSS faise cá
rrego da seguridade social. Ade
mais recebe unha bonificación por 
criar un posto de traballo. 

Sen embargo, dentro das ríxidas 
condicións laborais que, segundo 

as patroais, imperan no Estado 
frente a outros países de Europa, 
tamén incluen as baixas mater
nais. Xa no 99 os empresários pro
puxeron ao Governo limitar a dura
ción da baixa das 16 semanas ac
tuais. Agora o Círculo de Empre
sários lanza no documento La re
forma laboral necesária a proposta 
de que sexan as mulleres, através 
dos seus salários, as que sufra
guen as cuotas á Seguridade So
cial durante este periodo. Segundo 
o Círculo, que deu a coñecer o in-

forme o 29 de Novembro, esta me
dida teria que complementarse 
con axudas do Governo, como 
desgravacións fiscais por tillo ou 
polos gastos de garderia. Ademais 
o Govemo central, segundo Círcu
lo de Empresários, poderia pagar 

. unha cantidade por tillo nacido. 

E que aconteceria coas mulleres 
que non tivesen tillos? A respos
ta dos empresários: os cartos 
acumulados reverterían nelas ao 
chegar á xubilación. As reac
cións suscitadas tras darse a co
ñecer a medida fixeron que, a úl
tima hora do mesmo dia, engadi
ran un novo comunicado. Mati
zaban a medida sinalando que 
seria de "carácter voluntário". 

Non á ampliación 

O Governo centrar non aceitou 

lllffNpliilM@IQMll 

até agora discutir a redución da 
baixa, pero tampouco admite o 
debate sobre a sua ampliación. 
Cando se preparaban os orza
mentos deste ano, 'ª Xunta, na 
sua consulta prévia cos sindica
tos, esc_oitou propor a CIG que a 
baixa maternal se aumentara 
con oito meses opcionais. Para a 
conselleira de Família, Manuela 
López Besteiro, é "imposíbel" 
modificar a baixa por maternida
de. Na central nacionalista subli
ñan que os dados de absentismo 
laboral ncrn apoian a "preocupa
ción" dos empresários, xa que os 
homes dispoñen de máis dias de 
baixa ao ano que as mulleres. 

Rosa Garrido, secretaria da Mu
ller da CIG, considera que a pro
posta do Círculo de Empresários, 
unha asociación que leva manti
do unha relación de apoio mutuo 

Baremos e garderias 

Un problema derivado da mater
nidade e que é subliñado palas 
secretarias da muller dos sindica
tos é o que atinxe ao coidado dos 
nenas. Para conseguir a garderia 
de balde, exíxese unha ren_da 
mensual de ao redor de vinte mil 
pesetas por cabeza, ou sexa, es
tar no umbral da pobreza severa. 
Se nunha parella teñen traballo 
os dous, o prezo das garderias 
da rede da Xunta encarécese, 
penalizando dese xeito a incorpo
ración da muller ao traballo.+ 

Coa mesma metáfora pola que testa, "ola 
de barro", pasou a significar "cabeza" outra 
palabra do latín serodio, cacculus, "oliña 
de barro" , que se con verte u no gal ego ca
cho, tamén tomou o mesmo significado 
sen por iso perder ?utros. 

O FÍO DA LINGUA 

Cacho e cachola 

escachar, escachizar, etc. Probablemente 
desta idea de "romper", aplicada a líqui, 
dos que ferven, que rompen a ferver, ao · 
mar cando rompe e á fervenza dos ríos, 
proceden cachón, cachoada, cachoar, ca, 
choeira, etc. T amén da idea de romper un 
terreo, rozando e queimando para se, 
mentar, poden vir cachar, cachela; cacha, 
rela, cacheirada ·e outras. 

Cacho conserva o sentido orixinal de 
"oliña, cazola", un cacharro (palabra deri, 
vada de cacho) de barro que servíu tradi, 
cionalmente para cociñar. Utilizamos a 
palabra na expresión andar de cacho para 
testo, "andar dun sitio para outro sen Pª' 
rar". T amén chegou cacho -denominan, 
do o contido co nome do continente- a 
denominar as causas que se preparaban 
nel, así o cacho de herbas aromáticas que 
se preparaba na noite de San Xoán ou a 
untura que se dicía que facían as meigas. 
Por transformación ·da finalidade o cacho 
fíxose un penico ou ourinol (lembremos 
a -expresión figurada mexar fóra do cacho), 

e denominou mesmo un asador de casta, 
ñas, feíto de metal. 

Igualmente, por metáfora, podemos con, 
siderar un cacho de barro a cuncha de 
certos crustáceos e -tamén denominando 
o contido co nome do continente- cha,· 
marlle cacho ao prebe ou mollo que se fai 
na da centola. 

Como diciamos cacho serviu para "cabe, 
za" e daí veñen a cacha, "o curuto da ca, 
beza", e a famosa cacheira, cachucha ou 
cachela do porco. Unha denominación 

humorístico festiva da cabeza é a cachi, 
mea, e unha expresivo,aumentativa a 
cachola. Reparemos en que o nome do 
mamífero marino cachalote procede de 
cacha, cachola. A palabra pasou do por, 
tugués a outras linguas (francés, inglés, 
español, etc). 

O antecedente latino de cacho (como o 
de testo) tiña tamén o significado de 
"fragmento ou pedazo de ola" e daí pasou 

. a significar calquera fragmento ou peda, 
zo. En galega son numerosas as palabras 
da súa familia: cachelos, cachizas, cachote, 

Podería vir tamén da idea de fragmentos o 
cacho ,"racimo de uvas, agrupadón de froi, 
tos nun talo", palabra que en galega apa, 
rece á beira de acio mais que en portugués 
é de uso xeneralizado. E daí viría cachear, 
inicialmente "andar ao rebusco" e logo, 
cun uso extenso, "percurar, buscar, remo, 
ver, rexistrar". Claro que tanto cachar co, 
mo cachear poderían proceder do latín 
*captiare. En todo caso, o español cachear, 
cun uso restrinxido a "rexistrar"' parece 
ser de orixe galega.• 
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O Constitucional terá que talar finalmente sobre a desputa 

O indulto a Gómez de Liaño 
reaviva a loita mediática e corporativa 
-0- B. LAXE 

A decisión do Governo central de indultar a 1.443 condenados 
levantou unha enorme polémica, tanto nos ambientes políticos 
coma nos mediáticos e xudiciais. A causa é que, nese paquete 
de indultados, aparece o ex xuiz Gómez de Liaño, condenado 
por prevaricador ao tentar encadear aos directivos do grupo Prisa. 
. . ~ . 

O Governo central ainda non 
deu a coñecer o texto do Real 
Decreto polo que indultará a 
1.443 persoas, pero a polémica 
estalou con violéncia desde o 

guita, que encabezara un ma
nifesto pro indulto, califica a 
decisión do PP de "barbaridade 
xurídica". 

-primeir,o· rnomento '. o ·qu~ - terra . -Pero a polémica recrudeceuse 
. que ser LJ-ñha desputa sobre a · cando se soubo que a ·intención 
- ·i'doneidade destes indultos ma- · do Governo central é que Gó-

- sivos e as· razó.ns do Governo mez de Liaño se reincorpore á 
central para concedelo (petición carreira xudicial. Aqui xa entrou 

. do Paj5a;·;:: fü1;§11 d·o. milénio, díxo- .- tamén a guerra corporativa en
se), con~rtéfonse .nunha aberta ·;·· tre xuices e as dif~rentes postu

' confrontác.'ó · polltica, mediática ·_ ras políticas e institucionais. 
e corporatíva. - · · 

A pergunta é se o Governo 
Cando :a ~Cons-ello de Ministros· central é quen de reintegrar á 
anunciol.i o ·ind1,ifto a semana ·carreira xudicial a un xuiz pre

·pasadc;i~ . nrir:i :Citou para nada o - varicador por médio do indulto. 
cáso de Gómez de· Liaño~ ·s só Neste senso están en xogo vá-
·se recoñeceu que era un dos rios factores. En primeiro lugar 
agradados a perguntas dun -~n xurídico: o xuiz foi apartado 
xornalista.· lsto xa levou ao da carreira xudicial definitiva-

. PSOE a afirmar:que se tentaba mente e, polo tanto, non se po-
sacar o indultó do ex xuiz p()lá de -indultar dunha pena que xa 
porta de atrás, amparado no ten ~umprida. Sosteñen que o 
outrb ·milleiro e médio de indul- Tribunal Supremo foi taxativo 
tados. Tamén acusaron ao PP · .xa á hora de fallar sobre este 
de tentar con· éste indulto pa- extremo, ante as alegacióos do 
g?rlle .os favores -políticns ao ;>: Ministério Fiscal. 
ex xuiz. Rodríguez Zapatero · -

. considera que e _indulto foi un-· Pero máis alá das disquisicións 
ha "manobra burda do Gover- xurídicas está en xogo a capa-
no" e Gaspar -Llamazares, ra- cidade do Governo de reinte-
chando a dinámica de Julio An- grar a un xuiz no seu posto. Os 

xuices máis progresistas soste
ñen que esta facultade non é 
do Executivo, senón do Lexisla
tivo, polo que o Governo se ex
tralimitaria nas suas funcións 
con este indulto. 

O Vicepresidente Mariano Ra
joi afirma que non é certo, que 
o único que terá que determi
nar o máximo órgano da xudi
catura, o Consello Xeral do Po
der Xudicial, é a que pasto se 
reintegra Gómez de Liaño e 
que a decisión está nas mans 
do Tribunal Supremo. 

Vários vocais do CGPJ non 
está de acorde e estudan inter
poñer un conflito de constitu
cionalidade por este indulto. 
Consideran que o Governo 
central, con esta decisión, ata
ca "a división de poder ao asu
mir funcións que lle correspon
den ao CGPJ sobre nome
amento de xuices ou sobre a 
reintegración á carreira de ma
xistrados expulsados". 

Por outra parte están as des
putas mediáticas entre o Grupo 
Prisa, cos seus directivos cla
ramente perxudicados pala 
prevaricación de Liaño, e os 
meios afectos ao PP, senlleira
mente El Mundo, que fixeron 
cuestión de honor o reintegrar 
ao xuiz ao seu posta, afirman
do que é un grande servidor da 
democrácia ao limpiar o Estado 
de corruptos.• · 

Montoro ou a inevitabilidade 
da única política posíbel 

Un dos sinos <lestes te~pos é que os que mandan 
ditan tamén como se deben comportar os que te
ñen como misión controlar aos que mandan. Krug
rrian falaba de que vivemos na era das espectativas 
limitadas. Eu máis ben acho que vivemos no tem
po das espectativas ilimitadas dos que mandan. Os 

Montoro. Este señor concibe a política como un 
maxistério. El apréndenos a nós, pobres m rtais, os 
peares básicos da economia política e n, s ternos que 
lle ficar eternamente agradecido . El fala ex cátedra e 
non teño nada máis que dicer, como diria o presi
dente de honra do seu partido, o tamén ditador de 

ordes señor Fraga. Montoro que mandan acreditan que a . 
sua condición de mandarins é 
inmanente: eles nasceron para 
mandar, e esa é a orde natural 
das cousas. Con esta concei
ción só cabe agardar.que o futu
·ro dos mandados, e tamén o 
presente, consiste en obedecer 
e, no mellor dos casos, en che
gar ao lar á ólüma hora balda- . 
do/a· e cos folgos abondos para 
se mergullar no programa de 
Sardá prontos a esmiuzar o fe
nónemo T amara. 

' . Montoro emprega 
emprega unha arrogáncia sen 
límites, cómo as espectativas 
de todos os que mandan. E a 
razón <leste carácter inabarcá
bel da sua fatuidade radica en 
que o señor Montero sabe, e 
ninguén ousa discutir- llo, que a 
sua política é nesta altura his
tórica a única verdadeiramente 
verificábel, isto é, a única que 
os que mandan toleran que se 
leve a prática. El non quer per
suadir. Simplesmente asinala a 

unha arrogáncia 
·sen lím}tes, 

como as espectativas 
de todos os que 

mandan" 

Segundo as espectativas ilimi- ·. 
tadas dos que mandan, a oposi
ción é un estorvo, unha pexa 
que era ben mellar suprimir en orde a garantir a 
necesária eficácia da empresa (os que mandan no 
Govemo consideran que mandar nun país é coma 
dar ordes desde a Patronal). A oposición si ·que de
be limitar as suas espectativas. Debe ser unha opo
sición tranquila, asi que o máis probábel é que Za
patero estexa facendo ben o seu traballo. 

Este longo exór}:!io é pertinente para ilustrar o com- . 
portamento político dun.personaxe senlleiro do Go
vemo Aznar, o ministro de Facenda, Cristobal 

inevitabilidade da única políti
ca posíbel. "Nos próximos 
quince anos, a ver quen é o 
partido que defende unha suba 

de impostas", afirmou recentemente na Comisión 
de Economía e Facenda do Congreso. Nas bancadas 
do PSOE ninguén moveu un músculo da face. 

Non .é por ollar-nos no embigo, pero alguen si 
que se .lle arrepuxo ao señor Montoro no Congre
so. Foi un deputado galega, nacionalista, Carlos 
Aymerich. "Vosté non me ten que dicer a min 
como eu me teño que comportar", veu-lle dicer o 
naso compatriota. Montoro tampouco moveu un 
só músculo da sua face. • 
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O· governo do socialista Lagos desoe os laios dos militares 

A xustiza chilena acurrala a Pinochet 
-0- Cé:SAR LORENZO GIL 

O único fio solto que deixou 
a brutal ditadura de Pinochet 
pode conducir o xeneral á 
cadea. Mália que segue para
lisado o auto de procesa
mento contra el polo xuíz 
Juan Guzmán, cada dia pare
ce máis incuestionábel que 
o militar participou, como 
autor intelectual, no asasina
to de 75 opositores no mar
co da "Carav~na da morte" 
de 1973. O presidente da Re
pública chilena, Ricardo La
gos, non aceitou as presións 
das Forzas Armadas para que 
intervise no labor xudicial. 

O início do procesamento a 
Augusto Pinochet supón un pa
so definitivo no longo camiño 
da Xustiza para fechar nun cár
cere o ditador. A decisión de 
Guzmán non deixa de causar 
sorpresa nun país afeito a dei
xar sen castigo culpas dos 
seus estamentos militares. Es
te fito xudicial ten que emarcar
se na nova dinámica de revi
sión de actos da etapa pino
chetista, cuxo principal antece
dente foi a retirada do foro de 
senador ao próprio xeneral. Só 
hai unha sombra no proceso, a 
parálise do auto por parte do 
Tribunal de Apelacións, que 
considera necesário resolver 
antes do arresto domiciliário o 
seu pedimento de amparo. 

Contodo, Chile está diante 
dunha das probas máis difíci
les para a sua fráxil democrá
cia. O poder militar é moito, 
gracias sobrefodo ás áncoras 
que Pinochet deixou na Consti
tución que rexe actualmente. 
Os seus dirixentes xa protesta
ron publicamente polo que con
sideran "un acto ilóxico e peri
goso" para o futuro do país. A 
sua mellor arma é a convocató
ria do Consello de Seguridade 
Nacional , un foro rexistrado na 
Carta Magna no que teñen tan
to poder os xefes da milícia co
mo o presidente da República, 
criado para darlles a solenida
de oficial precisa ás suas desa
vinzas cos políticos. 

Mais diante, os militares están 
atopando unha dura resistén
cia ás suas demandas. Ricardo 
Lagos non quere nen oír talar 
dese consello e simplemente 
non responde ás demandas 
convertidas en laios da institu
ción armada. Para o presidente 
socialista, "Chile está prepara
do para facerlle fronte á xusti
za., ainda que esta remexa no 
pasado". O arresto ordenado 
por Guzmán coincidiu coa visi
ta de Lagos a México, para a 
investidura de Vicente Fox co
mo novo mandatário, excusa 
perfecta para deixar correr o 
tempo e calibrar até onde che
ga a rábia militar. Entre
mentres, através do próprio 
pulso social e mediático, o seu 
gabinete contempla fachendo
so como o posíbel xuízo a Pi
nochet non causa as acesas 
manifestacións que comoveran 
o país canda a detención do di
tador en Londres. 

A tarefa de Guzmán vaise en
frontar a moitos atrancos nos 
próximos dias. Desde o sector 
da xudicatura nomeado por Pi-

nochet xurdiron as primeiras 
manobras para retíralo da vida 
xudicial. Arestora hai un recur
so de inabilitación que preten
de. apartalo do caso da "Cara
vana da morte", ao considerar 
que o maxistrado está dema
siado implicado na causa que 
está a instruír e pode acusar 
imparcialidade. 

Por outra banda, os democris
tiáns, sócios de partido de La
gos, queixáronse publicamente 
da atitude de Guzmán e repro-

baron "certa urxéncia" coa que, 
segundo eles, se están a facer 
as cousas en relación a este 
caso. 

· A dia de hoxe, os avogados de 
Pinochet séntense felices de ter 
lastrado o exercício da xustiza 
grácias ás suas estrataxemas. 
De momento, conseguiron que 
o ditador poida continuar en li
berdade, lonxe do duro trámite 
de cumprimentar a ficha policial, 
coa oprobiosa foto de frente e 
de perfil.+ 
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Jacques Chirac e Gerhard Schriider. 

EspaQa perderá un comisário a cámbio de figurar no grupo hexemónico 

A capacidade de intervención milita·r, 
principal obxectivo 
do novo· tratado da UE en Niza 
*G.L. 

Alemañ_a quer un tratado da 
UE que teña en conta a nova 
organización territorial do 
continente. Como no primei
ro decénio. do século XX, 
unha Alemaña integrada e 
coa área de influéncia ex
tendida ao Leste inqueda 
aos demais Estados que, 
por boca de Franza, dinque 
as cartas xa foron repartidas. 

Alemaña invoca o princípio de 
representación democrática e o 
respeito á sua nova realidade 
para cambiar a entente de po
der entre Paris e Berlin que é un 
dos princípios básicos da unión 
dende a ·CECA e o Tratado de 
Roma. Alemaña tiña no consello 
de ministros da UE os mesmos 
dez votos que Inglaterra, ltália e 
Franza pero o seu censo cam
biou de pouco máis de corenta 
a 82 millóns, fronte aos france
ses que son 58 millóns cunha 
demografía en debalo ou os in
gleses que non chegan a 60 (a 
povoación de 1980). En 1957 a 
maioria cualificada da CEE re
presentaba ao 70% da povoa
cion pero hoxe, con quince Es
tados asociados, a maioria re
presenta a case o 58% dos ha
bitantes da Unión. 

Un atentado 
contra a democrácia-

Para Berlin é un atentado con
tra a democrácia que a maioria 
cualificada poda representar na 
Unión ampliada a menos do 
50% dos cidadáns comunitá
rios. Os cinco Estados grandes 
-o español entre eles- queren 
que o número de- votos se co
rresponda co peso demográfi
co. O obxectivo de Madrid é ter 

votos para poder bloquear un
ha decisión do Consello, me
diante acordo con dous dos 
grandes e a sua estratéxia pa
sa por apoiar a ampliación da 
representación alemá para ficar 
a unha distáncia relativa seme
llante dos outros tres grandes. 
Neste obxectivo, Madrid e Ber
lin estan dacordo en bloquear a 
proposta dos sócios menores 
de ponderar para o aspirante 
polaco un peso en votos seme
llante ao de Alemaña. Holanda, 
con quince millóns (sobre unha 
superficie semellante á da Gali
za), emprega argumentos se
mellantes para acadar máis pe
so que Bélxica, que ten 1 O mi
llóns. 

A cámbio de figurar entre o gru
po hexemónico da UE, Madrid 
está disposta a renunciar a un 
dos dous comisários que ten na 
Comisión. O Estado español fi
caria cun só representante, que 
é a medida que reclama!) Portu
gal, -Irlanda, Suécia e Austria, 
partidários de que cada Estado 
figure no governo da UE sexa 
cal for o número de paises que 
ao final entren. 

Coma na reunión para o Trata
do de Amsterdam, a posición 
española caracterízase pola fle
xibilidade en aspectos que afec
tan ao funcionamento futuro da 
UE. A progresiva capacidade 
que o novo direito comunitário 
terá de influir sobre o funciona
mento interno de. cada Estado 
preocupa máis aos asinantes 
dos Tratado de Roma que aos 
sócios que ingresaron máis tar
de, como España. O governo 
conservador español parécese 
ao seu pre~edente social-demó
crata no seu marcado critério 
dual, xa que insiste en que a 

sua norma básica interna, a 
Constitución de 1978, xa non 
pode ser perfectíbel, sobre todo 
no que se retire á organización 
territorial, pero a norma de go
verno da UE é mudábel mesmo 
nos aspectos de reparto de po
der interno que poden cambiar a 
relación entre Estados. 

Un destes cámbios vai ser o 
que reclaman os estados hexe
mónicos despois do fracaso da 
UE na lugoslávia, co conseguin
te reforzo da OTAN e a erosión 
que era de esperar no proceso 
da unión económica e monetá
ria. A UE comprende a necesi
dade dunha forza de coerción e 
quer criar mecanismo perma
nentes para governar a forza de 
reacción rápida asi coma as re
lacións coa OTAN. A intención é 
que o Comité Político e de Se
guridade acampe nas crises e 
nas situacións e emerxéncia de 
par do Mando Aliado para Euro
pa, que foi quen na crise da fe
deración iugoslava governou 
dende Virxínia (Estados Unidos) 
as actuacións militares. 

No salto de 15 a 28 sócios, a 
OTAN tamén ten algo que dicer, 
como por exemplo que se con
ceda a Turquia (sóCio da Alian
za cun protagonismo crítico a 
prol dos Estados Unidos en 
Oriente Próximo) condición de 
observador dentro da Comisión 
en casos de emerxéncia. Agás 
Chipre e Malta, os outros paises 
que comezaron negociacións de 
ingreso forman parte do plano 
de desenvolvimento económico 
dirixido dende Alemaña para in
tegrar no sistema capitalista ao 
Pacto de Varsóvia: Polónia, 
Hungria, Eslováquia, Chéquia, 
Letónia, Lituánia e Estónia, Ro
ménia, Eslovénia e Bulgária. • 
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A ·loucura 
das vacas tolas · 

A Encefalopatía Esponxiforme 130-
vi na máis coñecid~como o mal 
das vacas tolas, é u ha clara con
secuénda das med das liberaliza
doras dq governo da Sra. Marga
ret Thatcher, ao permitir que as 
empresas que se adicaban a pro-
6esar os resíduos de matadeiros 
par~ fabricar fariña de carnes, bai
xaran as temperaturas de trata
mentos e se suprimisen certos di
solventes utilizados 'coa finalidade 
de facer máis .segur? o proceso_ 

Razóns p¡:iía tomar tales medi
das?, aforrar dineiro en tratamen
tos e así, obter un maior benefi
cio, sen importarlles para nada a 
seguridade dos consumidores. 
Foi asi como apareceron as pri
meiras Vacas tolas no Reino Uni- . 
do en 1988 chegándose a contar · 
177-465 casos ata o día de hoxe_ 

A maioria dos problemas que 
padece a alimentación son pro
vocados por defraudadores, co 
fin de obter maiores beneficios ' 
para as suas empresas; aí es
tan o aceite de colza, as dióxi
nas nos polos Belgas, onde se 
mesturan aceites industriais cos 
desliñados á alimentación. 

O 6/03/1990 a Comunidade Eu
ropea informa aos seus mem
bros sobre a Encefalopatía Es
ponxiforme Bovina e dítanse as 
primeiras directrices na loita 
contra esta enfermidade, e o 
27/06/1994 proíbese a utiliza
ción das fariñas de carnes nos 
pensos de ruminantes como 
medida de prevención. 

Neste país ninguén tomou en sé
rio as recomendacións da UE. O 
Governo Central só fai declara
cións triunfalistas, " ... nós non te
rnos vacas tolas, non nos pasará 
o do Reino Unido, aqui tomáronse 
todas as medidas ... " e as Autori
dades Galegas co seu populismo 
de sempre ... " " ... e as vacas só 
pastan nos nosos prados .. . " Co
mo se o penso fose unha aberra
ción na alimentación dos animais! 

1 

Dicer que todo esta controlado, 
cando Galicza é unha das rexións 
que máis vacas importou dende 
Europa nas duas últimas déca
das, é unha irresponsabilidade. 

Dende o pa~ado 29/06/2000 co
ñécese que a partir do 1/10/2000 
todos os Estados Membros da 
UE deben retirar os Materiais de 
Risco Específico (MRE), garan
tindo que estos produtos sexan 
destiñados a unha incineradora 
ou unha indústrla de transforma
cións autorizada: 

Son considerados MER, o cráneo, 
incluidos o encéfalo e os olios, as 
amígdalas, a médula espinal e o 
ileón dos bovinos de máis de doce 
meses. Asimesmo, a cabeza in
cluidos o encéfalo .e os ellos, as 
amígdalas e a médula espinal dos 
ovinos e caprinos de máis de do-

. ce meses; así como o bazo nos 
ovinos e capri.nos de todas ·as ida-

• des. Ademáis, consideranse MER 
os cadáveres dos bovinos de máis 

, 
1 de doce .meses, dos ovinos e ca-
prinos de ealquer .idade. 

E hoxe cando apareceron os 
primeiros casos de Vacas Tolas 
atopámonos que en España só 
existen cinco empresas que se 
adican á destrucción dos MER, 
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.unha das cales ameaza con ce
rrar o alcalde do lugar onde fun
ciona, por queimar éstos despo
xos animais ao ar libre. 

Tampouco todos os matadeiros 
reúnen todas as condicións para 
cumprir coas normas, como a 
de habilitar un 
local para de-
positar sepa-
radamente os 
MER e as au- O problema 
to r¡ idades te
ñ en que ce
rrar alguns 
deles. 

Por outro lado 
os veteri
nários que te
ñen que para
lizar a Inspec
ción Sanitária 
atopánse sen 
médios nece-

concemeao . 
sistema 

/ 

neo liberal, 
que prima gañar 
diñeiro 
sen importar 
odemais. 

sários para facer a sua laboura 
con certa seguridade, ademais 
asígnanlle uns soldas irrisórios 
para o traballo que teñen que 

. realizar. 

Hoxe as Autoridades Sanitárias 
para curarse en saude fronte á 
opinión pública, propoñen prohi
bir a utilización de proteínas ani
mais (incluidas as de pescada) 
na alimentación dos animais de 
abasto.ia partir do 1/01/2001. 

Un pergúntase porque tanta 
proibición sen argumentos cien
tíficos, neste momento, cando ti
veron desde o ano 90, para re
solver esta situación. 

De cara ao gran público faise 
aparecer os pensos como cau
santes de todos os males, sen
da estos os que permitiron subir 
os níveis de produción e hoxe 
se pode consumir proteína ani
mal a un prezo económico. 

O problema que nos atañe non 
se debe ás debilidades do sis
tema de produción intensivo 
como sinalan alguns, s.enón ao 
sistema Neoliberal, onde se 
prima o gañar diñeiro sen im
portár o demais. 

Aquí os únicos que frolan as 
mans, coas proibic,ións Europeas 
son as Multinacionais America
nas que controlan o mercado da 
Soxa, xa que as proteínas ani
mais terá que ser substituida 
maioritariament8 con máis soxa, 
cuxos prezos subiron nestas 
duas últimas semanas un 50%. • 

. ÜMAR CONTRERAS FLORES 
{A CORUÑA) ' 

(A\ fjrre 
Sé>r\ d~ · 
~top·)· 

Dúbidas 
sobre Euskadi-._ 

Que a situación política en ,Eús
kadi é convulsa non é yr:i--descu
brimento, sen em___bárgo, quen 
aquí traballamos no eido da in
formación debemos facer algun
has pontualizacións sobre falsas 
ideas que se proxectan · á opi
nión pública. ETA, como é ben 
sabido, é unha ameaza para a 
maior parte dos cidadáns bas
cas, e nós, como xornalistas, 
somos un dos sector.es que 
májs perigo corremos hoxe por 
hoxe. Pero a miña intención non 
é talar sobre o risco. da ameaza 
que supón ·ETA para o pavo 
basca, que é, tristemente, ben 
coñecida, senón outra ameaza 
que xurde desde hai algun tem
po. Un perigo. sibilino, nímio, 
que é o da perpa progresiva da 
palabra, da opiJ1ión dos informa
dores. Ese pengo vén dado pola 

• r • 1 .. , 
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e .za, eJ.úi Jo-ttoio-~ 

gadoupa do chamado pensa
mento único, que para min é 
pensamento simples. O pensa
mento do diálogo baixo as mi
ñas condi-
cións, o pen-
samento - de 
quE3 o na
cionalismo 
enxendra vio
léncia, pero o 
naCionalismo 
periférico, por
q ~e o na
c i10 nal is m o 
qu.e máis íllOr
tes causou ;ao 
longo da h1is
tdria, o espa
ño I; ese xa 

- non! enxen'dra 
·violéncia. · 

Os que nos 
negamos a 
plegarnos ás 
dire_ctrices qu~ 
desde a Mon--
cloa, o centra-
1 is m o exacer-

Como é posibel 
que un Estado 
quesefai 
chamar · 
Democrático e 
de Dereito 
permita que o 
90% dos meios 
de 
comunica~ión 
estén baixo o 

•/ 

poder do partido 
govemante? 

bado, se envi~n. somos descali
ficados practicamente a diário 
polos sicarios de Aznar e Mayor 
Oreja. E o pior, como dicia o de
mo Arzalluz hai uns dias, é que 
as mensaxes que chegan aos ci
dadáns a diário. fan que a xente 
acabe crendo que o somos. Que 
somos cómplices de ET A , como 
se di de partidos políticos con in
tachábel tradición democrática 
como o PNV (cousa que outros 
non poden dicer), como se di de 
organizacjóns legais crimina.liza
das sistemáticamente sen pro
bas nen sustento real, cando re
xeit.amos a sua violénci~ por riba 
de todo. E todo isto,_ segundo a 
miña opinión, está motivado por- · 
que o Estado español é un Esta
do sen tradición democrática. 

A min xúrdenme vái'ias pergun-

'Desgraciadamente 
hai quen non entende 
~inda .que este Marco 
.Constitucional que · 
celebramos, é un espazo 
de convivéncia e de 
diálogo". A crítica está 
nyn,dos bandos que se 
pu_blicaron da prensa. 
galega co gallo do seis 
de Decembro. 

Os viciños de Biobra, 
en terras de Rubiá, por 
exemplo, buscaban 
acordo sobre unha 
cal'eira que vai traballar a 
empresa Cedie. Na 
véspera da Con.sUtución, 
chegaron 50 especiais 
de León armados até os 
dentes e mallaron neles 
sobre a lama para 
abriren paso ás 
excavadoras. Entre 
xuramentos, un dos 
desarmados berrou 
Diálogo, diálogo! 

Mais o delegado do 
ministério do Interior, 
Arsénio Fernández de 

1 Me~a. sabe que lmha 
r 1 cou'sa é o diálogo e 
1 outr~ o dialogo-trampa. 

· .. •, J; l ""', .. • J .:'e 
_, - ... ' "' .t \ ~ • ... " .... ,.¡ • • "' , 

• 



~I 

a.) 

J 1 

20 
fernández de Mesa 
/proclama que Fraga, , 
González e Tarradellas 
foran exquisitos no sey 
diálogo polas 
liberdades. E elegante 
o Rei. 
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tas: Como é posíbel que un Es- Penso que é necesário facer un 
tado que .se fai chamar Demo- pequeno repaso de como suce-

. crático e de Dereito permite que deron os feitos e cales ~on as r~-
o· 90% dos meiós de comunica- alidadas. Os terreas _da Bouza 
ción.estén ·baixo o poder do par-., _. Sul .n.~ SUélgrand~ parte (!46.327 . 
tido g~yernante? Oómo é posí- m2J son zona vérde desde que 

Exquisitos~ bel que ese partido lle esixa a asi quédou estabelecido no PE-
delicados, agudosl ~. J., outros partidos políticos acatar ~I, do 1993_ Neste .. ~lana E~pe-

. elegantes e f.in©s, pero;· · _ as suas id~as para comezar un c1al de Reordenac1on lnt~r.10~; 
diálogo que reclama a abruma- contémplase unha zona ed1f1ca-

como non preveron as dora maioria .da cidadania para bel, patrirriónio do Concello, de 
previsíbeis ·maldades ~ superar 0 problema quemáis-lle cinco parcelas e que están pen-
dos tramposos? Outras preocupa, o terrorismo? Como é ,,. sadas para conseguer zonas 
-constitucións están.a posíbel que o personaxe p(lblico' · verdes noutros pontos da ~idade-
ser reme.nd~das desde máis ·valorado sexa ese que ou para outros .f1ns que os gover-

\.A controla a Policia, e ademais o nantes elixi-
hai ceritos de anos para 'taga cut/ha brutalidade desme- dos por todos 
c«!>hxurar as trapelas dos surada? Comg é posíbel que,un · consideren 
inimigos das home ·qu.e estivo inserido E'.n ·su- ~áis benefi- É que 05 demais 
liberdades. cesivos {)ovemos dunha d1tadu- c~oso para o~ - . •N _ • 

ra apareza hoxe aos ollas do vigueses e VI- VIClnOS non 
,I 
, 1 Máis marcic:d, Meilán 
1 Gil lembra para o 

m~ndo com<;> un exem_pl? de df:'.- guesas. ternos direitoa . 
mocrata? Podeme alguen expli-
car por· que se trata de deslexiti-- Pero lonxe do que o Concello, 
mar a un governo elixido demo- que poidamos t · d . 1· aniversário a renúncia 

,./ 1 · dos apóstoles da 
1 Transición. "Respeito o 
1 pasado e '8.cato sen 
1 reticéncias as nosas 
1 leis fundamentais':, 
I · berraba Meilán nas 

· 1 últimas Cortes de 
Franco, nunha boa 
medida do sacrificio 
realizado . . 

craticamente polos cidadáns : a pensar os go- a raves e 
un lehendakari ªº que apoian vernantes da permutas, nos 
medio millón de sufráxios, men- co rpo ración poida conseguir 
tres que ao líder da oposición o anterior cede-
apoian douscentos mil? Alguén ron este p_atri- zonas verdes, 
que se teña lido integramente o mónio, permu- ed'f' 'be" ? 
Acor~fo de Lizarra pode dicir que tándoli'o ao OU 11ca IS. 
non está suscrito sobre bases proprietário 
democráticas? Alguén no seu . dos. terreas 
sano xuim pódeme explicar e.o- polos que pa-
mo é posíbel que un meio .de sou_ o Cinto na . 
comunicación que s~ autodeno-: · ,zona de Miraflores, cando quen , 
mi:na demócrata, faga apoloxía . . trña que indenizar a este señor 
da cadea perpétua? Isa é incen- era o· Ministerio de Fomento. 
tivar o sentimento democrático? Convén salientar que no Pleno 

lnfQgrafia avanzada que se· ap~obou, tivo os votos a 
nas páxinas de La Voz Deberiamos ~er conscientes de favor do Partido Popular, a "abs-

que aquela p'ersoa que· decide tención" do Partido Socialista 

As zonas verdes son unha ne
cesidade principal nunha cida
de, asi como, tamén, que esta 
necesidade debe estar .distri
bu ída de tal xeita· que poidan . 
gozar delas toda a cidadania. · 
Pero tan importante, ou incluso 
máis, é facilitar os médios para 
que se . constr~an. vivendas, so
bre todo para aqueles cjue non 
a teñen.+ · 

MIGUEL\ PÉREZ GONZÁLEZ 

Folga de ·persoal · 
funcionario 
Como traballador da adminsitra
ción pública e unha vez tivo lu
.gar a folga de dous días, quero 
facer manifesto o seguinte: . 

As folgas e manifestación,_s son 
dereitos incuestionábeis das ·tra
ballado.ras e traballadores. 

Os motivos para que existan fol
gas e manifestacións son cons
tantes en todolos ámbetos labo
rais , e son as únicas armas le
gais coas que contamos para 
loitar polos nasos dereitos na 
busca dunha millora nas condi-
cións !abarais. - · 

Hoxe por ~axe, o persoal das 
administracióñs publicas, leva
mos muito tempo cos salários 
conxelados e 1sto está a reper
cutir seriamente no persoal que 
ocupamos os postas baixos. 

de Galicia: nun militar en ETA conscientemente', óbr~ro Español, e os votos en 
mapamundi, Cuba fffiQ_o asumindo todas as canse.- co.ntra! do-Bloque Nacionalista -Hai por tanto, dende hai moito 
aparece sin alada coma cuéíl:cias., incluso a mofte. Nen Galega. É curiosq 

1

que .daquela tempo, mot·ivos abando para fa-
país de alta 1 a cadea perpétua nen'-Í.{}c~0so a non se-m~nifestara ninguén ante cer taigas e manifestacións ; 

pena de ·marte, causa que xa tal atropelo. agora ben: 
1 militarización. Os acontecia ¡no franquismo, o fa-

1 Estados Unidos (o· país rán bótar-se atrás. A m'jñfl últi- · Asi chegamo~ á situación actual, As decisións para ir á taiga ou 
I' m.a~· . qrmado do · · ,. ma perguntá: E por que' non o · na que os veciños da zona da as manifesta-
1 planea), o.· on. Apárten. s~ diálogo? Se alguén ten respps- Bauza Sul, maniféstanse para C·ións deben 

1 tas racionais ·para estas duvi- conseguir que non .se edifique na partir de de-
l · q'.1¡1e af ven .O )$_Ornalismo das, prégo-lle, mo faga chegq'r. + . ~ona. edific~bel. De verdade que cisións asam- 1 ·As dec"ISIOllS", 

1

t 1 : bliformático do Século-. · :. · · · .f · :' ·~;on conscentes de que a sua rei- b 1 e á ria s do 
f ·xx.i! . ·' . 

1 
' -~ .:.,pANIELÁ\-+ .. AJl.¡Ezl,,oPEz: . . vindicación · s~pónqcieoconcello cor.ix~nto · das parairáfOlgaOU 

1 · 1 ·· te.fía. ·qu, e indenizar·ab p·:rop.rietário traba.lladoras , . 
·· ! ·...: dos ·\arreos cuns 2.000 :millóns de · 'e traballádo; ·.as ' · 
1 "t;)s -historiadores,. . A s¿lidariedade dos PeSetasfDecátanse que ese tipo ;res. ·:' 'manttestacións 
1 trataron a Reforma : ·de gasto supón que o concello de 

- 1 . Política'cunn'k visión . ·\riciños da Bauza Vigo nC>n poderia facer hengunh? A actuacíon deben partir:de 
1 . , inversión durante 111áis de ún dos c.ham_ ·a- · decisións : 
l.. compracent~; os autores S 1 a'no? Pénsaron- vostedes na ne- dos s1nd1ca- bl , . d' 

de ficción, deror1"unha · ' U ~esidade \ ql!e tern a nasa Gidade tos d~ clase , asam earias o 
1 aguda Vl·s1'0'n cr'1't1'ca de t.erí.eós nos qué se poidan . CIG cc~o t ·'d Desde o meu ponto de vista to- · . -. · d , " r1 ' ' conxun O as 1 deste periodo". Ao mo viciño do Calvário non podo, construir viven, as en rexime r ª · UGT, U O', I dd · 

cooper,atiVas, ou vivendas o- CSIF, ' ANPE, trabala . rase 1 profesor da Autónoma. por máis qu~ o in,. tent~, com_- ' ci::iís? ~ tanta a necesidade ue STEG ·mpo b 11 d 
. 1 de Barcelona Fernandb" pre~der q.u~- e 0 ql!Je ~sta ª mo . te~en ije. que a zona ve~de ñendó, ~end~ tra a ,a ores. · 
1 ; · Vall~) só He falta dic~r--. , . v~t aos vicin.os dé/ Coia e~ re!a- que oqri~an, (que non é pequ as su as di-

. 1 c1on. c~a Bo~za ~I; ~n Vigo. A se amplie neses metros cadr · ~s r e c c i ó n s , 
_· }. ,, 1 '~~~ :~$ hj.s~~ri_a9,~!es '·, , . sua at11ud~ , mspl.1daria Pé3:rg. co edificábéis aprobados nu'l PE I? h · f 
:' l ..... ;n1rar-0p ;,máf~:·W~9-/º .. ·/ ,r~.~t~ .. gá citfad~ .e ª mani13jula-, · ;Son conffiicentes g~ que te.ríéJ .. gs· - cf0i~~~n~~í\1~a11~1L!~~fó~ ~~; 
1 escalafOn é;¡UEf'para .~~- .. · cion - .~a qu~ ~st:a~ se~d.o ob>lec-· : ,qu·e Rªg~rtodo~~f1~J,A~$}f'Yj'" · 0Qn'poc{er:i,6s ' ~on$ent1r. \ ,. 
1 l.d d. "É . " to,._son as urncf~ raz~~s _q.ue se~ i.' auesas ~ · ~,se P.rGpnetar10, au13 . 

. . req 1
\ ª1 . ~ · · c~~J_Q,~o:"- .. · . m~ ._ qcorr.en P~, ra ª. xphcar. o que .~~ g· altnente t·eíJ d1reito a c. onstrbir. ,· . . , - - ., . . 

\1 .. come t~ .• , _, ,<, , - , .. ~ . está a acontecer, 'ase un m1·11o"n de pesetas por .. Estas decisións verticais, onde 
os que mandan os sindicatos 

!lietro cadradb·? Que hos queda impoñen ·a sua ei ao persoal 
por facer aoi .que vivimos 'nou- afex;tado, p'of e tas decisións 

' tras po.o.a~,,con;i.9 por exe~~lo .nQ {'s~xan_ o~ ,pgr:i a 'liados aos_ ~in: 
Calv~no? E que ,9s dem~.íS v1c1- diG.ato~),,,s9 se p -~ til~~r pe di-
¡\os non -terT)os d:ireito a ·,que o tarorial por non tlarjugar o de-
Goncello, através de permutas, baté nen á dis repáncia; éo?s 
nos1poida cbr:iseguir zonas ver- suq..s deéisións, atan de mans a 
des( G?u._edifü;~~~e~s? Rec;órdolles ,q¡ien, coma mi , :considera que 
aos. v1c1~os s?h?ar~s da !Bauza si hai IT)otivos p ra loitar por un
que aqu1 tamen pag;imos bs no-·· ha mi!lora labor 1, pero non está 
SOS; imposto~ . disposta ~ QO. ungar' con . rodas 

de níuiñq aind que as hóstias 
, a·s repartan qt¡Jen dí chamarse P6c!te que ~lguéri dea algunhas 

l
solbcións, cbmo permutar' os te
rrelos edific~bei~ d~ste :señor . 
noutra zona da cidade, causa 
• 1 • 

-que xa manife~tou non es~ar de 
a~ordo. Pero ainda que as1 fose, 
nbrn lles parece que seria unha 
ma: xestión., por parte dos quH 
goyernan a cidade de Vigo, que 
se ./P9irderan un? terreas edif~cá~ 
beis <l:oa neces1dade que existe 
deles ~ ~ecórdolles que é un .do~ 
patitos que elevaron os partido$ 
nos seu's programas. 

.J 

• sindicalista. 

Estes sindicali . tas \pactictas, de
mostran asi u ·ha vez máis que 1 

para o único q e nos precisan é 
para que nos omportemos c6-
ma borregos · con perdón para 
estes animai ) seguindo aos 
pastores nam · ntras estes co
bran yr1s salá 1ios millonarios a 
canta nosa. ; · _ 

Na universid~de de San~i~go 
• . •· • ~ ; • ., • 1 
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(lugar onde eu traballo) nen tan 
sequer se dignaron a convocar 
unha asamblea para fa({.er che- · 
gar ao persoal os motivos da .: 
taiga, limitám;iose .a ~Miar por 
c::oáeo unha simples notifica
ción. Curiosa actitude cando 
hai _un ano nas ~l~icións. sindi
cais estes sin.dicatos prometian 
convoc~r reguJarmente aq per- . 
soal ás asambleas, pero u.nha 
vez máis demóstrannos que o 
único que lles interesa é o naso 

· voto para asi poder chupar 
mais dos pr.esupostos do Esta
do (é dicer; chupar do pavo). 
'Con estes "fl,migos", para. que 
queremos ini'migos. • 

EDUARDO LORENTE ANDRADE 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

Diguem no 
O derradeiro sorteo dos. quin
tos (que nen a décimos chega
ron) deu un , novo pulo á pro
gresiva homoxene~ación dos 
médios de d&sinforrnación. O 
tratamento da notícia conver
tiuse nun parte publicitário das 
"excelsas vantaxes" formati
vas , económicas, igualitárias, 
humanitária9 ... do "novo" exér
cito profesional do Estado es
pañol. Soaron ao un~ono ima
xes de soldados con cativ@s, 
moz@s mecánic@s e informá
tic@s, avións de "última xene
ración" pilotados por mulleres, 
sorrisos cor caqui enchoupa
ron e enchoupan televisores. 
Cartóns publicitários , prensa, 
mesmo autocarros que inva
den , cal cabalas de Traía, vilas 
e cidades. Na xeira dos bailes 
das máscaras da información, 
o exército cobre a sua real fa
ciana, festexando o eterno en-
troido·. , · 

Disfraza unha imax'e social
mente despres.\ixiada (non es
quenfamos a exemplar e con
tundente· resposta do povo ca- · \ 
ta'l~n co ga,llo do fr1:.1strado _des-
file' militar d Pji~~do-)~7 de , M~~g . . _¡ ~ 
en Barcelona); ·d1sfr¡F~ un~ b~11~¡·f.1 ; ~ 
cismo imperialista ótanián bai ~ P . ! 
xo a. perversión dun humanita
rismo ignominioso; disfraza un 
gasto que resta orzamento aos 
servizos públicos (que escan
dalosa dpropdación de máis do 

· 40% do de9,mado a l•+D ou a 
zoofóbia do~ "L9'opard"); exér
cito que agó-
cha,,· e non 
t.a n to ,. u n h a 
nova ~lea~a 

' de éncldoRe
dismo Álvailez 
te n t a n d'o ~ n -

1 

xectar a1:is
creción v ci-
nas · " a
cionais" ue, 
nestas n ites 
de:·ns6hio, 
apr ,éntanse 
cq a pantas-

~
s azuis; 

s ti tu ció n: 
e disfraza 

un feminisrTio 
entendido có-
mo a "mascu-

Oexército 
disfraza coma 
~luajóti Uf\lha · 
profesi · nalizaci 
ón que rematará, 
entre tantas 
outras cousas, 
peneiran~ 
s0cialmente á 
tropa. 

l
linización·cas- ·-. 
~rense" para to~~s; que disfra~_) 
.za coma soluc1on unh~ profe- ·" 
sionalización que rematará; en-

1 .tre~· tantas outras cou,sas, ~enei-
ra do socialmente á/tropa. 

t • ' ' 

1 

Facemos nasa a canción qu~ 
Raimon censurq.do polo cracia
sáurio Fraga: "N'o, jo die no. No
saltres diguem no. No sorn ~'ei
xe món!"+ 

PAULO }ABLONSKI GARCIA 
1 (INSUBMISO) 
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Os µ.ovos grupos de rock no.país do folk 
St1ltyWater, Trut 69, BushDoctors ou ·· 

;' ·- ~· 

The Mary"s Green]ungk son algunhas das novas bandas 

* CARME VIDAL 

Cantan en inglés. Cháman
se en inglés. Son moitos e 
os seus compoñentes moi 
novos, case todos homes. 
Tocan onde poden e como 
poden. Disfrutan no esce
nário. Todos gostarian de 
poder adicarse profisional
mente ·á música. Laianse de 
non ter circuitos para darse 
a coñecer. Salty Water, 
Trut 69, Bush Doctors ou 
The Mary's Green Jungle
son algunhas das bandas 
que están a participar no II 
Festival Rock Cabo Sam 
Lourenzo que se celebra os 
dias 5, 6 e 7 de Decembro na 
Sala Nasa de Compostela. 
Unha mof tra do interminá
bel elenco de grupos rock. 

No Grave ensaian cinco grupos 
de música r~ck. Un deles é The 
Mary 's Green Jungle , unha 
banda que leva tres anos tocan
do e ten edi ado o traballo "Sa
las for a ha~py day" polo selo 
independiente Toxic Record. 
Cinco son os mernbros do gru
po con idade que van desde os 
22 anos até o 15 que ten o no
vo guitarrista, Fan punk-rock e 
power-pop. P~r que todo en in
glés? "Polo sbn, corno a nin
guén se lle. oc~_rreria cantar fla
menco en mg~es, c:arnpouco cae 
ben o punk zoutra lingua". 
Marcos, voz d The Mary 's .. . , 
lamenta que inda non sexan 
coñecidos de pois do tempo 
que levan toe ndo. ''Non hai 
apoios, conseg irnos as actua
cións por amig s• pero facemos 
o que nos gusta Queriamos to
car en Alemafi. pero non co
brimos os gast s. Manter un 
grupo é unha i versión e non 
hai ningun ap institucio
nal", afirma. 

Da mesma ide~ é Laura, de 
Salty Water, unha das poucas 
mulleres que co~poñen as no
ve bandas que larticipan no 
festival de Com estela. "Can-
do te metes nun rupo abando
nas outras expec ativas e para 
iso as mulleres srmos menos 

: decididas, ternos piáis medo á 
: inestabilidade" e~plica Laura. 

Salty Water leva uhhas 150 ac, 
\ tuacións no país, ~entou sorte 
' con distintas disco~ráficas pero 

a cousa non foi a riláis. Dában
. Hes demas'iadas indkacións que 
;os membros do grupo non esta, 
han dispostos a cumprir. "A 
-nós non se nos cons)dera repre
sentativos de Oali.z~ ainda que 
poderiamos selo tanto como os 
folk. Eles contan coas comi
sións de festas e nÓs ternos o 
camiño moito mái~ difícil", 
conta Laura, membr6 da banda 
vilagarciana composta por seis 
mozos de entre 23 cl 29 anos. 
"Tentamos retrasar tbdo o que 
podernos o traballo foco a tem
po completo para ped~r ·adicar
nos á música. Come\ nós hai 

Salty Water é un dos grupos do 11 Festival Rock Cabo Sam Loureru:o. 

moita xente con ilusión que 
non ten onde darse a coñecer. 
Antes contabamos co progra
ma da TVG Chambo pero des
de que o sacaron xa non ternos 
xeito de promoción. E se nin
guén nos coñece non podemos 
cobrar nas actuacións". Móvese 
Salty Water no rock-blues-fun
ki, pero Laura apúrase a preci
sar que "cada vez máis funki e 
menos blues, primamos os di-

rectos que é onde máis disfru
támos e pretendemos que a 
xente baile e se divirta". 

A Coruña tómase Xamaica cos 
Bush Doctors, a banda reggae 
que se gaba de ter sido telonei
ra de Rita Marley. Levan xa 
seis anos de directos e, neste 
momento, once son os compo
ñentes, dez da Coruña e o bai, 
xista de Mo\:ambique. Bush 

Doctors -nome que evoca un 
feiticeiro doctor que cura e ta
mén a legalización ·aa marihua.-, 
na- entenden que a sua é "unha 
música exportábel, fai levar o 
ritmo, move á xente e a xente 
o qu~ quer é moverse". Explica 
asi Oskar que o reggae conb
nue a ter tan boa acollida en 
Fráncia, Alemaña ou Holanda. 
Mesmo en Ordes hai outro gru
po reggae.• 

••...•.................•.•..••...•...........•..•........••.•...•..••..•...••..•••..................... . . . 
O metal de Ribadávia 
non entra na Casa da ·Cultura 
En Ribadávia todos coñecen 
aos T rut 69. A banda de novo 
metal esgotou as camisetas co 
seu nome que venden nas ac
tuacións e iso para eles é bo 
signo do aprécio que lle teñen 
os viciños. Agora andan a vol
tas de producir unha nova . 
partida porque difícil é conse, 
guir outro tipo de . ingresos pa
ra os metaleiros. T eñen como 
obxectiv0 tocar duas ou tres 
veces ao mes e, como ás veces 
veñen torcidas, apañan a fur
gona na busca de actuacións 
improvisadas. Andan quiló
metros, ven xente, a sala paré-

. celles apropriada .... e mont~ 
un concerto de seguida. "As 
veces desalóxannos por falta 
de permiso pero mentras, to
camos que é ·o que queremos. 
Saimos sen rumbo fixo".- Sen 
contrato prévio? "En moitas 

ocasións tocamos polas copas". 

Andrés, o guitarra do grupo, 
explica que acaban de gravar· e 
producir o s~u primeiro cd pa
ra o que están buscando algun
ha compañia que o edite. Chá
mase "Orgasmo ruidoso" e, por 
moito que se emparente co no
me do grupó Trut 69, ''.non é 
nada erótico, síntese pracer 
pero doutra maneira". As suas 
letras son antifascistas, falan 
da eséncia da vida, de filosofia, 
de alimentos .trahxénicos ... 
Tan trascendentes? "É que a 
vida é trascendente". 

Saben que alá onde toquen 
sempre haberá alguen de Riba, 
dávia animando. Non tiveron 
igual sorte co govemo munici
pal que un mal dia impediulles 
entrar na Casa da Cultura de 

Francelos onde ensaiaban. "Des, 
de aquela está pechada e nós te, 
mos que ensaiar na adega que 
unha viciña ten desocupada. 
Aproveito para dicilo porque é 
unha decisión inxusta e sen ra, 
zón algunha" afirma Andrés, 
teimudo en denunciar o feito. 

Hai mpitos grupos de metal no 
país? "Grupos hainos, en todos 
os sítios ~ncontramos peña que 
toca. Pero a xente cando ve un 
nome descoñecido non vai a 
un concerto. No Pais Basco as 
actuacións éncli.ense ainda que 
non te coñeza ninguén. Agora 
si, o que nos ve, volve. Ternos 
un directo impresionante, 
mesmo nos teñen chamado 
psicópatas porque nos volca
mos no escenário. E sen tomar 
nada. Sudamos mogollón nos 
concertos" • 

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

Alxeciras 

' ~ VÍTOR VAQUEIRO . 

. {!;;a pr~tica corrente a9 long9 do ;
período ditatorial no que-,-d"i.1.iante 
corenta anos, se v'iu mergullado o 
Estado español en xeral e a Galiza 
en particular, que as forzas 
represivas -na actualidade corpos e 
forzas de seguranza do Estado- ao 
dispararen ao ar acostumasen 
asasinar operários, estudantes ou 
manifestantes e opositores en xeral. 
Corrían daquela duas exphcacións 
tendentes a xustificar este feito, por 
outra banda surprendente'. A 
primeira, de pendor popular e 
corriqueiro, presupuña unha 
pf@-x-l:lG-ie-ial_g...affil:lfl:I*aGa-t-e--ru:lé-R€ia-
ao voo por parte dos -no mellor dos 
casos- feridos, que posibilitaba que 
a traxectória da bala ·achase no seu 
camiño un ente voador, coas 
rnagoantes consecuéncias de todos 
coñecidas. A segunda, de natureza 
rnáis culta -e, xa-que logo, rnoito 
máis insidiosa- postulaba que os 
ciosos gardadores da orde pública 
disparaban ao ar, mais, entenda-se
me ben, ao ar contido nos pulmóns 
dá vítima. A idea, se a memória 
non me está a traizoar -e penso que 
non o fai- non procede de min, 
senón de Alfonso Sastre que algo 
coñecia deste tipo de pormenores. 

0-o que son as ~ous~- hai só un 
par de dias que acontece que me 
vexo metido outravolta n:a máquina' 
do tempo e recuo con Wells até o 
pasado cando escoito na rádio que .. 
un membro do Benemérito Corpo 
vén de matar un imW-ante, os 
imigrantes sempre, como resultado, 
novamente, dun disparo 
intimidatório efectuado ao ar 
mentres fuxia a vítima e penso, con 
efeito, que, se se trataba de 
iI}timidar, o obxectiyo cumpriu-se 
sobexamente, porque o morro ficou, 
non so intimidado, mais defunto. 

Aais hoxe López Valdivielso, 
director xeral da Benemérita, tira
nos da deplorábel dúbida na-que 
nos debatíamos ao dicer,nos que, en 
realidade, a pistola -e isto supón 
unha notábel novidade a respeito 
de enfocamentos xa ultrapasados
disparou-se soa, o cal resulta unha 
explicación ben convincente e, 
aliás, reconforta,nos, porque a 
Guarda Civil se acha dotada de 
material de grande calidade e 
habemos de comprend~r que non é 
o mesmo o devanceiro Mauser, o
CETME paleotécnico, que as armas 
que acti.biUan toda a :tecnoloxia que 
enfeita a contemporaneidade que as 
dota de grande capacidade ele 
autonomía e manobra. E, 
alemparte, sempre segundo a 
información de Yaldivielso, resulta 
que o imigrante - por si próprio, 
cómpre recoñece-lo, un ser xa 
suspeitoso- efectuou un 
movemento brusco, produto, con 
certeza, da ignoráncia porque, _ 
perante da Benemérita, os 
movementos bruscos deben ficar en 
África.• 



.. ) 

l ' 

22 7 DE DECEMBRO DE 2000 • Nº 964 ANOSA TERRA 

• Maric_a Campo 
gaña o I Prémio 
Fiz Vergara 
Fallou ert Sárria o xuri do "I Pré, 
mio de Poesia Fiz Vergara Vilari, 
ño" e decidiu por unanimidade 
outorgarllo a obra Pedinche luz 
prestada, de Marica Campo, que 
se apr~sentara babeo o lema "Luz 
de lua". Nesta primeira edición 
do prémio, o xuri estaba formado 
por Pilar Pallarés, Xosé Vázquez 
Pintor, Xosé Carlos Caneiro e o 
concelleiro Francisco Pérez. + 

•Convocan 
o I Certame de 
Poesía e Narración 
na rede 
O portal Galiciadixital.com con, 
vaca o "l Certame Galego de Po, 
esia e Narración por intemet", 
no que poden participar todos os 
rapaces e rapazas de ensino · 
primário.e secundário, através 
dos seus centros. Estabelécense 
diferentes prériüos para poesía, 
cun máximo de 120 versos, e pa, 
ra as narracións, cun máximo de _ 
cinco fólios. Os traballos teñen 
que ser remitidos exclusivamente 
por intemet, antes do 15 de Xa, 
ndro do 2001, ao enderezo certa, 
me@galiciadixital.com cos datos 
dos participante e o aval dun 
profesor do centro. Esta convo, 
catória con ta .coa colaboración 
da consellaria de Educación.+ 

• Ferrol estreita 
os lazos coa 
fundación Pablo 
Iglesias 
A cidade de Ferrol rendiu 
homenaxe a Pablo Iglesias o 
Mércores 29 de Novembro, 
aproveitando a visita de Alfonso 
Guerra, presidente da fundación 
que leva o nome do promotor 
do PSOE. Guerra recibiu da 
man de Xaime Bello, alc.alde fe, 
rrolán, o nomeamento de fillo 
predilecto a título póstumo para 
Iglesias. Ademais o ex vicepresi, 
dente do govemo visitou o par, 
que que levará o nome do que 
fora primeiro concelleiro socia, 
lista.de Galiza, alá por 1895. O 
mesmo Martes 29 o concello de 
Ferrol repartiu unha públicación 
na que se reproducían documen, 
tos como a partida de nacimen, 
to de Pablo Iglesias ou imaxes 
dos seus mitins. O departamento 
de cultura ferrolán anunciou un, 
ha estreita colaboración coa 

- ~ ............. ~ .......... ~ ............................... ~ ~ .; .l ... ~ • ~::-..···~ ................................. .. ción e estudo da gaita. Gañador 
de multiples prémios e composi, 
tor de pezas para gaita, tamén 
participou en Doce polainas en~ 
teitas, un anterior traball0 edita, 

. • Constitúese en Noia a Federación de Teatro Afeizoado 
Intercambiar experiéncias en, 
tre os grupos e loitar pola nor, 
malización cultural e lingüísti, 
ca do país son os obxectivos 
co~ que nace a Federación Ga, 
lega de Teatro Afeizoado, que 
se ·constituí u na tarde do Sába~ 
do 2 de Decembro en Noia. A 

federación, que vai defender os 
intereses dos grupos non profe, 
sionais, nace coa 
representación de trinta destas 
compañías. Na Fegatea, en vir, 
tude dos estatutos aprobados o 
Sábado, poderárí integrarse as 
escalas municipais de teatro e 

.... : . .).·.; .. 

.os grupos que dependen dos 
centros educativos. Intercam, 
biar material, organizar mostras 
e certames co seu traballo e ca, 
nalizar as peticións ante as ins, 
titucións públicas e privadas 
cunha única voz, son outras das 
metas que se formula .Fegatea. + 

do no Cúmio:+ . 

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

•EnArteixo 
repasan os actos 
do ano Murguia 

Fundación para "recuperar a 
memória de Iglesias". + 

• Ana Romaní e 
Alonso Montero, 
galardoados pola 
Fundac.ión San 
Martiño 
Entregáronse os prémios-"San 

· Martiño de Normalización" du, 
rante un xantar que se celebro.u 
no Recreo Cultural da Estrada o 

- Sábado 2 de Decembro. N esta 
edición, o prémio á normaliza, 
ción na Comárca Tabeirós,Te, 
rra de Montes recaiu nos alma, 
cens de maturios "lrmáns Pica, 
ño", o galardón en Galiza entei, 
ra foi para a xomalista e poeta 
Ana Romaní, e o prémio a toda 
unha vida recaiu en Xesus -
Alonso Montero.+ 

•A 'Alexandre' 
Bóveda' por 
un Día das .Letras 
para Carvalho 
·calero 
A Agrupación Cultural 
"Alexandre Bóveda" ven de ma, 
nifestar a sua adesióff á proposta 
feita no simpósio arredor da fi, 
gura de Ricardo Carvalho Cale, 
ro, celebrado en FerroJ, para que 

· se adique ao profesor un Dia das 
Letras Galegas: A agrupación re, 
seña "os merecementos que ten 
pala sua aportación á literatura 
do noso país".+ ' 

• Máis Cáccamo 
en catalán 
O libro de relatos de Xosé Maria 
Álvarez Cáccamo A luz dos des~ 
nortadas acaba de ser publicado 
en catalán (La llum dels 
extraviats) por Aro la Editors na 

colección La gent del Llamp . A 
traduci.ón débese ao escritor Xa, 
vier Rodríguez Baixeras, un dos 
que máis teñen colaborado na 
comunicación das culturas gale, 
ga e catalana. Con anterioridade 
o escritor Xulio. Ricardo Trigo 
traducira ao catalán o poemário 
de Cáccamo O lume branco e na · 
actualidade está a preparar a edi, 
ción de Calendario perpetuo. • 

•Accióne 
pegada, 
perf omances 
noCGAC 
A acción e a sua pegada é un ciclo · 
de perfomances que reune a on, 
ce artistas no CGAC do 13 ao 
16 de Decembro, data na que 
unha mesa redonda dará por pe, 
chado o programa. O vestíbulo, 
o doble espazo, os corredores e o 
restos dos espazos do centro se, 
rán escenario da "arte en 
acción". Rubén Ramos, de Pon, 
tevedra, correrá polas ruas de 
Compostela para chegar ás cinco 
da tarde ao CGAC, onde os visi, 
tantes poderán oir a sua respira, 
ción e os latidos do corazón; 
Nieves Correa convirte o espazo 
nun tableiro do xogo da oca; Pa, 
co Cao poñerase en préstamo ex, 
poñendo o seu carpo como unha 
obra de arte; son e electrónica 
irán xuntos co Grupo Flexo, de 
Pontevedra, e Tornas Ruller tra, 
bailará con produtos químicos. 
Estás son algunhas das propostas 
do ciclo A acción e a sua pegada, 
que comisaria o director do Cen, 
tro de Arte Contemporánea de 
Tel Aviv, Sergio Edelsztein. + , 

•Homenaxe 
da Aula Castelao 
a Cordón 
O pasado Venres dia 1 de 
Decembro a Aula Castelao 
organizou en Pontevedra a pri, 
meira homenaxe ao científico 
Faustino Cordón despois da sua 
marte o 22 de Decembro de 
1999. O historiador Bieito 
Alonso comezou a xomada cun, 
ha conferéncia sobre o exílio e · 
os intelectuais para seguir o bió, 
lago Daniel Soutullo debullando 
as distintas posturas diante da 
teoria da evolución e a euxené, 
sia. Foi Rafael Jérez Mir, profe, 
sor de Socioloxia da -Educación 
da Complutense de Madrid, 
quen centrou a sua intervención 
na traxectória de Cordón 
afirmando que, ao seu ver, se ca, 
racterizaba por non partir de 
prexuizos e traballar dese a pró, 
pria experiéncia-conseguindo 
criar unha linguaxe própria. 

Destacou asimesmo o 
compromiso do intelectual que 
o levou ao cárcere pola sua leal, 
dade á República. + 

Xesus Vaamonde. 

• Xesus 
Vaamonde 
of erece o seu 
saber de gaiteiro 
A libraría Torga e o pub Ollo 
Ledo foron os espazos que aco, 
lleron a apresentación de Solo de 
gaita, un libro de Xesus 
Vaamonde que ven de publicar 
Edicións do Cúmio e que ofere, 
ce partituras para ser interpreta, 
das con gaita máis un CD con 
pezas gravadas e comentadas po, 
lo autor. Vaamonde Manteiga é 
un gaiteiro que desde hai moitos 
anos se adica tamén á investiga, 

Rusell Malone. 

Na noite do Venres 1 de Decem, 
bro, co gallo da apresentación 
das bases do X Certame de Na, 
rracións Breves "Manuel 
Murguia", en Arteixo fixeron un 
repaso aoque foi este ano 2000, 
adicado a Manuel Murguia. Ali 
estaban, ademais do 
coordenador do prémio, Henri~ 
que Rabuñal, os responsábeis do 
departamento de cultura do con, 
cello, que subliñaron a 
exposición adicada a Murguia, 
os libros publicados, o congreso 
sobre a sua figura, as actuacións 
musicais e as homenaxes a Cas, 
telao e Antón Fraguas durante 
este último ano. + 

• Presentadas as 
'Páxinas Galegas 
deJohán 
Carballeira' 
Xosé. M. Millán Otero apresen, 
tou no Concello de Bueu a reco, 
pilación dos textos xornalísticos 
e literários do escritor e político 
fusilado en 193 7 nun acto que 
tamén serviu para facer público o 
fallo do concurso poético adica, 
do á figura de Carballeira. Enma 
Pedrei.ra, que xa gañara noutra 
edición, levouse o premio cun 
poemário de título Velenarias. + 

• Holmes Brothers e Rusell Malone, 
jazzen Pontevedra e na Coruña 
lncluídos no programa dos concertos de inverno de jazz en Pontevedra 
chegaron á cidade do Lérez o Domingo 3 de Decembro os músicos de 
The Holmes Brothers. O trio engaiolou ao público cun repertório no 
que, ademais dos temas próprios, canta con versións como Night Train, 
de Tom Waits, a balada That's were it's at, de Sam Cooke ou And I lo, 
ve her, dos Beatles. Os Holmes Brothers veñen de gravar o seu sétimó 
disco Speakingin tongues, e de xirar por Austrália, Itália e Turquia. 

Por outra parte, o Teatro Rosalia de Castro da Coruña acolle o 14 de De, 
cembro a actuación do guitarrista Rusell }.,jalone, colaborador de ·Harry 
Connick Jr., B.B.King ou The Chieftains . A Coruña chega co seu grupo 
e, como teloneiro, contará co portugués André Sarbib e o seu cuarte, 
to. Malone tamén partidpou nas bandas sonoras de Kansas City, de Ro, 
bert Altman, e Medianoite no xardin do ben e do mal, de Clint Eastwood. + 
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Como 
un disparo 

Título: Bailar na escuridade. 
Director: Lars von Tier. 

Acabo de sair do cine e gustaria
me volver a ver a mesma película 
outra vez e dende o princípio. A 
história apaixonante dunha mu
lJer enferma. Dá forza para loitar. 
E cerro que chorei, pero espantei 
as bágoas. "Bailar na escuridade", 
a última película de Lars Von 
Trier, coa cantante Bjork. Unha 
lección de cine como un disparo. 
Que agarrota e abre a parte máis 
íntima e nosa. Os sentimenros, 
ese vello mural que nunca se 
rompe e que é o único, estou se
gura, que nos mantén vivos. 

Esta película, filia do movemento 
Dogma, alcanza un límite de per
fección inaudito. Algo raro nun 
tempo fastidioso e aburrido e na
da orixinal, o tempo no que vivi
mos, no que o cine, como todoJ 
tamén está dalgún xeito rnorto. E 
rnoi importante a actriz e cantan
te, que fai as duas cousas, cantar e 
actuar, incribelmente ben. Dun
ha forma insuperábel, <liria eu. 
No sentido de que•nos oferece 
unha vi ión da vida diferente, 
única, inalterable. Racha as páxi
nas dos ollos. Apunta e mata. 
Non distrae. Algo moi forte. 

Alcanza Bjork un entendemen
to total e absoluto co espectª
dor. Coa súa cara simpática de 
nena travesa e boa. A cende e 
descende á dor. Resucita cousas. 
En min espertou tristura e amor 
ávida. Como se o mundo de sú
peto me golpeara. O cine tamén 
irve pra i o, para conm ver. 

Dunha forma clara, limpa, nada 

Cinema 

Bailando na escuriclade. 

pretenciosa. O rostro desta ac
triz, a sua forma de utilizalo, de 
sentilo, é alucinante. 

A música. A fantasía O arte. Son 
sinónimos. A muller enferma es
capa do mundo correndo. Neste 
caso cañtando e bailando. Berran
do, cunha forza especial, correcta, 
animal. Ela soña con participar 
nun musical mentres perde a vis
ta. E soña dun xeito tan forte que 
consigue ser feliz. A sua fortaleza 
non é unha moral gastada. A sua 
forza é a bondade e o espíritu que 
leva dentro. A forza interior da 
xente violada. Que o mundo che 
pega, ti pegas máis. Que sofres, 
non importa. Que choras, segue. 
Continua a andar pola vida como 
por un parque. E nunca como por 
un bosque cerrado. 

A realidade é inxusta coa prota
gonista. O mundo é cruel. As 
normas que a atrapan son unha 
mortal forma de ir pola vida. Pe
ro ela está por encima de todo, 
de todos. Só ao final chora e di 
que está cansa. Pero ainda queda 
mú ica e optimismo nas suas pál
pebras cerradas. Esa música emo
cionante e emocionada. Unha 

forma de cantar que me pareceu 
mesmo sobrehumana, sendo moi 
real e huma-
na. Impresio-
noume moito. 
Elevoume a 
un sítio escu
ro e bonito e 
maldito e po
ético e alto. 
Fixo de min 
poesía. Cho
rei moito, to
dos no cine 
chorabamos. 
Foi unha ca
tarse profun
da. Non foi 
un acto maso
ca. Foi un ac
to de vida. O 
cine entre
gouse a nós 
como nós a 
él. Foi como 
un soño. Des-

Alcanza 
Bjork un 
entende~ 
mento total 
e abs9luto co 
espectador. 
Coa sua·cara 
simpática 
de nena 
travesa e 
boa. 
Ascende e 
deseen de 
ádor. 

pois de chorar 'quedei contenta. 

Esa película ocorréseme que é co
mo un escándalo. Algo que suce
de poucas veces porque todos so
mos politicamente correctos. As
querosamente correctos. Estamos 

maniatados pola bo..a educación. 
Non sabemos xa ser naturais e fa, 
cer un escándalo nas mentes. 
Cruzar portas cerradas. Abrimo~ 
ao irrac_ional. Ver· esta película é 
un xeito de abrir portas en nós. E 
por iso me gustou tanto. Porque 
me situou nunha coordenada na 
que cada escena era un descobri
mento. E a pelícúla era un acto 
de amor. E un descobrimentb 
contínuo de cousas e sentimen
tos. Sentimentos profundos · 
arrancados da matéria. Porque fa. 
cernos adultos e conservar a ilu
sión consiste en abrir os ollos por 
prime ira vez sempre. Como · os 
nenos. Eses seres socializándose 
que ainda non están socializados 
e que por tanto ainda saben. ser 
incorrectos, firmes, fortes, huma
nos. E naturais. A natureza, sin
ceridade e espontaneidade dos 
nosos actos é algo que boto moito 
de menos no mundo_. Parece que 
hai que estar sempre cunha care
ta na cara para ser aceitados. Nes
te sistema podre que tanto e con 
tanta forza ódio. 

Indagar na vida. Bailar. Cantar. 
Loitar. Semellan cousas dificiles 
e bonitas. Pero podémolas facer. 
O cine mostra neste caso a cara 
ilusionada da vida. Ensínanos a 
ser fortes e vivir sen ataxes . 
Amosa beleza, moita beleza con
traída. Vale a pena crer moito 
no cine, como eu creo. Crer na 
dor como unha forma de entre
garse á vida. Crer na fantasia pa
ra dar golpes contra todo cando 
nos violan. Cando enfermamos. 
Cando todo semella inxusto e 
cruel. Cando nos abandona a es
peranza. Cando xa non eremos 
no futuro . Entón, nese momen
to, nesa fronteira, nácennos 
dentro sentimentos novas, pala
bras e cancións novas. Nácenos 
dentro a alegria e o amor.• 

LUPE GÓMEZ 

· GRAN DICCIONARIO XERAIS DA LINGUA 
Unha obra destinada a toda persoa que intente penetrar nos ~egredos da língua 

nos seus rnáis divmos ámbitos ·e niveis. 
Un diccionario estdndar~normativo: 
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conta .de libros 

A banca e a indústria 
Cando se distandou a banca da indús
tria galega? Por que considerou preferí
bel desviar o aforro a fondos de inves
timent~ en troques da participación 
industrial? Ra
món Yáñez Bra
xe asina As re
lacións banca
industria, un tra
ballo aparecido 
en Laiovento.no 
que se analiza un 
proceso cuxas 
consecuéncias 
deixáronse sentir 
nas empresas au
tóctonas, e que ac,. 
tuou como freo ás 
posibilidades de 
converxéncia da economía do país. 
Ramón Yáñez exerce de economista en 
empresas privadas e públicas antes de 
adicarse ao ensino universitário. Neste 
volume parte das relacións entre a 
banca e a indústria española, para cen
trarse posteriormente na Galiza. + 

A luz 
do lmpério Romano 
A nai de Marcia naceu escrava pero 
acadou a liberdade. Por esta razón, 
Marcia tamén é libre nos difíciles anos 
do Imperio Ro
mano durante 
o mandato de· 
Nerón. Nos tres 
diários que com
poñen a novela 
A escura luz do 
Tíber, de Lola 
Gándara, Marcia, 
que ten que via
xar a Roma tras a 
morte da sua nai, 
vai narrando co
mo é a sua vida, 
pero tamén fala de 
amizade, amor, traizón e asasinato. Es
tá editada en Rodeira. + 

De herdeiros 
de detectives 
O xomalista Salvador Rodríguez asina 
os dez relatos que compoñen La hija de 
Sherlock Holmes, escritos cunha téc
nica entre a re
portaxe e a cró
nica periodísti
ca. Tocio é posí
bel nuns relatos 
nos que apare
cen Rita, a filla 
malvada de Sher
lock Holmes, Ge
rard Picaid, neto 
do detective que 
inspirou o 
nacimento de Poi
rot da man de 
Agatha Christie ou. 
un fillo bastardo da muller de Al Capo
ne. T amén se nos da conta da infl.uén
cia da emigración galega n~ máfia italo
americana. Publicado en Alfasur. + 

Poesía no telexomal 
"O café onde estou/tem urna televisao 
um canto/dela ou~o e vejo 
notícias/que me mostram o mundo a 
mudar/ A mim pa- · ·--·-·-; 

rece-me/que o ·\;;;-,,;;¡,- --·-·- i 
mundo apenas ~:tS ~' ~\ \ 
muda/nos tnnta \ · ' 
minutos do telejor
nal/e que por mu
dar aí/nao muda o 
telejomal". Os Cin
quenta e seis poe
mas que asina Fer
nando Martinho 
Guimaraes extraen 
os versos dos cafes, 
da televisión, pero 
tamén da brisa e do 
mar, cuxa melancolia contraponse á 
vida na cidade. Aparece en Edi~6es 
Fluviais, de Lisboa.+ 

;. 



'l. 

~ 24 7 DE DECEMBRO DE 2000 • N2 964 

O berro 
de Quessada 
Autor: Xaime Quessada. 
Titulo: Quessada. Arte e compromiso. 

Comisário: José Gómez Alén. 

Promove: Fundación 10 de Marzo. 

· .. Abonda botar unha vis.ta polos tí, 
· tulos dos cadros ex¡)ostos na mos, 
tra Quessada. Arte e compromiso 
para apontar que o lema da expo, 
sición acae ben ao autor. Camiñar 
por diante dos carteis clandesti, 
nos para CCOO de fins dos anos 
sesenta e comezos dos setenta, de 
"Os sotos da gobernación" de 
1968, de "Carabanchel" (1970), 
de "Requiem no penal de Burgos" 
(1970), de "O Garrote" (1974) ou 
de "Uruguay" (1975) é atoparse 
coa crua crónica da represión, do 
terror imposto pola ditadura que o 

L. artista retrata con dramatismo. Os 
anos sucédense e o piritor segue a 

· .. ·estar atento aos acontecementos, . 
. a aqueles que máis lle baten no 
coipo e que continua a denunciar 
cos seus pinceis. De novo os títu, 
los son igual de elocuentes: "Re, 

Maria Soliña (1962-1970). 

quiem por Kosovo" (1999), "Mal, 
dito Suharto" (1999), "Humanis, 
mo e Pinochet" (1999), "Sexo e 
fascismo" (1998), "Os nenos do 
Brasil" ( 1999) ou ~'De Ruanda a 
Timor" (1999). Desta traxectória 
na que o artista se converte en 
desgarrador testemuño da cruel, 
dade imposta polo poder despóti, 
co é da que dá cbnta a mostra 
aberta en Barcelona pola Funda, 
ción 10.de Marzo. 

Ali está o Quessada máis amplo, o 
que mostra cen claridade ,as dis, 
tintas etapas nas que aparec:e, co, 

mo unha preséncia constante, o . 
mesmo berro que fai del un artista 
comprometido. Porque ese berro 
potente contra a impoténcia do 
sometemento é constante tamén 
de moitos dos cadros expostos, se, 
res torturados que o pintor retrata 
coa mesma dignidade que retira a 
aqueles que están do outro bando, 
aos que imperan no penal de Bur, 
gos, na Arxentina militarizada ou 
nb Timor dominado. Cadros con 
mensaxe política que se .poñen á 

. par dos carte'is que, na obra de . 
Quessada, merecen tamén un es, 
pedal recoñecernento. Se de re, 
tratar a faceta máis política do ar, 
tista se trataba compria, pois, re, 
coller aqueles posters que o autor 
asinou para as máis diversas cau, 
sas, algunhas clandestinas, e nos 
que o artista seguiu, como el afir, 
ma, o paso "dos grandes mestres". 

Quessada non refuga da sua con, 
dición de político. Antes ben, 
gosta de gabarse do que el chama 
"estamp~_ con consciéncia". O 
autor cofda que a história da arte 

· ten que ser te§temuño de verdade. 
,¡Como qué a 'arre non é política? 
Milleiros de obras naceron por di, 
mensións humanas que coinciden 
con problemas políticos, e dai ven 

o Guemica" dixo nunha oéasión, 
e por iso non é difícil adiviñar nas 
suas pinturas a pegada de Picasso 
e Goya, os dous xénios que el 
mesmo recoñece. 

"Quessada responde ao retrato ro, 
bot do artista que ao fin do milé, 
nio segue sendo consciente da · 
orixe das suas cadeas e de todas as 
maneiras posíbeis de relativizalas, 
no país que acuñou o berro ¡Vi, 
van as cadeas!. Asi sauda o escri, 
tor Manuel V ázquez Montalbári. a -
mostra do artista ourensán en 
Barcelona, unha exposición que, 
a mantenta, coincide co 25 ani, 
versário da marte do ditador. 

Xosé Luís Méndez Ferrin evoca 
con Quessada a todos os artistas 
que, coma el, responden ao mode, 
lo de artista comprometido: "Can, 
do termino este escrito en louban, 
za de Xaime Quesada Porto, sinto 
un estarrecemento nas costas e 
nótome rodeado por unha proce, 
sión de amigos mortos: Maside, 
Arturo· Souto, Femández Mazas, 
Luís Seoane, Lodeiro, Reimundo 
Patiño. Todos, pintores nacionais 
e com~tas. Aplauden".• 

V.L. 

'--------lll canta de discos In-------\ 

Rodrigo Romani 
apreséntase 
en solitário 

Título: Albeida. 

Autor: Rodrigo Romaní. 

Edita: Boa Music. 

Desde Albeida, o lugar onde vive rodea
do dos viciños aos que lle adica o disco, 
chéganos o agardado traballo en solitá
rio de Rodrigo Romani. Agarqado por
que o ruxeruxe especulaba sobre o que 
daria de si o histórico·membro dos Mi, . 
lladoiro na sua traxectória en solitário. E 
aqui está Romani todo, aquel que se in
tuia e que aposta agora· por un caffiiño 
próprio no que se adiviña cómodo. O 
artista tira da poesia para cantala, para 
poñerlle voz -desde que marchara da 

banda afirmara que ia con gañas de can
tar- a versos de Lino Braxe, Álvaro 
Cunqueiro;Ana Romani, Mendive ou 
Ramiro Fonte. Temas tradicionais mes-' 
túranse con outros nos que se 
ensamblan distintos ritmos dentro da 
liña folle na que o autor se move. Bus
cou Romani para apresentarse en solitá
rio a boa compaña de músicos como Su
sana Seivane, Anxo Pintos, Kim Gar
cia, Carlos Bello, Fernando Llorca, a 
Orquestra Camerata Viguesa ou Laura 
Quintillán, a_ quen lle adica un dos me, 
llores temas do traballo:' Un disco que 
responde ás expectativas.+ 

. A fostá de Befagarri 

Título: Freaky Festa. 

Grupo: Betagarri. 

Edita: Esan Ozenki. 

Os Betagarri parten do ska, pero apar
_tires dese estilo construen·temas que 
se pasean por todo o universo musical. 
"En calquer lugar do planeta o grande 
come ao pequeno", berran. As letras 
de contido político, nas que a loita 
diária é unha necesidade, non son in
compatíbeis cuns ritmos musicais que 

convidan á festa. No anterior traballo 
.: dos Betagarri, 80/00, adicábanse a fa

cer versíóns de vinte bandas históricas 
do Eu*adi; nas tres semanas que du
rou a gravación desta Freaky Festa pu, 
xe.ron enriba da mesa as suas c;omposi, 
cións. Para os 'séus fans, é unha banda 
de directo; para os que non poden ve, 
los, reseñar que a Freaky Festa tamén 
se respira escoitando o compacto.+ 

Histórias de PJ Harvey · 

Tm_;lo: Stories &om the city, stories fium the sea . 

Autora: P.J. Harvey. 
Edita: Universal lsland Records. 

Volta PJ Harvey a gravar e faino en 
homenaxe a New York. A cidade llo 
agradece e o rostro da cantante e 
compositora acapara as portadas nos 
quioscos da grande mazá. Pasea pola 
ponte de Brooklyn a sua raiba, ainda 
que desta·vez dun xeito máis coida
do e comercial. Como colaborador a 
Mick Harvey, ainda que roáis soa 
que nunca na construción dos 
temas. A sua voz soa diferente, me
nos desesperada, pero non por esa 
razón menos conmovedora. Cada 
vez está, asegura ela, máis preocupa
da pola sociedade na que se move, 
xurdihdo nos seus temas moitas per, 
guntas sen resposta. Sobre o barullo 
que significa vivir na cidade dos ra
ñaceos, fai un duo intimista co can
tante de Radiohead, Thom Y orke, en 
This mess we 're in.+ 

ANOSA TERRA 

Ü COQdeL 

Terra 
N" 8. Outubro de 2000. De balde. 

Coordena: Xosé Veiras. 

Edita: Federación Ecoloxista Galega. 

Entre os temas máis atractivos cos que 
conta este número, hai que resaltar a in, 
formación sobre o cámbio climático que 
se prevé sexa moi pronunciado o próximo 
século. o editorial está adicado ªº rexur
dimento dos incéndios forestais, que aso
laron Galiza neste verán. As minicentrais 

e o encoro 
do Úmia 
son critica
dos 
duramente 
por seren 
alleos á 
própria na, 
tureza e 
prexudi, 
caren os 
ecosiste
mas das 
zonas nas 
que se 
construf-

ron. Luita verde 
informa do perigo aoque se ven someti
dos os morcegos nos últimos anos por 
mor do selado das vellas minas, rradicio
nais refúxios destes mam(feros, moi bene
ficiosos 'para erradicar pragas de 
insectos.+ 

O Paporrubio 
N" 21. Xullo-Setembro de 2000. Prezo 400 pta. 

Neste número monográfico, esta revista 
de omitoloxia apresenta unha antolo, 
xia de traballos publicados entre 1995 e 

2000 nas suas 
páxinas, xus
tamente na 
sección de 
Botiquín, un 
espácio adi, 
cado á saúde 
destes ani
mais. Entre 
os artigas 
roáis inter
santes están 
o estudo so
bre asper-
xilose nas 

aves, apontamentos sobre 
malnutrición das aves de compañia e 
técnicas de redución da mortandade 
entre as crias de canário, de Enrique 
Moreno; métodos de limpeza, desinfec
ción e desinsectación de ni.fios, de Ra
fael Cuevas.+ 

Vida Sana 
Información 
para la acción cívica 

N 11 2. Ano 2000. De balde. 

Edita: Asociación Vida Sana. 

A globalización é o gran tema deste nú
mero. En vários exemplos dáse conta da 
dura resisténcia de moitos grupos en 
moi diversos países do mundo en contra 
da estandarización dos costumes de vida 
e na procura de respostas alternativas á 

sociedade 
consumista 
imposta po, 
los grandes 
xigantes ca, 
pitalistas. 
Así, explf
case a loita 
dos sem te, 
rra brasilei
ros en con, 
tra dos lati
fundistas 
que deixan 
a monte as 
leiras; o 

perfil de José Bové, labrego 
que denúncia os abusos das 
transnacionais alimentárias sobre os 
consumidores e a experiéncia agroam
biental do colombiano Gonzalo 
Palomo.- Os interesados na publicación 
deben dirixirse á rua Clot, 39, baixo. 
08018. Barcelona.+ 
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A poesia protagoniza 
o II Salón Internacional do Libro'ltifañtil '. e Xuvenil - . ' - ·tt·, 

Celébrase do 1 O ao 1 7 de Decembro en Pontevedr~ ·· 

Achegar a poesia aos ma1s 
novos1 é un dos obxectivos 
do 11 Salón Internacional 
do Libro Infantil e Xuvei:iil 
que¡ o dia 1 O de Decembro 
se 'inaugura en Ponteve
dra Exposicións, apresen
tac óns de libros, encon
tro , obradoiros e espectá .. 
cul s reúnense baixo o le .. 

1 

ma "O ritmo da palabra". 

"A poesia é unha linguaxe vi
va, divertida e asequíbel para 
os nenos e, infelizmente, moi, 
tas veces medran afastados de
la. Cumpre mostrarlle o cami
ño para chegar á poesia, un 
xeito de expresión e comuni
cación co que os nenos de se
guida se familiarizan". Asi ex
plica Susana Trigo, unha das 
organizadoras do Salón, a de
cisión de adicarlle esta edi
ción á poesia. Despois do éxi
to da convocatória do pasado 
ano, desta volta de novo o 
Concello de Pontevedra, a 
Asociación Sócio-Pedagóxica 
Galega e o colectivo +Libros 
volven reunir na cidade a au
tores de texto e ilustración, 
editores, educadores e librei
ros nunha edición na que se 
conta ampliar a participación 
activa de nenos e maiores. 

Encontros cos autores 

A dinámica do Salón recolle un 
amplo programa no que se in, 
cluen contacontos, talleres de 
ilustracións, obradoiros para 
persoas adultas, concertos, tea, 
tro e exposicións de editoriais e 
ilustradores . A Maga Rulana, 
Pavi ,Pavó , Maria Campos, 
Boniface Ofogo Nkama, Tim 
Bowl y e Casilda Regueiro son 
algun do contadores que par, 
ticiparán n Salón. Pepe Ca, 
rreiro e Kiko Da ilva serán os 
encargados dos talleres de ilus, 
tración. 

Mención especial merece a 
participación de autores e au, 
toras para o que foron convida, 
dos Maria Victoria Moreno, 
André Letria, Antonio García 
Teixeiro, Gloria Sánchez ou 
Francisco Alonso. A autora 
portuguesa Alice Vieira e Ma, 
nuel Maria impartirán confe, 
réncias arredor da escrita para 
os cativos. O salón sairá, como 
xa o fixo o primeiro ano, .das 
suas instalacións para dirixirse 
aos centros de ensino con con
tacontos e obradoiros. "T rátase 
de traballar socialmente na ci, 
dade, de integrar esta activida, 
de no ritmo norm.al dos vici, 
ños. Queremos que a asisténcia 
sexa grande, pero tamén iremos 
aos centros educativos para fa, 
cer máis próximos os nasos ob, 
xectivos" indica Susana Trigo. 

"Cada vez se implican máis 
persoas e colectivos. Este ano 
contamos coa participación da 
Escola de Maxistério ou o Con, 
servatório de Música. Quere-

mos que a xente se achegue de 
forma lú~ica aos .libros, que os 
toque, que ·os mire e que logo 
os lea. SorprendímoI).os coa 
boa acollida que o Salón tivo o 
pasado ano e, segundo as nosas. 
expectativas este ano espera, 
mos superar os resultados da 

primeira convocatória" afirma 
SusanáTrigo, da AS,PG. Sina, 
la, n~ste sentido o carácter 
aberto de toda a programación 
e a boa acollida que tiveron os 
"Encontros na Jin de semana". 
Nesta convocatória está pro, 

. gramado para esta sección a 

- 1 ' ' 

música··:e -os_ romances' de· An- - 1 

tón Castro (Fuxan os Ventós ).~ 
a actuación de Luis Pastor e 
~i:ha r.~j,t~sen;_tación ·da c~nwa---~ 
ma Art,~Uo~T eatrq. · · ·;." · 

O Sal6n . I nternacio~al do Libr6 
Infantil e Xuvenil dará comezo o 

1- ; 

Domingo dia 1 O ás 12 horas no 
Teatro Principal cun recital 
poético onde participarán re
presentantes de meios de co, 
municación e outros convida, 
dos acompañados polos alum
nos do Conservatório de Músi, 
ca de Pontevedra. • 
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Coinbafro convértese na macabra vila de Imboca 
O :director ·stuart Gordon roda a película fantástica Dagon 

• 

-0- ~· \ESTÉVEZ 
. . 

Lóstr~gos sobre o mar. Cae 
un tr~vón de medo. Unha 
pequeha embarcación aché
gase ao peirao de Combarro 
e é amarrada por un home 
emaño: o rostro totalmente 
branco~ os olios cube.rtos. Un 
cura e~pérao en terra. Cor
ten! Esta foi unha das esce
nas que se gravaron nos últi
mos dias en Combarro. Per
tence a Dagon, a película 
fantástica que Filmax está ro
dando e que dirixe Stu4rt 
Gordon, o mesmo que as~a
ra Re-Animator. Ambiente 
tétrico e invernal non falto'u. 

Factoría Fantástica 

Xúlio Femández, presidente de 
Filmax, quer facer de Fantastic 
Factory unha marca de terror, 
quer acubillar baixo este parau
gas aos profesionais de maior 
prestíxio nese terreo. Durante os 
tres vindeiros anos van sair ao 
mercado sete fitas. Todas van 
ser gravadas en inglés, ainda que 
con versión en galego e caste, 
lán. Non son os únicos proxec, 
tos de Filmax, xa que baixo o 
nome de Castelao Productions es
ta en fase de postprodución a se, 
gunda entrega de Manolito Gafo
tas, e en fase de desenvolvemen
to ·o Capitan Trueno, que vai di
rixir J uanma Bajo Ulloa. 

Os viciños que pasean por Co~, 
barro surpréndense de que a s4a 
vila sexa vista como un espaz,o 
para o terror, pero matizan qu~, 
con ou sen películas, as estreitfiti 
ruas xa están acosfumadas a tod6 
tipo de visitas. A rodaxe de Da~ 
gon xuntou a Paco Rabal, Ezra 
Godden, Raquel Meroño e Uxia 
Blanco na rodaxe. Esta fita, base,;1 
ada nunha novela de H.P.Love,\ 
craft, é a terceira dunha série em, \ 
prendida por Fantastic Factary, di, \ 
visión da empresa Filmax, presi, \ 
dida polo,fonsagradino Xúlio Fer, ; 
nández. E precisamente idea sua \ 
que Dagon se desenvolvera na \ 
"vila misteribsa" de Combarro. \ 
No deseño desta série de películas \ 
fantásticas e de terror ten moito 1 

que ver tamén Brian Y uzna, que 
dirixira Faust: A vinganza está no 
sangue, a primeira do proxecto. 

lostregos e chúvia ambientaron os áias de roclaxe en Combarro. Dagon nana a aventura dunha parella nunha vila galega con viciños 
mutantes. Na folografia de abaixo, unha imaxe retrospectiva de Francisco Rabal que interpreta a un dos es1raños habitantes de lmboca. 

As postprodución desta série 
fantástica é longa e custosa. Pa
ra Dagon, Xúlio Femández cal
cula uns seis meses até que a fi
ta este completa. Dos efeitos 
especiais ericarrégase DDT, un, 
ha empresa barcelonesa que, 
sen cumprir os dez anos, leva 
protagonizado unha carreira as
cendente. Realizou os efeitos de 
Torrente 2: Misión en Mar bella, 
e de El espinazo del diablo, de 
Guillermo del Toro. Na fita de 
Stuart Gordon non so se enca
rregan do monstruo senón ta, 
mén dos misteriosos habitantes 
de lmboca. 

Terror en Combarro? Dagon deu 
moitas voltas tj.a cabeza de Stuart 
Gordon até que atopou a Xulio 
Femández. De feito, o director 
estadounidense~ pensaba realizala 
despois de Re,Animator, hai xa 
quince anos. X tinto a Brian Y uz, ' 
na escrebeu a história pero "por 
desgrácia os estúdios non o ato, 
paran igual de aterrador". Segun, 
do Gordon, tetian aceitado se 
cambiaban os \monstruos por 

vampiros ou homes lobos, pero 
aos seus promotores a história de 
extrañas crias de anffbios pared
alles moito máis orixinal. 

E esperaron. E deron con Fiimax e 
a sua Fari.tastic Factory. O orza, 
mento total da fita achégase aos 
setecentos millóns de pesetas e a 
rodaxe remata no mes de Xaneiro. 
"Os direitos da película xa están 
vendidos, tamén en Estados Uni
dos", asegura Xúlio Fernández. 

Primeiro terror para Rabal 

Seres anfíbios? Mulleres peixes? 
Viciños mutante~? Lovecraft 
odiaba o peixe e d~ af nacen es, 
tos seres. A históha de Dagon 
comeza coas vacaclións de Paul 

'. Marsh, a sua moza Bárbara, o seu 
\ sócio Howard e a rlnuller <leste, 
: Vicki. Nun barco ~avegan pola 
\ costa de.Galiza até que teñen un 
¡accidente. A parella \formada pór 
'. Paul e Barbara van\ cára a vila 
'. máis achegada -Corhbarro con, 
'.vertese en Imboca- i:! descubren 
que os habitantes son un tanto 
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·raros. O segredo: todos adoran 
ao deus Dagon, un deus do mar 
que non ten corazón. A sua má, 
xima: todos os visitantes deben 
ser sacrificados e as mulleres ofe
recidas. O resultado final é que 
os viciños da vila son metade 
humanos e metade peixes. Aos 
verdadeiros combarreses pégalles 
a risa ao contadlo. 

"É o meu primeiro filme de te
rror. Cando mo ofereceron o 
primdro que fixen foi ler a no, 
vela de Love~raft e gustoume 
moito. Ademais sabia ·que 
Stuart Gordon ven do teatro e 
que é un bon director de acto
res". Quen asi fala é Paco Ra
bal, que na fita interpreta a un 
dos habitantes de Imboca. 
Xunto a el, un xoven actor bri
tánico, Ezra Godden, que traba, 
lla sobre todo no teatro, Raquel 
Meroño, a televisiva Paloma de 
Al salir de Clase, e Uxia Blanco, 
que fai de nai de Rabal cando 
neno e que se atopa encantada 
de poder participar nunha pro
dución fantástica. 

A morea de xornalistas chegados 
de diferentes cidades do Estado 
para visitar a rodaxe puideron 
probar o carajillo pero non ver ao 
monstruo Dagon. Segundo as in
vestigacións de Lovecraft, das 
que Stuarc Gordon acredita fi
delmente, o monstruo existiu na 
realidade. É mencionado na Bf, 
blia várias veces como Deus dos 
filisteos, médio home e médio 
peixe. Os filisteos oferecian co
mo sacrifício aos seus fillos, case 
sempre o maior deles. 

Moito frio e moita choiva, quei
xáronse os actores nesta rodaxe, 
que remata en Xaneiro. Sen em
bargo, as caras sorrintes dos res, 
ponsábeis de produción fan adi, 
viñar que era o clima desexado. 
Para acadar un ambiente terrorí
fico, é preciso sufrir. Alguns vi, 
ciñes e mariñeiros botan unha 
man na rodaxe; xa sexa simu, 
lando neboa desde a sua barca 
ou axudando a colocar as man
guei ras que simulan a choiva. 
En Combarro están contentos 
de asistir á gravación, pero non 
acreditan que no seu mar poida 
vivir Dagon. • 

O Concello de Pontevedra homenaxeará 
aos exilados 
Celebrará un congreso- os tres últimos dias de Xaneiro de 2001 

· O Concello de Pontevedra cele
brará os últimos dias de Xaneiro a 
primeira grande homenaxea aos 
exilados galegas. Destacados espe
cialistas participarán nun congreso 
no que se analisará o labor do exí, 
lio político nun programa que se · 
complementará con proxeccións 
audiovisuais, actuacións musicais e 
recitais poéticos. O concello ren
deralle homenaxe especial ás mu, 
lleres que viviron o exílio mm ac, 
to no que esperan· contar coa pre
séncia de várias das que se viron 
na abriga de fuxir despois de 1936. 

Máis de sesenta anos despois da 
maior saida de exilados galegas a 
homenaxe a aqueles que tiveron 
que abandoar o país pola persecu, 
ción política continua a ser unha 
débeda pendiente. Esta é a razón 

que levou ao Concello de Ponte, 
vedra a artellar un programa de ac, 
tividades que se centrará no estudo 
e a comemoración de todos os fu
xidos da represión da ditadura, na 
liña de recuperación da memória 
que está a desenvolver. 

En canto ao programa máis aca, 
. démico ~que con ta co aval da 
Universidade de Vigo- visitarase 
o exflio dos distintos países de 
destino, as máis destacadas perso
nalidades e as diferentes ideolo, 
xias e organizacións que conti, 
nuaron as suas traxectórias alén 
das nosas fronteiras. Máis de trin
ta especialistas teñen confirmada 
a sua asisténcia ao congreso que 
se celebrará durante tres xornadas 
no Pazo de Cultura de Ponteve, 
dra e no Teatro Principal en 

canto actuacións e proxeccións. 

Pero non será o de Pontevedra só 
un congreso ao uso. As xomadas 
serán aproveitadas para honrar a 
memória dos exilados. Entre eles, 
alguns nomes de especial releván, 
cia na cidade, o alcalde Bibiano 
Osório Tafall, o polftico e escritor 
Ramón de Valenzuela á vez que 
se manterá acesa a memoria de 

. Alfonso Daniel Rodríguez Caste, 
lao, a quen o Concello comemo~ 
ra durante todo este ano. 

De xeito institucional, o Conce
llo de Pontevedra fará unha ho, 
menaxe oficial aos exilados e, 
en especial, ás mulleres que ti
veron que marchar e das que ca, 
se nada se sabe, sendo ainda 
mostra dun dobre siléncio. • 

. ANOSA 
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N/~C00 DE BrnCBó \ . 

O · exemplo de Celso Emilio Fetreiro 
Non sei ben quen tañía a gaita, 

f,
ero si me parece lembrar qu~ 
elso Emi~io Ferreiro tocaba p 

ambor. Fot nunha lonxana Fes
ta do Albariño, alá polos anos 
~incuenta, en Cambados, onde 

f.

empre. Concluida a copiosa li
ación e o saboroso xantar, os 
omensales cantaban a coro e 

• ecorrían tras a gaita os viales do 

~~
'zo de Bazán, onde anos des
is, xa convertido en parador, 
aloxaría De Gaulle. 

Mehtras Celso Emilio golpea
ba o atabal, andaban por ali 
falando e tamén cantando 

Álvaro Cunqueiro e )\osé María 
Castroviejo, en tomo aos cales, a 
sua fama literaria 'e a sua pinto
resca condición, montárase aque
la festa anual que ainda perdura. 
Vivían entón, máis ou menos, en 
Vigo os compoñentes daquela lí
rica tríada. Alvaro poseía a máis 
alada pluma de España. Xosé 
María estaba na plenitude de seu 
vigor venatorio e dionisíaco. 
Celso Emilio ainda permaneda 
nun segundo plano, esperando o 
seu momento, que chegaría coa 
abrumadora supremacía do rea
lismo social sobre o mundo da 
evasión, a maxia e o disparate. 

Entón, dentro de tal clima do 
disparate, cabía maxinar que 
Cunqueiro tocaba a gaita, Fe
rreiro o tambor e Castroviejo o 
bombo. Era un reparto de ins
trumentos, intercambiábeis en
tre os tres poetas, que malia o 
tempo transcurrido, colmado de 
azares wlíticos e literarios, poi
do concedérselle vixencia deica 
a morte de Celso Emilio. Quen 
parecía o roáis forte dos tres; o 
que gozaba de mellor saude, e 
nen embargantes, o primeiro dos 
tres que subeu ao ceo dos gale
go , onde sona a gaita, se bebe 
albariño e arrecende a gardenia. 

Alí antiago Peregrino e Caba
leiro da hospitalidad na sua nu
be barr ca -p rfecta repr dución 
dun pazo- a cantos galego su
ben, de dous en dous, os pelda
ños do celeste patín. Alí e aco
paría Celso Emilio, e l go Cun
queiro e Castroviejo, se cadra, 
con Curros Enrfquez ou Valle
Inclán, ou cécais con D. Xoán 
da Coba Górnez. Alf estarán 
agora tocando o tambor, o bom
bo e a gaita, igoal que hai medio 
século no Pazo de Bazán. 

Pois, coma demostrou Carmelo 
Lisón, a freguesía dos vivos co
rresponde en Galicia á parroquia 
dos mortos. E calquera pazo, 
aparte de ser un palacete seño
rial, siñificaba unha ·estructura 
social e económica equivalente á 
da parroquia. Cabe, por iso, que 
exista no paraíso un pazo dos 
mortos que cobixe os g~legos ex
cepcionais. Ou sexan os que nin
guén confundía cando se cruza
ban con iles nunha esqueira, fose 
a de J acob, a do seu tocaio San
tiago, no Obradoiro comp~ste
lán, ou a da Torre de Hércules. 
Pois non cabía ningunha dubida 
que estaba!} ascendendo por ela. 

• Ouvrno AO PARCHE DO 
POETA. Publicara Celso Emilio 

Ferreiro un libro de versos suaves 
e doces en castelán, titulado Do
naires y cantigas. Apenas foi cita
do nas necrobibliografías do poe
ta, a raíz da sua morte. Pola reite
ración naqueles ver~ do adxec
tivo tibio escribm, .comentártdoo, 
á boa de Deus, que Celso Emilio 
era un poeta tibio. ¡Quén o diría 
poucos anos despóis, cando se re
ve lou, e rebelou, coma o poeta 
máis rexo e viril da lírica gale~! 

Pero xa antes de que publicara 
Longa noite de pedra se extendía 
polos círculos literarios, e clan
destinamente políticos, do país a 
sona de Arístides Silveira -seudó
nimo entón secreto- como autor 
de poemas satíricos, ferozmente 
belidos, nos que renacía a acricu
de e o encanto das medievais 
Cantigas de escarnio. Ata que, en 
1962, redobla, sen sordina, o 
tambor civil e raigal de Ferreiro. 

Arnetafórica caixa de Celso 
Emilio levantou en vilo a 
rnocedade galega, dun mo

d semellante á que alzou aos 
cataláns, en ocasión moi dife
rente, o épico tambor de Bruch. 
Galicia enteira prestou ouvido 
ao parche do poeta e, como 
abrigada consecuencia, Celso 
Emilio tivo que irse catro anos 

despois, co seu atabal, a Vene
zuda. Exiliouse pqrque xa non 
estall;>a en edade d~ .~mjgrar. Moi 
rna~uro pra atopuse a gusto 
nunha sociedade ele triunfado
res ~ de novos ricos t¡eitos a pulso, 
qua non participaban ren nas 
inqpietudes e no¡;¡ anceios do 

· maquro vate; a máis inspirada e -
rex'a voz da terra mq.t;ricia. 

' , i ' 

Apoética reaccióh de Ferreiro 
chamouse Viaxe ao país dos 
enanQs. O libro desatou as 

iras de Galicia emigrada; agás os 
que souperori comprender as ínti
mas razóns de Celso Emilio. Ho
mes cercanos á .sua ideoloxía non 
estiveron conforme co seu crite
"fio, incluso algún outro Ferreiro. 
Sabido é que abondan os Ferrei
ros entre os escritores e xomalis
tas do país. Un diles tratou dura; 
mente ao libro do seu homóni
mo, en Chan, a fugaz revista dos 
galegas. Coma consecuencia, Bo
robó, que a dirixía, foi tachado de 
fascista en Bos Aires. Menos mal 
que o defendeu por escrito, con 
moito agarimo, Ben-Cho-Shey. 

Ao retorno de Celso Emilio de 
América, cando nos tropezarnos 
no café Gijón, ningún dos dous 
aludeu aquil desditoso lance. E 
quedamos tan amigos. 

• A VOZ RONCA DE CELSO 
EMILIO F'ERREIRO. ¿Por qué vol
véu de América Celso Emilio Fe
rreiro? A situación facíaselle in
sostenible en Venezuela, dada a 
animadversión do máis granado 
da colonia. Así o encontrou Au
gusto fu.sía nunha das viaxes do 
famoso corresponsal por terras de 
Ultramar. Cando regresou F~r
nández Armesto da sua viaxe fa
lou con Álvaro Gil (o mecenas de 
Galaxia e de tantas outras accións 
culturais do galeguismo) e díxolle: 
"Yin a Celso Emilio e alí non po- ·· 
de cont~uar. Hai que traelo a Es
paña'~ As poucas horas chamou 
don Alvaro a Ferreiro, ofrecéndo
lle un posto na redacción dunha 
revista médica, que facía propa
ganda dunha das suas empresas. 
Dise xeito poido retomar Celso · 
Emilío á península e vivir en Ma
drid o segundo grande poeta de 

Celanova (posto que o primeiro é 
'Curtos). Aténdome á explicación 
que certo día escoitei do propio 
Felipe Femández Armesto. 

sa en Madrid tratei a Celso Emi
lio con maior asiduidade que nos 
anos de Galicia, cando só esporá
dicamente o veía. Horas sabati
:nas de tertulia no Gijón, dentro 
da peña gallega; prolongadas no 

. ambigú asotanado do Teatro Ma
ría Guerrero, con Fariña Jamar
do, Augusto· Burdeos, o pintor 
José Luis Dios e algún outro ar
tista ou escritor que se agregaba. 

A nosa común e estreita amista
de co finado Aquilino Iglesia 
Alvariño sirveu de aglutinante, 
en certa maneira. Faloume Fe
rreiro, na penúltima vez, de can
to aprendera da arte poética nos 
diálogos pontevedreses con 
Aquilino: a quen consideraba o 
maior dos poetas do seu tempo. 

Era unha delicia oirlle relatar a 
Celso Emilio as suas historias al
deáns, os seus episodios de gue
rra no bando nacíonal', as súas 
evocacións do . Ourense de Ris
co, Otero e T rabazo. A súa voz 
era up tanto ronca, que sería ex
cesivo calificar de augardentosa, 
anque agora que vale o litro de 
caña do Ribeiro ou da Ulla, non 
sei cantos euros, cabe adxetivar 
así a gorxa dun señorito. Feirei
ro, fórao de nacimento e no fon; 
do, inda sendo o cantor do po~ 
bo, adiviñábase nil a fidalguía 
dos nosos novelescos morgados; 
-convertidos, na decadencia, en 
socios do Casino de Caballeros. 

Cels6 Emilio foino do Casi
no de Potevedra, inme
d ia t amen te despois da 

Pluscuancivil. Cando o destacá
do militante (que fora) das Mo-

• cedades Galeguistas, se camu
flara coma Secretario da Fisca
lía de Tasas. Alí, .coma redac
tor-xefe de Finisterre e de 
Litoral, e máis de asesor da Co
lección Benito Soto, tomou de 
novo folgos revolucionarios pra 
revelarrse, e rebelarse, coma im
.par poeta do pobo, compoñen
do A longa noite de pedra. + 
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Celso Parada 
'A Mostra 

, Internacional 
de Teatro de Cangas . 
xa é un ponto 
de ref érencia'· 

No ventre do silencio de X osé L. 
Méndez Ferrin. Trásládanos á 
Compostela dos anos 50, a un 
ambiente estudantil que me fixo 
recordar o de vinte anos despóiS. 
Recrea o aconte~er político e 

. conta anécdotas rnoi interesantes. 

Que recomenda ler? 

O Capitán Lobo Negro de Xúlio 
Valcárcel, que son relatos cunha 
boa prosa poética, disparatados e. 
con moito humor. T amén a reedi
ción dos poemas do Zeca Afonso. 

Que balance fai da Mostra Inter
nacional de Teatro Cómico e Fes
tivo que se celebra en Cangas? 

ESte ano ten o problema de que 
se retrasaron as datas agardando 
pola inauguración do Auditório, 
que finalmente non se fixo. Está 
fora do seu t'empo. Normalmen
te celébrase a finais do verán e 
concurre moito público. Nem
bargantes, nesta edición, pésie 
ao frio, a choiva e que se ten que 
facer nunha carpa no! institrto 
de Rodeira, a xente está respon
d endo bastante ben. Participa 
un público local fiel, pero tamén 
de fora. É unha mostra asentada, 
cun programa moi bon.¡ 

Coida que pode converterse no 
ponto de referéncia do teatro? 

Ponto de referéncia xa o é . O 
que se necesitan son m¡·ros máis 
fostivais e eventos que oténcien 
o teatro, que está moi a andoado 
polas institucións e po~ persoas 
que qeberian estar máis Breocupa
das. E paradóxico que a Mostra de 
Cangas, perfeitamente' consolida
da e que leva máis de 15 anos ce
lebrándose tivese que loitar du
rante tanto tempo por un auditó
rio, do que ainda non dispón. 

Como. ve o momento do teatro 
cómico no país?. 

Está a viver unha boa época e por 
iso é nei;:esário relanzar outro tipo 
de J?ezas, diversificar máis o que se 
está a facer. O teatro cómico foi 
no seu dia unha aposta por relan
zar os espect~culos, unh,a maneira 
de achegarse á xente e buscar pú
blico. Hoxe xa se conseguiu, o te
atro madurou. As salas énchense 
de xente moza. É hora de se mani
feste en todos os seus xéneros. + 
Moaña. 1958. Actor. 
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Os rockeiros 
de Canallas 

están en 
concerto, . 

este Venres 
·a,no 

Mardigras 
da CORUÑA. 

O Trinque 
Cultura na língua e·omu.n 

Entre os dias 12 e 15 de 
Decembro celébrase en 
Compostela un ambicioso 
programa que combina 
conferéncias e debates con 
espectácu~os de diferente 

tipo. O fio conductor do 
encontro Galega No 
Mundo-latim en pó é a 
língua comun que atrae a 
máis de cen representante 
da lusojqnia .. + -

;, 
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·Ames 

• EXPOSICIÓNS 

As IMAXES 
DE CASTELAO 
Poderemos contemplar esta 
mostra na Casa da Cultura 
até o 1 7 de Decembro. 

O Ba.r-co 
• EXPOSICIÓNS 

DESDE O BALCÓN 
Mostra fotográfica, que se 
expón xunto con outra ti
tulada Máis adentro, na Ca
sa da Cultura. 

Caldas de Reis 
• EXPOSICIÓNS 

DE PlCASSO A BARCELÓ 
Mostra pitórica que podere
mos coñecer no Auditório 
Municipal e que perman.ecerá 
aberra até o 10 de Decembro. 

Cambre 
• EXPOSICIÓNS 

CERTAME DE PINTURA 
As obras da XVI I edición des
te concurso organizado polo 
Concello, están expostas na 
Biblioteca muhicipal até rema
tar o mes, o S~bado 30. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

MúSICA PARA VER 
Organizada por Caixanova 
en colaboración co Conce~ 
llo, poderemos coñece-la 
até o luns 25 na Sala Ángel 
Botello da Casa da Cultura. 

O CarhalUñ.o 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Mostra que poderemos 
ollar, até o 2 de Xaneir-o do 
vindeiro ano, na Sala de 
Exposicións do Auditório. 

Carba.llo 
•TEATRO 

ROMANCE DE 
MICOMICÓN E AoELAHA 
Será cenificada o vindeiro 
Xoves 14 na Casa da Cultura 
da man de Sarabela Teatro. · 

Cariño 
•TEATRO 

VOLPONE 
O grupo Supiranta repre
senta.esta obra, o Domingo 
10, na Casa da .Cultura. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

ENSINO E II REPÚBLICA 
Artellada polo Patronato de 
Sargadelos en colaboración 
coa Fundación 1 O de Marzo e 
outras organizacións. Divi
dida en 3 bloques: situación 
precedente, II República, e 
Guerra Civil; está composta 
por 18 paneis explicativos e 
bibliografia. Até o Domingo 
24 na Casa da Administra
ción de Sargadelos _ 

A Coruña 

•CINEMA 

CGAI 
Novo ciclo do Centro Galega 
de Artes da lmaxe, desta volta 
adicado a Todd Haynes, do 
que poderemos ollar Safe 
(EEW, 1995), sobre o cám
bio na vida de Carol White, 
neutro tempo feliz e nai en 
San Femando, este Xoves 7; 
The suicide (EEUU, 1978), 
sobre a inadaptación dun ado
lescente ao novo coléxio con 
tráxico final; Assassins. A 
film concernign Rimbaud 
(EEUU, 1985), sobre·a vida 
do poeta A. Rimbaud e a sua 
relación co Paul Varlaine; e 
Superstar. The Karen Car· 
penter story (EE W, 1988), 
que narra a história da can
tante pop, do duo The Car
penters, morta aos 32 anos ví
tima da anoréxia, as tres o 
Martes 12. E xa noutro ciclo, 
o adicado ao Terror Clásico 
dp. Universal, poderemos ollar 
Son of Frcmkenstein (EEW, 
1939), de Rowland V. Lee. 
Todas as fitas serán proxecta
das en versión orixinal con 
subtítulos en galego a partir 
das 20:15 h. no local do 
CXJAI (Durán Loriga 10). 

• EXPOSICIÓNS 

ÜVÍDIO MURGUIA 
A obra do fillo de Rosalia 
de Castro e Manuel Mur
guia estará exposta na Fun
dación Barrié desde do 30 
de Novembro até o 28 de 
Xaneiro, no marco da Ca
talogación arqueolóxica e ar
tística de Galiza realizada 
conxuntamente co Museu 
de Pontevedra. Na obra <les
te membro da chamada 
"xeración doente" destacan 
as paisaxes, onde introduce 

. no vos conceptos espaciais 
e unha paleta clara-e lumi
nosa por medio de pincela
das fuciles e sutiles. Carac
terizou-se pola sua voca
ción autodidacta e gozaba 
de prestíxio e recoñeci
mento na sua época. Mo
rreu novo, cando as .suas 
cualidades comezaban a 
de~tacar. 

NA T ÁLIA DIAZ MELLA 
Dentro do ciclo Os nasos 
artistas, pode remos ver a 
obra desta muller na Biblio
teca González Garcés. 

HELENA COLMEIRO 
En Atlántica Centro de Arte 
pode-se ver unha mostra da 
artista que leva por título 

10 anos de- traballos, até o 9 
de Decembro. 

150 ANOS 
DE FOTOGRAFIA 

- Mostra organizada por Pu· 
blio Mondejar, que podemos 
contemplar na Sala da ~ 
sición da Fundación Caixa 
Galida (Médico Rodríguez 2) 
até o 31 de Decembro. 

SEN OBXECTO 
Até o 7 de Xaneiro, no 
Quiosque Afonso. Óleos pro
cedentes, maiormente, do 
Museu Estatal de San Petes
burgo, que supoñen a aporta
ción máis relevante da arte 
non figurativa. Ten un inte
rese adicional ao seren unha 
das primeiras mostras realiza
das no Esrado sobre a pintura 
abstracta rusa deste período. 
Vassily Kandinsky, Kazimir 
Malevich e Mikhail Lario
nov, que determinaron a va
riante rusa do sen obxecto e 
abriron o carreiro dos Ale
xander Rodchenko, I van 
Kliun, Vladimir Lebedev, 
Mikhail Matiushin, lvan 
Puni, Pavel filonov, Boris 
Ender, Natán Altamn, Ale
xander Bogomasov e Niko
lay Evgrafov ademais das 
máis emblemáticas criadoras 
Luvov Popova, Oiga Roza
nova, Alexandra Exter e 
Maria Vladiminovna 'Ender, 
compoñen esta mostra de 
rrinta obras que abranxe o 
período que transcorre entre 
1910 e 1930. 

XlLOGRAFlAS 
DE L. SEOANE 
Encóntrase na Fundación 
Luís Seoane, Durán Loriga 1 O 
- 22 , e nela poderemos con
templar os gravados en ma
deira que realizou para embe
lecer livros, como por exem
plo ;Eh, los toros!, de Rafael 
Alberti; ou os que fixo para 
Lorenzo Varela, Unamuno, 
García Larca, Neruda; ou os 
de temas criollos: Martín Fíe
rro, El Matadero .. ; o bestiário 
para a poesia de Alberto Gi
rri; os retratos de Machado, 
Kafka, Cortázar, Klee, Dure
ro .. . Diferentes temas e livros 
xunto coas madeiras que Se
oane utilizou e doou ao Mu
seu do Gravado de Buenos 
Aires, ademais dunha escol-

Cinema· galego 
Desde o 8 até o 10 poderemos 
ver na CORUÑA a curtaril.etra
xe O matachín no cinema Rosa· 
les. Nos Yelmo de LUGO pro
xectará-se Isolina do Courel; en 
ÜURENSE, na sala Novocine, 
teremos Coruña imposible; e en 
PONTEVEDRA, nos ABC, te
re mos a curtametraxe Cuba 

libre; na sala Gaya de FERROL 
proxectarán The end; en CoM .. 
POSTELA, nos Valle lnclán, La 
t1ida es un dolor; e en VIGO 
nos multicines Centro haberá 
Paranoia dixital. Todas as pro
xeccións realízanse dentro dos 
ciclos da Xunta adicados ao ci
nema galego. + 

ma de livros da Biblioteca de 
Arte de L. Seoane. Admiten 
grupos reducidos para visitas 
guiadas paro o que hai que 
concertar cita no telf./fax 981 
227 355 - 981 227 527 ou no 
correo electrónico luisseoa
ne@retemail.es. Até o 9 de 
Decembro, Domingos e festi
vos pecha. 

XOAQUIN V AAMONDE 
Mostra dedicada á recupera
ción deste pintor galega, 
integrante da "xeración do
eme" e figura indiscutida do 
retrato no Madrid finisicular, 
composta por 39 obras, al
gunhas delas procedentes da 
Biblioteca nacional, o Mu
seu do Prado e a Fundación_ 
Casa de Alba. Na Fundación 
Barrié até o 7 de Xaneiro. 

FRANK LLOYD WRIGHT 
A eidade vivinte é o título da 
mostra deste arquitecto nor
teamericano, primerra retros
pectiva en Europa en máis de 
catro décadas, dun dos cria
dores do deseño moderno. Co 
obxectivo de explicar a visión 
do arquitecto dunha orde so
c ial ideal e documentar as 
suas solucións, a mostra reune 
máis de 200 obras (mobles, 
vaixela, fiestras), debuxos e 
planos orixinais, libros dese
ñados por Wright, maquetas 
e fotografias. Na Fundación 
Barrié até o 7 de Xaneiro 

ARTE E 
SOLIDARIEDADE 
Até o Domingo 10, na Es
tación marítima. 

•MÚSICA 

CICLO A VOZ HUMANA 
No que ternos a oportuni-

dade de escoitar distintos 
tipos de voce dentro dun 
ampl e atractivo repertó
rio. Os concerto , que e re
a! izan o Marte á 20:30 h. 
no Auditório da Fundación 
Barrié, contarán co soli ta 
que quedaron finali ta nos 
concursos de canto de todo 
o Estado, acompañado de 
piano. O Jviartes 12 actuará 
o tenor Angel Rodríguez. 

Novo INTÉRPRETES 
Dentro do ciclo que se ven 
realizando na Fundación 
Barrié, no que artistas no
vos dan o eu primeiro 
pasos no mundo da alta in
terpretación, o Luns 11 ás 
20:30 h., Pilar Femánde:z 
Salgueiro interpretará a 
piano obras de Schubert, 
Chopin, ou Debussy entre 
outro . 

CANALLAS 
Son unha banda de rock 
formada no ano 95 e que 
contan no seu haber con 
diversas gravacións. Des
pois de colaborar con artis
tas como Rosendo, Porre
tas, Ska-P, Mamá Ladilla 
ou Nacho Garcia Vega , a 
banda atopa-se de xira pre
sentando ;Nunca más!, o 
seu último disco, que po
deremos escoitar o Venres 
8 ás 22 h., no Mardigras 
(Travesia da T orre 8) por 
800 pta. E ta mesma sala 
acolle, o Sábado 9 ás 22 h, 
o concerto de Mermaid, 
grupo navarro de ston e r 
rock alta mente influfdo 
por Nebula, Kyuss, Fu 
Manchu e Mon ter Mag
net, que acaban de publi
car o seu elepé ele debut 
From here to nowhere. A 
entrada cu ta 500 pta. 

fiado d1¡1n selnpre sólido Margan 
Fre.i:ñán no pape1 de policía.To- '
éfa. a película se deselvolve na 

devolvelos. Como era de espe
rar, a (.'depre''. desaparece e a ' 
trama c.omplícase. Comédia 
ben protagonizada por Carme
lo Gómez e Tito Yalverde~ 

~p!~lt:~~as Cm~~: 
res aparecen morras e unha po
licia descobre relacións lésbicas 
enue elas e un fundo de sado
masoquismo. Intriga aburrida . 

IEirc BA.rXO SOSPEir A. 
· · Sobérb'ia interf.:>retación '• 

dun Gene Rack.man nesta fita 
de in,trigq. psico1ó:xica acompa-

~U-571. Durante a Se
gunda Guerre,,Mundial 

un submarino norí:e~mericano 
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• EXPOSICIÓNS 

HUMBERTO LóPEZ 
Colga as suas pinturas na 
Casa da Cultura. 

Ferr,ol 
• EXPOSICIÓNS 

KIKO DELGADO 
Expón as suas fotografías , 
até o Xoves 14, na galería 
Sargadelos. 

EMíLIO LA V ANDEIRA 
De multifacética personalida
de: música, ' fotografía e pintu
ra, deseña coa paleta dos sen
timentos. Na sua visión iróni
ca, tamén nostálxica, oferéce
nos un mangado de acuarelas 
de personaxes en sotana nas 
situacións máis fantasiosas e 
imaxinativas. Até o 12 de 
Decembro no Ateneu. 

Erxo ATLÁNTICO 
As obras presentadas a este 
prémio de pintura, até o 9 
de Decembro na Sala de 
Expo ición do C.C. To
rrente Ballester. 

LEYRA ÜOMÍNGUEZ 
Mosrra as suas obras no 
C.C. Torrente Ballester on
de permanecerá até o 9 de 
Decembro. 

•MÚSICA 

CICLO RArz 
Concertos no auJitório da FI
MA ás 21 horas. O Sábado 9, 
os portugueses Ala dos Na
morados. Para o vindeiro á
bado 16, estará Paco Ibáiiez:. 

Illa de Arousa 
•MÚSICA 

ÜS TRISTÁNS 
Concerto deste grupo vo
cal, organizado pola A. C. 
Dorna, o Yenres lO ás l O 
h. da noite. 

Lalin 
•CINEMA 

FISTERRA 
Proxectara-se no cine Lalín 
dentro do ciclo da Xunta, 
Cinema na tua 11ila, ademais 
das curtametraxes O Mata
chin e Paniño en. .. o Mar
tes 12; o Mércores 13 pode
remos ver Arde Amor e máis 
Miss Le&ya e Amor serrano. 
Remata o Xoves 14 con Co
nuía imposible , Sei quera es 
e Nuestras fiestas ... 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

J .L. ÜARCIA BoENTE 
Expón os seus óleos, até o 
Xoves 14, na sala Bacabu . 

TOMÁS PÉREZ MASERO 
As suas pinturas poden ser 
olladas na sala Gal-Art. 

ÜSOLLOS 
DAS PALAVRAS 
Título da exposición do ar-

•ACTOS 

ÜALEGO NO MUNDO 
Congreso que levará a San
tiago, entre os dias 11 e 15, 
a máis de 120 persoas do 

4 
mundo da cultura, arte , 
música, política ou literatu
ra coa língua galega como 
v:ínculq de .todos .eles. O 
seu obxectivo é o de presti
xiar na sociedade galega a 
sua própria produción lite
rária, teatral ou musical; 
dar a coñecer a realidade 
desta língua noutros países; 
promover accións conxun
tas ... O Luns 10 haberá, no 
cínema Yago, Um céu de 
estrelas, ás 11; Zona-], ás 
16; Blanca Madi.son, ás 19; 
e na discoteca Casting o 
grupo angolano Kussondu
lola. O Martes 12, no cine
ma Yago: Arde Amor, ás 
11; Quaruu/ troveja, ás 16; 
e Sernwes ás 19. Este mes
mo dia, pero no Sal6n Tea
tro, ternos Há alguém ai?, 
ás 11 :30; Espectáculo de 
baixa intensidade, ás 
16:30; e no Sal6n Nohre de 
Fon.seca., ás 1 7, a conferén
cia O prodíxio de entender 
en galego ; e no Pazo de 
Bendaña, ás 20, o colóquio 
O ensino musical a través 
das música populares. O 
Mércores 13, no cinema 
Yago ás 11, Siío Paulo. Po-
1.ífim.ia e ca.cofimia, do bra
silciro Jean-Claude Bemar
det; Sei quen es, ás 16; Si
nais de fago , ás 19; no Sa
lón T e.a.tro, ás 11:30, o coló
quio O povo é tiin ignoran
te!; e ás 16:30, Espectáculo 
de baixa intensidad.e; no 
Sal6n Nohre de Fon.seca, ás 
1 7, a conferéncia O gal.ego 
de Extremadura: os decla
madores populares de sai
netes valverdeiros; no Pazo 
de Bendaña, ás 20, o coló
quio Fausto, a clUlfÓn pro-

tista celanovés Baldo Ra
mos, que podemos coñecer 
até o Xoves 28, no Café dD 
Pousadorro (Pascual Veiga 6), 
série de livros confecciona
dos a man que mesturan pin
tura e poesía e que foron ex
postos anteriormente con 
motivo da proposta da Fun
dación Cumulum para decla
rar a muralla luguesa como 
Patrimonio da Humanidade. 

SOROLLA P AISAXIST A 
No Museu Pro11incial de Lu
go, onde poderemos visita
la desde o Mércores 13 até 
o 14 de Xanei.ro. Formada 
por 69 cadros pertencentes 
aos fondos do Museu Sorolla 
e da Fundación Museu Soro
Ua, está arrellada arredor da 
paisaxe, unha das temáticas 
desenvolvidas na sua vida, 
e organizada sobre dous ei
xos: as etapas, formación, 
consolidación, culminación 
e últimos anos; e referén
cias xeográficas. 

ÜESEÑO DE VANGARDA 
1880-1940 
Título da mostra que pode
remos coñecer, até o 10 de 
Decembro no Museu Pro-
11incial, percorrido histórico 
a través da evolución do 
deseño. O ponto de partida 
é a roma de consciéncia 
que se produce no seo dos 
movimentos modernistas 
da Europa industrializada, 
con obras de Van de Vel
de, Josef Hoffman, 01-
brich, Peter· Behrens ou 

tuguesa de autor; e no Au
ditório de .Galicia, ás 23, o 
concerto Noire Africana. 
O Xoves 14, no Sal.6n Tea
tro, ás 11 :30, o colóquio 

· T rahalhar para o inimi
go ..• ; e ás 16:30, Espectá
culo de baixa i.ntensidade; 
no Sal6n Nohre de Fon.secµ, 
ás 1 7, a conferéncia O ga
l.ego de Asturias e o Bier
zo. Crónica dun debate 
parlamentário; no Pazo de 
Bendaña, ás 18, o colóquio 
Música é literatura; na 
Igrexa da Universidad.e, ás 
20, o concerto a outra mú
sica de Cabo Verde; e na 
discoteca Casting ás 00:00, 
Novas tendéncias, Brazil. 

•CINEMA 

CICLO EsCOCÉS 
Sobre o novo cinema es
cocés, do Luns 4 ao Sá
bado 23 no Salón Teatro. 

•DANZA 

CIA. DE DAN<;A 
DE LISBOA 
Estará no teatro Principal, 
do Yenres 9 ao Marres 
12, con Worksohps e ini
ciación de técnicas de 
danza para nenos. 

• EXPOSICIÓNS 

Ü MUNDO SECRETO 
DE LUIS BUÑUEL 
Mosrra sobre o mundo 

Héctor Guimard. Conti
nua coas formulacións ra
cionalistas propugnadas 
polas Werkbund, Bauhaus, 
o De Stil... e a sua influén
cia no estflo internacional 
de entreguerras onde xa 
quedan definidas as bases 
do deseño contemporáneo. 
Exíbense obras de Witz
mann, Breuer, Mies van 
der Rohe, Rietveld e 
Schiaparelli entre outros. 

XEOMETRIAS 
Fotografias de Xosé Reino
sa no pub Goleta até o 17 
de Decembro. 

CHEMA DAPENA 
Dentro do ciclo "Os nosos 
artistas", até o 20, na Bi
blioteca Pública. 

LumaGómez, 
protagonista de 
Feirantes, que será 
cenificada por Teatro 
do Noroeste o Martes 
12 en MONFóRTE. 

deste director cinemato
gráfico aragonés que se 
encontra na Igrexa da 
Universidade 

VIVERNO 
ATLÁNTICO NORTE 
Mostra que acolle o Museu 
dD Pavo Galega, até o 30 de 
Novembro, promovida por 
Santiago, Bergen e Reikia
vik, cidades europeas da 
cultura, coa participación 
da illa normanda de Ta
tihou. No decurso dos sécu
los. a comun fachada atlán
tica serveu de tránsito a 
conquist¡idores e peregri
nos, navegantes e pescado
res, homes da cultura e do 
comércio:·A ·ifnportáncia 
das pesquerías a longo da 
história é o que retrata a 
mostra.: A' visir~ -para grupos 
escolareS: mclU:e~úils obra·-, 
doiros a idlicticiJs .wn div~r- \ 
sos módulos práticos. 

•TEATRO 

CALÍGULA 
De Albert Camus, repre
santada polo CDG, baixo 
a dirección cénica de Ma
nuel Guede Oliva. Calí
gu la, príncipe relativa 
mente amábel até o mo
mento, decátase da marte 
de Drusila, a sua irmá e 
amante, de que o mundo 
tal e como está feito non é 
satisfactório. Desde entón 
tenta exercer con perver
sión unha liberdade que 
finalmente descubrirá que 
non é boa. No Sal.on Tea
tro até o 10 de Decembro, 
senda os Mércores e Xo
ves as funcions ás 17 · ho
ras; o Venres e Sábado ás 
20; e o Domingo ás 17 ho
ras. As entradas custan 
1.000 pta . non sendo o 
Domingo que se fai un 
50% de descomo.• 

NINES VELÁZQUEZ 
Poderemos ver os seus óle
os, até o 9 de Decembro, 
na galería Sargadelos. 

lMAGO ANTIQUA 
_Mostra arqueolóxica na sa
la Porta Miñá. 

EsTAMPA 2000 
Exposición colectiva no 
centro de gravado Aguati.nta. 

·Moaña 
• EXPOSICIÓNS 

SOUDARIEDADE 
coSAHARA 
No Café-teatro do Real, ex
posición de fotografías de 
Manuel G. Vicente e 

XVII Mostra. Int.e.rnacional d.e. Teatro Cómico e Festivo de Cangas 
Comezou o Sábado 2 pero che
ga ao, tamén Sábado, 9. Deste 
xeito, o Xoves 7, baixo a direc
ción da canguesa Casilda Gar
cía, o grupo T eatre trae A desa
parición. de W endy na Casa da 
Cultura; ás dez da noite en Ro
deira, veremos Diálogos en el · 
paraíso, de man dos Cambaleo 
dirixidos por Carlos Sarrió; e os 

noctánbulos están citados, no 
pub Canis Lupus, con Pinky e 
Cerebro que cenifican Domi
nar el mundo. E para o Venres 
8 chega desde Castela Te<. ro 
Mutis que, ás 12, actuará en Ro
deira 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 arxenti
no Pablo Nojés chega con 
¿Qué pasa en la plaza?; a clau
sura oficial corre a conta de Te
atro do Morcego con Branca
Rosa. Os Piratas con Celso 
Parada na dirección. Mais des
pois desta haberá outra clausura 
a partir da 1 da madrugada no 

Canis Lupus a cargo de Fabulos 
Cubatas de Fockin Brothers. O 
programa inclue ademáis activi
dades paralelas coma unha feira 
de teatro, a apresentación da 
Revista Galega de Teatro, un cur
so de gags e a apresentación de 
catro obras escritas por mulleres. 
T amén a entrega do Prémio á 
mellor Laboura Teatral. • 

ANOSATERRA 

········~················ 
Mundo Cal en solidarieda- moi actuais de enfrontarse á 
de co Sahara. fotografía. Na galería Mari-

'•MÚSICA 
sa Marimón, formando par-
te do Outono Fotográfico, 
durante Decembro. 

TROVA URBANA 
Grupo vigués formado .. por MORQUECHO 
músicos experimentados e Expón as suas pinturas na 
procedentes de diferentes galería Visol. 
grupos que destacan tanto 
polo coidado das letras, de MEBORAL 
corte urbano, coma".do son. As .suas obras de pintura e 
O Sábado 9 a panir das 11 da escultura poderemos coñe-
nqite no café-teatro Do Real. ce-las no café Isaac . 

Monforte A IMAXE E SEMÉLLANZA 
Mostra de Fran Herbello 

e"'•. TEATRO;~ 
~ que poderemos ollar na 

,,.•" CáSa da Xuventude. 

. FEIRANTES 
FOTO EXPRESS Obra cenificada por Tea-

tro do Noroeste, o Martes Real izada pola Es~ola de 

1.2, na Casa da Cultura. Arte A. Fraile , ternos a 
oportunidade de visita la 

01 ~ até este Domingo 10, en e1ros San Francisco. 

• EXPOSICIÓNS VI BIENAL 

MARISA RODRÍGUEZ 
INTERNACIONAL 
DE GRAVADO 

Esta artista co lga as suas Cunha amplísima represen-
pinturas na Casa Charry, tación de autores nacionais 
até o Sábado 16. e internacionais, abrirá a 

Our-ens.e· 
partires do Marres 12 até o 
14 de Xane iro, na Aula de 
Cultura Caixanova. 

•CINEMA 
Pontevedra 

A DUCHA 
Fita dirixida por Yang Zhan- • EXPOSICIÓNS 
ga (China, 1999), Cuncha de 
Prata ao Mellar Direcwr no MóNICA ALONSO 
Festival de Donostia, que se- Mundoterápia titula esta xo-
rá proxectada o Mércores 13 ve artista da Fonsagrada a_ 
ás 20:30 e 23 h. na Casa da sua mostra, que podemos 
Cultura ( Concello 11), den- ollar na sala de arte de Caja 
tro da programación do cine- Madrid (Pza. de Sta. Maria), 
clube Padre Feixó. até o 23 desee mes. Posee-

• EXPOSICIÓNS 
dora dunha basta formación 
artística, a sua traxectória 

T AREIXA T ABOADA 
está chea de prémios e bol-
sas. No catálogo, ademais 

Pintora ourensá que mostra da reprodución das obras, 
a sua obra na galería Uz inclúese un denso dialogo 
(Barreira 11), até o Venres da autora co crítico e direc-
15, baixo o títulto de Inter- torda Fundación L. Seoane, 
lúdio Delirante. Alberto Glez.-Alegre. 

. MARIA }OSÉ SANTISO EDUARDO NARANJO 
Dentro do ciclo Os nosos Baixo o título Realismq, 
artistas, esta muller mostra sentimentos e soños escon-
as suas obras no Ateneu, den-se cincuenta e cinco 
até o 27 deste mes. cadros que repasan a vida e 

ROSARIO SOTOMA YOR 
obra do artista, un dos má-
ximos expoñentes do realis-

Colga as suas pinturas na mo pictórico, de realidades, 
galería Marga Prada . de sentimentos e tamén de 

CARA ACARA 
soños. Do expresionismo ao 
realismo ou surrea lismo, 

Mosrra fotográfica de Car- sempre na busca do sentí-
tier-Bresson, Alberto Gia- mento. Na sala de arte Ga-
cometti e Martine Franck gos de Mendoza, desde o 
que poderemos coñecer, Mércores 13 de Decembro 
até finais de mes, na Sala até o 14 de Xaneiro. 
Fundación Caixa Galicia, 
aberta de 19:00 a 21 :00 ex- ANTÓN SOBRAL 
cepto Sábados, Domingos e Expón a sua pintura en La 
festivos que pecha. Petite Galehe de Teo. 

ANTÓNIO G. CALLEJA ARTES PLÁSTICAS E 
As suas obras poderan-se FOTOORAFIA 
ver no Edificio Politécnico Mostra que se exibe na Fa-
da Universidade. culdade de Belas Artes. 

Xúuo P. NESPEREIRA HAPPY CULTURE 
Mostra antolóxica no edifi- Pinturas de Mecedes Ta-
cio Simeón. boada que poderemos ollar, 

Os OUTROS BAIRROS 
durante Decembro, na ga-
leria Anexo. 

Mostra fotográfica sobre o 
mundo .da prostitución. As As MURALLAS 
fotos foron realizada por DE PONTEVEDRA 
elas mesmas en Lugo, Ou- Onde se vén coma un ele-
rense, Pontevedra, Santiago mento de evolución parella 
e. Vigo, coordenadas por ao desenvolvimento da vila 
Alecrin e podemos contem- en non coma un simple mú-
plala na Casa Foro da Mu- ro. Destaca-se a importáncia 
ller até o 20 de Decembro. como elemento definitório 

dunha cidade e tamén as 
UNHA PELÍCULA distintas funcións: defensi-
DE PELVI va, sanitária e fiscal. Está es-
Título da mostra de tres ar- truturada en periodos histó-
tistas galegos, Alberto Ba- ricos que van desde o seu 
rreiro, Salvador Cidrás e nacimento até os nosos días. 
Andrés Pinal que foron No Cláustro do Convento de 
compañeiros de promoción San Francisco de Luns a Sá-
e que estiveron presentes na hados de 1 7 a 20:00h. aré o 
xa mítica cita 30 anos no 22 de Decembro. 
2000. Artistas galegas por un 

As IMAXES cámbio de milénio. Nesta no-
va exposición podemos m;CASTELAO 
contemplar tres maneiras Podemos contempla-la, de 
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Luns a Venres de 19 a 21 
·h, no TeatTo Pincipal até o 
IJleS de Xaneiro. ConvocaJórias 

" 
CARMENóVOA 
Inserida no ciclo Os nasos 
artistas, expón, até o 22 
<leste mes, na Sala Teucro. 

TORNEO DE XA'.DREZ AMIZADE CERTAME DE ARTE"'JOSÉ 
ÜOMÍNGUEZ ÜUIZÁN" · 

prémio de Xornalismo" e de Poesia. O 
primeiro prémio estará dotado de 
100.000 pta. e o segundo con 50.000. 
Os traballos estarán en galego ou es
pañol e deberán enviar-se por tripli
cado con plica. No caso do prémio de 
xornalismo teñen que ser artigas pu
blicados en revistas ou xornais gale
gas. O prazo de apresentación remata 
o 6 de Xaneiro. Máis información no 
ceritro cultural. 

Mércores a partfr das 21:30 h. e para 
os máis pequenos os Sábados ás 
11 :30 h. T amén se imparte un curso 
de percusión todos os Martes e Xoves 
a partir das 21 h . Máis información 
no 981 57 63 94. MANuEL FRAGOSO 

Colga as suas pip.turas na 
galería Sargadelos, até o 9 
de Decembro. 

A asociación Maximo Gorki de solida~ 
ridade entre os povos organiza para os 
días 16, 1-7 e 23 de Decembro en Vigo 
este trofeo. Xogará-se segundo o siste
ma suízo e haberá agasallos para todos 
os participantes. Máis información na 
asociación R. da Arxentina 17, 2º ou 
no telf. 986 224 457. 

CURSO DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA 

SOROLLA PAISAXIST A 
Na sala de arte Gagos de 
Mendoza, onde poderemos 
visitala até o 10 de Decem
bro. Formada por 69 cadros 
pertencentes aos fondos do 
Museu SoroUa e da Fundación 
Museu SoroUa, está artellada 
arredor da paisaxe, unha das 
temáticas desenvolvidas na 
sua vida, e organizada sobre 
do~ eixos: as etapas, forma
ción, consolidación, culmi
nación e últimos anos e as 
referencias xeográficas. 

CURSO DE INICIACIÓN 
AOCLOWN 
Promovido polo departamento de 
Cultura de Pontevedra ( telf. "986 850 
943) e impartido por Good Idea Com
pany os dias 7, 8 e 9 de Decembro (20 
horas) . A cuota de inscrición é de 
5.000 pta. 

XI prémio de pintura ao que poderán 
optar calquer persoa galega con tema 
libre e un máximo de 2 obras. O Lí
mite de recepción de obras remata o 
25 de Decembro e terán que ser re
mitidas ao centro cultural, en Begon
te, libres de gastos. As obras premia
das quedarán en propiedade da enti
dade. Para inscribirse hai que solici
tar un formulário no centro. 

BEGONTE E O NADAL 
O C.C. José Domínguez Guizán orga
niza dous certames que teñen como 
te~a o Nada!, preferibelmente aso
ciado a Begonte; e a XXV edición do 

ÜRAÑELL A RITMO DE SON 
Cursos de danza que se imparten no 
pazo Bendaña (Compostela) e que 
organiza a asociación Granel! polo 
bailarín cubano Eivis Ferrera. O cur
so dirixe-se a adultos todos os Luns e 

Do 6 ao 1 O <leste mes, impartidos por 
Chevi Muraday, profesor, bailarín e 
coreógrafo. O curso é de nfvel elemen
tal, cun horário de 12 a 14 e cun custe 
de 10.000 pta. lnscricións e reservas 
na tenda Tu-Tu (Pi i Margal 9) de Vi
go ou no telf. 986 221 027. As clases 
impartiran-se no Xináxio Area, (R. 
Carracido 13, O Calvário). + 

O Centro 
Galego de 

Arte 
Contempo

ránea, en 
SANTIAGO, 

alberga 
unha mostra 

de artistas 
italianos.e 
franceses. 

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

• LEITURAS 

Ü RITMO DA PALAVRA 
O Concello de Pontevedra, a 
AS-PG e o colectivo +Libros 
promoven este II Salón In
ternacional do Libro Infantil 
e Xuvenil onde haberá expo
sicións, animación á leitura, 
obradoiros, teatro infantil... 
do Domingo 10 ao Domingo 
17 no Pazo da Cultura. 

•TEATRO 

MANO LADAS 
Todos os Domingos no tea
tro Principal hai representa
ción de títeres para as 
crianzas. O dia 10 ás 18 h. 
Manoladas, será cenificada 
por Trompicallo. Entrada a 
200 pta. 

ÜCERCO 
DE LENINGRADO 
Da man de Teatro do 
Atlántico, o Xoves 14 e 
Venres 15, ás 20:30, no te
atro Principal. O prezo da 
entrada é de 600 ptas (50% 
para estudantes e grupos). 

Póvoa de T~ 
•TEATRO 

0 CONTRABAIXO 
Obra representada por Ba, 
lea Branca, o Sábado 9, na 
Casa da Cultura. 

Ribad.á.via 
• EXPOSICIÓNS 

ETIOPIA: 
AS TRIBOS DO SUL 
Mostra que podemos visi-

Outono Fotográfico 

tar na Casa da Cultura. 

Rib;adeo 
•TEATRO 

VOLPONE 
A compañia Supiranta re
presentará esta obra, este Sá
bado 9, na Casa da Cultura. 

Sa.ntiago 
•CINEMA 

Ü TERROR CLÁSICO 
DA UNIVERSAL 
Ciclo organizado polo 
CGAI, en colaboración coa 
XI. Semana de Cine Fantástico 
e de Terror de Donostia., que 
se compón de 12 películas, 
que serán proxectadas no Sa
lón Teatro entre o Martes 12 
e o Sábado 23 <leste mes. Es
tán incluidos moitos clásicos 
<leste xénero tales como 
Drácula (T od Browning, 
1931), ou A pantasma da 
ópera (1925), O doutor 
Frankenstein (1931) e A 
moza de Frankestein 
(1935), ambas as duas dirixi~ 
das por J. Whale, O home 
invisíbel (1933), A mómia 
(1932), ou ·O home lobo 
(1941) . Ainda que tamén 
haberá outras menos coñeci
das como poden ser A som· 
bra de Frankenstein (1939), 
Satanás (1934) ou a tardía 
paródia dos cómicos Abbott 
e Costello sobre o· próprio 
xénero Contra as pantas
mas (1948), todas en ver -
sión orixina1, subtituladas. 

Xa vai chegando ao seu fin pero 
ainda quedan unhas cantas expo
sicións. Nq que se refire ás mos
tras de ÜURENSE podemos 
contemplar a obra de Fran Her· 
bello, A imaxe, e semellanza, ele
mentos cotiáns criando novas si
fuacións, na Casa da Xuventude 
até o 10 de Decembro; Fotografía 
Matemática, obra de profesores, 
alunos e xente do mundo mate
má tic·o, no Museu ArqueolÓxicó 
até o 15 de Decembro; Foto Ex
press, ofiras do alunado da Escola 
de Arte António Failde, na sala de 
exposicións do Claustro de San 
Francisco, até o 10 de Decembro; 
Cara a cara, con Henri Cartier• 

Bresson como centro, na sala de 
exposicións da Fundación Caixa 
Galicia, até finais de mes. Xa no 
resto da Galiza ternos a mostra. 
lncéndios, morte da terra, pré
mios e participantes no concurso 
convocado por Xevale, na Casa 
da Xuventude de CHANTADA. 
Pavel Havelka, Dexeneración, as 
últimas obras <leste autor na sala 
de ~xposicións da Casa do .Escudo 
de VERIN. En XINZO DA 
LíMIA, Pilar Sevillano Cuadra, 
do, presenta Di-visións espaciais, 
mostra onde a técnica de fotos 
ensambladas serve para recons
truir, en duas dimensións, o espa
zo tridimensional.• 

• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO, 
VIDA E OBRA 
As fundacións Castelao , 
Caixa Gqlicia e o Concello 
patrocinan esta mostra que 
podemos ollar na igrexa de 
San Domingos de Bonaval. 

MÁSCARAS 
Que forman parte dos fon-
dos da Fundación Granel!, 
onde poderemos ol!alas, 
procedentes de Guatemala, 
Venezuela, México, Cana-
dá ou África, ademais de 
duas novas: Munki, proce-
dente do Zai.re; e o Rei Bem-
bé, escultura curnulativa. 

ÜBRAS MESTRAS 
DE COLECCIÓNS 
PRIVADAS 
Presenta por primeira vez en 
público o retrato de Felipe IV 

qu~ Velázquez pintou en 
1628 e que os expertos daban 
por perdido, a escultura La 
age d' arain, probabelmente a 
única peza de Rodin existen-
te no Estado, A fuxida de Ene-
as de T raya, de Rubens, e dis-
tintas obras de Picasso, Diego 
de Rivera e Benjamín Palen-
cia entre outros. Tamén no 
Hostal do RR Católicos se en-
contra a mostra de bronces de 
Lorenzo Quinn asi como un-
ha escolma de esculturas en 
serpentina de Cándido Pazos. 
Até o VenreiJ 15. 

RAMÓN DIMAS ~· 
As fotografias de Galicia en-
globan as obras <leste artis-
ta, que poderemos contern-
piar na Igrexa da Universi-
dade a partir do Martes 12. 

KIM MANRESA 
A galería Sargadelos serve-
lle de marco para mostrar 
as suas fotografías, até o 
Venres 15, que agrupa bai-
xo o título de O dia que Ka-
di perdeu parte da sua vtda . . 

MONDOPHRENETIC 
O CGAC, até o 14 de Xa-
neiro, serve de cenário para 
esta mostra. O bloque de pi-
sos ten o mesmo aspecto en 
todas partes, pero alberga 
unha· grande variedade de 
vidas. A uniformización que 
provoca o proceso de globa-
lización no que estamos su-
midos. É unha exposición 
multimédia, que en termos 
xerais fala do mundo global. 

Ideado por Herman Assel-
beghs, Els Opsomer e Rony 
Víssers, é un proxecto inte-
ractivo que integra imaxe, 
texto e música, e que oferece 
unha experiéncia diferente a 
cada visitante, segundo opa-
pel que este asuma ao en-
frontar-se á instalación. 

LITO PORTELA CALVAR 
Na Galería Eme C podere-
mas ver as suas pinturas e 
esculturas até o 12 de De-
cembro. 

JORGE VIDAL 
Fotógrafo portugués que 
ten a ben mostramos o seu 
traballo, Auséncias presen-
tes, no cafe Miudo (Tru-
ques 3) , até o 26 des te mes. 

ARTISTA FRANCESES E 
ITALIANOS 
Nas coleccións da ·Fundación 
Arco e CGAC que podernos 
ollar neste último centro, até 
o 7 de Xaneiro, con motivo 
das semanas adicadas a A vig-
non e Bologna., Obras de 
J.M. Alberola, G. Barbier, J-
C Blais, Ch. Boltanski, D. 
Buren, F. Clemente, M. 
Manzelli, M. Merz, G. Peno-
ne, Salvo, G. Anselmo, F. 
González-Torres, L. Cecchi-
ni, G. Rousse ou E. Sighice-
fli. T amén no CGAC e até 
o 7 de Xaneiro, se encontra a 
mostra fotográfica de Floren-
ce Paradeís na que a acción 
do cotiá cobra un protagonis-
mo por veces desacougante. 
E a de fotografia e vídeo da 
londinense Sarah Dobai, até 
o 7 de Xaneiro, que nos sirua 
na fronteira ente o animado 
e o inanimado. 

ANTÓNIO QUESADA 
Tres décadas de pintura titula 
a sua mostra, na Casa da Pa-
rra, este ourensán radicado 
en Vigo. O seu quefacer non 
só abranxe a pintura senón a 
escultura e a serigrafia. 

CARLOTA CUESTA 
Ten unha mostra titulada 
Anxos, arcanxos e un demo, 
na galeria Paloma Pintos, até 
o 11 de Decembro. Susana 
Solano tamén mostra a sua 
obra na. galería SQC até o 5 
de Decembro. E Luis Lo-
renzo rnostra nus femininos 
ao óleo, até o 15 de Decem-
bro, no hotel San Carlos. 

MIGUEL Rro BRANCO 
Presenta-se a sua obra baixo 
o título Entre os ollas organi-
zada pola Fundación La Cai-
.xa, no Colexio Fonseca (Pr-
-za. de Fonseca s/n) até o Sá-
bado 23. Exposición de foto-
grafía contemporánea que 
combina diverso material, 
tanto audiovisual como foto, 
gráfico e cenográfico, que re-
cría un ambiente intimista. 

LITO PORTELA CAL V AR 
Na galeria "E171e C podere-
mos ver as suas pinturas e 
esculturas até o Martes 12. 

lL MIO CANTO LIBERO ATAQUES DE SANTIDAD 
Mostra fotográfica de Má· Cenificada pola compañia 
rio Giacomelli, até o 21 de vallisoletana Teatro del 
Xaneiro, no Museu das Pe- Azar do Mércores 13 ao 
regrinacións. Venres .15 na NA A. Trata-

se de 7 histórias br!!ves, escri-
BRINCANOO CO VENTO tas por António Alamo, en-
Exposición de pezas de for- lazadas a través de persona-
mato baixo, até o 16 <leste xes que aparecen n diferen-
mes, na galería Noroeste. tes situacións das suas vidas. 

O que lles ocorre, o que sin-
AlEXANDRO ten e o que se lles ven enriba 
Mostra pictórica na galeria sen desexalo, panos a proba 
José Lorenzo (Franco, 3). e situa-os nun plano de pe-

quena grandeza humana. Si-
MITOLOXIA HOXE tuacións tem'beis e extremas 
Título da exposición de tratadas cun peculiar humor. 
pintura de J. Méndez, no 

A ACCIÓN pub Modus Vivendi. 
E A SUA PEGADA 

SOLEDAD PENALTA Ciclo de performances no 
Exibe as suas esculturas na CGAC diri.xido por Sergio 
galería Ciumia (Algália de Edelsztein ao que podere-
Abaixo 39) até o 14 de mos asistir entre o Martes 
Decembro. 12 e o Sábado 16. 

MANUEL Bouzo NATI & ]ARAKAT 
· Até o 15 de Decembro, Contarán-nos algunhas 

mostra Ultimas notícias do lendas e histórias este Xo-
império, instalacións, na ga- ves 7 a partir das 22:30 no 
leria Trinta (Rua Nova 30) café Miudo (Truques 3) . 

• LEITURAS Sárria 
TEXTOS DRAMA TIZAJ.:DS • EXPOSICIÓNS 
No teatro Principal ás 21 h. 
organizado pola Asociación }UAN }OSÉ VIYANCOS 
de Actores, Directores e 
Técnicos de Escena. Dirixi-

Exposición de fotografia na 

das ao público en xeral e aos 
Casa da Cultui:_a. 

profisionais do médio. O 0 MUSEU DE LUGO 
Xoves 7 fara-se a leitura de 

EN FOTOS O seródio de ltziar Pascual 
Mostra fotográfica que se e o Venres 8, Las ooces de 

Penéwpe de Xavier Lama. clausura o Venres 15 na 
Casa da Cultura. 

•MÚSICA 
Tui 

CABO SAN LOURENZO 
Ciclo de música popular • EXPOSICIÓNS 
que mostra algunhas das 
propostas sonoras máis sig- COLECTIVA DEN ADAL 
nificativas da cena inde- Esta mostra organizada pola 
pendente. Unha homenaxe galería de arte Trisque/ e 
colectiva a un santo anóni- Medúlio, conta cunha gran-
mo, pacífico e Laico de bai- de cantidade de artistas que 
rro e descerebrado: o Cabo exporán as suas obras nesta 
San Lourenzo. Ademáis galería até o 5 de Xaneiro. 
dos concertos, da música de 
sala axeitada e do espazo LIBIA ÜOMÍNGUEZ 
para mostrar, trocar e ven- Xunto con Carme Cendón 
der material gráfico e sono- e Teresa Freiria expoñen 
ro. Comezou o pasado Xo- na Área Panorámica até o 
ves 5 e remata este Xoves 7 1 7 de Decembro. 
ás 21:30 h. na NASA. O pre-
za do concerto é de 700 pta. 

Vedra 
•TEATRO 

• EXPOSICIÓN$ 
CARTAS DE AMOR 
Montaxe para escoitar de MEMÓRIA 
A. R. Gurney, no Galán o DA EMIGRACIÓN 
Mércores 13 e Xoves 14 ás Título da mostra que reune 
22 h., interpretada e produ- unha importante série de 
cicla por Mabel Ribera, X. materiais relacionados coa 
M. Olveira "Pico" e Aveli- emi~ción, desde fichas dos 
no González. É a escolta emigrantes até publicacións 
activa dunha palavra cuxa e fotografias da época rela-
resposta non chega, adqui- donadas con Yedra e as suas 
r_indo substáncia dramática, asociacións na emigración. 
unha substáncia tan ténue Ademais a partir desta serna-
coma un fio que tece a co- na poderemos ollar carro no-
municación entre eses dous vas mosttas: no local social 
seres a través dos anos e das de San Fins de .Sales encón-
vivéncias que o manteñen trase Galegas cara a· novo 
case irremediabelmente mundo; na casa da cultura de 
xuntos ~u separados? Santa Cru2 de Ribadulla está 
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A Rede 

A in{luincia gal.ega na ~
ca; na casa da cultura de San 
Miguel de Sarandón, a titu
lada América, quinta prooíncia 
galega; e fmalmente, no local 
social de Merin, O exilio do 
36. Até o 30 de Decembro. 

O Vke·do 
• EXPOSICIÓNS 

0 MÉDIO MARIÑO 
O seu desenvolvimento será 
comprensíbel para nós de vi
sitar esta mostra que se en
contra na Casa da Cultura. 

Vig'--o __ _ 
•ACTOS 

DIA PoP. 
MOVIMENTO "Moos" 
Dentro da III edición das 
Noites Vivas, organizadas 
pola A.X. Xuntanza, do 
C.V.C. de Valadares o 
Venres 8 entre as 23 h. e as 
2 h; consiste na proxección 
da película The W1w, ade
máis de vídeos de concer
tos de U2, ás 23:30 na sala 
de lectura do C.V.C.V. Au
dicións na cafeteria do 
C.V.C.V., con grupos Pop, 
e tamén iniciación a xogos 
de rol e magic. Conexión a 
intemet e xogos na rede. 

SITUACIÓN 
LINGÜÍSTICA DE 
TIMOR LF.STE 
Conferencia a cargo de Luís 
Cardoso, ex-representante 
do Conselho Nacional da 
Resistencia de Timor Leste 
para Galiza, o Luns 11 ás 20 
h. na Escala Oficial de Idio
mas, organizada por este 
centro e o Instituto Camó'es. 

}OSt MARTlNS NUNHES, 
PATRIOTA GALEGO! 
www .angelíire/punk/ppkuinha 

Páxina humorí tica sobre a figura do cm
presário berciano Xosé Martfn z Núñez, 
acusado de organizar unha tr<1ma para · 
asasinar ao conselleiro Xo é uiña. • 

•CINEMA 

CICLO SOBRE 
A ARQUITECTURA 
Continua este me coa pro
x ecc ión de O manancial 
(EEUU,1949) de King Vi
dor o Martes l2; Bra~il 
(Reino Unido, 1985) de 
Terry Guilliam o Mércores 
13; as películas poden-se ver 
a partir das 20:30 h . no au
ditório do C.C.Caixanova. 

• EXPOSICIÓNS 

T ERESA MORO -
Ten unha mostra da sua arte 
na galeria Bacelos (Progreso 
3 ), onde poderemos ollala 
até o 28 de Decembro. 

OBRAS DE XOIARIA 
N ovecentas pezas realiza
das polo alunado da Escala 
de Xoiaria, que poderemos 
contemplar na Casa da Xu
ventude a t é o Venres 15 . 

INTER VENCIÓNS 
URBANAS 
No bairro de T eis, fruto da co
laboración da Xeréncia de 
Urbanismo Municipal e a Fa-

culdade de Arquitectura da 
.Olruña, e que podemos ollar 
na sala de exposicións do (X).. 
AG até o 31 de Decembro. 

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

ÁNXELHUETE 
O pintor ourensán praticou 
un expresionismo abastrac
to debedor da pintura ame
ricana, ainda que con certo 
carácter simbólico polos 
·motivos xeométricos que 
integi:a. Agora presenta a 
sua última obra, renovada 
e expresiva pero fidel á sua 
traxectoria, na galería 
VGO até o 27 de Febreiro. 

ROSA VEGA 
Colga as suas pinturas no 
Arco da vella, até o Mérco
res 13. 

MIGUEL GlMÉNEZ 
Aré o Mércores 13, exporá 
a sua obra pictórica en La 
Popular . 

CRUELLA DE VILLE 
Mostra de collages na gale
ría Artefacto. 

ROSA CASALL 
Expón .as suas obras, xunto 
con Carmen Bergillos e 
Conchi Goldaracena, na 
sala Renfe até o Sábado 9. 

ROBERTO SANTANDR.I:.LJ 
Mostra fotográfica no Insti
tuto Camoes. 

XESUS V ÁZQUEZ 
Este ourensán mostra a sua 
obra, baixo o t[tulo Cam
pos, na galeria Ad Hoc, até 
o 8 de Xaneiro. Pretende 
unha exploración total dos 
rexistos da arte, e unha 
vontade de criar unha sorte 
de pintura total. 

ARTE PARA LEY AR 
Mostra no centro múltiple 
de arte Visual Labora (López 
de Neira 5) que contará cun 
número moi amplo de artis
tas e obras ex postas ( + 5 O 
+5000), até o 12 de Xaneiro_. 

•MÚSICA 

KlCKOUT 
DE ÜLAMS TOUR 
O Venre 8 a partires das 
23 h. na Iguana Club (Chu
r:ruca) a partires das 23 h., 
concerto coas mellares 
bandas glam do Estado: Ba
bilon Chat, The hot dogs e 
Vicent Von Reverb y sus 
vaqueros eléctricos. Prezo 
da entrada 1.000 ptas. 

SONOTERÁPIA 
É un estudo de gravación 
que lev a cinco anos 
apoiando á música. O Sá
bado 9 a partir das 22:30 
na sa la Anoeta, faise un 
concerro-festa de apoio a 
este estudo coa partici
pación de Soak, Skacha, 
Keltoi, Xolda, Corva, 
Repeaters, Ortac e Sor
presa. 

PANXOLIÑAS 
Desde o Venres 8 até o Do
mingo 10 no teatro-sala de 
concertos do C. C. Caixano
va celebrara-se a XXV edición 
<leste festival que o Venres e 
Domingo será ás 12 e ás 19 e 
o Sábado só ás 19 h. 

ARE MORE 
Desta volta o fest ival ofere
ce-nos a oportunidade de 
escoitar a Emmanuel Han
riot ao niano, interpretando 
a autores como Mozart, Liszt 
ou C hopin. O Martes 12 na 
sala de concertos Manin 
Códax, no Conservatório Su
perior de Música, ás 20:30. 

Anúncios de balde 
• Merco gramática do portugués 
xa usada, de Lindley Cintra ou de Pi
lar Vázquez Cuesta, ou ambas. Ra· 
zón no telf. 981 697 523 . . 

llTroco clases de inglés por clases de 
informática .en Vigo. Tlf. 600 279 710. 

•Encomenda já o cademo "Conhecer
mos Carvalho Calero" editado pola 
Funda90n Artábria para recordar unha 
figura chave da nossa cultura aos dez 
anos da sua morte. Ameno e didáctico, 
55 pp. tamanho A5, ilustradas. Prego 
por cademo, 425 pta. gastos de envio 
incluídos. Poses pagar en selos ou in
gressando o importe no nº de conta da 
Caixa Galiza 304-239-183/1 . Encomen
das no Ap. 570 de Ferro!. 

• Abriga-te co suéter de algodom, 
de manga cumprida e con capuz 
bordado ao peito co escudo da Ga· 
liza 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 prego dos suéters 100 pta~ máis 
de gastos de envio por unidade. 

•Compro libros, postais, fotos, bi
bliotecas, documentos vellos. Tlf. 
610 028 077 

• Mardigras. Música en vivo. Pro
gramación de Decembro: Travel 
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. Visítanos! Esta
mos na Travesa da Torres 8 da Coru
ña e no httpJ/mardigras.8k.com 

• Somos un clube da amizade por 
correspondéncia. Ternos 3.000 só
cias e sócios en todo o Estado. Se 
queredes pertencer ao noso clube 
enviade unha carta con selo para res
posta. Animádevos. Estamos agar
dando-vos. Escibide a : El Club de la 
Amistad . K/ Ekonomia 17 4º izq. 
48.902 Barakaldo (Bizkaia) 

- • Renovayao, números 4 e 5, boletim 
da "ambaixada Galega da Cultura" de 
distribugao gratuita a quem o enco
mende ao apartado, 24.034 de Madrid. 

• Ciberirmandade da Fala. Na · Gal i
za, en galego. Na rede, tamén. Pro
mocionamos e organizamos envios de 
correos electrónicos pregando o uso 
da nosa lingua en internet. Estamos 

en http://www.ciberi rmandade. org 

• Uxo Urbano. Venda por correlo. 
Punk, hardcore, ska, ... Esan Ozenki, 
Notomonow, W.C Records, Oischord,.Li
quidator, Fragment, Sons de Luita, El 
Beasto, Potencial, HC, Boa .. Pede catá
logo gratuito: Apdo. 304, 15700 Com
postela, correo electrónico: lixourba
no@mail.com, portal: go:tollixourbano. 

• Queremos formar un grupo de 
persoas social e culturalmente lú
cidas, vital e señsualmente heterodo
xas. Benvidas suxerencias para oxi
xenar a vida. 981 788 820 

• ·Oferécese auxiliar de clínica en 
Compostela, titulada, con experién
cia e informes, para coidado de per
soas maiores ou enfermos, en hospi
tal ou no domicílio. rnspoñibilidade 24 
horas. Telf. 617 065 527 

•Unce alugar cu~o dobre e indivi
dual a rapazas. Zona da Praza Roxa, 
en Compostela. Tlf. 617 065527. 

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

• Preciso contactar con profesionais 
de fontanaria e calefacción para ins
talar unha calefacción de chan ra
diante, alimentada con bomba de ca
lor na Estrada. As persoas interesadas 
poden chamar a Dario aos telf. 610 
784 780 / 986 570 862 á tardes e noite. 

• Véndese dúplex en Marin ·novo, 
todo exterior, vestas ao mar. 3 dormitó
rios e 3 baños. 2 prazas de garaxe. 
Tfno. 630. 171 865. 

• "É mellor rodear polo camiño que 
perderse polo atallo" ... n ditos popu
lares por 140 pesetas en selos. (Tfno. 
677 383 800) . 

• Muller séria e responsábel, traballa
dora, brasileira con permiso de traba
llo, oferecese como empregada no 
fogar. Agarimosa cos nenos e an
ciáns. Zona Neda, Ferro! ou Narón. 
Razón no telf. 619 488 761. 

• Vendo AX 11 TRE en bon estado. 
Culata e amortiguación revisadas. 
Neumáticos Michelin novas. ITV pa: 
sada até Agosto. 200.000 pesetas. 
Próbeo sen compromiso. Santiago . 
Tfno 654 046 453 . 

Madrid 

• Se estás interesado na Cléncia 
Ficción ou na Literatura Fantásti
ca acude ás tertúllas dos Xoves ás 
21,30 h. no café Uf (Pracer 19) en 
Vigo. Pergunta por Nacho ou Pedro. 

• Se estás interesado/a en rece
ber o nosso Boletlm Reintegracio· 
nista pideo ao apartado 24048-
28080-Madrid. 

• Vendo Peugeot 309 diésel en 
moi bon estado. Se estás interesado 
chama a Xosé M. Álvarez ao tfno. 
610081165. 

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

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

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

• Vendo Talbolt Horizon, 1 9 anos 
pero 84.000 km. Embrague, bateria 
e rodas novas; 100.000 pta. Telf. 

. 617 574 466. 

• Se eres fan de Jonathan Rich
man e gostas do pop, rock dos 
50, e do country, xa podes mercar 
o novo CD de "Anímese Martínez", 
grupo con integrantes gaiegos resi 
dentes en Euskadi, que pon á venda 
o seu novo traballo na tenda de dis
cos Honki-Tonk de Vigo. Tamén o 
podes solicitar ao apdo. 38 de Ordi
zi a (Gipuzkoa), ou no enderezo 
electrónico luti@esuskalnet.net 

• Bono-árbore de Xevale para a re
po v o ación 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 aso-

. ballamento que os irmaos do Bier
zo sufrimos a -cargo da Junta de 
Castela e León . Interésate pola nosa 
problemática. Contacta con Fa/a 
Ceibe do Bierzo, rua Lago Carucedo 
5, 2º, 24.400, Ponferrada , ou falacei
be@lettera.net. • 

• CONFERÉNCIAS 

GALEGAS DE ONTE E 
DEHOXE 

rrilla 3) acolle a sua obra fo
tográfica baixo o título El co
lor del sur onde retrata con 
proximidade e sen anestesia a 
inxustiza e pobreza na que vi
ven moitas persoas no mun
do. Até o 14 de Xaneiro. 

Xurxo Lobato mostra as suas fotografias, sobre a inxustiza 
no mundo, en MADRID. 

0RQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIZA 
O Xoves 14, dirixida por V. 
Pablo Pérez, interpretará un 
programa baseado e.ri Wag
ner e T chaikovsky. As 20:30 
h. no C .C. Caixanova. 

•TEATRO 

NON SE CHORA 
Na Escola Oficial de Idio
mas teremos a oportunidade 
de disfrutar dunha das obras 

. premiadas na I Semana de 
T eatro Amador que repre
sen ta o grupo Trasnada. 
Ás 20:30 h. o Xoves 14. 

MUJERES 
Será cenificada, o Mércores 
13, no teatro-cine Fraga den
tro do ciclo Vigo en 6 actos. 

VHag,arcia. 
• EXPOSICIÓNS 

Do AÑIL AO MÍNIO 
Pinturas de Xaquin Cha
ves, até o 7 de Xaneiro, na 
Casa da Cultura. 

ROBERTO ABAL ÜARCIA 
·colga as suas pinturas na 
Casa da Cultura até o Mar
tes 19. 

Vil alba 
•MÚSICA 

ORQUESTA DE XoVE 
Actuará no Auditório Mu
nicipal Cármen Estévez o 
Venres 8. 

•TEATRO 

CANTATAS 
ITALIANAS DO S. XVII 
Obra que Arte mínima re
p resentará, este Domingo 
10, na Casa da Cultura. 

V. . 
. tvet.ro 

• EXPOSICIÓNs 

Os PRlMEIROS 
MORADORES 
Mostra que podemos coñe
ce r no Claustro de San 
Francisco . 

Dentro <leste seminário per
manente que organiza a Aso
ciación de Mulleres no Exte
rior "Rosalia de Castro", o 
vindeiro Mércores 13, Car
me Blanco falará sobre Ma
ria Mariño Carou e as voces 
ocultas da poesia imposible 
na galería Sargadelos ás 20 h. 

• EXPOSICIÓNS 

XURXO LOBATO 
O museu Colecciones leo (Zo-

Melg:a90 
•ACTOS 

FEIRA DOMEL 
Celebrará-se no centro h istó
rico da vila do Venres 15 ao 
Domingo l 7, e ademais de 
dar a oportunidade de poder 
degustar todas as variantes do 
producto é unha boa ocasión 
para visitar a rexión. + 
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· Zeca Afonso, unha homenaxe galega 
.~<;lícións do Cúmio publica o duplo co coa gravación do ·concerto de 1985 

•r ~ ·; i < '• 1,• \'!" 

'· ~ -0- x.c. 

A lembranza é intensa ao es
coitar o disco que recolle unha 
escolma daquel 31 de Agosto 
de 1985 no Parque de Castre
los. Pasaron catorce anos, e 
alguns dos protagonistas da
quela maratón de doce horas 

... · de música, política,, solidarie
dade e irmanamento, con cen
tro en José Afonso, xa non es
tán. Faltan o próprio Zeca, e ta
mén Suso Vaamonde e os gai
teiros Moxenas e Ricardo Por
tela. Pero unha parte da utopia 
cumpriuse, e os nenos e maio-

• res de Timor Leste, que tamén 
ali esti,veron, viven tíoxe nun 
país independente. Edicións 

·do Cúmio fainos partícipes 
neste Nadal dun momento im
portante no intercámbio cul
tural entre Galiza e Portugal. 

Eran tempos duros para o autor 
do Granda/a Vi/a Morena. A en
fermidade estaba avanzada e en 
Portugal medraban as homena
xes dos amigos, unhas festas 
que o leca aceitaba en determi
nadas condicións, "non sei por
que teñen esa acollida, é unha 
interrogación. Non sei que feitos 
suceden para xuntar ás persoas. 
Poden contribuir para dar unha 
noción de forza colectiva. Supo
ño que depende do meio e do 

· ·que as · persoas qüeran facer. 
Góstame que sexan actos aber
tos con cantantés, bandas de 
música, grupos culturais. Eu pró
prio non me intereso. A música é 
un servício prestado e a utilidade 
dese servício depende móitp da 
función que teña nun determina
do ambiente e nun determinado 
tempo. A acción actual ,é máis cí
vica e máis política". 

Asi foi o que sucedeu na Galiza 
en 1985. Sobre unha iniciativa 
que se xuntou arredo'r dun co
lectivo de amigos e admiradores 
do cantor portugués, comezou a 
suma de esforzos. Cristalizou 
axiña o festival Galiza a José 
Afonso, arredor da Federación 
de Asociacións Culturais Ga
legas. A Nosa Terra aportou o 
seu grao de area no patrocínio, 

'- e o que ao comezo podía pare
cer unha milagre acabou nunha 
festa de 12 horas de música, na 
que se xuntaron cantores, gru
pos que se unian por ese único 
motivo (Fuxan os Ventos), poe
tas ... A crónica dese dia faina un 
dos organizadores daquel conví
vio, António Mascato, no texto 
que acompaña o duplo CD que 
agora edita Do Cumio. 

~ Acto cívico 

"Tivemos que vencer a sua resis
téncia a ser homenaxeado, e 
ocultarlle que desexabamos ta
mén xerar diñeiro para remediar 
a sua saude; apresentámoslle o 
programa como un gran concerto 

· de reivindicación da língua e cul
tura de Galiza, e pedímoslle per
miso para utilizar o seu nome: 

,. aquelo seria tamén unha agra 
aberta ao encentro entre os mú

" sicos e poetas galegas e portu
~ gueses. Era máis unha vez un 

acto político, de intervención cul-

.. 
. / 

Jose Afonso nunha das suas actuacións na Gali:za. No recadro a capa do disco recén editado. 

tural", lembra A. Mascato, como 
tamén algunhas das condicións 
que ·¡mpuxo; como a participación 
dun grupo do Timor Leste. 

· A crónica do . 31 de Agosto de- . 
bulla unha contínua presé.ncia 
de xerites no palco, desde as 
tres e média da tarde até pasa
das as catro da mañán, na que 
todos os artistas presentes, co
llidos das mans, e o público ain
da presente, pecharon a xorna-· 
da cantando todos .en pé o 

r · Grandola vi/a morena, unha pe_, 
za que no 85 o Zeca considera
ba xa parte da história "perten
ce ao pasado -dicia nunha en
trevista que se publicou nunha 
edición especial de ANT para 
ese día-. pero se ti foses cantar 
para o Norde si ten un sentido; 
actua como un rheio de axita-

. ción n'un . terreno conservador, 
controlado ·polos caciques, os· 
cregos. Ten un determinado po-· · 
der de subversión". Aquel 31 de 
Agosto o Grandola foi un cume 
de emoción que puxo o ramo a 
unha xornada sobrada delas. 

Lembra Mascato, "O Parque de 
Castrelos comezou a encherse 
ás tres da tarde, cando faltaban 

duas horas para o início, e ainda 
non se puidera probar o son. Non 
habiá que pagar entrada: quen 
quixo pasou por unha billeteira 

. simbólica e entregou a C?ntidade 
que estimou oportuno. As cinco 
da tarde subiron ªº cenário os 
máis novas de cantos pasaron 
polo cenário, os Paseniño, que 
saudaron a recén creada Aso'
ciación de Gaiteiros. Logo Suso 
Vaamonde cantoulle a Celso 
Emílio. A seguir Xico de Cariño 
coa harmónica, a duo co guita
rrista Humberto, lembrando a sua 
antiga amizade co Zeca e como 
este non esquecia facer mención 
a Galiza e aos galegas nas suas 
actuacións". Despois foron sain
do Jei Noguerol, as poetas Maria 
do Carme Kruckemberg e Anxe
les Penas, Cesáreo Sanchez e a 
seguir o grupo de Timor Leste. 
Un Benedito emocionado cando 
xa caia a noite deu paso ás ac
tuacións de · Sui Generis de Por
to, Muxicas, co Moxenas, as xen
tes de· Na Lua é Muxlcas, Marga
rita Ledo e Amelia Muge "e des
pois Xosé Manoel Beiras, de cá
ravel vermello na man, un Beiras 
sensibilizado foi debullando o 
simbólico do Zeca no proceso re
volucionário e liberador comun 

José Mário Bronco e Fuxan os ventos durante a sua actuación durante o festival. 

aos povos galega e portugués". 

Despois subirian máis poetas, 
Femán Vello, Ana Romaní e Bai
xeras. Reapareceron os Doa de 
Xoan Piñón, cantou Miro Casabe
lla, Ze Mário Branca, Vitorino. Re
citaron Cáccamo e Forcadela, to
cou Ricardo Portela, os Clunia 
Jazz ... "o ramo de honra ia poñe
lo o grupo de maior resonáncia 
no contexto musical, cultural e 
político da época, Fuxan os Ven
tas. Eran as catro e média da ma
ñá e os nove membros do grupo 
estiveron á altura do evento, só
brios e solidários. O canto colecti
vo · da Grandola puxo fin a doce 
horas ininterrompldas de música, 
poesía e afirmación solidária". 

Leia Xico de Cariño a mensaxe 
de Zeca Afonso, que hoxe retor
na a nós coa saida deste disco, 
"Caros amigos, quero aproveitar 
esta oportunidade para máis un
ha vez manifestar a miña gran
de amizade e respeito polo povo 
galega, co que manteño as me
llares relacións a miña solidarie
dade coa vasa loita polo recoñe
cemento da cultura e língua de 
Galiza. Envio o meu agradece
mento e un abrazo fraterno".+ 

Globalización 
local 
XOSÉ RAMóN POUSA 

.. critic~r ª. gl~balización e 
os entenas tmpostos por 
quén manexa os fios dun 

novo orde mundial é unha ne
cesidade de todo ollar crítico 
fronte á realidade cotiá, apro
veitar as ventaxas da globaliza
ción é unha oportunidade para 
sociedades como a galega que 
non pode permitirse o luxo de 
perder un novo tren. Hai pou
cos días, da man da Universida
de de Santiago e da embaixada 
de Finlandi~, un grupo de co
municólogos galegas e fineses 
intercambiamos experiencias 

. sobre un fenómeno que, a caba
lo de intemet, está rachando co 
concepto periférico que pesaba 
sobre pobos afastados dos cen
tros de decisión e, por enriba, 
con problemas de identidade 
nacional. 

Os condicionantes xeográficos 
que ata hai pouco tempo marca
ban as relacións entrepobos xa 
non son obstáculo para as rela
cións humanas. A evolución te
lemática está cambiando de tal 
xeito as relacións comerciais, po
líticas -coa crise dos grandes esta
dos-, e incluso culrurais que, ho
xe en dia, existen pequenas em
presas laponas, unha das comuni
dades roáis castigadas e marxina
das dos países nórdicos, que están 
traballando en exclusiva para ou
tras empresas de Australia. 

A revolución informática posi
Wita que pequenas compañías 
que nunca rebasarían o mundo 
local, ou que simplemente non 
terían sentido no seu espacio 
natural, traballen agora global
mente sen perder a identidade 
que os arrodea. Nalguns lugares 
estáse a producir un fervedeiro 
de pequenas empresas, sempre 
ligadas a grandes ideas, mate
rializadas en moitos casos por 
xoves emprendedores que están 
revitalizando non somentes o 
espá_cio local, senón en moitos 
casos rachando cos limite 
campesiños da sociedade rural. 

Nunca antes as pequenas em
presas e as iniciativas indivi
duais tiveran as oportunidades 
para o traballo global que hoxe 
dispoñen neste mundo de gran
des paradoxas que tende a ser 
cada vez roáis homoxéne , con 
produtos estandarizado como 
Coca-Cola, Disney, Nike u 
MacDonalds, co inglés como 
idioma global, pero onde, ao 
mesmo tempo, o local, tanto no 
terreo do material -o comércio
como do inmaterial -a cultura-, 
cobra unha importáncia tan 
inusitada que só os que temas 
conciéncia de quén e de cómo 
somos ternos futuro no mundo 
global. Reafirmémonos, pois, no 
novo marco. + 

V oLVER Ao REGO 

Orei cae polo Ferrol a visi-
: tar unhas fragatas na Ba-

zán. Retrátano con sorri
so en diários e televisións. A 
Xunta aproveita que o Miño pa
sa por Ourense e di que iso é 
proba de que "Ferrol non está 
isolada". A T ranscántábrica ta
mén pasa por Ferrol, lago de dar 
un garbeo por Vilalba segundo o · 
atacabas publicitário de Fraga. + 


