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Xulio Ricardo Trigo
A desaparción de Evelyn
Guillén, xomalista e escritor,
viaxa a Santiago de Compqstela a
entrevistar ó derradeiro membro
da Xeración Nós. Impecable novela
de intriga que recrea unha Galicia
misteriosa e chea de atractivo e
densidade histórica.

da direita
0 que se pode ollar nas exposicións
da próxima tempada

FUNDADO EN 1907

.

Soan as alarmas
Despertan da sesta pero deixan indiferentes as conciéncias porque
son rechouchios estériles. Aos mortos por lexionella, que se multi,
plican, hai que sumar agora os producidos por hemodiálise. Derrú,
base o "capitalismo popular" e máis de oito millóns de cidadáns es,
pañois perderon o 3 7% dos seus aforras desde Marzo do ano pasado
_ xogando á Bolsa. Os bispos despiden a unha profesora de relixión
por casar polo civil cun divorciado pero demandan do bispo Milin,
go que se divórcie para seguir como prelado. Soan as alertas sociais
este verán pero ninguén se move porque ninguén explica as causas.
Non se informa que a lexionella, os mortos por hemodiálisé e moi,
tos outros por infección nos hospitais, están causados porque o Hbe,
ralismo reduciu os orzamentos nos hospitais que son xestionados co,
mo empresas con ánimo de lucro. Non se explica que os accionistas
de grandes compañias esta~ais deixaron de selo integrándose nun
"capitalismo popular" rexido ·polo mercado que está a quebrar polos
seus pés de barro. Non se analisa que o raro non é que un bis.po des, pida a unha profesora, senón que ~unha democrácia europea.se siga
'impartindo, mediante convénio có Estado, catequeses de relixión
católica. Soan as alartnas coma a válvula dunha J?Ota de vapor.+
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En Maio de 2000, representantes dos distintos sectores afirmaban que o acordo podia ser posíbel. Na imaxe, de esquerda a direita, Henrique Monteagudo, Xosé R. Freixeiro Mato, Francisco Fernández: Reí e Anxo Louz:ao.
A.PANARO/Arquivo

proceso comezou cunha primeira reunión celebrada en Maio do
ano 2000 despois dunha convocatória da AS-PG ás distintas
entidades. O daquela presidente, Alberte Ansede, actuou como
moderador en todos os encontros que se ian prolongar por
volta de ano e meio. Entre os
participantes aprobouse como
primeira medida un pacto de siléncio que Alberte Ansede quere
seguir mantendo pero, despois
de sair publicada en O Correo
Galego a notícia do acordo,
móstrase "surprendido dada a
discrecionalidade coa que se levaron os debates co fin de criar
unha situación cómoda para todas as partes. O proceso segue
aberto pendente da aprobación
da Académia pero, de ser materializado, a grande beneficiária
será a língua galega". Engade o
ex-presidente que "AS-PG dá
por bo o acordo pensando sempre nun ben superior que é a
normalización do idioma".

Outro dos participantes nos encontros é o profesor da Universidade de Vigo, Henrique Costas,
que emprega a normativa oficial e
para quen "o acordo é moi importante e trae vantaxes para todos e
porá fin a un atranco para a normalización lingüística". Ao seu
Carlos Casares votará a favor da reforma.

ver, esta reforma servirá para que
empreguen unha norma única todos aqueles que entenden o galeg o como "entidade autónoma
dentro da área galega-portuguesa
e que consideran, por exemplo,
que cómpre recorrer ao portugués
nos termos científicos. E un triunfo de todos os que loitamos para
un uso social da língua" sinala.
Unha vez superados os trámites
legais, que pasan pola aprobación
da Académia, Costas destaca a
necesidade de impulsar a publicidade das vantaxes do acordo en
todos os ámbitos sociais. Sen embargo, como a prática totalidade
dos participantes consultados,
mostrou precaución e vontade de
continuar en siléncio, diante da
posibilidade de que calquer movimento puidese malograr os bons
resultados acadados.

Emprazar á Académi~
O presidente do Consello da
Cultura, académico e escritor

Carlos Casares alégrase de que
os debates chegaran a bon fin.
Desde 1999 defende publicamente a necesidade de reformar
a normativa galega para achegala ao portugués. Tanto nun curso
celebrado entón na Universidade
Menéndez Pelayo como no encontro de escritores Trasatlántico, Casares propuxérase mesmo para servir de intermediário
ás distintas partes. "Paréceme
positivo que se talase de normativa sen paixón. Era un problema
que parecia intocábel", aponta.
Para o presidente do Consello
da Cultura, "as entidades que o
suscreben dan altura ao acordo
e van levar a que a Académia teña que telo en consideración. A
reforma está suficientemente
avalad.a polos protagonistas no
proceso". Entende Carlos Casares que serán os tres académicos implicados nos debates os
que defenderán o texto na institución que debe aprobalo definiPasa á páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

Francisco Fernández del Riego

tivamente, pero anúncia o seu
apoio ao acordo e o seu voto favorábel no plenário no que se
produza o debate. "Era unha débeda que había que saldar, a división era un erro e o consenso
unha necesidade" afirma Casares, partidário de que a normativa oficial se achegue ao portugués e animoso a ir mesmo
"máis alá nesa integración".

'A Académia decidirá por maioria pero
todo'oque sexa pacto debe ser celebrado'

Fabiola Sotelo ere que será positivo para
as letras e a língua.

Tamén o escritor Suso de Toro
-coordinador do encontro Trasatlántico no que unha manchea de autores defenderon a
necesidade de reforma- foi
protagonista de debates públicos nos que mostrou.a sua opinión a favor dunha modificación da norma. Afirma agora,
que cómpre "vontade política
para que se desenvolva. O problema fundamental é o destino
do galego e que esa língua estea en contacto co mundo e
coa área á que pertence".

Alberte Ansede actuou como moderador nos debates convócados pola AS-PG.

Ano e meio de reunións
con doce participantes

A iniciativa da AS-PG reuníanse
por vez primeira en Maio do ano
O presidente da Asociación de
Escritores et') Língua Galega, 2000 os representantes das tres
universidades e do ILG co obXosé Maria Alvarez Cáccamo
xectivo
marcado de chegar a
afirma que o consenso é "oporunha normativa de consenso.
tuno, o achegamento de postuAsistían ás reunións tres memras é correcto e desexábel". Sen
bros de cada entidade en calidadeixar de facer constar as distinde de representantes máis o datas sensibilidades dos membros
quela presidente da AS-PG, Alda asociación que preside, sinabert e Ansede que actuaba en
la que "é xeral a consideración
da urxéncia dunha normativa de • calidade de moderador sen participar nas discusións técnicas.
consenso e urxe instar á Académia a que decida canto antes e As xuntanzas tiveron un claro
carácter científico e, sen estar
inície os trámites para a aprobaexentas de intensidade en deción das reformas" .
terminados temas, gardaron
sempre a lealdade aos fins fixaTampouco quere, polo de agora
dos.
e dada a urxéncia do momento,
manifestarse a sua presidenta
Unha vez os doce participantes
Fabiola Sotelo en calidade de reconsensuaron as reformas, o
presentante máxima da Asotexto pasou a unha comisión esciación Galega de Editores, pero,
pecífica para a sua redacción fia título persoal, estima que é "ponal. Rematado o traballo, volsitivo para as letras e a língua.
veuse convocar unha nova reuUn paso adiante para o mundo
nión antes do verán á que asistieditorial". Quítalle ferro a calquer
ron o total dos participantes que
opinión que tale de problemas na
puxeron
a rúbrica ao escrito. O
aplicación das reformas no munpaso seguinte foi remitir o escrido editorial xa que, ao seu ver, "a
to as·catro entidades para a sua
nivel popular pasa desapercibido
aprobación. Até o momento os
e para as editoriais os custos non
consellos dos departamentos
van ser grandes". •
das universidades da Coruña e
Santiago xa lle deron o seu visto
Xosé Maria Álvare:z: Cáccamo urxe o poe prace ao igual que o ILG: Unsicionamento da Academia.
ha cuestión técnica retrasou a
reunión do departamento da
Universidade de Vigo que está
prevista para despois do dia 15
de Setembró, data na que o seu
director Henrique C9stas regresará dun congr.eso en Amsterdam. Fixará entón a xuntanza
da que se prevé un resultado •
satisfactório. O texto apresentarase entón á Académia Galega
e todo fai indicar que serán os
tres académicos participantes
no proceso os que o defendan ·
nos debates que se abrirán na
institución presidida por Fernández del Riego, entidade que ten
que dar a aprobación final á re-

forma por votación do seu plenário.
O pacto de siléncio das partes
implicadas dificulta o coñecimento das reformas que se
apresentarán proximamente á
Académia sen embargo trascenderon alguns dos cámbios. Mália que non se produce unha variación substancial si se notará
na forma externa da língua,
apreciábel xa na redacción da
nova normativa, feíto que marca
o modelo a seguir. Por exemplo,
a segunda forma do artigo non
se emprega na redacción e pasa no texto a un posto secundarizado. Pola contra para a contración da preposición -a e o artigo emprégase a forma ao. Os
signos de interrogación e exclamación pasan a usarse só ao
fin. Considérase prioritária a terminación -aria (oaso de libraría)
e desaparece o e dos grupos et
e ce con vogais débiles, como
en conduta ou ditado. As novas
normas admitirán a terminación
-bel no mesmo nível que a -ble
e contemplan os remates en " zo (caso de aprezo)ou -za (en
presenza) o que significa darlle
lexitimidade a Galiza. En canto
á semántica, pasarán a ser normativas formas como faculdacfe,
dificu/dade, estudo ou vogal.
O comezo dos debates en Maio
do ano 2000 coincidiu coa celebración dunha mesa ·redonda
coas distintas partes no marco
das X Xornadas de Língua e Literatura da CIG e a AS:-PG. Participantes no proceso como
Henrique Monteagudo, Xosé
Ramón Freixeiro Mato ou Francisco Fernández Rei mostraron
entón a sua disposición para
sentar a falar e, sen se referir á
convocatória da AS-PG que se
ia levar en siléncio, afirmaron xa
en público que, para os tres, o
acordo n"ormativo era posíbel. •
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"Non debo pronunciarme,
deben ser extraordinários,
pero se se apresenta
para adoptar unha decisión.
regulamentariamente unha
En todo caso se a proposta
proposta de académicos
se realiza neses termos por
convocaranse as sesións de
membros da Académia é
debate pertinentes e a
seguro que o proceso de
Académia decidirá por
debate interno se levará
maioria". Asi se pronúncia o ' adiante. "Non seria no seo
presidente da RAG,
dunha Comisión específica
Francisco Fernández del
onde se adoptara unha
Riego, ao coñecer o acordo
decisión desta índole. lsto
entre ILG, ASPG e as tres
ten que ser unha decisión
universidades galegas a prol
do plenário da RAG",
dunha reforma ortográfica
asegurou a A Nosa Terra,
consensuada.
Francisco Fernández del
Riego.
·
Del Riego asegura que "pulir
discrepáncias sempre é bon,
O presidente da Académia
porque o importante é "
ten xa fixado o final do seu
ampliar a preséncia do
mandato para o vindeiro 27
de Novembro, ainda que
galega en todos os ámbitos
da sociedade e no ensino.
asume que haberá un
Asentado o galego hai que
p~riodo no que exercerá en
estar abertos a todas as
funcións até a eleición dun
evolucións posíbeis. A
novo presidente. No seu
Académia entendo que non
mandato optou por promover
unha nova dinámica na
debe ser obstáculo a
nengun debate pero eu non
Académia. Houbo novas
incorporacións e remataron
debo pronunciarme
persoalmente máis que no
por integrarse diversas
seo do próprio plenário.
persoas que tiñan pendente
a pfonúncia do seu discurso
Todo o que sexa pacto e
consenso paréceme _ben".
(Antón Santamarina, Ramón .
Lorenzo, Franco Grande,
Para que se produza o
Paco Fernández Rei e
debate na Académia a
Méndez Ferrin. Xohana
proposta debe ser
Torres e Xosé Neira Vitas
apr~sentac;ta por tres
leran proximamente os seus
membros, e unha vez
discursos de entrada), até
realizado un estudo prévio
completar as vintesete
haberia que convocar
persoas que actualmente
diferentes sesións plenárias,
forman parte da Real
que Del Riego considera que
Académia Galega.•

A hora da verdade
O acordo logrado entre o· ILG, as tres Universidades galegas
e máis a AS-PG, a pral dunha reforma ortográfica basada no
pacto e no consenso, só pode ser saudada con entusiasmo.
A decisión adoptada despois de moitos meses de diálogo
compromete a institucións e colectivos fundamentais para dar
un salto adiante que sirva para unir a prol do obxectivo
fundamental da normalización lingüística, da ampliación da ·
preséncia social do galega, ameazado pola presión diglósica
do castelán.
O paso dado coloca á Real Académia Galega diante dun dos
seus máis importantes debates desque foi fundada. Con
efeito, son-o Instituto da Língua Galega e máis a RAG os que
teñen a potestade legal de sancionar unha reforma
ortográfica. A presidéncia de Francisco Fernández del Riego
neste organismo fundado, como tantas outros símbolos
nacionais, na emigración galega a América, dá pé a agardar
unha visión avanzada nesfa hora de debate e decisión. Baixo
o seu mandato q. RAG experimentou unha notábel
dinamización, conseguindo a entrada de persoas reticentes
até completar a nómina dos 27 académicos que agora
deberán poñer en discusión a proposta ortográfica acadada
externamenter-co meirande consenso na histór_ia.
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O balance dos.18 anos da vixente normativa -durante os que
ho1;1bo vários intentos de acordo que non chegaron a froitificaraconsellan agarimar o froito acadado, para dunha vez unificar o
esforzo de galeguización nunha hora difícil para o país. Difícil
. porque a política de recentralizadón e involución autonómica
aconsella concentrar todos os esforzos en aumentar as políticas
~de normalización. Os dados ameazantes do Mapa
Sociolíngüístico Galega talaban do devalo do uso do galega
entre a mocidade. Un descenso paradóxico despois de 18 anos
de preséncia do galegO no ensino. Evitar esas desercións e
sumar novas talantes debe ser a tarefa na qt,Je concentrarse
nunha hora da verdade na que o patriotismo da língua qebe
primar por riba de calquer caste de diferéncia lexítima. E hora
de lembrar a Castelao e a sua adverténcia: "Non lle poñades
chatas á obra". No sentido de que_hai lugar para que todos
traballen nela até que esteña rematada.
Todos os ollos quedan postos agora na Académia.+
ANOSA TERRA
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ELEICIÓNS
dose partidário de utilizar o acordo cos nacionalistas para desbancar a Fraga da presidéncia
da Xunta e comezar a reconquista da Moncloa. A derrota de Aznar nas costas de Fraga seduce
ao PSOE estatal. Negarse a sacarlle a Fraga a presidéncia non
seria entendido pala maioria da
base eleitoral do PSdG, pensan
no partido do cadro vermello.
Esta decisión interna foi expresada polo dirixente socialista publica mente afirmando que o
PSOE "non é antinacionalista" e
que non "demoniza a ninguén",
recordándolle a Aznar cando
pactou co PNV e con CiU. Pérez
Touriño, en clara sintonia co seu
secretário xeral, afirmou que os
socialistas non "militan no antinacionalismo". Para aclarar dúbidas advertiu: "que ninguén se
confunda, considero que o nacionalismo democrático é un
compoñente importante e estratéxico da alternativa que pretende liderar o PSOE, que aspira a
formar un Governo progresista".
Nen máis nen menos que o que
xa ten repetido en numerosas
ocasións e aparece no programa
socialista. Pero esta vez, fronte
aos críticos internos, tiña o respaldo de toda a Executiva Federal.

O caxato de Fraga convetíuse en símbolo e desputa eleitoral.

XURXO LOBATO

Os socialistas admiten un acorde posteleitoral co BNG e
oPP considera.a·ambos un ha opción conxunta
r

1

Campaña eleitoral,
xogar de dous ou xogar de tres
-0- AFONSO EIRÉ

A precampaña eleitoral galega comezou cun debate sobre a saude do presidente en funcións provocado polo próprio Fraga. O
feito serviu para que os comentaristas estatais puxesen de manifesto como na Galiza pervive unha estraña espécie de dinosáurio
conservador aoque é preciso desaloxar do poder. A fórmula está
xa rexistada: pacto BNG-PSdG-PSOE. Pero os socialistas, nun'ila estratéxia tan lóxica como imposíbel, racanean á hora de dar
o sí que o BNG lles ven demandando desde hai tempo. Rodríguez Zapatero deulle o respaldo da Executiva socialista ao posíbel acordo e, no PP, atacarano coma se xa estivese asinado.

Fraga anunciaba oficialmente a disolución
do Parlamento e a convocatória de elei~
cións para o 21 de Outubro apresentando
dous certificados médicos que acreditaban
a sua boa saúde e alcumando de "bellacos"
a todo aquel que o puxese en dúbida.
Os dous famosos certificados (o da operación nas costas apresentado cinco meses
despois de realizada) escureceron calquer
outra análise informativa na Galiza a respeito das eleicións mentres tertulianos,
comentaristas e conversadores de cafeta~
da, debatian sobre a saúde do agora presi~
dente en funcións e os seus próximos 79
anos de idade.
Foi, sen dúbida, unha "acción despropor~
donada" de Fraga a unha entrevista realizada na Arxentina, pola Axéncia Efe, a
Xosé Manuel Beiras. Nesta longa entrevis~
ta, o candidato do BNG foi inquerido por
J. Paniágua a respeito da saúde do presiden~
te galego, facéndose eco dos rumores que

As estratéxias eleitorais semellan
definitivamente perfiladas nunha
precampaña que gaña intensidade despois das vacacións e de
dar o pistoletazo de saida oficial
disolvendo o Parlamento e fixando a data eleitoral definitivamente no 21 de Outubro. A principal
incógnita era a do PSdG-PSOE,
tanto pala sua léxica ambigüidade calculada á h.ora de marcar
os obxectivos como pala dificul-

tade de expresalos sen cair en
incoeréncias ou mensaxes indixeríbeis polo eleitorado.
As dúbidas semella que quedaron despexadas despois da reunión da Executiva Federal celebrada en Compostela o Luns 3
de Setembro, presidida por Rodríguez Zapatero. O secretário
xeral socialista abordou o posíbel
pacto eleitoral co BNG mostrán-

Non vai ir máis alá o candidato socialista na explicación da sua postura a respeito dun pacto cos nacionalistas. Situado o PSdG como
a terceira forza política, puxa por
non aparecer unicamente coma un
sócio necesário do BNG. Porque o
grande reto de Pérez Touriño é,
sobre todo, poñer ao seu partido
coma segunda forza política galega. De conseguilo, estarian resoltas todas as suas dúvidas e moitas
desputas internas (Vázquez seguiri a negándose a un pacto co
BNG). Por unha parte, Touriño seria o presidente da Xunta se Fraga
perdese a maioria. Pala outra reforzarla o seu domínio interno.
Por iso Touriño repite unha e outra vez que a alternativa a Fraga é
el e que, de acordes xa se talará
despois de que os cidadáns emitan os seus votos. De aí, ninguén
o vai sacar, como se pudo comprobar na entrevista realizada por
Maria Antónia Iglesias o 2 de Setembro en El Pafs. Unha táctica xa
ensaiada por Abel Caballero hai
catro anos que, en parte, por non
querer admitir un posíbel acorde
co BNG, poñéndoo ao mesmo ni(Continua na páxina seguinte)

circulaban insistentemente. Beiras contestou que "está gravemente enfermo e está
cometendo un fraude de falta de informa~
ción á cidadania".

nas suas páxinas, lle daban agora ampla
cobertura a unha nova que ignoraran antes. Convertíase no grande tema da precampaña galega.

Esta resposta foi a única recollida, de xeito non relevante (agás El Progreso) pola
maioria dos meios galegos. Alguns, os
máis próximos ao PP, nen sequer se fixe~
ron eco dela. Un dia despois, o 26 de
Agosto, Fraga anunciaba a convocatória
de eleicións e apresentaba os certificados
de "boa saúde", como antes era preciso ir
por diante cos de "boa conduta". Armábase o rebúmbio denunciando a guerra suxa e os insultos, os mesmos médios que,

• As RAZÓNS DE FRAGA. Se a apresentación dos certificados por parte de Fraga de~
satou a polémica e centrou a campaña nes~
te aspecto, que impulsou ao presidente ga~
lego a xogar esta carta eleitoral?

paña eleitoral pois xa estaban a dificultar
a confeccións das listas. Outra posíbel ra~
zón poderia ser o interese en centrar a
campaña neste aspecto que só o pode beneficiar, coñecendo á maioria do eleitorado galego. Un petrúcio nacionalista recordaba como tradicionalmente se trata
na Galiza aos vellos e aos enfermos ("deixar gañar ao pobriño que está mal") ecomo boa parte do eleitorado do PP tamén
se resiste a cederlle as propriedades aos
herdeiros, mantendo o timón da casa e
impedindo a modernización ("cando morra as leiras serán tuas, mentres tanto
mando eu"). Deste xeito Fraga poderia
proclamar que "o BNG non ten programa, por iso recorre ao isulto" e negarse a
calquer debate.

Tres poderian ser as razóns. A primeira,
como necesidade interna do PP. Fraga
precisada reafirmar a sua boa saúde ante
os insistentes rumores para impedir as
liortas no PP, que poderian lastrar a cam-

A terceira razón seria unicamen~e que Fraga lribarne realizase unha das suas tantas
equivocacións sonadas e combatise a mosca
da alusión de Beiras, que lle proia, a caño~
nazos de certificados médicos.+

Por que Fraga certifica
a boa saúde?

-
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Apatronal do transporte ameaza
cun comezo de curso conflitivo

GALEGAS
(Vén da páxina anterior)

vel que ao PP, tivo os resultados
nefandos que o levaron á sua retirada temporal da política a semana pasada. Tamén foi ensaiado
nas eleicións municipais, pero coa
certidume cidadá de que o acordo
entre nacionalistas e socialistas
era inevitábel. Os resultados taran
totalmente distintos.

BNG e PSOE,
a mesma opción
No PP teñen claro cal vai ser a
sua estratéxia eleitoral a este
respeito. Para eles o pacto entre
nacionalistas e socialistas é xa
un feito. Asi, tratarán de retratalos como "opción conxunta", en
palabras de Xesus Palmou. O
PP apreséntase como a "certeza
dos feitos de 12 anos de Governo", mentres a alternativa, representada polo BNG co apoio socialista, é a "incerteza" e as rifas,
como se pañería de manifesto
nos governos municipais.
Para o PP, acometer unha campaña bipolarizada, onde Beiras e
o BNG son o g~ande inimigo,
non implica que non haxa que
tratar de espantarlle os votos
aos socialistas. Así, critican os
acordos "cos radicais do BNG",
mentres poñen de manifesto que
o PSOE xa governa cos independentistas nas Baleares e ten
acordes en Catalunya con outros
independentistas, os de ERC.
Desde o PP, reiteran unha e outra vez que realizarán "unha
campaña en positivo e sen insultos", totalmente diferente da
que puxeron en marcha en Euskadi onde situaron ao PSOE
tanto do seu lado, que contaron
lago os votos recollidos polos
socialistas como próprios á hora
de realizar as valoracións.

será diferente, pero o nacionalispropiciar un achegamento ao
mo seguirá a ser o grande inimiPSdG-PSQE, como sócio neceságo, ainda que as descalificacións
rio para desbancar ao PP de Ra(salvo que Fraga perda os papeis) · xoi. Pasaron daquel "PSOE, PP a
serán de menor intensidade: "limmesma merda é" a propugnar un
pa pero intensa", defínena. Porentendimento cos socialistas.
que as críticas principais ao BNG
é por ser nacionalista e ao PSOE
Hai catro anos, o BNG criticou
por pactos cos nacionalistás. Polo
aos socialistas, principalmente a
demais, como demostrou Aznar
Abel Caballero, o seu candidato,
no seu discurso de fin das vacapor "equivocarse de enemigo" e
cións en Quintanilla de Onésimo,
situar a PP e a BNG no mesmo
o PP vai seguir, como tarefa prinplano, mentres propugnaba a incipal, coa sua cruzada antinaéreíbel tazaña de conquistar a
cionalista, ainda que Palmou afirXunta en solitário.
me que non vai ser un tema central na campaña galega. A axénAgora o BNG reitera que "o nacia que levou a Aznar a maioria
so adversárío político é o PP,
absoluta dirixirá a campaña.
nunca nos equivocamos de inim igo e non irnos cometer un
Desbancar a Fraga
erro que non cometimos antes",
_en palabras do senador Anxo
O BNG tamén ten a sua campaQuintana. Daballe asi resposta a
ña nídia e asentada en anos de
Pérez Touriño que . viña de afiroposición a Fraga. A sua meta é
mar que o BNG non podía ser
desbancalo da presidéncia da
alternativa de Governo, precisaXunta ao considerar que o seu
mente por ser nacionalista.
governo, "ineficiente e claudicante", que estaría a levar aos princiNon será a última vez que, no
pais sectores produtivos galegas
fragor da campaña, BNG e
á ruina e á perda da identidade
PSOE, que compiten por unha
cultural, incluido o idioma. No
mesma franxa do eleitorado,
BNG analisaron hai seis anos
crucen acusacións entre eles,
que é urxente un cámbio de Gopois, por máis que Fraga deseverno, pois, de retardar moito a
ñe unha partida a dous (contra
chegada do nacionalismo ao poBeiras e Touriño de asesor) o
der autonómico, pode ser demacandidato socialista tamén pede
siado tarde para arranxar moitas
fichas próprias para poñer no tacausas que se están a perder.
buleiro, ainda que teña tamén o
mesmo obxectivo que Beiras:
Esta análise foi a que o levou a
evitar que domine Fraga.+
Xosé Monuel Beiras e Emilio Pérez Touriño.

Aprensa española contra Fraga

Nas mesmas páxinas, Luis Pous a, pon de manifesto como
mentres os comentaristas políticos galegas se afanan en expoñer o que se xogan os líderes
galegas nas próximas eleicións,
"Fraga mereceu a atención de
numerosos articulistas da prensa española", que "ofereceu un
perfil de Fraga, reducindo a sua
traxectória ao periodo franquista
e apelando á Xeoloxia para descalificalo pala sua idade".
Asi, Haro Tecglen escribia en El
País (Mércores 29 de Agosto):
"Fraga reparte certificados médicos da sua boa saúde. Sen eles
non seria creíbel: o seu aspecto
é francamente malo (... ) O ef ecto do reparto dos certificados de

boa saúde é un pouco grotesco
e recorda algunhas das suas actuacións pintorescas dos ministérios que lle deu Franco".
Francisco Umbral opina en El
Mundo (Martes 4 de Setembro)
que Fraga "é un delincuente ecolóxico á maneira de Franco, o seu
mestre, e el mesmo nos oferece
as probas". Umbral opina que o
xeito de facer campaña de Fraga
"segue a ser feudal e contraproducente ainda que lago o voten
os fraguistas residuais do seu reino residual". O comentarista de El
Mundo remata decindo que "fachendoso da sua xuventude case
octaxenária, Fraga voltou situarse
fóra de lugar e de época. Alardeando de saúde, Don Manuel mostrou os cornos". Umbral opina que
"situar unhas eleicións no puro terreo do físico é mero fascismo e
vai moito máis alá de Nietzsche,
de Hitler e de Carlos Murrás".
"Xa sabemos qL,Je Fraga é capaz
de acabar cun probre corzo a cachetes e de destruir toda a fauna
marina tripando o mar, non necesitamos certificados médicos que
o contrasten. Nunca nos preocupou o seu número-de leucocitos,
senón o seu número de neuronas", escribe Juan José Millás en
El Raís (29-9 2001 ). O comenta-

A patronal do transporte pretende que a Xunta sexa quen fináncie a acomodación do parque de autobuses á nova lexislación sobre o transporte, que impede empregar autocares cunha antigüidade maior aos dezaseis anos, cando
anteriormente o límite estaba nos dezaoito anos. O sector
estima que un tércio da frota galega quedaría fara de servizo, o que dá idea do avellentado que está o parque de veículos para transporte colectivo, A retirada dos 400 autocares afectados implicaria, segundo estimacións patronais, un
investimento de 10.000 millóns de pesetas e os empresários
de transporte pédenlle á Xunta que habilite algunhas axudas para a reconversión da frota ou que estabeleza unha
moratória para que a retirada de veículos sexa paulatina. En
caso de non satisfacer as suas demandas, os empresários suxiren que recorrerán a un peche patronal, o que complicaria o princípio de curso nun ano eleitoral como este.+

A eurorrexión reclama a Portugal

que o TGV chegue deica Vigo
As ambigüidades de Lisboa acerca do Tren de Grande
Velocidade desde Porto a Vigo preocupan a toda a
eurorrexión, máxime nun momento no que o proxecto
español de AVE galega rebaixou a velocidade a ritmos
inferiores aos que rexista o ferrocarril valenciano
convencional, que precisamente agora vai ser substituído
por un verdadeiro AVE. A posibilidade de que o Governo
de António Guterres renúncie a final de ano ao proxecto
do TGV a Vigo vai levar aos alcaldes das dezaoito
cidades da eurorrexión a solicitar unha reunión con
Guterres para pregarlle que manteña as previsións de
investimento na liña para o periodo entre 2001 e 2006. O
TGV portugués inicialmente previa unha liña litoral e
outra de unión con Madrid através de Castelo Branco,
pero a substitución do ministro de Equipámento Jo~ge
Coelho por Eduardo Ferro significou unha nova
formulación e agora haberá sendas unións con Madrid, a
de Lisboa por Badaxoz e a de Porto por Salamanca. Os
novos planos poderian respostar a presións de Madrid,
moi interesada en contar cun AVE a Badaxoz. •

Declaracións xenófobas
dun fiscal malagueño indignan o país

A estratéxia antinacionalista falloulles en Euskadi. Na Galiza, co
PSOE próximo ao BNG, o ensaio

Fraga convocou as eleicións exibindo antes os seus certificados
de saúde que os políticos. Este
feito deulle pé aos comentaristas
españois para glosar a figura de
Fraga apresentándoo como "un
troglodita autoritário e feroz", en
palabras Carlos Luis Rodríguez.
Láiase o comentarista de El Correo Gallego que en Madrid
. coincidan todos en que "hai que
desaloxar (a Fraga) a toda costa", apresentando as eleicións
galegas coma "a loita pala libertada contra a tiranía opresora".

5

rista continua razonando que
"máis interesante que saber como ten Fraga o fígado é como
ten a cabeza", e que a "ocurréncia dos certificados e para pór os
pelos de punta, pois cando un está moi emperrenchado en que o
público coñeza o seu perfil clínico, é porque quer tapar o seu
perfil psicolóxico". A Millás preo- .
cúpalle a saúde mental de Fraga
porque sempre olla obxectivos a
abatir, "antes eran os demócratas
ou pitas do monte e agora cervos
ou atuns: o caso é disparar''.
Afirma tamén Millás, no seu artigo na última páxina do rotativo
madileño, que "Fraga non só lle
fixo moito dano ao bosque e aos
demócratas, senón a lectura",
senda a proba de que "se poden
ler 20.000 libros sen nengun
proveito intelectual".
Son tres exemplos de comentários que, unánimemente non só
censuraron os certificados médicos de Fraga, senón que serviron para recordar a sua traxectória política, pedindo incluso a sua
retirada pala forza dos votos. Algo que preocupou moito ao entorno do presidente en funcións
porque poderia ser un síntoma
de que até a dereita española se
quer desprender de Fraga.+

A presl1hta homicida de Rocío Wannikhof é "moi pusilánime e moi galega", en opinión do fiscal Francisco Montijano, que na audiéncia malagueña dirixe a acusación
particular contra Dolores Vázquez Mosquera, quen se
senta no banquillo polo caso do asasinato acontecido o
nove de Outubro de 1999 na localidade malagueña de
Mijas. Para o deputado do BNG no Congreso pala Coruña, Carlos Aymerich, "o comentário [do fiscal] é abertamente racista e xenófobo", o que motivou que este deputado apresentase unha iniciativa parlamentária que
insta ao Governo central a tomar medidas que eviten
que fiscais como Francismo Montijano "denigren aos galegas". Semellantes declaracións tamén provocaron o
rexeitamentos doutros sectores políticos e sociais, que
expresaron a sua preocupación porque este tipo de manifestacións podan converterse nunha prática habitual.+

Pelexa do alcalde de Dozón
con tres mozos nunha festa popular
Non sabian onde se metian tres rapaces que o pasado
Domingo dous de Setembro trataron de sentarse na carpa da família do alcalde de Dozón, Adolfo Campos, cando
se celebraba unha festa popular na localidade. Os tres
mozos non residen no município pero asistiran á festa
porque teñen parientes no
concello. Unha vez ali, o enfrentamento comezou ás oito da tarde, cando xa rematara o xantar; nese momento trataron de sentarse nunha mesa da carpa propriedade do alcalde, cando o
irmán deste e un concelleiro
· do PP impedíronllo, razón
pola que se produciu un altercado. Posteriormente,
cando xa se calmara o
enfrentamento e os tres rapaces estaban no bar da coAdolfo Campos.
misión de festas, Adolfo
Campos enteirouse do altercado e foi xunto aos mozos a
render cantas. A atitude de Campos foi agresiva e
motivou a defensa por parte dos rapaces e das suas
famílias, o que provocou un novo incidente. Finalmente,
depuxo a sua atitude. De coñecer o longo historial de
Campos -mesmo nos 80 agrediu a un candidato doutro
partido en Lalin-, a bon seguro que os tres mozos terian
renunciado a sentarse na carpa do alcalde.•
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OPtNIÓN

MÁIS .SOBRE
A LACTANCIA MATERNA
Isabel Kerdudo

1

Contrariamente ao caso da autora do arti·
go, a maternidade non me impediu desen,
volver,me como persoa. De facto, mentes
amamanto a miña filla, prosigo a miña ca,
rreira profisional, estudo, vou á biblioteca
(con e sen ela), á faculdade, ao cinema,
participo en reunións, acudo a manifesta,
c,ións e incluso viaxei pela Europa e a
Africa. Amamantar o seu bebé é unha decisión que se debe tomar con toda liberdade sen presións de nengun tipo con toda a
información pertinente co fin de acadar
unha experiéncia feliz e exitosa .para a nai
e a crianza. Non esquezamos tampouco o
papel fundamental da parella (se houber),
apoiando e participando activamente nas
tarefas domésticas e nos labores relaciona,
das cos coidados dos/as fillos/as.
Alén de máis, gostaria de aclarar uns pon,
tos mencionados na carta en cuestión: a
mas tite é un ha infección producida pala
obstnición dos condutos lactíferos en nen,
gun caso relacionado pola temperatura
ambiente. Asi mesmo, aportamos asesoramento para previr este problema mercé á
adopción dunha postura adecuada do lac,
tante e alguns truquiños máis.
Tampouco é certo que os bebés dormen
máis tempo tomando leite de fórmula en
vez de peito. De facto, alguns lactantes de
peito dormen toda a noite moi axiña mentes outros de biberón aguentan poucas ho,
ras. Depende do que se Hes bote no biberón!
En canto a chupetes e tetinas, desa.canseUase simplesmente o seu uso nos primeiros
meses porque dificultan a aprendizaxe dos
lactantes a colleren o peito. Aconsella-se
no seu lugar empregar copos ou colleres
para a administración de líquidos.

XosÉ MARIA ~VAREZ CACCAMO
Son os de antes, os de sempre. Estanse rear,
mando, se é que algunha vez abandonaron o
búnker do ardor guerreiro. Agora, sen descuidar o cultivo dos seus eidos tradicionais, a leí,
ra caciquil e o minifi:índio nepotista, disparan
coa artillería pesada dos votos absolut~ e coa
aerotransportábel dos votos relativos, incluí, !
dos os dos centenarios defuntiños da diáspo, ¡
ra. Ainda que se lles transparenta o azul de
fondo, aprenderon a mimetizarse coas cores ¡
dos ecosistemas parlamentares e cantan en r
falsete o nome do ·pavo. Atrévense mesmo co !
dó de peito das raíces de nós, co uso indebido :
· dos n~ sinais sanguíneos, ~ntra os que un
dia se ergueron en terror de cruzada. E orga,
nizan o espectáculo multimédia dunha Galiza
de medallas e gaitas coa soprano Carmina
Burana no papel estelar. Pero, a pouco que :
orvalle, comezan a esbararlles carpo abaixo as
tinxiduras do disfrace democrático e fican en i
coiros, a exibir sen vergoña o verdadeiro ma, ·
pa do seu ADN ideolóxico, a mensaxe xené,
tica herdada en liña directa de todas as faunas do franquismo. O orvallo somos nó.5, mo, ,
lestá circunstáncia climática, desacougantes ;
agullas de auga a caírlles arredor para esixirmas o que é naso desde sempre: a palabra, a
liberdade. Palabra e liberdade de expresión :
para as vontades do presente e tamén para o
coñecimento público do pasado que pretenden furtarnos, reescribindo a história.
1

1

A Asociación pro, lactación Materna jMá,
moa fundou,se para asesorar e apoiar as;mulleres que o precisen, sobretodo ao iniciaren
a. lactación. Persoalmente, a falta de apoio
no pós-parto oorigou-nos a acudir telefonicamente a organizacións de Catal unya ou'
doutras partes do Estado para solventarmos
afgunhas dúvidas e a continuación le~ou,
~os .a criar Mámoa. Compaxinamos a:ma, ·
ternidade con profisións tan diversas como:
a.fqueóloga, madroa, profesora, comerciante'
e tradutora e a militáncia en asociacións de:
tipo feminista, cultural, ecoloxista ou de so;
lidariedade internacional. Asi mesmo, cria,
mos a Asociación Mámoa para prestar un
servizo e cobrir unhas caréncias que incum,
ben a un ce.n tro de saúde.

A CULTURA :DO SILÉNCIO

Os estudos (e a prática!) mostran que
amamantar axuda a recuperar a figura de
antes do embarazo; as calorías suplementá,
rías que inxerimos corresponden ás que
necesitamos para a produción de leite. A
natureza é sábia e o noso organismo autoregula,se, todo é cuestión de equilíbrio.
En canto á extracción de leite, un cuarto
de hora é suficiente para obter a cantidade
necesária para unha toma, non fa¡ .falta
asistir a cursos, simplesmente seguir as instruc~ións dG aparello. T emos á disposición
das persoas que o precisen unha pequena
guia para extrair,e conservar o leite mater,
no. E moi sinxelo !
Por outra banda, pretendemos desempeñar
un papel para mudar unha sociedade mascu,
linizada que non está-preparada para convi,
ver harmonicamente con nenas e nenas fo.
mentando, por exemplo, a abertura de ·guar,
darías públicas (en galega!) ou asesorando
as•mulleres en canto aos direitos laborais.
E xa para rematar, lembremos que a lactación materna ou lactación natural leva
a indubitábeis vantaxes a níveI persoal,
. económico e social mentes o leite de fórmula xera enormes benefícios para multi,
nacionais.e os laboratórios que non teñen
escrúpulos en introduci,19 en países subdesenvolvidos como na Africa, comefendo verdadeiros estragos. Nós, desde a
Asociación Mámoa, queremos informar a
sociedade en solidariedade con todas as
mulleres do mue-do.
T amén quixera resaltar que a carta de Ana
Mosquera reflecte unha vivéncia e unha
opinión puramente persoais, face ao traballo
que representa unha asociación como a nasa que se baseia na posta en comun dunha
variedade de experiéncias diferentes na procura de solucións que tentamos divulgar.
Seguimos á atención das mulleres que precisen axuda ou simplesmente queiran
charlar con outras nais e participar en encontros intercambiando ideias e experiéncias no centro de saúde de Fontiñas en
Santiago e en Brión ou ben chamando aos
números de telefone: 981 57 35 84; 981 88
75 34; 981 89 70 03. Dispomos tamén de
folletos informativos que podemos enviar
ás persoas interesadas, que non duviden en
cont3;ctar con nós. •
l<ERDuoo pértence á Xunta Directiva da
Asociación Pró,[actación Materna Mámoa•

ISABEL

. :P.sdd-P.sóE' e 8f,iG . .
..
ENC~),NIRO. NEC,ES~RIO . :; :· .,

o

esQ.otados, ,,ment~es'-'O )J?~:11~ devece entr~ ~m,11 problemas._F1xose !f11P.r~s~1~'d1~le ~n~a olteronhv:o, ,
que non pode s19n1f1car -outra coustf .9-ue o
encontro necesario entre'p 'BNG e 9 PSdG-PSOE.

1
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derada desde esa óptica de vista cansa e feble
con que transforman eles as tradicións da sabi,
duria popular en parran~ gastronómicas.
Sua é a trapallada degustativa da tenreira ga,
lega, esa que se celebrou na Casa da Cultura
lago de proibir o .Alcalde de Cangas a exibi,
ción dunha mostra organizada pala Platafar,
ma contra a Via Rápida do Morrazo por consi,
derala de cativo interese, interesado como el
está na rapidez das vías expeditivas. Moi interesantes son, en cámbio, desde unha perspec,
tiva sicosocial, ~ reincidentes degustacións
carnívoras , que funcionan como terapia su,
blimadora do complexo de Encefalopatia Es,
ponxiforme, ritual idéntico a aquel outro do
bautismo público do xefe de todos eles, o mi,
nistro de Franco, no mar de Palomares. Tratábase, entón igual que hoxe, de desprazar
unha cantidade de líquido proporcional á es,
cura conciéncia de cómplices dunha agresión
consentida, ianqui ou comunitária, quemáis
ten. Cultura científica: Arquúnedes e Pavlov,
augas mediterráneas e zumes gástricos en fluído de reflexo condicionado.

1

1

Un deles acaba de proclamar, pala via rápida
da prepoténcia incivil, o seu programa de vixia
e control autoritário sobre a Casa da Cultura.
Sua non é, desde lago a Casa, pero moito me,
nos a Cultura, património col~tivo que non
parece interesarlle demasiado, a non ser consi·

-

·

1

Orvalla con anuncios de fértil chuvieira de fu,
turo e eles segregan de súpeto sen poder con,
trolarse, como no experimento de Pavlov, o
seu humor máis característico, a bile totalitária, incapaces de diálogo, mudos para a conversa democrática, xordos para as linguaxes
que non coincidan co discurso monolítico dos
seus intereses.•
Texto lido polo autor no acto organizado pola
Plataforma contra a Via Rápida do Morrazo, celebrado
en Cangas o 28 de Xullo de 2001.

Xosé Lois

·
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Acúsano de tráfico de persoas ede enriRuecimento ilícito

As a~toridades da Haba'a meten na cadea

a Guillermo Cardelle, co~rdenador da Xunta en Cuba
~ G. LUCA

1
/
A policía da Habana detivo na sua casa a Guillenno Cardelle, Co- '
ordenador das Sociedades Galegas de Cuba, ao que as autoridades acusan de tráfico de persoas e enriquecimento ilfcito. Fernando Amarelo de Castro encargara hai catro anos a Cardelle, presidente da Agrupación Artfstlca Galega da Habana, a intermediación
dos centros de emigrantes da illa coa Secretaria Xeral de Rela- ¡
cións coas Comunidades Galegas, na Casa da Parra en Santiago. ,
Dende este cargo honorífico, Cardelle organizou o xantar de ho- 1
menaxe ao presidente da Xunta na sua última visita a Habana. ,i

oportunismo caciquil, a demanda
de espazo operativo por parte
dos vellos centros e a predisposición xenerosa das autoridades
cubanas para todo o relacionado
cos emigrantes galegos, aparece
un protagonista como Guillermo
Cardelle. Non é descendente de
galegos e entra na Agrupación
Artística como empregado administrativo pero á volta do termo
do mandato de Gernando Noche, resulta elexido presidente.

¡
1

¡

O Coordenador espera na caAcompañando como asistente
dea a instrucción dos cargos
(ou monitor, segundo o vocabuque o fan responsábel de falsifilário interno da Secretaria de
Amarelo de Castro) a emigrantes
car documentos e obter con eles
acreditacións que despois entrevellos ou a rapaces descendengaba á cidadáns cubanos para
tes de galegas establecidos en
entraren nos Estados Unidos
Cuba, Cardelle facia entre tres
sen necesidade de visado. Preou catro viaxes anuais a Galiza
va lé n dose das
nos que aproveiprerrogativas que
taba para cumprir
lle foran concediencomendas padas pola Secre- Prevaléndose
ra unha lista de
1.205 galegas en
taria das Comunidas prerrogativas Cuba. O feíto de
dades Galegas,
ocupar o ConsuGuillermo Cardeque lle foran
lado xeral de Eslle produciu solicipaña
en Cuba un
tudes de pasaporconcedidas pala funcionário
tes en represende catación de galegas
rreira despectivo
Secretaria das
residentes en Cue incompetente,
Comunidades
desvía moitos trába. Mediante esmites elementais
tas formalidades
Galegas,
a intermediacións
de natureza legal,
privadas. Cardechegaba en breve
Guillermo
lle era identificaa ter no seu podo en Cuba como
der documentos
Cardelle obtivo
representante da
que prévia alterapasaportes que Xunta, condición
c i 6 n de dados,
da que el se arroidentificaban a
vendeu
gaba e que nunterceiras persoas.
ca foi desmentida
Por este procediilegalmente.
pola Secretaria
mento, documenXeral das Comutou a un número
nidades Galegas.
non determinado
Tanto nas visitas
de cubanos que
oficiais de Ferprovistos dun panando Amarelo
saporte da UE
de Castro, como nas do presientraron nos Estados Unidos
dente Fraga, era notábel o protadentro do programa de promogonismo do presidente da Agrución turística coñecida co noma
pación Artística Galega, o que
de visa waiver (exención de vicontribuía a consolidar un cargo
s ad o), que permite aos nade representación autonómica
cionais dos paises do Norte obmeramente honorífico pero que
ter un permiso de estáncia infeobviamente invadía competénrior a tres meses como visitante
cias administrativas.
en Norteamérica. Cardelle levou
así a Miami a dous irmáns seus
Fronteira ambigua
e a outras persoas, que terian
abonado unha cantidade de diDende a primeira visita de Fraga
ñeiro a cámbio do pasaporte.

"De artística esta sociedade tiña
moi pouco ultimamente-declara
un vello sócio da Artística dende
Habana-. En tempos presumíamos de coral e dun grupo de
baile extraordinários, pero dende que chegou Cardelle, este
centro era coñecido polo bar,
polo ron que aqui se vendia e
polos xantares que se organizaban. Amarelo de Castro distinguia moitísimo a Cardelle que
tamén se gababa de ser amigo
de Fraga, pero todos viamos
que a Agrupación lle valia a este
señor para os seus negócios e
non ao revés. O presidente administraba dende aqui unha
axéncia de transportes que contaba con tres camións".

Guillermo Cardelle aparece no centro da fotografia publicada por hpaña Exterior no
acto da inauguradón da Aula lnfonnátic:a cla Agrupación Artística Galega ao que mialeu Femando Amarelo • Castro, á esquercla, Secretário Xeral • Comunidades Galegas no Exterior cla Xunta.

a Cuba, representantes dos centros galegos da illa reclamaron
do presidente da Xunta a sua intervención diante do Govemo revolucionário para recuperaren as
entidapes asociativas, claramente decaídas no final dun ciclo
emigrante ainda que esta perda
de importáncia se interpretase
nalgúns casos .como resultado
dun inexistente proceso de expo-

liación. Comeza asi unha poíltica
de recuperación de centros que
ten más que ver cos intereses
clientelarl'3s da administracion
para asuntos relacionados coa
emigración do Governo Fraga,
consistente en favorecer coa Lei
de Galeguidade aos centros aliñados co PP, antes que coas necesidades reais da emigración.
Nesta fronteira ambigua entre o

Guillermo Cardelle foi o organizador do xantar para 1.500 persoas
que deu Fraga na sua última visita a Habana. Con todo, a dirección cubana do protocolo da visita oficial do presidente da Xunta,
non invitiou a nengún acto ao
presidente da Agrupación Artística o que no ámbito dos emigrantes galegos na Habana se interpretaba, xunto con outros indícios, como un sinal de que Cardelle encaraba problemas coa lei.
O agora detido participou en representación dos centros galegos de Cuba, no Congreso da
Galeguidade. A secretaria de
Amarelo de Castro editoulle un
traballo sobre os galegos enterrados no histórico cemitério de
Colón, en Marianao, (Habana).
A Secretaria Xeral de Relacións
coas Comunidades Galegas declinou comentar a detención do
seu representante en Cuba.•
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A vaga migratória
de Marrocos
excede ás pateras
"A fuxida selvaxe cara un qui,
mérico Eldorado europeu nas
pateras da marte, non deixa ver,
polo que parece, outras facetas
do problerma global da emigra,
ción en masa á que asistimos
hoxendia en Marrocos", escre, .
be Mohamen Zainabi no diário
de Rabat L'OPINION. "Certo é
que o fenómeno das pateras é
máis rechamante pero Marro,
cos está agora no aµniño de
perder, en nada de tempo, o
seus cerebros, os seus
profisionais, a mocidade, os de,
portistas e as forzas vivas. lsto
acontece nun intre n o que non
ternos nada parecido á
explosión demográfica das dé,
cadas dos 60 e 70. Esta enxurra,
da migratório e tan dramática
coma a das pateras porque non
damos convencido a técnicos e
profisionais de que deben seguir
na sua pátria, unha nación que
padece nestes momentos de
grande penúria de recursos hu,
manos en diferentes ámbitos.
Se cadra é tarde demais para
avisar. Por riba, os paises m.áis
cerrados á inmigración están a
cambiar a sua estratéxia e mesmo Alemaña, por exemplo, es,
tá abrindo as portas aos marr<Y
quinos. A n osa obriga e avisar
aos suicidas que pensan en emigraren en barcos de miséria y
aos que van marchar por outros
canais, (seguén vários enderezas
electrónicos para formalizar S<Y
licirudes de visados). •

Touriño non
milita no anti . .
nacionalismo

O deputado nacionalista Francisco Rodriguez, no

cen~,

conversa co alcalde de Ferro!, Xaime Bello, á direita.

Voz Noticias

Osviciños maniféstanse
en demanda de que ose~ emprazamentofique forada ria

Aubicación da regasificadora

de Ferrol incumpre as leis de costas
O proxecto de construción da planta de regasificación da ria
de Ferrol poderia ser ilegal. Está previsto que se edifique no
concello de Mugardos, só a 300 metros do centro da vila e a
un quilómetro do arsenal militar, co conseguinte perigo para
a povoación e para a seguridade das instalacións da Armada. Para os representantes viciñais, cómpre aclarar a postura de todas as administracións e enfrontarse, sen ambigüidades, ao proxecto, ainda que se poña en perigo o seu futuro.

grama de construción. "Xa está
ben de que nos digan que perdemos o tempo. Queremos que se
escoite os eidadáns".
Xosé Manuel Gabeiras aludiu ás
normas de seguridade do Exército para exixir a -retirada do ac-tual proxecto. "Construír na
Punta Promontoiro significará
dificultar o tránsito na ·ria, xa que
continuamente entrarán buques
gaseiros. A lei da Armada especifica que se debe deixar libre a
entrada cara ao arsenal". Gabeiras tamén resaltou o feito de
que unha planta de gas tan perta dunha concentración urbana
é unha ameaza coa que non se
pode transixir. "Quizais non se
acabe ~onstru índo esta planta
pero para nós é preferíbel isa a
convivir cun perigo deste calibre", explicou.

O emprazamento previsto para
Ao redor de 500 persoas asistiro!l
á manifestación da Praza Vella
a planta de regasificación da ria
para reclamaren
de Ferrol non se
unha solución ao
axeita ás diferenconflito da planta
tes normas civis 1
Permitir que
regasificadora. o
e militares sobre
alcalde de Ferrol,
o uso das costas.
se construa
Xaime Bello, aeAsi o puxo de
fendeu
desde a ~
manifesto Xosé
esta planta
. tribuna a necesiManuel Gabeidade de que si se
ras, xeneral na
significaria
construa unha
reserva e portahipotecar o
instalación deste
voz do comité cidadán que exixe
tipo, mais dentro
futuro da nosa
do respecto ao
que esta instalacontorno
ecolóxición se ubique
ria, o património co e social.
-"Pernalgun
lugar
O proxecto da planta de gas de
afastado da ria.
máis importante mitir que se cons- Ferrol ten o apoio da Xunta de
.trua esta planta
Vários centos de
Galicia, que procurou como sóque ternos".
significaría hipotef.erroláns acudicios os grupos·do Banco Pastor,
car o futuro da noron o pasado DoTojeiro, Endesa é Unión FenoXAIME BELLO
sa ria, o patrimómingo, 2 de Sesa,- que prevén un investimento
n.kl máis importembro, ao centro
de -25.000 millóns de pesetas.
tante que ternos".
Majs, os viciños pretenden que
da cidade, para
reclamar da administración auBello q~eixouse QE! que o g~v~r . se aplique na sua construc_ión a
tonómica un papel máis activo JlO autonómicq j gnora constante- - -mesma normativa estatal que
no conflito para impedir unha ·meríte as alegacións dos_repreobrigou· ao afastamento das zoobra "que só traerá problemas",
nas povoadas as plantas de Silsen~tes municipais e comarca1s
tal e como afirmou Gabeiras.
de . \ rrolterra respecto ao probo ou Cartagena. •

OBarbanza impulsa un plano

de tratamento de lixo alternativo a 5oGAMA
A mancomunidade do Barbanza acordou impulsar definitivamente un programa de tratamento de lixo alternativo ao
proposto desde a Xunta de Galiza através da empresa Sogama. As resolucións prévias denantes da sua aprobación definitiva garanten o proceso de
recoHida selectiva e o aprovei-

-tamento da matéria orgánica
para fabricar compós.
O colectivo ecoloxista Adega
manifestou a sua ledícia _por
este preacordo e volveu denun.ciar o carácter ilegal dos orzamentos de Sogama. "Esta empresa, que só serve para xustificar a política de Unión Feno-

sa, non recibe diñeiro nengun
de Médio Ambiente senón que
se benefícia dos programas de
coesión. lsto significa que se
invisten en incineración fundos
destinados a infraestruturas ou
á mellora do tecido produtivo",
explica Fins Eirexas, representante no Barbanza da directiva
nacional do grupo.+

Entrevistado n o suplemen to
dominical de EL P Aís, o can,
didato socialista Pérez Touri,
ño, sae asi do d ilema en tre dei,
xar "que continúe gobernando
a direita", en palabras da
entrevistadora, ou chegar a un
acordo cos n acionalistas. "Mi,
re: eu non vou pór o carro
diante dos bois... ora, tamén lle
digo que para botar a andar o
proxecto de país n o que eu
creo, non vou dubidar nen un
minuto en ch egar a acordos co
BNG. Porén, para facer aquilo
no que ere o nacionalismo,
non é que dubide nen un mi,
nuco, senón que non vou estar.
É un problema de conviccións.
Como vou deitar a responsabi,
lidade de presidir o governo do
meu País en mans de alguén
que, por definición, non ere en
España, non ere en Europa,
non ere nun govemo de
progreso?''. "Ou sexa que prefi,
re contribuir a que continúe
Fraga antes que governe
Beiras?'' "Hom! Ese é un dile,
·ma no que non me pode
meter!" "Si tal. Páganme para
coñecer as suas intencións, se,
ñor Perez Touriño ..." "Ora, xa:
pero os cidadáns non van estar
nesa disxuntiva porque eu coi,
do que a opción vai estar entre
a permanencia de Fraga ou o
cambio razonábel". "Se cadra é
algo máis sinxelo: que campar,
te a doutrina 7.apat.ero, de cau,
telas co nacionalismo". "Eu
non milito no anti,nacionalis,
mo, ainda que coido que o es,
pazo hexemónico de progreso
está está no socialismo dem<Y
crático e non no nacionalismo
incoerente e desorientado. E
non lle hai Doutrina

Colonización
medrada

"Quen ia dizer que Galiza
awnentaria a súa colonización
coa chegada da democracia?",
pergunta Isaac Diaz Pardo en
LA Voz DE GAUCIA. "As n <Y
sas rías vense contaminadas
con tanto progreso e algunhas
metidas en terribeis perigos; os
monte repoboados por máqui,
nas en troques de árbores para
que a xente allea fuga o seu
agosto á nosa costa. Pretendia,
mosque coa chegada da demo,
crácia restaurariamos a nosa
língua deturpada e só conseguí,
mos a norrnativización deste
castrapo no que estamos escre,
bendo, e que auténticos demó,
eraras que padeceron a historia
Zapatero".+
como Carballo e Marinhas ti,
SEBASTIÁ & EL GAT INVISIBLE vesen que abandonar as súas ca,
deiras. O povo xudeu, que
sofreu as piores perseguizóns ra,
, ciais da história, e que saiu da II
Guerra Mundial nimbado de
pavo mártir e heroico, ia ver
utilizado o seu prestado polos
poderosos como garda e avanza,
dilla para vixiar os seus
negocios en Oriente Medio, _
xustificándolle un programa de
' asasinatos colectivos do povo
palestiniano. Para iso fücose a
roáis grande guerra contra o totalitarismo e o racismo. Tocio é
posibel coa técnica desa
asociación do crime que semella ser a CIA, como eles
mesmos recoñecen na sua
intervención das matanzas no
Chile de Pinochet e dos
marxistas na Arxentina, entre
outras que ben sabemos".•
1
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Vostede representa un movimento de lolta contra os efeltos da globalizaclón que ten
como prioridade a anulación
da débeda externa aos pafses
pobres. Que significa este
movlmento?
A débeda externa é imoral e inxusta. Medra vertixinosamente
durante as ditaduras militares,
está manchada con sangue do
povo latinoamericano e isto leva
a novas formas de dominación e
sometimento. Vimos traballando
desde hai máis de vinte anos
para tratar de superar este flaxelo. É un problema que nos está
afectando hoxe a todos os povos, non só a América Latina, tamén a África e Asia, incluso este
modelo está facendo crise nos
pafses centrais. Os EE UU teñen máis de 54 millóns de persoas que viven baixo o nível de
pobreza e 52 millóns de persoas
analfabetas. Quere dicer que este modelo non funciona sequer
nos pafses que o impolien, onde
beneffcia a un pequeno grupo e
exclúe e deixa fora do sistema
ás duas terceiras partes da povoación mundial. Tamén viola os
direitos humanos, os direitos das
persoas e dos povos. Contra iso
estamos loitando.

Cal coida que pode ser a solución a este problema social?
A época da ditadura caracterizouse polo terrorismo de Estado,
e do terrorismo de Estado pasamos ao terrorismo económico.
lsto é tremendo para a vida dos
pavos, ternos que xerar novas
formas no facer político, novas
conceitos de desenvolvimento,
de condicións de vida. A democrácia non é poñer o voto nunha
fuma. Democrácia significa direito e igualdade para todos. Na Arxentina morren 55 nenos de fame ao dia. É incríbel nun país
produtor de alimentos, ao que
nun momento se lle consideraba
o celeiro do mundo. Se facemos
un cálculo simples, ao ano marren 20.075 nenas de fame e por
enfermidades que serian evitábeis, cun pouco de atención, con
saúde, con educación ... e estas
nenos non chegan ao ano de vida. De que democrácia estamos
talando cando hai tanta imoralidade, tanta inxustiza? Este modelo ponlle prezo a todo e non
valora nada. Prezo e valor non
son o mesmo, hai valores que
non cotizan en Bolsa: a dignidade do ser humano, a liberdade, o
direito de autodeterminación ...
Penso que se comprendemos isto podemos empezar a construir.
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Adolfo Pérez Esquivel
'Pasamos do terrorismo de Estado
ao terrorismo económico'

medrou no sangue dos pavos e
que, loxicamente, estamos loi- ·
tando para superala, pero non
hai vontade política e talando
concretamente de América Latina non hai _vontade política dos
governos, de unitse para que
·xuntos poidan actuar frente á
Banca Internacional e frente ao
lmpério que dos EE UU.

Hai que reverter isto, mentres non
nos unamos e non tañamos a capacidade e a coraxe. de actuar
DE PAi GALEGO ENAI ÍNDIA GUARANI OPRÉMIO NOBEL DA PAZ CONSIDERA QUE TENDER UNHA PONTE-DE COMUNI- conxuntament~ nos problemas
comúns non irnos avanzar. Os
CACIÓN ENTRE OS POYOS É FUNDAMENTAL PARA CALQUER PROPÓSITO DE CÁMBIO. NO CONTEXTO DO fORO DO. povos queremos facer iso pero os
PAR LATINO CELEBRADO EN CARACAS DURANTE OPASADO MES DE AGOSTO, ADOLFO PÉ~EZ ESQUIVEL REABRE O govemos non. Entre os govemos
e os povos hai un abismo enorDEBATE SOBRE A NECESIDADE DA CONDONACIÓN DA DÉBEDA EXTERNA AOS PAISES MENOS DESENVOLVIDOS. me. Se conseguisemos que al, guns govemos se una11, non moitos, e podan ·recorrer conxuntamente á Asemblea Xeral das Nacións Unidas para facer.un pedido
consultivo ante a Corte Internacional de La Haya, é posibel modificar isto. Ou nos liberamos todos ou non se libera ninguén en
todo este proceso. Cando talamos da débeda externa pensamos que é un problema dos economistas, non é certo, é un problema político. A primeira dominación non comeza polo económico,
nen polo militar, a primeira dominación é a cultural, e isto é gravísimo. Agora fálannos da globali- .
zación do pensamento único. José Saramago dio moi claramente,
"quérennos levar ao pensamento
cero", e nós o que ternos que recuperar é o pensamento próprio,
a partir das nasas identidades.
Ser povo non é xuntar xente, é ter
unha identidade, unha memória,
unha história comun.
. . GONZALO GÓMEZ CARIDAD

-

~

1

Recentemente salron á luz pública unha série de documentos que demostran que o señor Kissinger tivo unha participación praticamente activa
nos golpes que se deron en
América Latina. Agora xorden
movimentos para que poi~a
ser retirado o seu título dePrémio Nobel da Paz.

Cal é a sua opinión sobre a
posición do Governo español
sobre este problema?
España evolucionou dentro do
sistema neoliberal. Alguns sectores atoparon un benestar económico. Por outro lado vemos o
grande problema cos imigrantes,
que en España non se os considere. Creo que hai que reverter
isto e ten que darlles un lugar,
ten que respeitar. A solidariedade é r~cíproca e un dos grandes
problemas que ten España é o
do País Basco, o tema da ETA.
Eu fun mediador de ETA durante
un ano e medio, lamentabelmente o Governo español non quixo
seguir con iso. Non estou dacordo con nengun tipo de terrorismo
pero podo comprender o direito
dos povos, penso que a solución
é atravé~ do diálogo, non da violéncia. E através de ter dunha
vez por todas a coraxe, a capacidade de poder sentar e de reflexionar como resolver os-conflitos.

9

ANOSATERRA

Pero o que ternos é a suma de
duas violéncias pero non a solución dos problemas.
É vostede optimista ao respecto dunha solución favorábel para os países debedores? Opina que cederán eses
países ricos?
Eu son optimista por natureza,
senón non estaria traballando en
todo isto. Pero non un optimista
baleiro _de contidos, cr.eo que a
esperanza xorde ·cando.cis pavos
se poñen en pé, cando sef réeóñecen na sua identidade, na sua
cultura, na :sua anarquia -e loitan
por construir unha sociedade

me.llar. Esta esperanza é moi
concreta, porque o meu traballo
non é o dunha persoa illada, nós
traballamos con milleiros de persoas en toda América Latina e
no mundo. Nos últimos anos, a
pesar de tanta dor, de tanto sufrimento, estamos avanzando.

A pobreza non favorece a
paz dos povos, mais ben pode ser factor de guerras civls
ante a diferéncia abismal entre ricos e pobres. Pensa
vostede que as Naclóns Unidas, que teñen a sua orixe na
preservación da paz, deberan de actuar e axudar a resolver este problema?

lso díxeno no 85 ou no 86 en Paris nunha convocatória de todos
os Prémios Nobel de todas as
disciplinas, que o secretário de
Estado norteamericano durante
o governo de Nixon foi o responsábel dos golpes de estado en
América Latina, fundamentalmente en Chile. Kissinger, que
estaba ali, púxose moi nervioso.
Cando o xuíz francés Lelouard fixo que testificase sobre o secuestro de cidadáns franceses
foi a ponta do nobelo que desatou todo isto. Ao deixar liberado
o departamento de Estado nos
documentos realmente se certifica que Kissinger é o responsábel
da ditadura militar, de ir ver a Pinochet e apoialo durante a época da ditadura, de armar todo isto para evitar que Salvador Allende asumira a presidéncia -de Chile e da masacre de América Latina. Tañamos en conta que máis
de 80.000 militares latinoameriEvidentemente as Nacións Unicanos foron formados nas escalas das Américas en Panamá e
das teñen unha grande responsabilidade, o que pasa é que hai
nas académias militares dos EE
que democratizalas. A ·usura é
UU. Pero o grave de todo isto é
que o problema non terminou,
un delicto, agora parece que é
un direito, apláudese, acéitase. · Kissinger é un. máis. Este verán
A débeda externa está marcada
na Arxentina entraron 2.000 boinas verdes para adestrar tropas
pola usura internacional. Nunca
arxentinas e latinoamericanas
houbo tanta usura a nível interpara o Plano Colómbia. Todo isnacional como coa débeda externa, onde un país coma os EE
to é financiado polo departamento de Estado dos EE UU. O moUU aumenta as taxas de interese en forma unilateral, onde é
delo non rematou e, de aí, a neunha perversión que se sintetiza
cesidade de actuar:. doutra maneira, porque a nosa loita tamautomaticamente en tres fases:
pouco terminou. Hai unha remilimáis pagamos, máis debemos,
tarización do continente americamenos ternos. Este é o problema da débeda. Pagámola moino, e isto é de suma gravidade, é
tas veces, é unha débeda que
o que veño denunciando.•
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Mália os parabéns que receben
da Administración, os viciños
de Vilaverde son cautos. "De
momento non sabemos se poderá funcionar -advirte Alberte
López, presidente da Sociedade Agrária de Transformación-,
ainda levamos un ano e cinco
meses e non se pode dicer se
o resultado é positivo ou non. A
contabilidade do ano pasado
correspondía a uns poucos meses e nun momento no que se
tiveron que facer numerosos investimentos, de modo que haberá que agardar a que estexan listas as cantas deste ano
para saber se a explotación é
rendíbel":

1

Non traballaremos
arreo, haberá
que sair pala mañá
para ver como
están as vacas e,
se hai algun
problema,
resolvelo,
pala tarde
poderase sair
ou non",
ALBERTE LÓPEZ

Alberte Lópe:z preside a Sociedade Agrária de Transformación A Capilla constituida en Vilaverde.

A.N .T.

Unha Sociedade Agrária de Transformación
agrupa atoda agaderia do lugar de Vilaverde, Návia de Suarna

Asalvación da·montaña
~ HORÁCIO VIXANDE

Cando xa estaba a piques de desaparecer a gaderia de vacun
en Vilaverde (Návia de Suarna, Os Aneares}, unha iniciativa
para constituír unha Sociedade Agrária de Transformación
"Cando decidimos unir as nasas
explotacións e constituír a Sociedade Agrária de Transformación
A Capilla, nós estabamos a piques de pechar, non había máis
solución", conta Alfredo Pérez,
viciño do lugar de Vilaverde, no
concello de Návia de Suarna,
nos Aneares. Foi o tillo de Alfredo, António, quen propuxo unha
solución que se converteu nunha experiéncia pilotó en toda a
comarca, pero a idea partiu hai
doce anos de Eloi Villada, un
axente de extensión agrária.
Cando comezou a tomar carpo
esta idea, once das casas do lugar estaban habitadas, delas seis
tiñan vacas -todas para carne e
cunha média de trece cabezase, desas, duas estaban a piques
de pechar. Agora, entre vacas e
becerras, contan con 220 cabezas. Ocorreu unha miragre? Non,
pero a constitución dunha Sociedade Agrária de Transformación,
coa agrupación de todas as terras e a conversión en pradeiras
de oitenta hectáreas de monte en
man comun, permitiu facer unha
explotación extensiva co gado no
exterior. "Agora traballamos menos e irnos sacar máis benefício",
explica António Pérez, o promotor da iniciativa.
Pero a mellor ventaxe desta sociedade agrária de transforma-
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permitiu agrupar todo o gado do lugar e iniciar unha explotación extensiva no exterior que mellorou a cualidade de vida
dos viciños e que permitirá a sua salvación económica. É unha experiéncia piloto da que está pendente toda a comarca.

Agora traballamos menos
e irnos sacar máis benefício",
ANTÓNIO PÉREZ,

promotor da iniciativa

ción non é económica, senón de
condicións de vida. "Agora dispo-

ñen de tempo libre, poden ausentarse da explotación porque só

son precis·as duas persoas , e
esas duas persoas traballan menos agora que antes, de modo
que o problema que comezamos
a atapar é que os vellos abúrrense e debemos sermos nós e os
concellos quen encontremos alternativas ao seu lecer", explica o
xefe de Exterisión Agrária de Becerreá, Vítor Alvarez.

Para levar adiante esta iniciativa
foi preciso a axuda da Administración. "A Xunta pagounos a
conversión en praderio do monte
viciñal en man comun, máis ou
menos a metade do terreo da explotación, nós tivemos que investir na ordenación das finca privadas", explica Antón io Pérez, o
promotor da iniciativa. Contado,
os sócios tiveron que investir cinco millóns cento cincuenta mil
pesetas cada un. "Estimouse o
valor das vacas que aportaba cada un, pero quen non tiñan vacas fixeron a aportación íntegra;
cos terreas, todos tiñamos unha
cantidade similar de hectáreas,
pero a quen ten unha superfície
maior dáselle unha compen sación", explica António Pérez.
A iniciativa tivo moi boa acollida
entre a viciñanza, tanto é asi que
alguns dos viciños que hoxe viven fóra do lugar, principalmente
en Barcelona, sumáronse á explotación. "Como esta xente non
tiña direitos de produción de carne non podia participar na Sociedade Agrária de Transformación, de modo que tres persoas
están integradas nunha sociedade limitada que é a que posue a
maquinária", explic~ António.
No pasado, en cada explotación o
traballo implicaba a todos os
membros da unidade familiar, xa
que o gado estaba estabulado
nas cortes e iso abrigaba a sacalo
a pastar á mañá e á tarde e non
permitía tempos libres. Agora, con
duas ou tres persoas de todo a lugar abondará para coidar o gado,
xa que está permanenemente no
exterior. "De momento estamos
todos a participar nas labores da
sociedade -explica Ovídio Mon,
un dos viciños-, pero no futuro
serán duas ou tres persoas, os
máis novas, ainda que non está
perfilado quen serán". Unha destas persoas será con case total
seguridade o' presidente da Socie9ade Agrária de Transformación, Alberte López. "Desde lago
eu non serei outro dos traballado-

GALIZA
res, ainda que agora boto unha
man, a razón é que xa estou xubilado", explica Ovídio Mon.
"O traballo non será extenuante
-di Alberte López-, haberá que
sair pola mañá para ver como
están as vacas e, se hai algun
problema, resolvelo, pola tarde
poderase sair ou non, asi que as
duas ou tres persoas que estarán empregadas e con soldo poderán turnarse para ter tempo libre, excepto cando haxa que segar a erba ou labores dese tipo".
"Formamos parte da Cooperativa
A Carqueixa, que ten 240 sócios
e que se encarga de levar os becerros ao matadoiro e de vender
a carne", engade António Pérez.
A organización dunha explotación extensiva no exterior é
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"De momento, todos botamos unha man,
pero pronto haberá duas persoas ou
tres con salário", di Ovídio Mon, ·
xubilado, en primeiro término.

máis doada que unha estabulada, só require unha parcelación
dos praderios para que poda ro- .
tar o gado e se poda recoller erba para o inverno, época na que
os animais continuan no exterior
pero son alimentados coa erba
asilada ou secada no verán.
"Antes de comezar, visitaron unha explotación semellante en
Astúrias", explica Eloi Villada.
"Vilaverde partia cunha ventaxe
engadida -engade-, que estaba
situada nunha altitude inferior,
setecentos metros en lugar dos
mil da asturiana, e nunha meseta sen grandes desniveis".+

Tardou doce anos en madurar
por falta de estímulo
da Administración
xefe de Extensión Agrária. O
"A xente aqui é moi individualista e desconfiada, por iso tardou67% do território de Návia de
se tanto en maSuarna é mo..nte
viciñal en man
durar esta iniciacomun e no contiva, máis de dez 1
xunto dos Aneaanos despois de
Primeiro
res a superfície
que xurdise a
que ian morrer
idea", conta Vítor
comunal é do
Álvarez, xefe de
45%, isto dada
as vacas, lago
Extensión Agrápara afortalar UR
sentimento coria de Becerreá.
que
os
xatos
ian
"É unha expemunitário hoxe
riéncia piloto, peesquecido. Sen
sair mal,
embargo , a prero a verdade é
despois que
que hai moita
senza do leona
un labor máis
xente desexando
terian problemas eque
discutíbel
que fracase esta
na xestión dos
iniciativa, primeientre
eles.
ro dician que ian
montes, que provoco u que numorrer as vacas,
Para min, esta
merosas hectálogo que os xaa única solución". reas fosen decitos ian sair mal,
d ad as a espédespois que non
VÍTOR ÁLVAREZ,
cies de creciian durar e que
terian problemas
xefe de Extensión mento rápido, ao
tempo que o Esentre eles. Para
tad o durante o
min, esta é a úniAgrária
franquismo usurca via para solupaba o monte vicionar a palatina
despovo,ac ión",
c i ñ a 1 -logo . a
Xunta haberia
di Vítor Alvarez.
de encarregarse
de xestionar o
Pero, por que
monte co mesmo critério atratanta falta de confianza, tanto
vés dunha lexislación que proindividualismo? "Quizais haxa
razóns históricas", recoñece o
move a repovoación forestal

dici~n

é

mesmo sobre terras de praderi a ou cultivábeis- minou a
confianza das xentes do rural
nas iniciativas comunitárias. O
axente de Extensión Agrária
Eloi Villada constata que ~·en
Vilaverde están orgullosos do
que fan, pero fóra diso, a confianza nas forzas próprias está
ausente".
Pero, mália que a Administración conte con proxectos de
desenvolvimento do rural, o
certo é que non realiza as correspondentes labores de información, de modo que cada iniciativa vai acompañada de todo tipo de rumores non desmentidos que minan a credibilidade dos proxectos que se poñen en marcha ...'Hai sítios nos
que se está a queimar o monte
porque non se difunde ben o
que se pretende con novas ordenanzas como a da Rede Natura ou as dos Parques Naturais, de modo que circulan ru-·
mores infundados que aseguran que van traer lobos ou
osos ou que non se vai permitir
construir; e todo iso acontece
por falta de información", di Vítor Alvarez. +

Na actualidade hai trescehtas cabezas, entre becerros e nodriza=, pero pretenden chegar á ce'rca das catrocentas. '

ELOI VlllADA
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Os economistas advirten
do au1ento da inflación por _
mor dos redondeos á alza

Achegada do euro pode provocar o
estahcamento dos prezos da vivenda
1
1

-0- CÉSAR LORENZO GIL

i;

Os cinco eses escasos que
faltan para a implantación total do eur e a desaparición
mercado galego
da peseta
poden ser frenéticos para o
. índice .de prezos da vivenda.
Asi se ·de~prende da análise
que deste ~ercado fixeron diferentes cqnsultoras e grupos
construtores. Ao tempo, estes
informes ~revén un estancamento do~ valores imobiliários a par~ir de Xaneiro de
2002. Mai~ os economistas
advirten q e' o cámbio de moeda aceler rá o aumento da
inflación p r culpa da técnica
do redond o en euros á alza.

tº

!

da construci In en Fráncia ou no

MANuELCAO

A volta de vacacións dá inkio a unha nova etapa política
que ha ser decisiva para os axentes políticos e sociais da
Galiza. É pertinente facer un breve balance da situación
político,económica na que nos atopamos:
1.' A situación polftica galega enfronta unhas eleicións au,
tonómicas complicadas para o govemo e para a oposición.
O final de etapa do liderazgo de M. Fraga modifica as bases
de partida observándose un agotamento real nas ideas, pro,
xectos e estratéxias só paliadas coa actuación incesante da
paleadora. Logo dun período de claro desgovemo e ausén,
cia de motivación na Xunta seria moi sulprendente unha
nova maioria do PP. O balón de osíxeno dos emigrantes
pode ser un remédio insuficiente, sobre todo, se é certo que
existe un millón de galegas indecisos á hora de votar. Un
votante galego indeciso é un mistério tal que nen os inqué,
ritos poderán explicar nada antes do 21 de Outubro.

J., O contexto politico,económico estatal cambiou radi,
calmente despois do fracaso no asalto a Ajuria Enea produ,
cíndose, actualmente, unha coalición factual entre PP,
CiU,CC no respaldo ás políticas promovidas polo govemo
Aznar tal como pode observarse no basilar Acordo de finan,
ciamento autonómico. A utilización do discurso españolista
polo PP é compatíbel coas cesións de facto aos nacionalis,
mos rochosos do País Basco e Catalunya amparados moi
maioritariamente polas sociedades correspondentes. O do,
mínio absoluto dos meios de comunicación permite este
duplo xogo que garantiza a suposta coeréncia nos discursos
eleitorais, ocos pero eficaces diante dunha povoación pre,
ocupada, sobre todo, por Zidane e Eva Sannum, e a coe,
réncia nas políticas reais que han de ser negociadas forzo,
samente non xa cos nacionalismos periféricos senón cos
poderes fácticos económicos e territoriais que sosteñen ao
próprio Partido Popular.

1

A voráxine ~o mercado da vivenda bene~iciou as construtoras. No pasaeto mes de Xuño, o
banco britá~ico UBS Warburg
publicaba un ¡informe no que salientaba o tl9recemento de cantidades inxe~tes de diñeiro oculto. Esta bulsa de billetes agachados explicaria, segundo a
e.ntidade ba~cária, a expansión

decisivo

2.' A situación económica galega revela un claro fracaso
na sua dinámica, coexistente, iso sí, cunhas mellaras de
benestar socioeconómico consecuéncia do capital acumu,
lado, da diminución da povoación e do fatalismo tradicio,
nal que sempre pensa que todo pode ir a pior e sobrevalora
prestacións que noutros lugares se consideran mínimas. As
baixísimas taxas de natalidade e a incapacidade económica
para acadar ganáncias demográficas pola via da inmigra,
ción coloca ao país en situación límite como proxecto viá,
bel de sociedade autónoma e diferenciada. A incapacidade
para rendibilizar aqui os esforzos en capital humano forzan,
do á emigración e ao desemprego non debería durar.

A empinada lcosta dos prezos da
vivencia (esr sector experimentou subas e máis do 1 O por
cento anuai . desde 1997) vivirá
até Decemtjro o seu derradeiro
repunte. Asi ¡o consideran os expertos no ~ercado imobiliário,
que prevén nha suba do 6 por
cento até ti al de ano, denantes
dun estanc mento propiciado
pala chegad~ do euro.
Segundo as análises, o mercado
da vivencia sufriu nos últimos
anos unha iMluéncia decisiva do
diñeiro negr©. O feito de que as
pesetas "g1dadas no colchón"
desapareza en 2002 acelerou o
proceso de i ¡vestimento nun ben
que, historic~mente, ten demostrada a sua EfStabilidade e posibilidade de rEf ndimento a médio
prazo. Desde mediados de 1999,
houbo moito~ compradores que
procuraban ~isas nas grandes cidades galegéjls. pagando ao contado. Non é estraña a história do
vendedor du~ piso que aterece o
seu imoble as páxinas dun xornal a un det rminado prezo e só
poucas horas despois de que o
rotativo estea na rua recibe unha
chamada d~n comprador que
aceita a ote1a sen ver sequera o
piso. Mais o -~orprendente é que,
pouco despois, outro qomprador
chama; o pr;rietário dille que xa
lle fixeron un a oferta e o interesado aumen a cantidade aterecida e pede irtormación sobre algu n outro in¡ioble á venda. Seguindo con anécdotas deste tipo,
canta un not~rio que tivo que esperar máis de duas horas a que
se desconxel~sen os billetes que
un comprad¡~r gardaba nunha
caixa de zapfltos e que serviron
para pagarlle¡ ao vendedor a parte complem~ntária do prezo da
viveñda (es~ que non aparece
nas escritura!¡> públicas).

Un curso político

'As baixísimas taxas de natalidade
e a incapacidade económica para
acadar ganáncias demográficas
pola via da imigración
coloca ao país en situación límite
como proxecto viábel de sociedade
autónoma e diferenciada"
Estado español. Co informe na
man, as empresas españolas
Dragados y Construcciones ou
o Grupo Ferrovial estarian entre
as compañias sabedoras deste
dado e máis capacitadas para
favorecerse del.

diu a alarma entre os governantes. A entrada en vigor do euro
pode acarrexar un aumento da
inflación por mor do redondeo. A
pesar de que existen normas específicas para axustar os actuais
prezos en pesetas aos novas, na
moeda única; o céntimo pode
converterse nunha ameaza para
os consumidores. Témese que
moitos comerciantes non utilicen
as regras de redondeo e procuren tirar lucro da nova moeda.

En privado, promotores e construtores admiten estes termos e recoñecen que estes anos están a
ser espléndidos para o mercado
da construción. O desequilíbrio
entre a oferta e a demanda chega
ao absurdo e o próximo ano pode
O comisá~io europeu de Econoser o do enfriamento e a adecuamia, Pedro Solbes, exixiu dos
ción ás necesidades reais do
executivos a convocatória regumercado. Cun grande número de
lar dos altos cargos económicos
pisos baleiros e a incapacidade
para ver de evitar abusos e harda cidadania para compralos aos _ monizar, progresivamente, os
prezos actuais facilitará, incluso,
niveis de prezos en toda a zona
unha baixa no seu valor, especialeuro. A dia de hoxe, mercados
mente naquelas cidades que non
tan homologábeis coma o autocantan cun forte tirón turístico.
mobi l í stico sofren gravísimas
variacións. Por poñer un exemPor unha presada
plo, un Citroen Berlingo fabricado en Vigo é un 50 por cento
de céntimos
máis barato en Galiza ca en
Desde a Comisión Europea xurAlemaña ou Áustria. •

Máis é na conxuntura política onde se lle complicaron as
cousas ao govemo de J. Mª. Amar co patético estoupid~ do
pufo de Gescartera que, para máis inri, afecta aos colectivos
social e políticamente ligados ao pensamento do PP. Aínda
que os xestores políticos e mediáticos madrileños están a xo,
gar, por agora, as suas cartas defensivas o mellor que poden o
caso Gescartera producirá un inevitábel desgaste eleitoral.
Se a isto engadimos que o ciclo económico segue á baixa e
produce efectos en matéria laboral e social moi negativos
eleitoralmente, a axuda do "govemo amigo" pode ser letal.
4.' A posta en circulación do euro, cada vez máis próxima,
producirá un efecto social que ha de afectar ao cerne do
ideário popular sobre a fonte e características do poder Pº'
lítico e económico en España. Coa moeda única e a desa,
parición da peseta, o Estado central perderá, tal vez, o
principal elemento simbólico no que asenta o seu poder e
que vencella a sua existéncia e utilidade á vida diária dos
cidadáns. O euro aproximará ao cidadán español e á opi,
nión pública á realidade institucional da Unión Europea e
forzará ás institucións centrais e autonómicas a redefinir o
seu papel e lexitimar as suas funcións <liante duns cicla,
dáns, agora si, cada vez máis soberanos.+
'
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Oparo rexistado subiu en Agosto 7.538 persoas

O Governo Aznar velle a cara á recesión
-0- RAMÓN MACEIRAS

O governo Aznar recoñeceu esta semana que a suba do paro
rexlstado en 7.538 persoas durante o pasado Agosto é un dado preocupante. De feito, é o pior resultado dos últimos 1o
anos nese mes, tradicionalmente bon polo tirón turístico. No
lnem hai inscritos 1,459 millóns de parados, o 8,63% dos activos.
A tradicional escalada do desemprego que se produce no
último cuatrimestre do ano
adiantouse esta vez a Agosto.
Durante o mesmo mes do ano
pasado, o paro baixou en
1.179 persoas e nos últimos 15
anos o descenso meio foi de
12.602 persoas.
O governo atribuelle os maos
resultados de Agosto á desaceleración económica e á prática
dalgunhas empresas que despiden os traballadores temporais en Agosto para os volver
contratar en Setembro, co fin
de se aforrar esas nóminas.
Este costume é habitual na
construción e na indústria, precisamente os dous sectores onde medrou o paro.
A Bolsa en mínimos
A volta das vacacións foi nefasta tamén para a bolsa, que perde u ao princípio de semana
mais dun 2% e rexistou un novo
mínimo anual. A crise das empresas de telecomunicacións
segue danando os mercados
bursáteis europeus, especialmente no selectivo lbex 35.
Nun Luns atípico -con Wall
Street pechado pala celebración
do diado traballo nos EEUU-, o
batacazo da bolsa española foi
ainda maior que o do resto das
europeas. Paris pechou cunha
caída do 1,3%, Francfort perdeu
o 1,7%, Milán deixou-se o 1,1%
e só Londres contivo as perdas,
con unha baixada do 0,6%.
As telefónicas europeas viveron un luns negro que agudiza
ainda mais a crise do sector.
De nada serviu aos oito millóns de accionistas de T elefónica a apresentación duns resultados mellares do esperado. A operadora española anotou-se un ha caída do 4, 14% e
marcou un novo mínimo anual.
As maiores empresas de telef o ni a europeas rexistraron
descensos
semellantes:
Deutsche Telekom perdeu o
3,54%, France Télécom, o
4,50% e a holandesa KPN pechou nun novo mínimo histórico -ao igual que a filial de móbeis de Telefónica-, cun descenso superior ao 5%.
A caída das bolsas nos primeiros compases de Setembro continua a tendéncia á baixa das últimas semanas de Agosto. O retroceso das cotizacións provocou o mes pasado un descenso
de 260.000 millóns de pesetas
no património depositado en
fundos de investimento, que se
situa en 29 billóns de pesetas,
segundo un informe de Aforro
Corporación.
Reaparece a morosidade
E para mais inri, por primeira
vez en moito tempo, os directores de oficinas bancárias están a ver como alguns clientes
contraveñen ca pago das suas

cuotas. Non é un proceso alarmante, pero si que activou os
mecanismos de vixiáncia.
O aumento de casos de morosidade en BBVA e BSCH que

xuntos sornan o 40% do mercado, non é un feíto isolado.
En maior ou menor medida, os
primeiros síntomas de impago
de créditos están a aparecer
en multitude de entidades. Os
impagados non están a chegar
de em·presas, se non de particulares e pequenos negócios.
Os primeiros estiraron enormemente o seu nível de endeudamento no pasado -primeira e segunda vivenda, auto m ób i I, informática, etc- e

agora, ao menor problema,
non teñt¡m marxe de manobra.
Os pequenos negócios sofrerán a caída das vendas.
Dos, grandes, só Banco Popular, La Caixa, Bankinter e Sabadell rexistaron un aumento
do volume de créditos duvidosos no primeiro ou segundo trimestre deste ano. E todos eles
medran con forza en créditos
ao sector privado en mora:
22% a Caixa; 23,4% Popular;

35% Bankinter e 41 % Sabadell.
Tarde máis ou menos en chegar,
o camiño está trazado. Aí están os
7.000 empregos menos que deixou Agosto e a m~isión á baixa do
PIB. E non hai que darlle moitas
voltas: un deixa de pagar un crédito porque perde o seu emprego
ou porque o seu negócio vende
menos do esperado. Os peritos
esperan un reponte da morosidade con máis claridade en 2002. +

Afamosa laxa Tobin
A taxa Tobin está en
plena actualidade.
Converteuse nunha
das principais reivindicacións dos movimentos antiglobalización
máis moderados, até o
extremo de que en
moitos paises se constitu i u unha asociación
específica para a sua
defensa (ATTAC). Jospin, coa finalidade de
se atrair a tales colectivos na carreira eleitoral
pola presidéncia da
República francesa,
declarouse partidário
da sua implantación;
iso si, coidándose de
afirmar que teria que
ser universal, co que
converte a proposta
nun brinde ao sol.
Algo semellante fixo o
PSOE ao apresentar,
nos primeiros meses
deste ano, no Parlamento, unha proposición non de lei que insta
ao Governo a sornarse
ao esforzo doutros paises e grupos sociais a
favor dunha taxa Tobin
harmonizada e a escala
mundial. Nestas condicións, a proposta saille
gratis. Haberia que ver
cal seria a sua postura
de estar no poder. Desde entón, non plantearon nada semellante duran te os seus trece
anos de governo.

ap_
ostas especulativas
realizadas case na sua
totalidade a prazos inferiores a unha semana.
O diñeiro vai e ven, sen
mercar nen vender nada, pero nese movimento contínuo pon contra
as cordas a governos e
arrasa paises. _
As últimas crises financeiras abriron os olios
a moitos mandatários
internacionais, e alguén tan pouco suspeitoso como George Soros proclamou unha e
outra vez a necesidade
de pór cauto a esa
anarquía. Só a irracionalidad e dogmática
duns e os píngües benefícios de outros poden explicar que non
se tomen medidas.

A taxa Tobin poderia ser
unha delas, desde logo
non a única, nen sequer
amáis efectiva; pero, en
calquera caso, benvida
sexa a sua reivindicación, sempre que sexamos conscientes das
suas limitacións. Como
afirma o mesmo Tobin
na entrevista que publicaba hai dias o semanário Der Spiegel, a recadación ocup,a un pasto
secundário. E máis, canto mellor funcione a medida, menor será a recaudación e viceversa,
xa que que se trata
principalmente de que a
O paradóxico, pero ao
taxa evite as operacións
mesmo tempo patético
especulativas. De aqui o
e expresivo do mundo
espellismo en que aleconómico construído
nos últimos tempos, é O movimento antiglobalización ten apoiado a laxa Tobin, un imposto ás transaccións financeiras, que o guns caen ao calcular os
que a que aparecía hai prémio Nobel (arriba), nunha entrevista na prensa alemá, considera que debe xestionar o Banco Mundial, ingresos que se obterian
considerando todas as
trinta anos como unha
dos os governos, fose cal fose
operacións actuais, sen cair na
problemas. Uns contémplano
medida moderada e de corte
a sua ideoloxia. Pero o que encanta de que a maioria delas
como a fonte de recursos que
keynesiano, proposta por un
tón era normal hoxe considéranon se producirian se fose eficaz
prémio Nobel, convértese agora - remédie a pobreza do Terceiro
se unha herexia contra ese saMundo; outros, máis nacionaa medida.
no buque insígnia dunha série
crosanto dogma da libre circulistas e partidários da renda míde movimentos que se considelación de capitais.
nima garantida, impútanlle a faA aplicación da Taxa Tobin teran antisistema. Paradóxico
rá sen dúvida un efeito beneficu ldade de a financiar. Pero
porque conduce a que o pai da
O certo é que a aceitación da
semella que todos esquecen a
eioso sobre o Terceiro Mundo.
medida, e que dá nome á taxa,
mobilidade total do capital, coa
Pero non tanto polos recursos
sua finalidade principal: o servir
renegue dos que din seguirlle,
conseguinte renúncia dos goque se podan obter mediante a
como controlo de traeos, ou
ao tempo que lles censura o
vernos a calquera medida de
sua utilización como porque os
alomenos esquecen que esta
abuso que tan do seu nome. De
controlo de traeos ·- por suave
paises pobres serán os máis
finalidade en certa forma é innengunha maneira desexa que
que sexa e ainda que afecte
favorecidos ·se se corrixe a decompatíbel coas anteriores.
se lle confunda cos que chama
aos movimentos de capital a
sorde e a anarquia dos merca"revoltosos antiglobalización".
curto prazo-, conduciu a transdos financeiros; porque tamén
A taxa Tobin non é nen mais
formar os mercados financeiros
son os máis prexudicados na
nen menos que un meio, entre
E é que nestes tempos de seca
en casinos nos que a maioria
situación actual, ao estar totalos moitos que existen, para
de propostas progresistas se
das operacións non obedecen a
mente indefensos ante os atainstrumentar o controlo de traatribuiu a este imposto un ponengunha transacción real de
ques especulativos contra a
eos, mecanismos que hai 25
der excesivo, ao ver nel a pamercancias, se non a meras
sua moeda.+
ou 30 anos era aceitado por tonacea, a solución a todos os
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Santiago González Avión
Un empresário
de Teo saca
a navalla a un
concelleiro
doBNG
Pode un ernpresário estar tan
molesto cun concelleiro para
arneazalo e sacarlle unha navalla? En Teo, si. Sábeo ben
Martiño Noriega, concelleiro
· nacionalista, que tras solicitar información no concello
sobre uns depósitos de 'áridos
baixo unha ponte da autoestrada A-9 á altura de Cacheiras, veuse perseguido polo
ernpresário responsábel das
obras. Noriega comparecía
en rolda de prensa o Martes
4 de Seternbro apoiado por
, outros rnernbros da organización nacionalista corno o deputado Xesus Vega e o responsábel local Rafael Sisto.
Para Noriega a agresión trascende o ámbito político e sinalou que estaba afectando
tarnén á sua farnília.
Martiño N oriega apresentou
unha denúncia na policía local. O concelleiro solicitou
información sobre os depósitos o Martes 28 de Agosto. O
Domingo 2 de Setembro celebrábanse as festas na parróquia de Solláns. Cando voltaba a casa ao mediodia, Noriega sentiu que alguen ia <letras del. O empresário dirixiuse ao concelleiro para perguntarlle porque o tiña denunciado. Noriega, respostoulle que non se trataba
dunha denúncia, senon dunha petición de información.
O empresário alterouse, chamouno mentiroso, argumentou que o alcalde xa lle dixera que "era causa do Bloque"
e comentoulle, ao tempo que
sacaba unha navalla do peto,
que "esta vez ameazo eu, pero
outra vez serán outros os que
·o fagan. T eño dous millóns e
non me importa gastalos para
que leves unhas hostias".
Martiño Noriega non quer
aparecer corno unha vítima.
''Xa no mes de Abril un constnitor abordourne á saída dun
restaurante e ameazoume con
cortarme os collóns. Puxemos
unha denúncia pero non quixen que o asunto. saira á lus".
A denúncia nesta ocasión, segundo Martiño Noriega, que ·
tivo que fuxir do empresário,
ten un destino incerto xa que
non houbo testemuñas nen
.·está ainda identificado o agresor. Noriega ten recebido o
apoio de todos os partidos políticos atraves da condena
<lestes feítos. PP e PSOE rexe~taron a agresión, e os socialistas pediron ademais que
o alcalde poña fin ao "compadreo". Precisamente o rexidor
popular, Ármando Blanco,
permanece calado, segundo
el, por descoñecer os feítos.•

'Un voluntariado crítico seria unha forza
de transformación social'
~A. ESTtYEZ

Non vale a máxima de que "mellar facer algo que estar de brazos cruzados". O voluntariado social ten un
potencial de transformación, pero precisa dunha análise crítica. Estas consideracións fainas Santiago
Goñzález Avión, traballador até hai ben pouco en Cáritas, coordenador galega do Secretariado Xeral Xitano e autor de O voluntariado social. Un camiñar compartido (Xerais), reflexión neste Ano Internacional
do Voluntariado sobre a necesidade de que se complemente este movimento con outras forzas sociais.

Como se entende un manifesto a prol do voluntariado social tan critico co mesmo?
Na Galiza hai un déficit bibliográfico sobre novas momentos
sociais. O voluntariado é unha
vangarda social, sobre todo coa
xente nova que está chegando.
Pem non ten marco de análise.
Téñome atopádo con xente progresista que carece de análise
crítico. Tudo o que soe a voluntariado e solidariedade vende.

Coñecimos os voluntários
cando resultaron decisivos
para aquel~s Olimpiadas do .
92 en Barcelona. Pero vostede pontualiza que ese non é o
voluntariado social.
Ti cedes o·teu tempo para unha
tarefa cultural ou deportiva, pero
coido que hai que interpretar o voluntariado social en relación á solidariedade, a facer ben a un terceiro. Está vencellado á exclusión
social, á discriminación, etc. A
consideración de que é voluntário
quen participa pola sua vontade
nunha organización non lle fai ben
nen ao voluntariado social nen a
outras causas de participación.
Por exemplo, o movimento ecoloxista debe ser diferenciado do voluntariado. Comparar ambos movimentos é intentar descafeinar un
deles, o ecoloxismo.
A militancia social e política está
moi mal vista pola cultura do neoliberalismo, que as descalifica.
Hoxendia unha asociación viciñal
ten que acollarse a medidas de
promoción do voluntariado para
acadar financiamento para activi-.
dades de participación. O que hai
que promover é a participación
de todo o mundo, tamén os excluídps. Se o vemos asi, o voluntariado é unha forza de transformación de primeira orde. Pero se
se denomina toda forza de participación como voluntariado, estanse desmobilizando enerxias.
Desde o meu ponto de vista os
Xogos Olímpicos. non están á
mesma altura que as minorias étnicas, por poñer un ·exemplo.

O voluntariado foi visto como
un xeito de atender démandas
sociais de balde e evitar a
criación de pastos de traballo.
O Estado ten que tender á uni.·versalización, pero o Estado non
debe desenvolver a capacidade
de particularización, de tratamento directo do problema humano. Hai que particularizar. os
procesos das persoas cara a in. tegración social. Este é un princípio progresista. E realista porque non podemos esperar a breve prazo un modelo mundial alternativo. Se unha persoa non
durme unha noite na rua non

A.N .T.

cámbia o mundo, pero se se humaniza a sua situación, tampouco é cuestión de dicer canto peor, mellar. Tamén está a suposta
contraposición entre voluntários
e profisionais. O médico non ten
porque visitar ao enfermo, ai entra o voluntariado. No Sul de Europa, incluída Galiza, a incorporación dos profisionais ás organizació ns reforzou a capacidade
de acción dos voluntários. Pero
ás veces hai certa prevención
nas organizacións cara aos técnicos porque, entre outros aspectos, a profisionalización destes servizos supón a perda de
poder para alguns personaxes.

Resíntense as organizacións
que acollian prestacionistas como voluntários co fin da PSS?
Hai tres ocos deixados pala
PSS: na Administración pública,
na Cruz Vermella, con máis dun
30% menos de voluntários, e
Protección Civil, coa caída máis
importante, un 60% de voluntários. Nos últimos tempos Proteccion Civil chegou a ser·a organización con máis voluntários na
Galiza, co funcionamento dunha
organización guvernamental
que naceu en concellos maioritariamente en mans do PP. Para as demais, o fin da PSS non
supuxo unha inflexión negativa
e rematou coas tensións xurdidas dentro das organizacións
sobre acoller ou non a prestacionistas. Permitiu- conscienciar
da necesidade de voluntáiios
sociais sen anzós.

O Parlamento ven de aprobar a
Lei de Voluntariado na Galiza.
A lei consolida a definición de "todo vale" pero é resultado da vontade non só dos grupos políticos,
tamén das organizacións que fumos consultadas. A lei retírese
ao "interese xeral", entón non
queda claro se até as comisións
de festas poden acollarse a medidas de fomento do voluntariado.
Respeito ao regulamento que tiñamos antes, é un paso·adiante.

Cales son as motlvaclóns dos
voluntários que chegan ás organizacións?
Facer algo polos derl)ais e senti~
se ben cun mesmo. E un voluntariado activo, ao que non lle importa tanto o tipo de sociedade
que está construíndo como non
estar de brazos cruzados. Por
esa razón é mellorábel, para non
seguir facendo o xogo ao sistema
que provoca a exclusión social.

O voluntariado ·asóciase a beneficiéncia e lgrexa.
A vaga neoconservadora de Xo-:
án Paulo 11 respeita a acción de
inicitiva social herdada do Concílio Vaticano 11 sempre que non
se lle repoña directamente. O
voluntariado confesional segue
a ter moito peso na Galiza. Non
quer dicer que a lgrexa sexa unha promotora do voluntariado,
pero inspira e controla para-que
as organizacións non se desmarquen dos seus postulados.~

CIG e AS·PG chaman
ao profesorado
a estudar en Setembro
Oito lugares, oito programas.
Esta é a proposta das
xornadas de ensino
organizadas pala CIG.e a ASPG de cara ao profesorado
neste mes de Setembro. A
Coruña, Pontevedra, Vigo,
Burela, Ourense, Ferrol,
Santiago e Lugo acollen as
diferentes actividades, que
pretenden a renovación
metodolóxica e didáctica, e a
galeguización do ensino. As
primeiras en desenvolverse
son as da Corufia, que
comezan o dia 13 e rematan
o 19 no instituto Rafael
Dieste. Divfdense en seis
bloques: educación infantil,
desenvolvido por tres
mestres; biblioteca escolar,
coa exposición de
experiéncias; intemet, con
Manuel Pan; recursos
didácticos da cidade, cun
itinerario novelístico e un
paseo polo cemitério de San
Amaro; aula de língua e
literatura, con Xesus Pisón,
Manuel Amor, Miguel Mato e
Raul Veiga; e seminário de
inglés, a cárrego de Xosefina
Requeijo e Manolo Garcia
Castro.
En Pontevedra, Vigo e
Burela arrancan o 17 de
Setembro con obradoiros de
títeres, de música e de
deporte, fotografia,
expresión escrita, expresión
dramática, cogos populares,
literatura de mullere paseos
pedagóxicos, como parte
das actividades. Continuan
do 24 ao 28 as xornadas e
encontros en Ourense,
Ferrol, Santiago e Lugo.
Para acadar máis
información e matricularse
as persoas interesadas
poden dirixirse a calquer
local da CIG ou da AS-PG.
As xornadas de ensino están
homologadas pala
consellaria de Educación.
CIG e AS-PG veñen
celebrándoas desde hai dez
anos para oferecer unha
proposta de formación
diferente da institucional. •

Trillizos e catrillizos
á espera das respostas
da Administración
Na Asociación Galega de
País con Fil/os Nacidos de
Parto Múltiple continuan
reivindicando axudas
económicas para a crianza
dos nenas. Xa son vinteduas
familias, duas delas con
catrillizos, ás que forman
parte da asociación, que
celebrou unha xuntanza en
Compostela o pasado 2 de
Setembro. Se 'ben
recoñecen que o primeiro
ano de vida dos pequenos
conta con certo apoio de
Xunta e Governo central,
sinalan que "a partir do
segundo ano o abandono é
claro, as nasas demandas
nos eidos da vivenda ou
educación non son
respostadas pala
Administración gale~a"~ ~
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OS CHOURIZOS DE
GESCARTERA E
OS DIÑEIROS DA IGREXA
VICTORINO PÉREZ PRIETO

''Non podedes servir a Deus e roáis ao dinero", dixo Xesus de Nazaré aos seus
seguidores (Mt 6,24) . Pero, tras dous mil anos de história, gran parte da
lgrexa pretendeu casar a Deus e ao diñeiro. Os bispos españois repiten que a
institución eclesial é "unha lgrexa pobre ao servício dos pobres". Pero... veu
o escándalo de Gescartera, que implicou a diversas institucións públicas e á
mesma Igrexa Católica (esta con case dous mil millóns investidos).

Para os responsábei1 das ONGs, sá a concienciación política pode facer visíbeis os problemas de marxinalidade.

Demandan máis orzamento da Xunta para asolidariedade

As ONGs queren
que a cooperación internacional
entre nos programas eleitorais
Incrementar os fundos que a Xunta adica á cooperación internacional, participar na xestión destes fundos "mediante convocatórias transparentes e obxectivas" e o compromiso do governo
cunha posición activa nos foros internacionais de defensa dos
dlreitos humanos. Estas son algunhas das propostas que desde
a Coordenadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento lanzan aos partidos políticos de cara ás eleicións do 21 de Outubro. Desde o mes de Malo membros desta coordenadora, que
preside Emilio Martfnez, lévense reunidos con PP, PSOE e BNG
en xuntanzas nas que ambas partes Intercambiaron información
sobre como ven a cooperación e a solldarledade Internacional.
Na Coordenadora consideran
que o orzamento da Xunta destinado a estes capítulos debe
medrar até o 0,25% de média
no Estado, e que este incremento de fundos deberia acompafíarse dunha unidade de xestión
técnica con persoal cualificado.
As ONGs tamén queren ter un
papel na xestion destes fundos
con convocatórias consultadas
coas entidades representativas.
Propofien iniciativas de sensibilización porque "a solidariedade
nori é so merecente de accións
espontáneas de apoio a comunidades ante desastres senón
que necesita dun compromiso
no tempo e un coñecemento

dos problemas e das suas orixes". Coidan que ademais o governo de Galiza debe apoiar as
políticas internacionais que favorezan o desenvolvemento dos
países menos avanzados.

Ex.ame aos partidos
"Se hoxe por hoxe a cooperación ao desenvolvemento se incorpora, dun xeito ou outro, ás
axendas políticas é un logro social que se corresponde cun
maior grao de concienciación e
participación activa da cidadania", afirma o presidente da Coordenadora. O epígrafe independente sobre cooperación que as

ONGs percuran nos programas
eleitorais so o atoparon no do
PP. Nos casos de BNG e PSOE
aseguran que hai que rastrexar
ao longo dos apartados e non se
acada concreción. "Coidamos
que todos os partidos deberian
facer un esforzo en apresentar
unhas propostas de cooperación
ao desenvolvemento que tiveran
unha entidade própria e non foran meros apéndices doutras
áreas como xuventude, cultura
ou benestar social", din.
Valoran o anúncio do PP de
elaborar unha Lei de Cooperación ao Desenvolvemento e de
incrementar progresivamente
os fundos, ao tempo que demandan que se manteña a iniciativa independentemente da
forza política que teña responsabilidades de governo. Sempre debe haber un oco, din, par a "a solidariedade internacional e o compromiso institucional coa superación da pobreza que segue a sofrer no
século XXI unha maioria da povoación mundial".+

V ários veciños/as meus perguntáronme que era iso, comprendendo que se
desapareceron miles de millóns, debia ser algo moi gordo. E así era; "Ges.cartera Dinero-A V" , empresa ériada para manexar diñeiro de outros e
poñelo a' producir, investindo sobre todo en Bolsa, "esfumara" 18.000 millóns que uns incautos puxeran nas suas mans. A intervención da Comí- ·
sión Nacional do Mercado de Valores nesta
sociedade puxo freo a un enorme pozo económico, onde semellaban nadar a corrupción, a
A lgrexa non
estafa e o estrago coma nun magno sumidoiro.

pode ter unha
visión da
rendibilidade
económica coma
calquera outra
empresa, se non
quere renunciar
ao Evanxeo

V árias dióceses, institucións eclesiais e congregacións relixiosas perderon o seu diñeiro investido. Entre as dióceses salienta a de Valladolid,
que seica chegou a investir preto de mil millóns, pero puido sacalos case todos hai dous
anos, e "só" perdeu 25 millóns. A nosa \reciña
diócese de Astorga non investira tanto ( teria
menos aforrado ... ), pero uns din que perdeu
200 millóns e outros que "só" foron 50 ... Entre
as institucións estafadas están algunhas tan significativas como Mans Unidas e o Instituto Español de Misións Estranxeiras (IEME, non o OOMUND; din que puido
perder 200 millóns). E entre as congregacións salientan as agustinas, que
perderon 465 millóns; xunto con salesianos e agustinos, que perderon roáis
de cen millóns cada un (segundo 'Vida Nueva").
Certamente, a Igrexa ten direito a investir como mellor pense os seus
aforras para que non se deprécien e poidan ser rnáis útiles. O arcebispo
de Valladolid dixo hai uns días na revista relixiosa da que tomei os dados anteriores: "A lgrexa española xa non pode vivir de rendas".
Pero a Igrexa non pode ter unha visión da' rendibilidade económica coma
calquera outra empresa, se non quere renunciar ao Evanxeo: ''Non podedes servir a Deus e rnáis ao diñeiro".Corno poden acumular tantos rnillóns dioceses e congregacións relixiosas con voto de pobreza? Como viven o princípio do solidário compartir dos seus excedentes? Pcx:le que non
sexan especuladores, pero si unha miga egoístas avarentos e, desde logo,
uns paspáns. Escándalos coma este e outros nos que andou metida, manifestan ás claras as "mal.as compañías'~ nas que anda rnoitas veces a lgrexa.
Para rnostra un botón: un xornalista relixioso comentoume estes dias que
unha congregación relixiosa que perdeu agora vários centos de rnillóns, xa
perdera outros tantos en 1994 no escándalo de Javier de la Rosa e Grand
Tibidabo! Lémbrese que o tal señor foi a prisión por desfalco e estafa...
O Mestre Nazareno dixera con razón: ''Non arnoreedes tesauros na terra
onde a traza e maila ferruxe acaban con eles, e os ladróns asaltan as ca:sas para roubalos. Amoreade tesauros no ceo, onde non hai traza nen
ferruxe que acaben con eles, nen ladróns que asalten e os rouben". E
engadiu "onde está o teu tesauro está o teu corazón" (Mt 6 19-21). Certamente, parte da lgrexa non ten o seu tesauro nen en bancos nen en
especuladores, senón ao servício dos pobres; rnoitas parróquias e bastantes curas sobreviven austeramente cun moi exíguo presuposto. Pero non
acontece asi con todas e todos. E cando na lgrexa algo cheira a podre,
córnprelle recoñecelo, se pretende seguir sendo cri.ble. +
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Luis Ramallo non explica asua amenaza de tirar de la·manta

Aznar, collido entre Cristobal Montoro e·Rodrigo Rato,
no Caso·de Gescartera
.... ,

9* G.L.

A insisténcia do .Govern·o Aznar por deitar sobre António Camacho, proprletário de Gescartera, todas as culpas do calote de máls
de 18.000 millóns non logra senón multiplicar a desconfianzas
arredor do funcionamento da facenda pública e do executivo do
PP. Aznar aparece confundido entre ministro Montoro, que defende ao seu ex-secretário Giménez Reyna mentres Rodrigo Rato
quer que pague polo que fixo. Ramallo di que vai tirar da manta.
Camacho aparece na investigación da Audiéncia de Madrid
coma un miñaxoia que vive
esatarrecido de medo polo inevitábel esfarelamento do castelo de cartas que vai montando.
Cando se derruba unha parte
do pendello no 99, o que fai é
reforzar o carrozado de luxo da
empresa. Cantan de Luis XVI
que na noite en que o prendéron ·en Varennes non ia vestido
de rei e que se fose vestido de
seda vermella e alamares, se
cadra teria evitado a guillotina.
Estaba en cirolas e non perdeu
a coroa, perdéronlle o respeito,
como no canto do reí espido
pero ao revés.
Chapado de roupa cara, o dono de _Gescartera non tiña nada debaixo e os xuices descobren asustados que non sabe
nen prosodia española cando
di desconozco mí responsabilidad ou cumplimos con caso

"[~G

omiso. Parvo, ausente, desmemoriado, peso pruma, cerúleo
e con faciaria de bacherel vicioso das noveliñas de Coloma, Garnacha m~teulle o toco.mocho ao Governo da Corca,
presidido por un· implacábel e
experto inspector fiscal, famoso porque arrruioaba a multas
a empresários da família; á señora lgrexa do Concordato, a
España conventual, á . Policía,
a Guardia Civil e a ONCE. Todo isto sen contar aferradores
coma area, atraídos polo que
parece por estas mesmas institucións encalotadas. Coma un
condutor borracho co pé insensíbel sobre o acelerador, Camacho non só esquivou multas, avisos e amenazas da
CNMV, senón que foi distinguido coa calificación superjor de
Agencia de Valores o 13 xullo
de 2000, cando era presidente
da Comisión, Juan Fernandez .
Armesto, (bisneto de Juan Fer-"
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A ESCRITORA NA SÚA TERRA
Homenaxea.

LUZ POZO GARZA
Ribadeo, 22 de Setembro, 2001

Rúa Amador Fernández,]
Reservas nos teléfonos:

9811710 78
98122 85 80
(Antes do día 17 de Setembro)

lenta

minimizar as responsabilidades políticas do Governo .Aznar no caso Gescarlel'D.

nandez Latorre, fundador de
~a· ~oz de _Galicia).
~ ""
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Construir a credibilidade

Gescaher_a aparece rexistrada
en 1992 ~mo xestora de patri. .:: móÍlio, uñlla Sociedad Gestora
;: / de Carteras na denominación
· - 'da Comisión Nacional del Mer- cado de -witores CNMV das
~: que hay 1.840 en todo o Estado. A actual porfia entre Cristóbal Montero, ministro de Facenda e Rodrigo Rato, vicepresidente económico, por saf arse das responsabilidades
políticas do calote, dentro do
Governo Aznar non pode facer
verosímil o que é sen máis imposibel. Na extraordinaria ascensión de Camacho hai elementos que denúncian unha
construcción da credibilidade
exact;;¡mente· inversa da que se
quer aterecer, e Enrique Gitnénez-Reyna, secretário de Estado de ·Facenda, sabia o que se
cociñaba. De feíto non se desm i nte que pala sua intervencion se descargara o· cuponazo
do 20% de retención fiscal,
precisamente na altura en que
a ONCE reforza Gescartera
con un investimento de 1.000
millóns, ao pé,-dos comentários
de que a pirámide estaba a
tender pola base.
As explicáerons ·do Governo
central ~.ªréóense máis á so, breactuacl6n Mrviosa dun sarxento que ·nQn sabe ~xplicar o
.. .funcionamenfo:Cíci mosquetón e
·-· ao final decide arrestar ao sol•
dado que pergunta. Na véspera da Comision, é posibel entrever algunhas liñas. Por
exemplo: Luis Ramallo, vicepresidente da CNMV, ameaza
ao ser inculpado dende a equipa de Rodrigo Rato, con tirar
de la manta o que leva a opinión publica perguntar se será
grande a tal manta cu só cobertor de entretempo. O vicepresidente económico obrigouno decantado a retallar a frase

-

XANTAR DE CONFRATERNIDADE
Parador de Turismo de Ribadeo - 14,30 h.

Rodrigo Rato

anté facer o seu contido perfeitamente irrecoñecíbel. O bispo
de Astorga descrebe a institución da que el é pastor como
vítima dun timo, pero a abundante provisión de aforras de
conventos, congregacións e
compañías de hábito acae xustamente no intre en que o Governo de Aznar alzaprima a todos eles con regalías baixo es-·
pécie de axudas ao património
artístico e lles traspasa un bocado principal; con promesa de
darlle o resto, do ensino público. Moitas congregación que
non pagan impostas nen salários de ensinantes non podian
gardar indefinidamente mazos
de billetes baixo o altar do

XAN CARBALLA

Perpetuo Socorro e algún inspector fiscal compañeiro de Josemari Aznar debeu sospeitalo.
Unha parte do sitio con envelenamento de fontes do ensino
público é o caso da ONCE. Unha entidade de asistencia pública á que Luis Ramallo, entre out ros, lle concede un bocado
máis de priviléxio, liquida nestes
días o seu coléxio de cegos de
Ponetevedra, (baixo a mirada
complacida do presidente da
Xunta) porque di que non ten
cartas para mantelo. Neutros
coléxios da ONCE, a urxente informatizacion do ensino do braille leva un retraso enorme a respeito dos outros paises da UE. +

:1 'Vou cear co simpático
: Jaime Morey' (Fraga)
1
1
1
1
1

Fraga alude várias veces con
expresións de agrado ao
cantante Jaime Morey nas
su as memórias (En Busca del
Tiempo Servido, Planeta), co
que adoita citarse para cear
. en Madrid en privado. O
presidente da Xunta, tan
proverbialmente aforrón nas
suas expresión de simpatia, é
explícitamente xeneroso con
Morey;ao que se retire como
extraordinário compositor e
intérprete do inspirado hino de
Alianza Popular e persoa de
grande_encanto.
Na década dos 70, a televisión
de Franco promoveu a Jaime
Morey como cantante
melódico e levouno ao
concurso de Eurovisión coa
canción Amanece, que só foi
votada por Liechtenstein. A
TVG quixo aboiar ·a derramada
carreira artística de Morey,
pero o seu estilo melgoso non
era aplaudido nas gravacións
nen sequer co imperativo dos

cartaces luminosos.
Morey fora presidente de
Gescartera-Holding,
previamente relacións públicas
de Gescartera e despois
Director Xeral da axéncia de
valores. Asustado polo
escándalo de Gescartera,
Eduardo Zaplana obrigouno a
dimitir como asesor artístico e
de espectáculos da
Generalitat de Valéncia. De
feito, Morey adicábase ao
negócio de contratación de
espectáculos para festas.
Despois da sua filia Laura
romper con António Camacho,
dono de Gescartera, Merey foi
cesado como director xeral.
No xulgado que instrúe o caso
de Gescartera, Merey
declarou que aborrecía no
despacho de director xeral. do
pendello financiero porque non
sabia que facer, ainda que
cobraba un millón de salário
mensual con gastos aparte.•

....
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At~

o 16 de Setembro · ·
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aposfdón

•El Arte del Grabado Flamenco y

As N(Jta1 MúsfaJs

HolancM• del slglo XVI"
A <iorut\1

Rlbadavta
Alameda Pista Piwsa
22i00 horat
Am lga,.,

Sa~ d
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Expo1idóns • Médico ltodrfguez

f:1íbflott1ca Naciona/;t

A Forza da Palabra

Do 1 ó 30 de Setembro

xpostdón
Gravados, augafortes •
•uptintal de Suuna Murlu

Betanzos

Sala

9 de Setembro

Exposlcións

14 de Setembro

8 de Setembro

Fundación CIEC

Múska

Coro "Padre Fanego~
po

ón

Fondos da F ndKlón ARCO
Ferrol
e: ntro Cultur 1Torr-ente P llest.er

Mondo1'edo
lnJtituto de En•lno Sewl'\d rio San
l\oJ ndo

20:00 h r

Bana ele Múica ele Palu

MúSka

V. Jodo.uro
12!00 hor

Oeput.ación l'róflír1cial de Lugo 11

f

Conc llo d Ferro/

CGAC

11 de Setembro

As Nosas MuJ/cas

Múaka

Novo Folk

Rlbadeo
Pr zo d A.bai)(O
22!30 hor s
Am Jga

eo

rto c1a Cor 1 •eonm•

Música

18~00

Rock ele Pedn

O tlarto d ·ValdeorrM
campo da Festa

horas

22iOO hor •
Amelga•

8

d~

Setembro
l\lló$ica

8 nda de Música de CUrreJos

Sober

12:00 horas

Deputación Pt<:Níttciaf d~ Wgo *

B,RA SOCIAL

CAIXA<¡AUaA

. Müska
As Nosas MU5íOJS'

Bof\o.5 de MoJg.as
S ntu rlo dos MUa-gr

..
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Celébrase un Foro paralelo de Organizacións Non Governamentais

Osionismo israelita centra a Conferéncia contra o Racismo de Durbán
Coa sua negativa a equiparar sionismo con racismo na Conferéncia Internacional contra o Racismo en Durbán, Suláfrica,
os Estados Unidos e Israel situaron en primeiro plano o conflito de Oriente Médio neste encontro mundial e demonstraron que a ONU é un refén norte-americano. Do mesmo xeito,
a demanda de incluir referéncias á necesidade de repara. cións polo esclavismo e o colonialismo distanciaba aos Esta. dos Unidos do resto dos asistentes e, para evitar render
cpntas, Washington .aproveitou o debate do sionismo para abandonar a Conferéncia xunto con Israel. Por outra banda, parellamente e baixo o lema "Vosté non é racista, non si?" principiou o
Foro das Organizacións Non Governamentais da Conferéncia.
brarse a Conferéricia no que faTanto a Conferéncia como o Foro
ra tradicional aliado de Israel -a
teñen unha duración de oito dias,
Suláfrica racista anterior a 1994do 31 de Agosto ao 7 de Setemo que permitiu que este acto serbro e nas mesmas a unanimidavise para denunciar o que os su~
de é case total na condena do
!africanos cualifican como "estasionismo pofa sua propagación
da ideoloxia dun povo escolleito. - do do apartheid" en Israel.
Só discutian este ponto de vista
os Estados Unidos e Israel, ainda
A Conferéncia permitiu que de
que a última hora sumáronse ao
novo saisen á lus dados que rediscurso Amnistia Internacional e
velan até que ponto Israel subHuman Rights Watch. Estados
mete a unha verdadeira discrimilesnación racial aos subditos pa_
Unidos e Israel remataron por
ti nos, tanto do interior do país
abandonar a Conferéncia. Tanto
como dos territórios ocupados. A
a Alta Comisionada das Nacións
itlfámia comezou en 1947, canUnidas para os Direitos Humado as milícias sionistas ocupa- nos, Mary Robinson, como o serbn o·75% da terra e expulsaron
cretário xeral das Nacións Unidas
800.000 palestinos, arrasaron
Kbfi Annan coincidiran cos Estados Unidos en que o· "abandono
385 de 475 vilas e cidades e
despoxaron das suas terras aos
do debate do sionismo era unha
habitantes das 90 restantes. Ho- ,
condición para o éxito da Confexe, o Fundo Nacional Xudeu,
réncia". Afirmando que en 1975
membro da Organización Sionisxa se adoptou unha resolución
ta Mundial, administra o 93% da .
que definia ao sionismo como unterra en Israel e para poder viver i
ha ideoloxia discriminatória, Robinson e Annan aliñáronse coas
sobre a terra nese país, recebila
en usufruto, traballar como aparteses norte-americanas, que eviceiro ou simplesmente cultivala,
taban asi enfrentarse ás peticións
débese demonstrar tras de si a
de resarcimento polo esclavismo.
existéncia de catro xeracións de
ascendentes maternos xudeus.
, Estado do apartheid

a

Foi precisamente o feito de cele-

Hoxe as práticas instauradas en

.\

1/~/./

/,i,/

\ \l '

.
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Nelson Mandela e Fidel Castro foron protagonistas senlleiros da Conferéncia.

1947 persisten e nos últimos
meses soldados israentas a&incaron 1.500 oliveiras en sinal de
castigo e derrubaron, pala mesma razón, 2.000 casas, entre
elas edifícios públicos da Autoridade Nacional Palestina.
Para un mozo ou unha moza palestina, o futuro dentro do Estado
de Israel simplesmente non existe. Nos territórios ocupados a si.tuación é desesperada porque
na Cisxordánia os colonos apropriáronse do 60% da terra e en
Gaza o 42%, cando nesa franxa

hai 6.000 colonos frente a un millón de palestinos. Como non se
permitiu a instalación de nengunha grande empresa e a terra está nas mans dos colonos, o 93%
dos bens que consumen os palestinos son importados mentres
só poden exportar o 7% da sua
produción. Ademais, as discriminacións na educación abocan á
mocidade palestina a ser man de
obra barata -o 90% dos palestinos traballa por conta allea e menor salário en lsrae~ e a segregación racial non fai máis que fomentar a intoleráncia. Existe, ta-

mén, o problema engadido de
que, como denunciaron os sulafricanos, a autonomia palestina
non é máis que un bantustán no
que o território non é contínuo, o
poder é insubstancial e a submisión absoluta.
Como dicia o xomalista sulafricano Shirabe Yamada no xomal virtual Rebelión, esta situación coloca a unha mocidade palestina
sen esperanzas no futuro ante
unha perspectiva na que os atroces atentados suicidas non son
máis que a única alternativa.•

Só aUDT desmandou oprocesso

~RETIUN
~

prepara-se para ganhar elei~óes ~morenses:

GONc;ALO NUNO DE FARIA

A despeito dos resultados oficiais (e totais) só serem apresentados na noite do vindeiro
Domingo, dia 1O, tudo aponta
para a vitória folgada da Fretilin
n~ consulta ·popular do passado
d1a 30, cujas eleitos váo ser respon sáveis pela aprovagáo da
Constit~igáo de mais um Estado-Nagáo a surgir.
A Fretilin, liderada actualmente
por Mari Alkatiri e por onde passou a maioria dos líderes políticos timorenses dispersos, hoje,
por várias estruturas partidárias,
tinha confirmada, cerca de 80%
dos votos conferidos, urna supremacia ganhadora em todas
as frentes. Esses resultados davam a Fretilin urna percentagem
elevada, mas ainda distante dos
80% anunciados pelo partido no
decurso da campanha eleitoral.
Já no que se refere aos votos
destinados a eleger os representantes distritais na Assembleia Constituinte, preve-se que
a: Fretilin ganhe em todos quantos -e sao 13-.apresenta candidato o que, e como foi anunciado, só náo acontece no distrito
de Oecusse, onde apoia um
candidato independente.
No entanto, a Fretilin trabalhou arduamente para alcam;ar urna

rhaioria de dois tergos (2/3) dos
lugares na Assembleia Constituinte, o que, e em fungao das várias
projecgóes divulgadas, náo se verificará. Esse resultado -60 dos
88 lugares ou maioria de 213- é
necessário para a Constituigao de
llmor;Leste ser aprovada.
A confirmarem-se os resultados
das projecgóes, o partido de
Mari Alkatirie terá que negociar
com os restantes partidos e ou
candidatos independentes. Na
prática, e no segundo caso,
bastará a Fretilin conseguir 59
lugares e beneficiar do voto do
deputado independente que o
partido apoia no distrito de Oecussi, que foi já militante e representante da Fretilin naquela
área geográfica.
Para os observadores estrangei ros que tem acompanhado
~s eleic;óes, seria preferível para
t.odo o processo de transic;áo
um cenário de maioria Fretilin,
sim, mas náo de 2/3, ou seja, os
seus dirigentes teriam que recorrer a negociac;óes para recebe rem apoio de outras formac;óes partidárias, o que permitiria, e segundo as suas perspectivas, um debate constitucional muito mais salutar e amplo.
Daí que tenham surgido já movimentac;óes entre os líderes dos
deis partidos que seguem a Freti-

lin na contagem das votagóes
até agora -PD (22 ) e PSD (32}-,
com o objectivo de formarem
urna coligac;áo como forma de
"garantir que nenhum deles apoia
o partido maioritário (Fretilin) sem
consulta adequada e negociada".
E se a vitória da Fretilin náo surpreende ninguém, já a grande
revelac;áo destas eleigóes passa
pelos resultados que está a conseguir a Associac;áo Social Democrata Timorense (ASDT), um
partido minoritário, recentemente formado e liderado por Xavier
Ferreira do Amaral, que, tendo
sido o primeiro presidente da
Fretilin, dali seria banido e expulso em 1977 por, e ao que se sabe, ter aderido as teses integracionistas, ou seja, a favor da
anexa9áo de Timor pela lndonésia. Hoje é um impoluto defensor
.da independencia do território.
Este pequeno partido tem superado, em alguns círculos eleitorais, o Partido Democrático e os
sociais democratas do PSD.
A verdadeira e grande decepgáo
surge com a escassa vota9áo na
histórica UDT (Uniáo Democrática Timorense), liderada-desde
1993- por Joáo Carrascaláo e
que está ao nível, em termos de
resultados, dos partidos mais
pequenos e minoritários.
Eleito presidente da UDT num

congresso realizado em Lisboa,
Joáo Carrascaláo é irmáo de
Mário Carrascaláo, o m~smo
que, agora todo nacionali~ta e
líder do Partido Social Def erata, foi nomeado pela Indo ésia
governador -de 82 a 92- · e Timor-Leste.

'Nao queremos criminosos
a governar Timor'
·
Talvez consequéncia directa
dos traeos e parcos resuliados
que o -dirigente político já previa, Joao Carrascaláo foi o único líder partidário a bofrar a
pintura, através de declarac;óes
públicas que, independ~nte
mente de perigosas e altamente contestadas, causaram a
maior surpresa entre o~ ~epre
sentantes das Nac;óes Unipas e
observadores internationais
presentes no território. ; i
'
'

;
1

Consideradas como umá violac;áo grosseira do Pacto de
Unidade Nacional, celebrado e
assumido por todos ·as representantes dos partidos presentes as eleic;óes de 30 de Agosto,
as declarac;óes de Joáo Carrascal áo constituiram um ataque
inaudito a Fretilin e aos responsáveis por todo o processo eleitoral: Comissáo Eleitoral lndependente (CEI) e Administrac;áo
Transitória das Na9óes : Unidas
em Timor-Leste (UNTAE!)

Carrascaláo pediu o "julgamento dos criminosos (guerra civil
que envolveu UDT e Fretilin)
dos anos 7 4/75" e acusou a
UNTAET d~ "estar a promover
alguns deles", denunciando
"irregularidades e crimes contra
a autoridade", que considerou
existirem nestas eleic;óes. "Sáo
pessoas da Fretilin que cometeram massacres e crimes contra a humanidade. Náo queremos criminosos a governar Timor-Leste", afirmou.
Em sentido contrário e como
que a desmentir este dirigente
político-partidário timorense, foram as declarac;óes do adrtjinistrador transitório da ONU erp Timor-Leste, o brasileiro Sérgio
Vieira de Almeida, e do Bispo de
Dili, D. Ximénes Belo, apelando
ao respeito pela opc;áo e decisáo do voto popular. Justificando os motivos da morosidade da
(re)contagem dos votos, diplomata brasileiro apelou a paciencia dos timorenses e nestes termos: "Todos voc;és esperaram
tanto tempo e sofreram tanto para chegarem a este momento
que náo pode voltar atrás".
D. Ximenes Belo lembrou aos timorenses que "nestas eleic;óes
náo há vencedores nem vencidos. É por Timor que todos estamos aqui. Vamos todos respeitar a votac;áo". •
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Carta a un
sobriño homónimo
do tio Roberto
Tio Roberto (tia avó, coido) foi
festexado e lembrado merecidamente hai un par de anos palas
Letras Galegas, por máis que
moitos o esqueceran (pasou o
dia, pasou a romaria), e alguns
descendentes sacástedes peito,
con razón, presumindo da sua
ética e conduta intachábel que
mesmo o levou a demitir
como governador civil republicano, da Falas sempre
sua "hiperten- desa
sión cívica",
coa
pluma Constitución
sempre dis- intocábel,
posta a loitar
polo país, po- imutábel,
los seus inte- eterna?
reses, pota
sua cultura e Tío Roberto
a sua língua defendia tamén
ainda que o fixese, profisio- aqueta outra
nalmente, en Constitución
español por
exixéncias do31,
empresariais. que naceu algo
Ti mesmo presu mias de le- máis libre que
var o seu no- apresente,
me. Mais iso
obriga a moi- maisparael
to, Roberto. non era
Dinme, ase- intócabel e
gúranme, que imutábel senón
desempeñas
unha cátedra ''manifesta..
de
Direito mente •
Constitucional. Penso mellorábel".
que mesmo
ten aparecido
algunha vez
ao pé dos teus artiguiños ese título. Tes todo o direito, ainda
que máis que opinións dun home de leis, dun costitucionalista
no senso máis amplo da expresión, semellan artiguiños dun
parcial do PSOE e do seu sector máis antigalego (se é que o
hai menos) e españolista.
Falas sempre desa Constitución
intocábel, imutábel, eterna? Tia
Roberto defendía tamén aquela
outra Constitución do 31, que
naceu algo máis libre que a presente, mais para el non era intócabel e imutábel senón "manifestamente mellorábel".

~A

Os cantazos
rancorosos de
Alfredo Conde

AcZ/UU'

PIANTA DE TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

No ano 1969, o escritor alaricano Marcial Suárez publicou en
galaxia O acomodador e outras
narracións, un libro callado de
experiéncia e sabedoria, que
os alaricanos sentimos como
próprio e consideramos, por
aquilo de buscar.lle algun re- ferente narrativo, a nasa Esmorga/ Pedro Páramo/Causas.
O libro de Marcial está cheo de
personaxes reais que buliron
naquel Alláriz de entón e ainda
balen no de agora fermosas
que son pensamentos profundos no de agora e de frases
fermosas que son pensamen:.
fos profundos nuns casos, tratados de humor noutros e as
duas causas a maioria das veces, entre as que destacan as
tan citadas: "... en vilanova, á
sombra do Penedo da Vela,
nun cimeterio pequeno, que
produce a maior cantidá de silenzo do mundo" ou "Non hai
pobo no mundo, que teña mais
eirexas por católico cuadrado".
A primeira aparece na lntrodución escrita polo próprio Marcial e a segunda no canto que
enceta o libro.
Por certo, alguns dos que elaboraron ou tiveron que ver coa
aprobación desas leis e agora
O tamén escritor alaricano Alfrecompañeiros colunistas teus de
do Conde tenlle moita queréncia
xornal, saíron moi alporizados
a estas frases e bota mao delas
na tua defensa, esquecendo
de cando en vez nos seus artimesmo o contido daquelas leis.
gas. Xa no ano 1985 se valera
delas no xomal El País atribuínE fixérono, como o fan a cotio,
dollas "ao ·tolo do meu pavo", ao
na mesma língua que ti utilizas,
facéndonos ver que o uso do
que lle respondera o próprio
galega durante a sua actividade
Marcial acusándoo de ter "un
conceito da ética difícilmente expolítica pasada non era máis ca
plicábel" e denunciando a aprounha circunstáncia (triste cirpriación. O 24 de xullo do precunstáncia) pasaxeira e. ritual.
sente, Conde volve facer uso
delas e desta vez panas en boQue non che pechen nunca, siquer simbolicamente, as portas
ca dun deses "personaxes inedo descpacho, Roberto. Ainda
fables" do acervo comun. Xosé
que ti as teñas pechadas para o
Alberto García Suárez e Santiago Suárez, sobriño e tillo do
naso país e para o naso idioma.
Non gasto dos que queren peMarcial respectiv.amente, respóndenlle axeitadamente en El
char os demais. O que se queira
pechar en por si, alá el. Mais ti
Correo Gallego e poñen !lS causas no seu sítio. O 9 de Agosto,
ainda es novo, Roberto (alomeConde mostra a cara máis amános, na foto que che pon o teu
bel, agradece as palabras de X.
xornal pintas asi) e eu teño fe
na evolución das persoas e porA. García Suárez e pede públicas escusas "xa que non ao fique non a vou ter na tua, tendo
nad o do Marcial Suárez, si á
como tes eses antecedentes fasua memória, tamén á sua famimiliares dos que fachendeas e
lia, recoñézolle a paternidade lique tamén obrigan tanto?+
terária que lle neguei". O 1O de
Suso TORRES Agosto -que pouco lle dura a
amabilidade a algun-, escrebe
(BETANZOS)

URBANOS HUMANOIDES

Tío Roberto non foi nunca á tua
Universidade, nen a nengunha
outra, coido. Pero a tua era daquela a única do país (do noso,
do galega, puntualizoche) e tío
Roberto era ben crítico cunha
entidade que .debía estará vangarda e, pola contra, deitaba as
costas ao país, á sua lingua, á
sua cultura. Hoxe semella que
alguns -moitos ainda, teño entendido: a miña tilla estuda nunha facultade compostelana que
case semella de Murcia ou Castilla-La Mancha- seguidas teimudos nese empeño.
Dixéronme tamén, e lin nalguns
médios alporizados polo que
cualificaban de sucesos de "kale
borroka" ou terroristas, que uns
alunas pecháronche simbolicamente as portas do teu despacho reclamándoche unha outra
atitude coa língua galega, que
seica maltratadas ou, simplemente, non tratas, E iso non está ben nun profe de Direito
Constitucional dunha universidade galega, pois non semella
moi constitucional nen respectuoso coas leis que nos demos
os galegas, nin está ben nun sobriño de tia Roberto, non eres?
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Tan mirado como
é José Antonio
Labordeta coas
prantas, os animais .
e a pureza dQs rioS,
e depois vai e
emporca a pantalla
da TVG.con
Puentea reas,
Toriñana e Vivero.
Ecoloxia, amigo
Labor!
1

Os novos danos
da Celulosa de
Ponteved ra non
falan de
contaminación, pero
a fábrica nunca
cheirou tan mal. Din
que aforran nos
filtros porque xa non

é pública.

O fiscal ·
malagueño,
Francisco
Montijano, estrea
cualificación
procesal: a acusada
Maria Dolores
Vázquez es muy
pusilánime y muy
gallega. "Dado que

1
1
:
1
1

Dolores é de
Betanzos non
parece que o fiscal
se limite a constatar
unha evidéncia",
comenta o
deputado do BNG
Carlos Aymerich
no Congreso.

Se fose asi,
Montijano estaria
descobrendo a
famosa autoidentificación sen
sabe lo.

1 A dirección da
1 TVG está contenta
1 cos resultados
1 económicos: teñen
1
1 benefícios. Todas
1 as televisions
1 perden cartas
1 menos a nasa. Os
1
1 níveis de miséria
1 da programación
1 marean.

Por sortea
dirección de Luar
prepara, na
discoteca Dona
Dana, unha história
de Galiza en danza
e algo de zarzuela
galega.

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

Fraga é íntimo de
Balaguer, o criminal
dominicano que foi
a unhas eleicións
con noventa anos e
na apresentación da
candidatura tora
acompañado dun
médico famoso.•
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unha estensa réplica en cartas
ao Director contra Santiago
Suárez e nela aparece o Conde
colérico, turbulento, avinagrado,
despectivo, desproporcionado,
camaleónico e vitimista; o escritor carregado de carraxe, acedume, exasperación, maledicéncia e vaidade. E as escusas trócanse en navallas. Deteñámonos unha miguiña nesta misiva
doente.
Afirma conde que Marcial está
"hoxe praticamente esquecido".
Que máis quixera el, para asi
seguir utilizando as suas frases
con total impunidade. Conde
ignora, entre outras causas, a
homenaxe popular que se lle
rende u
un
ano despois
da sua marte,
incluída a re- Digámolo con
presentación
teatral de O claridade: Oque
acomodador lle pasa aConde
por parte da
compañia éque non acaba
alaricana de asumir a
"Amigos do
Marcial" na existéncia de O
que participa- acomodador. Se
ron máis alari can os que por el fora,
leitores ten o
borraríao da
colunista de
El Correo no república das
mundo inteiro. E como ler letras ou
é un xeito de chamaría lle
lembrar
e
af astar o es- Acervo Popular.
q u eci mento, De felto, xa llo
moitos de nós
seguímolo chama.
lendo afervoadamente. Se
alguén está
praticamente esquecido e'n
Allariz ese é Alfredo Conde.

t

Fala Conde de "persoas que se
sentiran agraviadas polo tratamento recibido polos s~us devanceiros nese libro". E a primeira vez que escoito tal causa.
Hai que ter ruindade nese carpo
para vir agora con eses infúndios. Que maneira de emporcar
a imaxe dun escritor que xa non
está e que tratou con tanto cariño e delicadeza os seus personaxes. Eu os únicos agraviados
que coñezo son os que non sairon no libro e mais o Alfredo
Conde, claro está, por non ter
sido el o autor do mesmo. E
mais, coñezo familiares de personaxes no libro que se podían
sentir un chisco molestos e non
só non se senten senón que o
teñen por libro de cabeceira.
"Ciúmes con rábia á porta da
casa, nunca ditaron bon consello"!, deixou escrito Valle lnclán

en Divinas Palabras. Digámolo
con claridade: O que lle pasa a
Conde é que non acaba de asumir a existéncia de O acomodador. Se por el fora, borraríao da
república das letras ou chamaríalle Acervo Popular. De feito, xa
llo chama.
Para decatármonos do ben que
sabe facerse a vítima e do mal
que lle sentan as críticas, basta lermos as expresións que lle
dedica á certeira carta de Santiago Suárez: "lndígname",
"Anóxame", "unha tanda de insultos e falsidades, de descualificacións denigratórias", etc.
Pobriño, canto ten que aturar o
naso escritor incomprendido.
Cando faltan as razóns, aparecen a insídia, a ameaza, o xogo suxo, as palabras maiores,
as argúcias de mal perdedor:
"A pouco que o meu escrito sexa admitido a trámite, o filio do
finado vai ter que substanciar a
sua acusación nun xulgado,
pois moito me temo que ese
sexa o único xeito procedente
de dar cabo a este longo e fedo rento .incórdio". E todo por
acusalo de apropriarse dos
textos do seu pai e por chamarlle ex deputado, ex conse11 e i ro e mestre da adulación
servil a quen faga falta. Como
se non fose verdade.
Sempre botando en cara o moito que ten sido nesta vida e o
moito que o insultan os de abaixo pola sua condición superior:
"Só pode tirar un insulto alguén
que non teña sido gran causa
nesta vida". As batalliñas do
Partido Comunista de Galicia e
da loita antfranquista narradas
por el perden todo interese e
fannos saltar liñas do aborrecim ento que nos producen. As
dotes de inquisidorciño descobrímolas na prédica que lle bota
ao Director do seu próprio diário
polo ''feito de que un escrito empeñado en desacreditarme de
xeito tan groseiro sexa publicado sen darmo previamente a coñece r". Non se precisan máis
comentários.
A carta de Conde, no seu conxunto, é un autorretrato perfeito.
Allariz é unha vila pequena e
coñecémonos todos. Que ten
Alfredo Conde con Allariz?
O que tiña que facer xa dunha
vez o autor do Griffon é deixar
de encirrar os cabalas da invexa e do rancor e ter a nobreza
intelectual de recoñecer o xénio literário de Marcial Suárez
plasmado no seu gran libro sobre Allariz, ao que pertencen
as frases que o altivo colunista

está aberta ás vosas
colaboracións, débense incluir
o nome e apelidos.

Os textos non deben exceder
as 45 liñas.
Agora tamén pode dirixir

Envíos a:
A ALDEA GLOBAL

ANOSA TERRA
Apart. 1.371 36200 Vigo
ou através do Fax:
(986) 22 31 01

de El Correo leva mal non telas
escrito el e ás que recorre cando non ten nada que facer e
quer buscar polémica ou chamar a atención, agachando a
procedéncia destas e remitindose ao acervo popular como
património común de todos os
alaricanos , ese magma vivo
que só os grandes artistas do
pavo como o Marcial son quen
de traballar e transformar en
obras de arte que perduran no
tempo e se converten en referéncia pública. E, por suposto,
tenta escreber unha frase no libro; é dicer, unha frase sólida,
redonda, fermosa, trascendete ,
pasada pola peneira do humor
e do pensamento, que resista
o paso do tempo e fulgure como unha pedra preciosa. Tan
só unha frase coas raíces ben
chantadas na realidade ficcional, que o redima da ilexibilidade á que nos ten acostumados
e que prensa na memória dos
leitores.
Todo o que Alfredo Conde ten
escrito sobre Allariz non vale o
que unha frase de O acomodador. Xulguen vostés mesmos
se non é certo o que digo. E
non vou caír nas frases de
sempre. No canto un home que
sabia de case que todo fálase
dun panadeiro que devecia pala escultura. Achábase o tal
panadeiro-escultor facendo unha cabeza de pedra e "colleu
unha palliña longa e meteulla
polos buracos da nariz, para
que eu non fora pensar que lle
fixera nariz sen buracos" . E o
Marcial que lle espeta: "-Sácalle a palliña do nariz, que lle
están facendo cóxegas nos
miolos". Ocorréncias do alari-
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cano que nos deixou hai cinco
anos e que seguimos lembrando con fartura e gratitude. A iso
é ao que lle chamo eu escreber
unha frase de categoría. Priviléxio do Marcial e non do Conde, que lle irnos facer. Non se
trata tanto de escreber ben e
IJOn pregoalo aos catro ventes.
E que o escrito relampe nos
olios, fique na memória, abrigue a pensar, sexa obxecto de
coméntario apaixonado e convide á releitura. somos humildes: pedímoslle unha frase nada mais como a das cóxegas
nos miolos e perdoámoslle o
moito que ten martirizado a nasa sensibilidade leitora co seu
estilo enguedellado e confuso.
Ese é o gran drama de Alfredo
Conde: ex deputado, ex conselleiro, traxectória rebosante de
viramentos e servilismos, a vitrina chea de prémios de prestíxio cando os tempos lle eran
mais propícios ao seu quefacer
político e literário (o que non
quer dicer que estes non lle sexan propícios), milleiros de artigas publicados (só dous mil
seiscentos e pico de días en El
Correo, segundo própria confesión), referéncias constantes á
vila que o viu nacer e ao libro
que lle gastaría ter escri t o e
non quer mencionar, e nen sequ er unha frase da beleza e
fondura das que fai uso cando
lle convén , para presumir de
alaricano e para demostrar que
o acervo popular é un conceito
que se presta a múltiples interpretacións e estiramentos.
O acervo popular non é nada se
non hai quen o traballe e convirta en literatura. Marcial Suárez
asi o entendeu O acomodador,
un libro do que nengun alaricano pode prescindir. Alfredo Conde non quer entendelo porque
ignora os signos que configuran
o devir literário e porque lle doeu que Marcial Suárez, co seu
libro, sexa o grande escritor de
Allariz. Que o colunista colérico
e ilexíbel faga uso das frases do
Marcial , pero que polo menos
teña a elegáncia de citar a fonte. Asi de fácil.
E xa pastos, aproveito para solicitar do governo municipal alaricano o nome dunha rua ou dun
centro cultural , un título , unha
escultura, unha placa lembradora, a rota de O acomodador ou
o que for, para o autor que retratou Allariz como ninguén e lle
deu grandeza literária, o inesquecíbel Marcial Suárez. +
EMILIO CID FERNÁNDEZ

(BARCELONA)
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Catálogo de exposicións para o Outono
As salas públicas mostrarán un abano
que vai desde a 'n ova arte galega aos artistas da Escala de Pa~is
Será este Outono oportunidade para ver a nova arte galega en salas
públicas. O Centro Galego de Arte Contemporánea, o Auditório de
Gafua ou a Fundación Luís Secane programan para a próxima tempa,
da mostras de artistas como Salvador Cidrás, Fran Herbello ou Xoán
Anleo. Amáis París, París, París, ofecerá obra de Picasso, Dali, Col,
meiro ou Maruxa Mallo na sua relación coa capital francesa, e o con,
cello da Coruña abrirá na cidade a exposición Sissi e o seu tempo, que
obtivo grande éxito en Viena. Son algunhas das posibilidades dun,
ha tempada nas que non se anúncian grandes surpresas expositivas.

Os visitantes á exposición de
Salvador Cidrás poderán tocar e
oler na mesma altura os "carpos
abstractos" do artista brasileiro
Ernesto Neto (Rio de Janeiro,
1964) que apresentará as suas
formas orgánicas e tamén as ins,
talacións e vídeos criados arre,
dor de obxectos cotiás da artista
francesa Marine Hugonnier (París, 1969). Desde o 14 de Setembro e até o 31 de Decembro
estará tamén á vista no CGAC
unha colectiva de novas adquisicións da entidade e da Funda,
ción ARCO na que se iI}cluen
pezas de Vari Caramés, Alvaro
Negro, Eulália Valldosera, Suso
Fandiño ou Ricardo Cárdenes.

Vinte artistas en Paris
Un dos proxectos que máis
aténción pode levantar na tempada será a mostra Paris, Paris,
París, que a Fundación Barrié
inaugurará o 18 de Outubro e
que permanecerá aberta até o 30
de Decembro. Cunha produción
própria e con fundos cedidos por
distintos centros, a sua sala do
Cantón Grande da Coruña ofe,
cerá obra de artistas como Pablo
Picasso, Juan Gris, Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Salvador
Dali, Joán Miró, Maria Blanchard, Maruxa Mallo, Pancho
Cossio ou Franciso Bores até un
total de vinte autores que a tese
da mostra situa na Escola de Paris, tema que será tamén obxecto dun ciclo de conferéncias di,
rixido por Juan Manuel Bonet,

director do Centro de Arte Rei,
na Sofía.
T amén na Coruña recalará un,
ha grande exposición que tivo
un notábel éxito no tempo que
permaneceu aberta ao público
en Viena, a capital da empera,
triz homenaxeada. Sissi e o seu
tempo será exposta ao público en
Outubro por mediación do Concello da cidade.
Outro novo artista galego será o
protagonista do início do Outono na Fundación Luis Seoane da
Coruña. As fotografías de corpos
manipulados de Fran Herbello
A imaxe e semeUanza ocuparán as
suas salas do 10 de Setembro ao
2 de Outubro para dar logo paso
aos gravados e fotografías da ar,
tista arxentina Matilde Marin,
autora tamén dos gravados dun
libro de aforismos de Luis Seoane editado en París. Para No,
vembro será a obra de Anxel
Huete a que centre a programa,
ción da Luis Seoane.
E quen queira continuar achegándose aos criadores novos terá
unha cita máis no Auditório de
Galiza de Compostela cando a
comezos de Outubro se poña á
vista a obra dos seleccionados
nos Primeiros Prémios Auditório de Galiza para Novos Artis,
tas ao que concurriron autores
de menos de corenta anos naci,
dos ou residentes no país.
Unha mostra do artista surrea,
lista portugués Cruzeiro Seixas
será a novidade da Fundación
Granell de Compostela para os
próximos meses. O dia 1 de Outubro abrirá as suas portas coin,
cidindo cunha exposición na
primeira planta de fundos da
Fundación, despois de que o dia
24 de Setembro se poña fin á ti,
rulada GraneU nas coleccións privadas. N unha praza próxima
compostelá, na Quintana, a Ca,
sa da Parra acollerá do 19 de Se,
tembro ao 19 de Outubro a obra
de Xosé Mª Barreiro.

Mutis, mostra de gravados e lá,
minas sobre a famosa expedición a América será a principal
novidade da Fundación Caixa
Galicia a partir de mediados de
Outubro na Coruña. En Sep,
tembro e Outubro farán tamén
recalar a mostra xa inaugurada
de Isidro Brocos en Ferrol e para
N ovembro e Decembro prevén
a sua apertura en Lugo. Caixa,

~ RAMIRO FONTE
~an Zweigfoi un dos grandes

escritores de bestsellers do século
XX. Tanto é así que os seus libros,
anos despois do suicidio do escritor
en Brasil e das queimas de millóns
de volumes asinados por el que
deberon perpetrar os nazis,
aparecían integrando as coleccións
populares das pequenas bibliotecas
- que había nas nosas casas, onde
aprendemos moitos a amar iso que
se chama aínda a literatura. Dime
alguén que agora comeza a haber un
revival do holocausto humano e do
holocausto cultural e eu, de volta á
casa, indícolle que rara é a semana
que un <lestes temas non sae nas
páxinas principais dos xomais
ingleses. Agora que debo afacerme a
ler de novo outro tipo de prensa na
que, por certo, non se estila facer un
uso crítico e esperanzado cliso que se
chama a memoria histórica, volvo
refuxiarme no xénero
memorialístico e o primeiro que
fago é leras memorias de Zweig1
que xa coñecía de velas
' mencionadas nos libros que tratan
1 de explicar a cultura vienesa de fin
cle século e a posterior disolución
, política de Austria,Hungría. E eu
dígome que menos mal que volven
estar de moda estes autores, que
todo o bo acaba regresando, anque a
lección máis inquietante que un
recibe do libro de Zweig é que,
como xa Marx dixera no manifesto,
todo o sólido pode esfarelarse no
aire. Incluso a colección de xoias
bibliográficas e manuscritos que
posuía o escritor.

* C . VIDAL

A mostra de Salvador Cidrás
(Vigo, 1968) no Centro Galego
de Arte Contemporánea en
Compostela será unha das máis
relevantes da próxima tempada
pola expectativa que está a le,
vantar a obra <leste novo cria,
dor. Instalacións, fotografías e
vídeos ocuparán os espazos do
centro e mostrarán o seu pro,
xecto experimental. A mostra
abrirase en Outubro e servirá de
anticipo á que Cidrás inaugure
en Decembro no centro de arte
contemporánea Reina Sofía de
Madrid, onde será o primeiro ar,
tista galego que abra unha expo,
sición individual. Encetará asi,
mesmo Cidrás a que será sen dú,
bida a tempada de maior recep,
ción por parte do CGAC de ar,
tistas galegos xa que, posterior,
mente e sen data, están convi,
dados a realizar proxectos indi,
viduais Xoán Anleo e Mónica
Alonso.

Memorias
dun eurppeo

Fotografia da série A imaxe e semellanza, de Fran Herbello.

nova comezará a tempada expo,
sitiva coa obra de Antón Goya,
nes no Centro Cultural de Vigo
que o público poderá visitar do
20 de setembro ao 21 de Outu,
bro mentras que na sala de Pon,
tevedra será Xosé Solla o protagonista do 5 ao 30 de Setembro.

Os signos das portas
Singular será a mostra que o
Museo do Povo Galego ofereza
do 14 de Setembro ao 20 de Ou,
tubro. O poeta francés e profe,
sor da Sorbona Yves Bergeret e
o profesor da Universidade de
Vigo, Anxo Femández Ocampo
son os autores de Signos e pedras
erguidas: o choído e o aberto en

Galiza, un proxecto que perco,
rre distintas formas de humani,
zación da paisaxe e os signos cos
que os habitantes marcan o es,
pazo. Trátase, pois, de "volver
lexíbeis os rexistros escritos,
pintados, ~depositados ou inscri,
tos polo home na paisaxe que
habita" e, neste sentido, o estudo que se recollerá no edifício
de San· Domingos de Bonaval
vai desde o espazo rural de Lugo
até a porta das Praterias en San,
tiago pasando polas casas de Co,
rrubedo e o Berbés, para atopar
con marcos de portas e fiestras,
pintura da arte popular, pedras
ergueitas no camiño ou as mesmas cores e materiais de construción. t

~do

e estable é o mundo no
que se educa este xudeu vienés, de
clase alta (non tan alta, por certo
como Wittgenstein, que era a
principal fortuna de Austria, como
lin hai pouco e que con ela puido
pagar un eficaz rescate pola súa
familia) pero ese mundo de lectores,
espectadores de teatro e viaxeiros
c;osmopolistas, veu abaixo e
converteuse, por dúas veces, en
ruínas.
Ándei, este verfu que· tivo
moitos días de cores invemais,
entre libros de memorias sobre
espacios e tempos distantes: o gueto
de Varsovia, a terceira guerra
carlista, a vida de Juana de Vega e,
nas páxinas de Zweig asistín a aquel
día no que o escritor desembarca no
porto de Vigo en xullo de 1936 e ve
entrar no concello mozos
campesiños guiados por cregos que,
en pouco tempo, saen con
uniformes novos e moi ben
armados. O escritor pregúntase
quén os paga para faceren a guerra.
E, ó cabo resposta que é ese poder
novo, que el xa vira actuar en Italia
e logo en Alemania, e que amaba e
necesitaba a violencia e que
consideraba debilidades anticuadas
esas ideas polas que el vivira: paz,
humanidade, entendemento
humano. Seguen senda esas mesmas
trabes que impiden que o ceo non
se veña abaixo. O chan que permite
que Europa non volva tremer.•

,,
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•Unhanova
arroutada poética
na praia de Patos

• A Asociación de Actores apoia o teatro no Carballiño
Andan as cousas revoltas no Car,
balliño pola decisión do conce,
llo de instalar o ar acondicionado
no-Auditório Municipal entre o
20 de Agosto e o 20 de Outubro,
coincidindo coas datas de
celebración do Festival de Teatro
nesta vila. A organizadora do
evento, a asociación cultural ()r,
hallo, coida que non é casual a
decisión do alcalde, o socialista

Manuel V ázquez, de amañar o re,
cinto nestas datas .. Desde hai cin,
· co anos, o concello non subven,
ciona este festival ao que lle viña
outorgando un millón de pesetas
en cada edición. Ainda media un
contencioso legal entre ambas
partes. Os membros de Orballo
receberon o apoio de diferent~s
organizacións, entre elas a Aso,
ciación de Actores, Directores e

Técnicos de Escena que fixeron
pública "a sua máis rotunda pro,
testa pola atitude da corporación
municipal". Subliñan nesta aso,
ciación o notabilísimo éxito de
público con catro mil entradas
vendidas na anterior edición. So,
bre a decisión de instalar o ar
acondicionado no auditorio din
que "con toda sinceridade, soa a
tomadura de pelo".+

.
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que realizou Moncho Amigo. O
Parador de Turismo de Ribadeo
acolle o xantar de
confraterrüdade, que se abre pa,
ra todas aquelas persoas intere,
sadas. Nacida en 1922, Luz Pozo
está marcada pola sua laboura
poética con títulos como O pa,

xaro na boca, Verbas derradeiras,
Concerto de outono, Códice Ca,
lixtino e Vida secreta de Rosalia.
T amén ten realizado traballos
de crítica ao redor de Luís
Pimentel, Álvaro Cunqueiro e
Luís Seoane asi como da lírica
medieval. Asimesmo recebeu o
Venres 31 de Agosto o prémio
Celanova Casa dos Poetas.+

·•Luz Pozo,
agasallada
en Celanova e
homenaxeada
en Ribadeo
Celébrase unha nova edición da
homenaxe "O escritor na sua te,
rra", que este ano ten como
protagonista a Luz Pozo. A Aso,
ciación de Escritores fixa a data
do 22 de Setembro como a dun,
ha festa literária ao redor desta
poeta en Ribadeo. Os actos con,
sisten na plantación dunha ca,
mélia e a instalación dunha pe,
dra escultórica, da autoria de
Anxo Cousilla, que comemora a
celebración~ Ademais inaugúra,
se unha rua co seu nome e
·
entrégaselle a letra E de escritor,

• Longam~traxe
de Bill Plympton
nas Xomadas de .

Banda Deseñada
de Ourense
Dentro das Xornadas de Banda
Deseñada de Ourense, que se
celebran en Outubro, inclúese
todos os anos un ciclo de cine,
ma que desta vez, ademais da
colaboración do cineclube Padre
Feijoo, conta co apoio do Festi,
val de Cine Independente de
Ourense. Están confirmadas
duas longametraxes a proxectar
no teatro Principal: Marco Anto,
nio: Rescate en Hong Kong, diri,
xida por Carlos Varela e Manuel
J. Garcia, e Casei cun extraño,
escrita e dirixida pola debuxante
Bill Plympton. •

• Mostra
de teatro cómico
festivo en Cangas
Arrancou o Luns 3 de
Setembro a Mostra Internacional
de Teatro Cómico Féstivo en
Cangas, que remata o Sábado 8
de Setembio cunha mesa
redonda sobre teatro e crítica e
_a entre.ga do prémio ao labor
teatral. Entre as duas datas que,
dan as actuacións de galegas,
franceses, extremeños e andalu,
ces. Nacho Otero, Esmorga e
Norberto Di Giomo, o Xoves
6, Lois Soaxe, Malabaranda, ~El,
fo Teatro e Cándido Pazó, o
Venres 7, e'de novo Elfo Teatro
·e Vagalume, o Sábado 8. +

• Bueu convoca
o]ohan Carballeira
Comeza o curso tamén para os
poetas, do que no concello de
Bueu toman nota ao convocar
a sexta edición do prémio de
poesia] ohan Carballeira. A es,
te concurso poden apresentar,
se todos os autores que o dese,
xen con orixinais en galego
que non superen os 400
versos. O prazo remata o 29 de
Setembro e hai que enviar
cinco cópias ao concello de
Bueu, facendo constar que se
trata do prémio. Este galardón,
que ten unha dotación de
200.000 pesetas, será entrega,
do o 1 de Decembro. +

•Música en Compostela con St. Germain e Muguruza
Di a crítica que T ourist, título do
disco de St. Germain, é unha in,
terpretación que humaniza a mú,
sica electrónica. O público galega
ten a oportunidade de comproba,
lo o Xoves 6 de Setembro no Pª'
villon multiusos cfo Sar, en Com,
postela nun concerto incluído no
programa Viva o milénio da conse,
llaria de Cultura. Ali estará o
produtor francés, Ludovic Nava, "'
rre, nome real que se agacha tras
St. Germain. Gravado co selo
Blue Note, este disco, incluído
como un dos cincuenta mellores
do ano 2000 na revista R6lling
Stone, percura a respectabilidade
no mundo do jazz, ainda que é un
traballo marcado polos amaños
do house e do trip hop. Ludovic
N avarre é un dos precursores da
nova electronica francesa, marca,
da por ritmos máis pausados que
os que acostuma a utilizar este es,
tilo. No escenárfo acompáñase de
Pascal Ohsé, á trompeta, Edouard
Labor, ao saxo, Alexandre

Destrez, nos teclados e Edmondo
Cameiro, na percusión.
De estilo diferente, outro concer,
to ten lugar moi·perto de Com,
postela, desta vez o Venres 7 no
pavillón de deportes· de Brión a
partir das dez da noite e organiza,
do pola Central Unitária de Tra,
bctlladores (CUT). Trátase de
Fennín Muguruza.

Fermín Muguruza, que ven inter,
pretar o disco publicado a finais
do pasado ano e titulado Dub
Manifest. O que fora líder de Ne,
gu Gorriak emprendeu unha nova
etapa musical, na que afonda no
hip hop e· nos soris electrónicos.
Antes de que saia a escena, o pú,
blico poderá ver aos teloneiros
Meninhos da Rua e Skamio. +
GARI GARAIALDE

O bar Patos, á beira da praia do
mesmo nome en Nigrán, acolle, o
Venres 7 de Setembro, un recital
poético,musical do que toman
parte novos autores, o~ mesmos
que no ano 1998 comezaron coas
arroutadas poéticas. Entres eles
están Xoán Davila, Laura Sáez,,
Daniel Landesa, Noli Moo, Isaac,
Lara Domínguez e Miguel
V alverde. A partir das once e
média, acompañan os seus versos
con diapositivas e música da man
de Alberto Silva.+

• N oitebregos
gaña en Sárria o

Galicia Sonsfolk
Agravación dun disco e
300.000 pesetas en metálico. Es,
te é o prémio que receberá o
grupo da Póvoa de Trives Noite,
bregas ao vencer no concurso
Galicia Sonsfolk, cuxa final se
disputou en Sárria o Sábado 1
de Setembro. Competia con
Nubeira; de Catoira, Lume
- Fatuo, de Viveiro, e Árdelle o fa,
xo, de Santiago. Estes tres fina,
listas tamén gravarán un disco
conxunto e receberán 50.000
pesetas cada un. +

Uxia Pedreira.

P. BERGANTIÑOS'

• Chouteira
sen a voz
de Uxia Pedreira
Despois de sete anos como voz
de Chquteira, Uxia Pedreira
ven de anunciar que deixa o
grupo. A sua intención é a de
seguir traballando como direc,
tora do conservatório folc de
Lalin, pero sobretodo adicarse
a tomposición. "Estou pasando
por unha etapa criativa e quero
aproveitalo", afirma. Non des, carta a posibilidade de surpren,
der con algun disco en
solitário, pero polo de agora
quer tomarse un tempo de des,
canso apartada dos cenários.
Deuse a coñecer en 1995 co
·primeiro disco de Chouteira,
que levou o nome da
formación. Ten colaborado
con outros grupos cómo Cem,
pés ou artistas, a última Susana
Seivane, asi como no proxecto
feminino Son Delas ou o
proxecto que dirixe, Cia

Marful.•

-

• Lembranza,
urlha nova sala
de exposicións·
~nOgro~e
Hai vintesete anos que abriu en
Ogrobe a tenda de agasallos
Lembranza, que tiña c@mo
obxectivo difunclj.r a cultura
galega coa impronta de figuras
como Luís Seoane e Isaac Diaz
Pardo. Agora síntense ·
orgullosos de abrir unha sala de
exposicións que inaugura a sua
andaina cunha· mostra de
Xurxo Alonso, artista de
Vilagarcia de Arousa, que
amosa as cidades como espazos con personalidade própria.
Y encellado á galeria
Sargadelos, á cerámica de
artistas locais e aos traballos de
recuperación de encaixes, este
novo espazo está ubicado na
rua Castelao. t

G~~O
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conta de libros

A verdadeira
cara do
nacionalismo
español
Título: España uniforme.
Autor: José Ignacio Lacasta-Zabalza.
Edita: Laiovento.

Desde a chegada de Amar á
Moncloa asistimos a unha voráxine centralista que, develando o
seu auténtico rostro, se volveu antiseparatismo criminalizador dos
nacionalismos. Xornais, rádio e
televisión inzaron de francotiradores verbais aos que a sombra da
palabra"nacionalismo" produce
urticaria mental e insómnio crónico, xentes que, con todo o descaro do mundo, non pretenden
outra cousa máis que xerar ódio
c ntra os nacionalismos. Sen respei tar nada, e menos a verdade,
estes me(s)mos "iluminados" son
obsequiados con todo tipo de adulacións e púlpitos en tanto se siléncia belixerantemente toda voz
que non se pregue ao "pensamento correcto". Esgrimindo mentiras, emiverdades e infúndios tratan de manipular a conciéncia social eri.xíndose en deuses da única
razón: unha concepción de España que ódia as nacións que a compoñen, sospeitosamente fascista,
totalitária que se ampara a todas
horas na Constitución e en un intocábel juancarlismo que cheira a
pacata adoración ao ''becerro de
ouro". Pero que esconde toda esa
enxurrada? O libro que hoxe traemos a e tas páxinas esculca nas
interioridades do "pensamento
correcto" tratando de averigualo.
É, poi un libro denunciador e valente, unha leitura imprescindtbel

Camilo Nogueira

José Ignacio Lacasta-Zabalza.

para sobreviver ao terrorismo intelectual que desde a Moncloa se
proxecta.

O autor, José lganacio LacastaZabalza, non é un ocasional aventureiro das letras que sabe aproveitar o momento para facerse un
nome contra corrente. Intelectual
de altura contrastada, é Catedrático de Filosofía do Direito na Universidade de Zaragoza. De entre
os títulos que dan testemuña da
sua actividade intelectual, La vul-

nerable cultura del nacionalismo cultural español (Universidade de
Coimbra, 2000) completa a crítica do antipluralismo do nacionalismo español que comezara con
España uniforme (Iruña, 1998).
Traducido por Mercedes Queixas
Zas, leva o significativo subtítulo
de "O antipluralismo e a desmemoria da conciencia social e intelectual española". Trátase de unha versión actualizada do volume
de 1998, que, a pesar do tempo
transcorrido, non perdeu actualidade nengunha, todo o contrário,
o devir histórico dos últimos anos
ocupouse de corroborar as teses de

Lacasta-Zabalza.

A memoria

da nación
O reino de Gallaecia

o

..:e
z

111

Comeza con unha "Introdución
para a edición galega", 25 páxinas
nas que se pasa revista á visión do
franquismo como algo non negativo; ao temor a saber o que verdadeiramente pasou entre 1939 e
1975, ese baleiro memorístico
que nos fai vir de ningures e que
pretende criar
unha identidade española
sobre a nada; Un libro
á antidemo- denunciador
crácia e franquismo que e valente,
alicerzan o unha leitura
antiseparatis- imprescin,
mo visceral,
pois tamén díbel para
recoñece un sobreviver
nacionalismo ao
español posi- terrorismo
tivo e silenciado; que re- intelectual.
matan deixando ao desc u be rt o as
provocacións burdas, frívolas e
non exentas de ignoráncia de ese
impenitente e impertinente castigador dos nacionalismos que é
Jon Juaristi. A continuación vén _

un segundo capítulo (B, con letra, para diferenciarse dos numerados da segunda parte: "España
unívoca") que segundo o índice
pertence a "Introdución" pero
que na leitura se percebe como
parte ( ela e as demais) A, a "lntrodución para a edición galega".
En este segundo capítulo da "lntrodución" denúnciase a queréncia dos políticos españois por empregaren o Direito ao seu arbítrio
en lugar de suxeitarse a el, ocúpase despo is do militarismo constitucional español e as excepcionais "peculiaridades" réxias da
Corca e remata coa análise do
pensamento de Azaña. O terceiro
capítulo (C) comeza referíndose á
militarización da G uarda Civil;
despois ocúpase da actuación mi-litar contra ETA - non semell~
moi coherente mandar o exército
perseguir un delicto que está contemplado no Código Penal, pois
a sua misión debe ser outra, ademais a acción militar non tiña
outro fin que matar (e non deter)
mebros de ET A, segundo os documentos xudicialmente incautados ao ex-coronel Perote- detense logo no "patriotismo español
resultante da dominación borbónica ( .. . ) que combina adesión
monárquica e a concepción centralista de España" (páx. 62). O
cuarto capítulo (D) comeza denunciando o uso político do Direito e a tentativa de, amparándose na alarma social (concepto
sen fundamento xurídico que insta urou o franquismo) resucitar
delictivas como o "escandalo"
(lembremos que o Tribunal
Constitucional actuou por "alarma social" contra a mesa de HB);
unha sociedade que antepón seguridade a xustiza é lóxico que
xere "d~emocrátas" que antepoñan
a eficácia ao direito. No quinto
(E) denúnciase a anticonstitucional situación dos presos de ETA,

A C oruña en conto
As conversas nun recuncho da G-idade
entre vellos, un acidente marítimo que
sobrecolle aos viciños, un emigrante
retomado que monta unha baiuca, unha festa ao redor dos percebes, etc.
Tocio ten riqueza para construir
a história dunha
cidade. Así o
considera Xurxo
Souto, que asina
estes Contos da
Coruña, unha
crónica social na
percura de personaxes anónimos e,
á vez, imprescindíbeis na urbe
portuária, unha
crónica feíta da boca a ouvido. Enlaza o periplo literário,
gastronómico, festeiro e ecolóxico coas histórias que Souto leva anos contando na rádio e na prensa escrita. En
Xerais.+

Teatro para nenos
Na Fundación Neira Vilas coidan que
non hai textos teatrais para crianzas e
puxeron en marcha o prémio
Estomela, que
se estreou con
Manuel Lourenzo González como gañador. A
música da noite
conta cunha trama ao redor dunha fraga que corre
perigo en favor
dun complexo residencial e con
dous personaxes,
unha nena orfa e
un tranquilo avogado . Os escenários, en Portugal, Catalunya, Bretaña, as montañas, o mar,
pero o autor está seguro de que con
poucos recur os se pode montar esta
peza. Públicada en Ediciós do
Castro.+

Aescuma
de Boris Vian

(Pasa á páxina seguinte)
A escuma dos dias continua a ser un
libro de iniciación para boa parte da
mocidade na Franza rnália que o
seu autor, Boris
Vian, escrebeuno en 1946, cando contaba con
vinteseis anos.
Nestas páxinas
Vian, falecido en
1959, nárra como,
mália as histórias
de amor, a adolescéncia remata para
deixar paso á escuridade. O tradutor,
Henrique Harguindey, soñou sempre
con verquela ao galego desde que a leu
por vez primeira con vinte anos. Laiovento encarrégase de publicala. •

Sobre a anarquista
Emrna Goldmann
Recoñecido como historiador e crítico
s·ocial, Howard Zinn ten tamén abordado a escrita
dramát ica. Em,
ma, publicada
~i
1-1_.,,,...
\
por Hiru, é unha ' \
das suas pezas,
~- \
¡
que continua le- ' 1
\
vantando interese ' \
E]l¡U.iA
1
nos Estados Uní- ·
\

¡----------\

XERAIS

~"
~~

dos e en Europa
'.
~
desde os anos se·
tenta. A figura
·
central é a
1}.,
anarquista Emma
Goldmann, ao re.
dor da cal se
',. ·· · ·
artellan tramas e personaxes nunha
mostra de' teatro político.•
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O COQdeL
Análise empresarial
Revista galega de Economia
e Ciencias Sociais
Nª 31. Xaneiro-Abril de 2001. Prezo 750 pta.
Diri.xe: AJonso Ribas.
Edita: Unipro.

Os traballos incluídos son de temática variada e atinxen todos os sectores económicos do país. Rarnorn López Suevos enlaza os termos de globalización e subdesenvolvimento. Claudio López Garrido retrata os piares da
polémica sobre
a encefalopatia esponxiforrne bovina.
Carlos Taibo
estuda a relación que, ha
actualidade,
ten o pensarnento de esquerda coa
idea do Estado. Afonso Ribas
analisa o proceso de flexibilidade la,boral. Manuel González repara en corno se están a comportar as filiais
de ·ernpr~sas multinacionais na Galiza.
Lois Juncal apresenta o modelo chinés
deste princípio de século. Valentirn Rodrigues reseña a obra Os ruu:ionalismos pe- ·
rigasas, de Josep Huguet. +

Imagen&
Comunicación
N 2 19. Agosto de 2001. Prezo 250 pta.
Dirixe: Uxio Femández.
Edita: lmaco.

Toda a actualidade do mundo audiovisual
pasea polas páxinas deste número. Dáse
contadas producións televisivas Verán,
verán e Causa
" naslt A Escola de Imaxe e
Son da Coruña apresenta a curtametraxe

Memento
Mari. Os
produtores '
multimédia
Toño Velasco, Luís
Diaz-Faes,
Carlos
Femández e Modesto
Martínez debaten ao redor do futuro deste sector, condenado a comandar a inovación da sociedade da información.
Ademais, inclue rnoitos traballos de criatividade e arte publicitária e un repaso
·e xaustivo das novidades editoriais deste
pasado mes. +

Círculo
de Dirige.n tes
N 2 38-39. Xullo-Agosto de 2001.
Dirixe: Susana Pérez.
Edita: Grupo Ve.rtebral.

Neste número inclúese un especial sobre as
eleicións autonómicas que se van celebrar
na Galiza o próximo 21 de Outubro. A revista fai unha
· análise dos
programas dos
tres partidos
máis importantes eleitoralmente falando, PP,
BNGe
PSdG.Na
secclón de
persoeiros
ilustres Es-

pañoles con
vitola, destá-

•

case a figura de ManuelJove, presidente da empresa imobiliária Fadesa. Ademais, este número conta coas habituais seccións de Direito Internacional e
Análise Histórica, entre outras. +

(Vén da páxina anterior)

pois a Constitución que eles tanto
mentan non permite diferenciar
entre uns delincuentes e outros
unha vez que foron detidos (artigo
25.2). A seguir (F) céntrase na actividade dos "intelectuais do estado" e a violéncia social dos médios
de comunicación, remata preguntándose cal será a legalidade de
exposición pública de ideas que
negan os Oireitos Fundamentais.
Despois vén a "España unívoca",
que consta de dous capítulos, agora numerados. Enceta o primeiro a
análise da pervivéncia do pensamento de Ortega y Gasset e da Falanxe, pedras angulares de un nacionalismo español. Denúnciase a
quietude "arterioesclerótica da intelectualidade española perante os
acontecimentos históricos, á que
se chega porque non se seguiron
fórmulas de investigación alternativas, de modo que a intelectualidade española fica varada nunha
visión restrinxida de Ortega ao
servizo do poder. Un nacionalismo ·español que se pode chamar
antidemocráticQ toda vez que parte de situación históricas totalitárias e absolutistas, que a chegada
da democracia non supuxo á volta
á normalidade constitucional interrompida polo alzamento franquista. Non só se ten medo .aos
nacionalismos, ao de dentro, ta. mén aos viciños-(aí están as, tan
actuais e~ tan vellas, campañas de
má imaxe promovidas contra os
marroquinas) -algo que precis_a
investigación máis completa e que
ten interferido nas relacións entre
galegos e portugueses. Con tanto
medo non é raro que a filosofia do
nacionalismo español se asente sobre o eco da nada, que sexa un
proxecto destrutivo; que sexa unha elucubración visceral alimentad(l de antiseparatismo ramplón e
apaixonado (ollo,- a paixón non se
quere ben coa razón). Denúnciase
como a cultura pasa de ser arma
contra o sistema a unha "antigualla"' (en palabras de Goytisolo,
·pax. 165) para unha sociedade ·
que ninguén procurou educar e
que ten unha me.mória histórica e
solidária moi feble. Para rematar
coa escola de Ortega na Falanxe.
Abre o segundo capítulo o siléncio da loita antifranquista. Aparecen os dias escritos sobre a guerra,
pero falta quen queira adicarse a
investigar sobre a loita antifranquista, unha loita tan importante
que xustifica o que hoxe t~ñamos
Cosntitución, democrácia. Mais o
"pensamento correcto" non só siléncia senón que tamén traballa
arreo na sistemática destrución da
memória antifranquista, para o
que terxiversa e falsea todo o que
sexa preciso: as cousas non son
como son nen foron como foron,
son como eles din que son e foron
como eles queren que foran, ind!Jsive se permiten irrespetuosas e

ruíns trivia11izacióru como que,. de
Trapiello, se dem!Íocia na páxina
212,,cando,. como se concluirá, os
dmeruoos fundamentais d!e hoxe nacen das causas; abertas polo Tribunat de Orde PúbUra franquista e
1

non da gráda dMna. Esta enxurrada t:en tal calibre que o mesmo
PSOE se ve arrastrado e o que en
1997 era un díreito inalienábel
dos povos (referírnonos ao direito
de autodeterminación) hoxe é case sinónimo de guerra.

xunto dos poemas desenvólvese
Non se trata dunha maneira.'cle es- ·
nun diálogo constante no que hai
candalizar ou de chamar a .'atenréplicas e contra-réplicas, suxerin- . . ción dos leitores, senón ·dun eledo unha conversa entre as duas
mento .import~te nas exp~rién- .
amigas. Cómpre resaltar esta conscías que os textos comunican. Nos ·
trución quizáis coma a·característi- · poemas hai máis ca sexo, hai proca máis relevante do libro, en tancura dunha linguaxe pQética de
to que constitµe unha novidade
· muller, tal e como buscan as poe- ·
non só por este entrelazado dos
tas actuais; hai tamén outras preotextos das duas autoras senón tacupaci~ns, a soedade e a infáncia.
mén das duas língu~: o galego e o
portugués. X. M. Alvarez CáccaSe. lemos atentamente o prólogo.
mo subliñou por exemplo a unidadecatarémonos de que a temática
de dos dous idiomas e falou dunha
da soedade e da auséncia son
só autora chamada Marga Paula
dous elementos. centrais qo poedo Val de Lemos.
mário. Podemos percorrér asi to.do o libro e rastrear a figura afas-·
Na prime ira carta, Paula de Letada do(s) namorado(s) ou na.mos vainos explicar ao seu momorada(s), do amigo das cantigas
do a necesidade de comunicamedievais, que xa non está estre
ción que trasmite o poemário e
os brazos das poetas, que pertence
que está na orixe do. mesmo; faunicamente ao seu pasado. A relamos da busca incesante por relación erótica con este amigo ten .
alizar o desexo da palabra. Mea función de achegarnos á linguatamorfose e fusión forman parte
xe corporal. Non abonda s6 coas
palabras, mais a comunicación
do proceso preparatório para a
criación literária e o nacimento
ten outros recursos e un deles é o
dos sentidos. Neste mundo das
do texto lírisensacións entran o tacto: o corco, experiéncia que enpo do namorado e do eu lírico feXOSÉ M. EIRÉ
globa o influ- Xógase nos
minino que se mesturan; a vista:
xo dunha traas imaxes do pasado, da infáncia;
poemas
dición na que
o olfato: os olores que marcan os
se aprende e co concepto
recordos; o oído: a música.
que deixa pe- pre,escrito
gadas; Martin de muller,
Pode que na cúspide dos abstracCódax, Don
tos imposíbeis de definir con palaOinis, Pessoa, a fráxil rosa,
bras que intentamos trasmitir se
Tít:ulo: Entre dunas.
no caso de e a muller
atope o amor, que escapa con todo
Autor: Paco Roca.
Edita: Espiral Maior, Col. Alba Longa. A
Paula de Le- como ela
á utilización dos múltiples recwsos
Coruña, 2000.
mos, Martin
expresivos. A queixa no poema de
Códax, don mesma se
Marga do V al que llamas antes é a
Paula de Lemos e Marga do Val
Dinis, Pedro percebe.
proba. Só podemos amosar situason, tal e como podemos verificar
Meogo, Rosacións, episódios nos que o amor se
no seu libro, criadoras. No 1997
l ia, no caso
evidencie, ainda que non poida·realizaron o primeiro recital poéde Marga do
mos amarralo coa palabra. Repetitico "galego portugués" no marco
Val.
da situación en Entre dunas é a da
da universidade de Trier, na que
auséncia do amado, a vivéncia da
ambas levaban a cabo o seu labor
Imaxinamos unha tarde de consoedade no amor: "A gata sobre o
docente, e ao que -bautizaron co
versa entre duas amigas, coma a
telh.ado de zinco quente/ na connome de "No embigo do mundo".
que se descrebe no primeiro texto
sistencia do amor ausente". Anhede Marga do Val, Amiga, e entralo, desexo inesgotábel que se vai
Os poemas de Entre dunas son remos <leste xeito no universo partitrenzando co canto ao amor neste
sultado dunha amizade e dun diácular dos poemas. Nos versos de
poemário, é por suposto a loita e a
logo que se foi estabelecendo enMarga do V al atopamos de novo a
procura de liberdade, de camiñar
tre as poetas: as esperanzas, desenecesidade de expresión a través
cos pés "desbravándose" na lama.
xos, dúvidas, perguntas, soidades...
da palabra, en concreto a escritora
Amor e liberdade deveñen os eique construen a relación entre as
dóese de non atopar na sua língua
xos sobre os que se move a vida
mulleres, e texto poético como luos·termos precisos para poder falar
destas duas mulleres.
gar privilexiado de comunicación
do amor, do sexo, do erotismo: ''E
entre elas. s~ atendemos á estrudime como se di cando o meu
Igual que os trovadores cantaron
tura do poemário vemos que é de
ventre treme". Entre as consideraa dor da amada pola falta do amitipo pechado: o libro iníciase cuncións da crítica díxose <leste libro
go, a voz feminina actual das esha adicatória a modo de prelúdio e
que era unha abertura e chamada
critoras déixase confundir coa voz
unha carta de Paula de Lemos que
cara o erótico-sexual, sen embargo
das cantigas medievais, revivindo
aparece correspondida na carta de
hai opinións contrárias que ven
as situacións que a amiga presenMarga do Val ao remate. O conno sexo só unha "parte do guión".
taba naqueles versos. A recorréncia á lírica medieval, como evidéncia dunha tradición conxunta
galega-portuguesa que está moi
profundamente amarrada nas
duas autoras, maniféstase na cita
de versos medievais, no diálogo
DIARIO DUN
A MEMORIA
que enlaza uns poemas con outros
VELLO RELOLTADO
DA NACIÓN
seguindo a idea dun texto e un
Antón Tovar
Camilo N ogueira
antitexto, a modo de ten~on (BaCONTOS
Galaxia
Xerais
tido á Mao//Sentilo medrar; O
DA CORUÑA
A LOITA
Xurxo Souto
ca~ador/fuxir do cazador), no uso
ANTIFRANQUISTA
Xerais ·
dos paralelismos, de símbolos, luDE Luís COSTA
gares
e temas da lírica galega-porFISTEUS
Juan Garcia Durán
tuguesa.
Esta é outra das caracteERA UN MUNDO
A Nasa Terra
ESPAÑA UNIFORME
Lupe Gómez
rísticas que resaltan do poemário
José l. Lacasta-Zabalza
A Nasa Terra
ANTONIO
e que lle conceden unidade. Os
Laiovento
FERNÁND~Z LóPEZ
· poemas de Marga do Val e Paula
HOMÓNIMA
A. Pausa & V . Arias
de Lemos pretenden sen embargo
A. Riveiro Coello
HISTORIA
Ir Indo
non só resgatar esa voz feminina
Galaxia
DA LITERATURA
das cantigas, mais tamén darlle
M:Queixas & A Gómez
NARCOS
A Nasa Terra
un espazo novo, máis amplo. VeCarlos G. Reigosa
mos como a dor polo amigo na
Xerais
auséncia ou na irrupción do dia
·
Lih1«1ri,1s con~ult,1d,1~:
que sobresalta os amantes . busca
Cmtc1b<in (\ ' igo). Co11ct'i10 (A Coru1),1). Michclc11u (Ponte\"L•dr,i).
expresar a experienza do amor,
Pcclicirn (5,rnti.tgo). S1111to (Lugo) . Tor,i~a (Ourcnse).
como indicaba antes, na linguaxe
Pecha un "Epílogo nada uníyoeo)
no que se denúncia o ascenso de
torturadores e o rriedre social e
económico d~ delatores e colaboradores franquistas. Oferécense
dados de procesos franquistas sen
esquecer a represión dos setenta,
banalizada e pouco inestigada, que
se quere f~cer pasar por "Dictabranda". Esta. história do esmagamento da alteridade nace xa na
inquisición e os seus métodos e fin
mantéñense ao longo do tempo
tanto no franquismo como .hoxe
en día. De todo isto deberiamos
saber moito, aqui, na Galiza sometida áS veleidades de un ministro
de Franco ao que haberla que investigar tamén a sua actividade
nos setenta e despois de morto o
ditador. Pero xa se sabe, a reconciliadón non foi máis que amnesia
xeral. Propóñense vias de entendi~
mento e denúnciase a rnanifesta
antipatia do Rei con Eusko Alkar~una, un Rei que xamais emprega a palabra "nacionalidades", µn
Rei que non xura a Constitución,
el está por riba de todo.•

Camiñando
entre dunas

flCC1óN

NoN Fia=1óN

-

G~~O

ANOSA TERBA

do carpo, no recordo do pasado,
como se o momento actual no
que obxecto do amor xa non está ·
presente fora o único que permite
reflexionar sobre a dimensión do
sentido. A voz feminina das can,
tigas é unha muller réal que se re,
nova na persoa das poetas.
Un dos poemas que chama moito
a atención no libro é O cQfador.
Houbo quen se sentiu incomodo
con estes versos que tocan un
ponto moi delicado da existéncia
feminina. O poema só pode com,
prenderse totalmente coa leitura
seguida do texto FUXIR do caza,
dor de Marga do Val. O tema des,
tes dous poemas é o da violación.
Mentres Paula de Lemos leva a ca,
bo unha descrición do acto no que
entran en loita cázador e presa,
Marga do Val preséntanos a pers,
pectiva da presa, da muller que fo,
xe do violador, da necesidade de
breviver que as mulleres teñen
por verse sometidas a un domínio
inxusto por parte do home. Es.a
necesidade de sobreviver é ante
todo desexo de liberdade. A viola,
ción aparece nestes textos non s6
como sometemento físico da mu,
ller polo home, ramén nos demais
aspectos da vida, como experienza
á que as mulleres se ven confron,
radas ao longo da sua história; non
se trata de aceptar o feito da viola,
ción, de xustificalo por ir envolto
en fermosas palabras, mais de po,
der captalo, de oferecer unha voz
feminina que se alonxa de toda a
dominación do home para maní,
festarse coas proprias palabras, in,
do máis alá da mera denúncia
Xógase nos poemas co concepto
pre.-escrito de muller, a fráxil rosa,
e a muller como ela mesma se per,
cebe, no sentir do seu corpo: "Comer un anaco de pan/E metelo tan
adentro", hai rnestura da linguaxe
corporal e da palabra. A plasma,
ción nos versos da necesidade fe,
minina de liberdade á que antes
me referia, representada entre ou,
tros sCmbolos pala jane/a, é un te,
ma central de Entre dunas. Os tex,
tos investigan o pasado, ollan cara
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· bólica. O:>a nai a filla dialoga sobre
do Val, que regresou de Caracas,
o amor: ''Eu fáloche doutras mel°'
da cidade das T arres do Silencio,
días", aqui trátase do amor entre
no mítico barco Sta. Maria.
mulleres. O poema fai un percorri,
do por textos relevantes para a voz
A unidade que se dá entre as lín,
feminina e busca na simboloxia,
guas e as mulleres no poemário, e
na imaxe da muller; a~opamos así
que viñemos destacando, non bo,
o cravo de Rosalia, os cervos de , rra sen embargo. as características
Pero Meogo ou tamén as pateiras
individuais das poetisas. Mentres
que chegan a Europa, esa "vella
que Paula de Lemas é percebida
nai física". A concepción da mu,
como unha criadora moi preocu,
ller elaborada por ela mesma, deg,
pada pola estética, pala palabra,
polos seu ensarillamento musical
de o seu sentir, e o prémio á nai,
e tamén polo desexo de surpren,
na que vai atapar a forza coa que
construir(se), constitúen a temáti,
der ao/a leitora/a, a quen procura
dirixir desde os títulos dos seus
ca central da carta. As tres últimas
poemas; a ·poesia de Marga do
páranse nun momento concreto
dentro da vida da poeta e son un,
Val é pola contra reflexiva, aten,
de á memoria e á vivéncia, arnosa
ha adicatória para a nai de Marga

o futuro a través do oco da xanela,
os desexos íntimos, e acénanlle á
liberdade nese poder dicer do Pª'
sado e do futuro no momento do
presente, de poder sentir seu todo
o vivido e o que acontecerá. Non
só a liberdade de actuar, senón
ademais a de expresarse, a de~
construír(s€) a si mesma, a de re,
velar a sua existéncia na literatura.
A carta de Marga do Val, como
peche do poemário, vai falar do
nacimento da muller, non só dela
senón de todas: da nai, a física e a
simbólica, das nais que atopamos
ao longo da vida, entre elas a das
cantigas medievais á que se lle rin,
de homenaxe como nova.nai sim,

espontaneidade, impulsos, mo,
I11entos, é máis camal, dos sentí,
dos, apegada á terra. Deste modo
os textos de Paula de Lemas son
considerados como máis clásicos,
con máis referéncias ás vivencias
culturais. Marga do Val está en
cambio máis perto da poesía ac,
tual de mulleres e das suas formas.
Mirando á par o contraste e a
unidade que o :caracteriza, Entre
dunas é un libro que se xesta na
fusión e na individualidade, na
actualidade e na história, na ca,
pacidade das duas escritoras para
manifestar nesa linguaxe que é
mestura de pelabras e sentidos.+
MONTSERRAT BASCOY L.

-----.-----lll Bancta Deseñañalll,_____ _
Dalí,

O anticuário da tenda na que o
atopei non lembraba onde o con,
seguira, pero pensaba que perten,
cia a un grande lote de libros usa,
dos que mercou ao peso hai anos.
Sobre o autor, Jonás Arquero ,non atopei nengunha informa,
ción nas biografías do pintor.
Ainda que non é de extrañar,
porque ainda que os últimos se,
cretários son coñecidos, como o
caso do irlandés Capitán Moore,
na primeira época é Galatea quen
se ocupa destes asuntos e a axuda
de xente externa debeu ser oca,
sional", explica o debuxante. Nas
viñetas, a história dun pesadelo, o
do recén chegado a Cadaqués que
se atopa cunhas xentes que rexei,
tan a Deseo,Dalí e a un artista
que non ten escrúpulos na sua ca,
rreira cara a xenialidade. Orxias,
experiéncias alucinóxenas, automutilacións e incluso un posíbel
asasinato teñen lugar na casa de
Cadaqués. Arquero deixouno
contado e Roca lévao ás viñetas
nun achegamento ao pintor que
non duvidou en aceitar o réxime
franquista para poder voltar á casa
e seguir gañando fama e diñeiro. •

un monstro
de tebeo
Trtulo: El juego lúgubre.

Autor: Paco Roca.
Edita: La Cúpula.

"Para Deseo os carpos podres e as
feridas eran dignas de ser pinta,
das. Non teria demasiados pro,
blemas morais para facer o que a
sua arte lle exixira". Quen é ese
artista chamado Deseo? Paco Ro,
ca só se permite en El juego lúgu,
bre cambiar o nome real de Sal,
vador Dalí polo de Salvador De,
seo; o resto da sua historieta re,
produce de xeito fiel a narración
de Jonás Arquero do mesmo tí,
tulo que un dos cadros do pintor
catalán, atopada por Roca nun,
ha libraría de vello. Arquero foi
secretário do pintor e de Gala na
casa de Cadaqués nos primeiros
anos trinta; de ali fuxiu tras
comprobar como Dalí non só
precisaba do Cap de Creus como
fundo dos seus cadros, senón das

suas xentes.para darlle forma aos
máis sinistros soños.

El juego lúgubre é un intento de
trasvasar un episódio histórico a
viñetas, desta vez centrándose
nunha persoa, Dalí, e nun mo,
mento concreto, vísperas do golpe
de Xullo do 36. Ensoñación ou
non? "O facsímil de El Juego Lú,
gubre que teño no meu poder é o
exemplar número 146. A tiraxe
debeu ser pequena e autoeditada.

A.ESTÉVEZ

FRANCISCO

Pedro de Mezonzo acadou a san,
tidade por ser un poeta cos pés
na terra e levar na mente a eternidade da lgrexa, nunha época
na que as invasións de mauros e
normandos convertían a este pa,
fs nun verdadeiro val de bágoas.
Natural de Curtís, Pedro naceu no
seo dunha familia de labregos fi,
cos, servos dos condes de Présaras
que o acolleron como fillo. Foi
educado en letras e números ata
que aprendeu a manifestar por eg,
crito os desexos dos seus protectO'
res, a negociar cos estremantes pa,
ra asegurar e aumentar os bens do
condado sen facer uso das armas e
a darlle loas a Deus por facelo tan
espabiladiño. E con vinte anos im,
gresou como dominico no conven~
to de Santa María de Mezonzo,
onde, gracias á súa disposición ne,
gociadora, encetou unha vertixi,
nosa carreira político,eclesiástica.
Cando o seu titar, conde don
Hermenexildo, enviuvou e se re,
tirou ao convento de Sobrado,
que mandara construír-.en vida da
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San Pedro de Mezonzo,
xestor e poeta
súa esposa, como quen edifica o
pazo do seu retiro; e nese afán por
engrandecer a casa onde ían re,
pausar os seus restos, o conde foi
mercando terreas arredor do con,
vento, ata anexionar o de
Mezonzo, para o que actuou co,
mo notario o propio Pedro, quen,
unha vez unidos ambos mostei,
ros, no 966, foi ascendido a abade
de Sobrado; o mesmo ano no que
os normandos retoman o acoso ás
costas galegas e o seu mosteiro se
converte en refuxio de magnates.
Durante a súa etapa de notario, 5°'
ía adornar con anotacións poéticas
e devotas os prosaicos e laicos d°'
cumentos, .ª fin de que lle valesen
tanto para -esta•romo para a outra
vida. foron anos duros, de fumes e,
bágoas que ían inspirando nel, de,
voto de santa María, o que se pode

considerar un dos máis logrados
poemas da cristiandade: a Salve.

seu protector, o conde Herme,
nexildo, era home ben relacio,
nado e aconsellaba como un pai.

Pero, se a súa alma erguía versos
ao ceo, a súa carre·ira política se,
guía cos pés ben chantados na te,
rra, e cando os normandos xa fo,
- ran derrotados e expulsados, Pe,
dro adicouse a reconstruír as igre,
xas derruídas, a anexionar terras
abandonadas e mercar outras,
amasando que non por ser un pa,
dfico rezador deixaba de ser un
acertado xestor; razón pola que,
no 97 4 é ascendido á abadía de
Antealtares, dos monxes encarga,
dos de custodiar e potenciar o cul,
to ao Apóstolo cando o hispo aín,
da tiña a súa residencia en lria.

Cando Bermuda II cesa do hispa,
do de lria a Pelaio, noméao a el
pata o posto, converténdoo desta
maneira, no décimo hispo da Sé
lriense. Un bispado de ardua la,
bor negociadora para recuperar
as riquezas que foran perdendo,
unhas veces por deixadez dos
seus antecesores e outras por ra,
pina de estremantes. Incluso co
seu benfeitor Bermuda tivo o bis,
po grandes disputas que, por gar,
dar as formas ou porque sabía
cando había que dar o brazo a
torcer, nunca quixo exteriorizar.

Aquel fillo .de labregos nunca
pensara chegar tan alto, pero
aínda non acadara a súa meta. O

Home calado e teimudo, era.res,
pectado polos podentes e vene,
rado polos humildes. Xa era bis,

ANT. VIDAL

po cando os musulmáns entra,
ron en Compostela ás ordes de
Almanzor, o caudillo que azou,
tou todas as terras por onde Pª'
saba, que arrasaba todo canto le,
vase unha cruz por signo, que
arrancou as campás da mesmísi,
ma catedral para levalas como
trofeo xunto con centos de cris,
tiáns escravos; e milagrosamen,
te, cando aquela praga da cris,
tiandade o viu só, rezando dian,
te do altar do apóstolo, cantan
. as haxiografías que, incompren,
siblemente, ordenoulles aos seus
soldados que non o molestasen, ,
que o deixasen rezar tranquilo.
Se lle faltaba a Pedro a santidade
para redondear ·o seu currículo,
ese feito pode considerarse como
un milagre para xustificar a súa
elevación aos altares. Pero acle,
mais aínda estaba o poema que
lle fixo á ''Raíña e Nai de Mise,
ricordia", á Virxe, un poema ins,
pirado en plena crise de fin de
milenio, sen lugar a dúbidas un
dos poemas máis recitados na
historia da humanidade. •

(
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OA ado da Bahia
Jorge ~mado será homenaxeado na Bienal do Livro de Salvador
¡

maridos corresponden a unha

-0- ALOJA A. F,ÁNS

Cando se cumpr~ un mes da morte do grande escritor das letras
portuguesas, Bratil segue a chorar a auséncia dun "baiano román,
tico e sensual", cp,ma el mesmo se definia. Retratou coma ninguén
a vida popular baiana e agora a sua terra lle agradece cada unha
das suas letras ad escritor, ao amigo que mellor soubo sacará su,
perfície a máxia Ta desesperanza dos arrabaldos de todo un povo.
Ourante este me~ de Setembro
ten lugar no ce~tro de Convern;.oes da Bahi a I Bienal do
Livro de Salvad r. Nesta Bienal Jorge Amad (1912-2001)
será homenaxeadb xunto a outros dous escrit~res, Cecília
Meirelles e Pe4ro Calmen.
Xunto a isto as a<¡:tividades que
se desenvolveráp a partir de
agora na Fundac;ap Casa de Jorge Amado, lugar Rue abriga todas as suas obras ¡literárias, fálannos do fondo yariño que lle
garda o povo bariano ao seu
mellor cronista. A casa garda
todo o acervo b ~bliográfico e
artístico de Amado desde a sua
fundación no ano !1987, no Largo do Pelourinho. ¡
O pasado dia 6 Be Agosto o
mundo das letras ¡erdeu un dos
máis grandes escri ores de todos
os tempos. Todo rasil fica comocionado desdJ aquela pola
auséncia do escritf r e do home,
duas figuras que soubo conxugar
para oferecer desdb a dignidade,
a sensualidade e a tenrura a imaxe máis real da rbarxinalidade
baiana. "Entrou nb profundo da
alma soñadora e desesperada,
d6s vencidos, os eternamente
derrotados, humill~dos e ofendidos", afirrp.a Basqio Losada, o
seu tradutor á linITTJ,a galega.
J

.

1

Traducido amáis ~e 50 linguas,
Jorge Amado co~eguiu situarse

nunha posición privilexiada
dentro das letras intemacionais,
pola sua sinceridade e calidade
humana e literária. Sempre declarou non poder escribir daquilo que non coñecia, nas suas
obras deixa constáncia de que a
sua terra amada conseguiu saír á
superfície através de Cacao, Os

subterráneos da liberdade, Gabriela, cravo e Canela, Dona Flor e
seus dois maridos e Tieta d' Agreste, algunhas das suas novelas
máis recoñecidas.
Un dos seus grandes amigos e
lector incondicional, Mario
Vargas Llosa agracede a axuda
que lle prestou sempre coma
compañeiro, mais tamén afirma
non ter palabras dignas abondo
para falar da súa calidade literária, "comezou escribindo histórias moi comprometidas socialmente, case nas beiras do
realismo socialista, graves, tristes, algo lúgubres". Cacao, a série narrativa Os subterráneos da
liberdade, T erras do Sem Fim e
Seara vermella son algunhas das
novelas da súa primeira época,
de convencida militáncia comunista no PC brasileiro. A
partir dos anos 60 as suas obras
vanse enchendo de alegría de
viver, tenrura e humor, baixo
un fondo de sensualidade con
arrecendo de amargura. Os vel-

hos mariñeiros, Os pastores da
noite e Dona Flor e seus dois

época caracterizada polo vitalidade do autor.
"Non creo que haxa en nengunha literatura contemporánea un caso de identificación
tan profunda entre un autor e o
seu mundo como o de Jorge
Amado e Baia", $inala Basílio
Losada. A mestizaxe do povo
baiano, os nenas da .rua, as
prostitutas, os marxinados da
sociedade de calquera condición atoparon en Amado un
retratista veraz e sincero que
foi quen de revelarlles o seu
própio mundo. N unha entrevista a A N osa T erra no ano
1985, o autor confesaba, "nas
miñas novelas todo é inventado e nada é inventado", "todo
é imaxinación no sentido de
que todas as personaxes son inventadas por min sobre outras
figuras preexistentes, mais nada
é a negación da realidade en
conflito con ela".
O escritor máis lido polos brasileiros de todos os tempos atopou
máis apoio entre os seus lectores, incondicionais os máis deles, ca entre a irl.telectualidade,
que moitas veces o crucificou. A
sua marte representa unha grande perda para as letras portugue- .
sas pero aínda máis para todos
aqueles que viran nel o mellor
intérprete, e inventor a un tempo, da realidade brasileira contemporánea. As suas cinzas descansan agora baixo a árbore de
mango que preside o seu xardín.
Unha fermosa metáfora da mestura de dóce e amargo que abrigou a sua obra, marcada pala
personalidade dun home decidí-.
<lamente feliz. +

Jorge Amado foi sempre un grande defensor da liberdacle á que conskleraba un
ben imprucincfíbel.
X. CARBAUA

OPtNIÓN
1

MILANA EN VERMELLO
Na entrega dos prémios Goya de 1999, Pedro Almodovar, ese
provocador de laboratorio, subiu ao escenário ¡para recoller o prémio por Todo
sobre mi madre ~ptaba, sen que ninguén o abrigase, fíxolle unha chiscadela monarquica á dinastía reinante e fe*citar a voz en grito a Felipe de
·Grécia polo se~ aniversário. Minutos despois
Francisco Rabal¡ e Lucientes, como diría Carlos
Saura, recollia o ~eu galardon ao mellar actor por
Goya en Burdeo$ enfundado nunca camisa vermella e reafitmaili.do asi a cor do seu corazón e da
sua concienci~ e lobviando olímpicamente a figura real do infante "das Españas" ali presente.

gr<f

e os seus fillos, a sua fidelidade cos amigos e a
sua relación co seu "tio" Luis Buñuel. Pero
roubáronlle o seu corazón de comunista, traizoándoo a el e aos seus. Ao seu pai, mineiro
murciano e dinamiteiro coa Republica na defensa do Madrid do "non pasarán". A sua nai,
muiñeira de Aguilas, analfabeta e filla do pavo. Ao seu irmao Damián, guia e exemplo durante toda a sua vida que acarrexou pedras como prisioneiro de guerra comunista no Monu-

CELSO X.
LóPEz ..p AZOS

mento a los Caídos.
Pero non importa. Os vellos mineiros de Astúrias dos sesenta e os seus filias saben quen era o
Paco Rabal da xenerosidade para as caixas de
resisténcia dos folguistas. Tamén o saben os loitadores contra a ditadura na clandestinidade, os
estudantes antifranquistas, os sindicalistas aporreados polos "grises" e os fuxidos da BPS, os actores represaliasf os e sen traballo, os seus viciños
e amigos de Aguilas que entre copa e copa e
até a madrugada escoitábano perorar sobre as
suas convicions e as lealdades de fillo de "rojo"
derrotado nunha guerra que lle deixou un· rastro de medo que nunca foi quen de esquecer.

.1
. / de "veParque ei01. prec1ramente
esa con¿·ic10n
llo rojo", de corr,unista convencido a que sempre serviu de avc¡.l de apresentación de Paco Rabal. Dela nunca se avergoñou e dela gabouse
sempre publicai¡nente acompañándoo até a sua
morte, mesmo ~or enriba da máscara de actor
xenial que sempre foi.
i

Porén, os croni~· as oficiais, das rádios, da prensa ou das televi ións, nun acto de ocultamente
interesado á pr ,cura de integrar o seu espírito
rebelde nun un~verso acomodatício e inócuo,
decidiron furtarpe esa condición de mil'itante
comunista nas g'~osas e homenaxes que sucederon ao seu pasaipento, deturpando e silenciando o que para o actor e o home era un orgullo
e o vencello qu+ de xeito máis preciso e fondo
o ligaba cos seu.s devanceiros. Preferiron facer
fincapé, e~o si, jn a sua xenerosidade e no seu
1

talante de home cabal e bo, e optaron por falar
da sua imensa condición de actor, dos seus traballos para Antonioni, para Visconti ou Rocha, para Lattuada ou Chabrol, para Friedkin
ou Pontecorvo, para Damiani, Saura, _ou Rivette. Destacaban a sua bonhomía, as relacions coas mulleres, o seu amor por Asunción

Actor, comunista e ateo. Eso era o que era Paco Rabal. Un "rojo" atravesado por unha enorme cicatriz na faciana, un Azarias xusticeiro co
nariz roto en dous pedazos, un Juncal con alma
de pavo vestido cunha camisa vermella que reflectia un corazón vermello cheo de coeréncia
política e dignidade vital.+

GuieirQ
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O exemplo de Baldomero !sorna Casal
A exacta coatenidade facía do fí,
sico de Baldomero lsoma un pro,
totipo que hai máis de sesenta
anos observaba con admiración,
non exenta de envexa. dende que
baixo os soportáis da Ruado Vi,
lar, durante os días iniciáis do
curso 1932/33, fixéime no Lanzal
mozo que acompafiaba, no paseo
nocturno do estudiantado, á Miss
Compostela clise ano e. a seu rexo
noivo. A soltura daquil galán
adolescente, movéndose con inu,
sitado desparpaxo entre as into,
cables señoritas santiaguesas da,
quela época -no la toquéis, que as(
es la rosa-, excitada, xa que logo,
a peluxe dos demáis universita,
rios primeirizos, reducidos a mero
papel de espectadores.
ta que medio século despóis
seguía admirando e envexan,
o a Baldomero !soma, xa ca
sua fidalga estampa quixotesca;
terco mantedor da peña gallega do
Café Gijón, que se extinguía ine,
xoráblemente dende que se esfu,
maron os seus membros esenciais:
don Evaristo Mouzo, maxistrado
do Supremo, e Adolfo Román,
funcionario tamén de Gracia e
Xusticia; pois así merecía seguir
tituándose o seu Ministerio, se a
cordial hurnanidade e o orixinal
humor de Mouzo e Román non
fosen entón tan insólitos.
Somentes persistía o singular
poeta de Campanas de palo,
compartindo seu velador do Ca,
fe coa última parella de noivos
recén chegada ao Gijón, para
contemplar na sua salsa aos ve,
draos supervivintes da Xuventu,
de Creadora e aos metragirtes
que lles circundan. A curiosida,
de literaria, que atrae ao famoso
Café as poetisas en agraz de toda
Espafia e as Américas, veíase sa,
tisfeita de entrada escoitando as
líricas confidencias de Baldome,
ro lsorna, deliciosamente entra,
ñables cando evocaba as suas
doces horas estivais no Ateneo
do Ullán na sua Catoira.
As mocifias colombianas ou an,
daluzas, arxentinas ou catalanas,
quedaban prendidas e prendadas
do galego co que !sorna recitaba
os gorentosos versos do diálogo
poético que mantera co crego
nado na sua parroquia homóni,

'Valenlim

R.oclrignes Fagim

do xenerosamente a idea alonso,
monteirana de trasnformar a
conmemoración ateneística nun
congtreso sobre a resitencia inte,
lectual galega na clandestinida,
de, durante a era de Frat;tco.

• A AMIZADE CON CAMILO
JOSÉ. Non sei que ·cara poría
Baldomero !sorna, ao sabelo no
roáis alá, pois combatira no han,
do nacional e foi ferido na batalla
de Brunete. Preguntáballe eu se
· fora a causa da metralla de arti..,
Hería, xa que nise caso o _mesmo _
procedía dalgunha das baterías,
cas que debutéi alí de comisario.
Pero non me gardaba rencor por
isa posibilidade, posto que a sua
pronta_baixa no frente permitéu,
lle establecer amizade co embai,
xador alemán, Von Papel, que o
levou a canda el unha tempada á
sua terra; penso que a Prusia
Oriental, que existía daquela. ·

N
Baldomero lsoma e Faustino Rey Romero coroadot co loureiro no Ateneo do Ullán.•

ma. Encetábao Faustino e Bal1domero, improvisadamente, Lo,
go lle respondería:

-Dese loureriño verde

con que o teu eido se adorna
dame unha ponla, rapaza,
pam Baldomero !sorna.
-A tua ponla, rapaza,
agradezo e non a quera:
tena mellor merecida
o poeta Rey Romero.

M

ais, para as rapazas que en,
tonces. lle oían, x~ fosen
uruguaias ou cananas, pe,
ruanas ou aragonesas, se que o
bradominesco, sempre lanzal,
Baldomero ben merecía a ponla
de loureiro dos seus eidos nati,
vos. Por ser, se cadra, a encarna,
ción dos seus poéticos soños: a
roáis literaria efixie que quedaba
en Recolectes, paseando a sua
estupenda facha de Sonata de Jn,
vemo, ao par da broncínea de
don Ramón María.

• 0 ATENEO DO ULLÁN.Ü
anaco precedente, que agora verto
ao galego, foi escrito en castelán

Ogalego
(im)possível
Umha resposta aos argumentos
espanholizantes no conflito
lingüístico e cultural

Valentim Rodrigues Fagim
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hai quince anos, a poucas serna,
nas do pasamento de Baldomero
Isoma. Sorprendérame a fúnebre
noticia en Londres, o ler no ABC
a esquela do procurador/poeta de
Catoira, xunto coa do ex,ministro
Rosón, ~ o neutro tempo famoso
defensa olímpico, Luis Casas Pa, ·
sarín. Sen que se puxeran de acor, ·
do os tres cospicuos galegos para
morrer o mesmo día.
Tal anaco titulado Unha ponla
para Baldomero Isoma, é o que
cerra o I Rollo do Corpus Bo,
robornm, que enceta a editar Sa,
bino Torres. Leva o epígrafe de
Catoira sur le Ulki, e constitue o
n 2 1 da Sarta do chan, unha das
series nas que se estructura a pu,
blicación trimestral da miña
opera omnia, que durará aproxi,
madamente uns cincuenta anos.
¡Que Deus nos colla confesados!

N

is te primeiro opúsculo do
meu corpus se recollen al,
gúns anacos que escribín en
diferentes xornais e épocas a
mantenta de cousas e figuras ca,
toirenses: don Gelmiro e seu fi,
llo don Diego; as torres e o cura
do Oeste; o patriarcal médico
don José María Play; o malogra,
do músico Agustín !sorna, cur,
máns de Baldomero. T amén se
colleita meu Sermón da
wikingada, e o pregón da festa de
Santo Antonio, que finéi falan,
do do Ateneo do Ullán e dos seus
poetas, xa mencionados.
Precisamente a aparición diste
primeirq rollo, patrocinado -polo
Concello de Catoira, coincide
coa celebración do cincuentena,
rio do ventureiro Ateneo do
Ullán, no que tanto destacou
Luis Bouza Brey, o luminoso his,
toriador vilagarcián; cuxo filio
Gonzalo, ca sua recoñecida capa,
cidade organizadora, preparou o
congreso que conmemora tal fas,
to, inciado onte. Para o que con,
tóu coa fundamental axuda do
alcalde de Catoira, Alberto Gar,
cía, e a sua corporación; acollen,

on embargantes, a amizade
roáis célebre de lsorna foi a
que mantivo con Camilo José
Cela. Basábase na común raíz ulla,
nesa do narrador ~e La familia de
Pascual Duarte e do poeta de Cam,
panas de palo. Entre lria e Catoiia
apenas hai un par de legoas de dis,
tancia. Moitas vivencias e persoas
coñecidas de ambos os vencella,
han. Por exemplo, vivía en Catoi,
ra dona Manuela BQullosa, viuva
de Carril, ama de cría, voluntaria
e honoraria, deCamilo José.
T amén se daba a circunstancia de
que Baldomero era xeruo de don
Antonio Martínez de la Riva;
aquel doctor "que chegóu de San,
tiago de Compostela, chamado a
consulta a toda presa e en tren es,
pecial que mandóu poñer o abó"
T rulock, de Cela, para salvarlle a
vida ao neto; asegún relata o Pre,
mio Nobel en La cucaña, a súa di,
vertida autobiografía.
Se ben Cela e !soma deberon
coñecerse no Café Gijón, e foi
moi intensa ata que Camilo José
prefireu irse a residir en Mallor,
ca. Ata ise momento Baldomero
complacíase en ser o auriga do
seu paisán, o famoso novelista;
levándoo e traéndoo no seu co,
che extravagante polas
ma,
drileñas, de día e de noite; para
atender os seus compromisos
culturais, ou correr soadas farras;
terminadas as veces de modo ·
disparatado. lsto é, a disparos.

rúas

Coma sucedeu naquela ocasión
qúe recordou Cela, cando foi
entrevistado por Leguineche na
TVE. Houbo unha bronca tre,
menda nun cabaret, ou algo así,
que se rematou a tiros. Todos os
presentes botáronse ao chan,
menos Cela e !sorna. Ao cesar
os disparos e advertir a sua co,
mún impasibilidade, o nov~lista
preguntóu ao procurador,poeta:
-¿Por qué quedaches en pé?
-Porque tí tampouco t~1 aga,
chaches -respondeu Bald6mero.
-Eu fixeno por non manchar o
traxe novo. Hoxe estrenoo -ex,
plicou' o agora Marqués de Iria
Flav'ia.+

27

28

O Trinque

Os outros
O Venres, 7 de Setembro,
chega ás pantallas galegas a
última obra. de Alejandro
Amenábar, un dos máis importan~es criadóres' cinematográficos das novas fornadas es-

pañolas. Os outros conta coa
presenza da australiana Nicole
Kidman, unha razón máis para
achegarse ao cinema e resgatar a sensación de ficar chantado no asento. +
• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
que poderemos ollar na Estación Marítima. Xurxo
Lobato, Kin Matamoro,
Tatiana Medal, Manuel
Patinha, Mª do Carme
Chacón, Yolanda Ferrer,
Amadeo Gabino, Anto·
nio Galán, Ana Mª G.
Pan, Darlo Álvarez Bas·
so, Pedro Muiño, Gui·
llermo Aymerich ou os
irmáns Xoán e Salvador
Cidrás figuran entre os escolmados.

O grupo
gal ego
Bastantes

Uon estará
no
CARBAWÑO
o Venres 14
xunto con
Samesugas

e Zenzar.

Ahadin

A Coruña.

•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS

PREsTO VIVACCE

lEMEN
Baixo o subtítulo Na terra
da raiña de Saba a Fundación Barrié apresenta nas
suas instalacións esta mostra arqueolóxica sobre o Iemen pre-islámico, e que
mostra os mistérios das orixes dunha civilización que ·
floreceu ao Sul da Península Arábiga hai máis de
3.000 a.nos e cuxa mitoloxia xira arredor á figura bíblica da raiña de Saba. Declarada como Património
da Humanidade pala
UNESCO, a selección da riqueza arqueolóxica desta
rexión estará entre o s. VII
a.C. e o VI d.C. Até o 28
de Outubro.

É unha escola de música
que dará un concerto de
promoción do Camiño de
Santiago o Sábado 8.

Betanz:os
• EXPOSICIÓNS
SUSANA MURIAS

Na. Sala de Exposicións
Fundación CIEC, podemos
oll!J.r os seus gravados, augafortes e augatintas, até o
30 de Setembro.

•MÚSICA
ÜRQUESTRA
SINFÓNICA
A tlo Conservatório de
Melide, que xunto con
Druida Danza e o Coro
MiXto de Melide darán
un concerto, o Sábado 8,
dentro do ciclo Música de
Ci~.

•rEATRO
MOSTRA DE TEATRO
CÓMICO-FESTIVO '
Inaugurada co pregón do
actor morracense Celso Parada este pasado Luns, devenvolverase por distintas
prazas, ruas, ~ locais da vila
durante esta ;serna.na.

O Carba.lliño
•

i

•MUSICA '

EMERXENTE
O Venres 14 contaremos
coa actuación de Bastan·
tes Llon, Samesugas e
Zenzar ás 23 h. na Praza
, Maior.

Carral
•MÚSIC4
FESTIVAL
ALTERNATIVO
A Asociación Xuvenil Mil
e Pico celebra, este Xoves
6, unha nova edición <leste
festival que sempre se caracterizou pola actuación
de grupos de moi diversos
estilos e tendéncias. Este
a.no contarán con Zenzar,
rock galega desde Cerceda;
Diskatocan, ritmos ska
coruñeses; e Kusondolola,
reggae portugués. A partires das 23 h. na chaira do
Polideportivo de Paleo,
con entrada de balde.

A

ARTE DO GRAVADO

FLAMENCO E
HOLANDÉS DO s. XVI
Dos fondos da Biblioteca
Naeional, acoparemos gravados de artistas nadas antes de 1551; podemos contempla-la no Salón de Actos da Fundación Caixa
Galicia até Domingo 16.

BIENAL
UNIÓN-FENOSA
Case cento e medio de
obras entre pinturas, esculf~~as , fotografia, instal~
c10ns e montaxes part1c1pa.n nesta sexta edición da
Bienal de Unión-Fenosa

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OFTHE YEAR
Até o 31 de Decembro poderemos ollar esta mostra
fotográfica no Casa das
Ciéncias, froito do concurso
máis prestixioso de fotografia de natureza que existe
no mundo organizado polo
British Museum e a BBC
Wildlife. A colección amosa os principais prémios e
as mellores ima.xes de cada
sección.
UN SÉCULO
DE HISTÓRIA
O museu de Belas Artes
acolle un cento de fotografías que reflicten a vida española desde hai cen anos
a través da ima.xe. Despois

Ópera, ás 20:30. O Venres
7 interpretaranse obras de
Donizetti, Verdi e Bellini,
da man do director Giulia·
no Carella e a soprano
Mariella Devia. O Xoves
13 baixo a dirección de
Víctor Pablo interpreta.rase o llI acto de Die Walküre
de R. Wagner.
•TEATRO

de estar a mostra no Reina
Sofía chegan a Galiza con
traballos de López-Modé·
jar, Manuel Santos, Vir·
xílio Viéitez, Manuel Fe·
rrol, ou máis acruais como
Koldo Chamorro, Xurxo
Lobato ou Cristina García Rodero que reflicten a
vida actual. Cenários, costumes e protagonistas dun
século en ima.xes.
•MÚSICA

ÜREI BABAR
A banda rock coruñesa estará o Sabado 8 no Mardi·grás ás 22:30 h. con entrada de balde. E o Sábado 15
será Kane, tamén rock da
cidade ás 22:30, por 400
pta.
VERDI E O XIX
Cuadroxésiman bna edición <leste festival de ópera
que se celebra no Pazo da

TODO PúBuco
A Escala de Circo La Are·
na levaraa a cena o Mércores 12 e Xoves 13 no teatro
Rosalia de Castro ás 20:30 h.

Carinendolores,
á esquerda,
dará un
concerto
o Venres 21
en FENE

Fene

xunto con
Ruxe Ruxee

•MÚSICA

Alberto
Mbundi.

CARMEN DOLORES
O Venres 21 dará un concerto no que tamén van
participar os Ruxe Ruxe e
Alberto Mbundi.

Ferrol
• EXPOSICIÓNS
RUBÉMDARIO
RODRÍGUEZ
O xove artista de Fene,
mostra os lenzos coa sua
pintura nos loca.is da Fundaf om Artábria (Madalena
31) até o 20 <leste mes.
lRRUPCIÓNS
A nova xeración de artistas
ferroláns de Belas Artes
ten o seu espazo no e.e.
Carballo Calero. Até o
Mércores 19 Paula Anei·
ros , e desde o 21 de Setembro até o 1O de Outubro
poderemos ollar as obras de
Carmen Bellas.

Na ferro

da raiña
tleSabaé
o titulo da
mostra
arqueolóxica
sobre o
lemen pre-

islámico que
podemos
ollar na
Fundación

Barm

da CORUÑA.

ARco
No C.C. Torrente Ballester
teremos até o 21 desee mes
obras dos fondos desta fundación.
• LEITURAS

Ü GALEGO (1M)POSfVEL
Este Xoves 6 a partir das 8
e media do serán, será

británico castigado no Panamá recruta a un xastie para
montar uoha rede. Esre últ:imo, abrumado palas débedas
e con fértil ima:xinadón, fá1.;i,Ue dunha "oposición silencio$a" e dunha imtnente
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A.s N:osas. M.·' usieas

Ciclo organizado pola Asociación
de Músicos en Língua Galega
(AMELGA) en colaboración con Caixa Galicia e do que poderemos disfrutar en RIBADÁVI.A, na Alameda Pista Picusa ás 22 horas <leste Xoves 6 baixo o título de A Forza da
Palavra con Marisol Manfurada,
Cinco Talegos e Non Resident; o
Venres 7, será en ÜRDES, na Ala-

•MÚSICA
CLAVICÉMBALO
Setembro é o mes que este .
local adica á xente de Lugo que loita pola cultura.
Este Xoves 6, acolle unha
noite de hip hop; o Venres
7, ocúpano Los Gansos,
grupo indie entre grungepower e rock-punk; o Sábado 8 toma o relevo a
formación de folc tradicional A Volta do Agro; o
Martes 11, será o grupo de
folc-fusión Pohemia; e o
Mércores 12, volta o folc
tradicional da man dos
Miñotos.

meda ás 23 h. e co epígrafe xenérico
de Voces Novas que esconde as actuacións de Tino V az e Paloma
Suances; o Sábado 8, tócalle a vez
a MELIDE e o rock de Amaghua,
Dinkin'Tinto e Túzaros; tamén o
Sábado 8, en XINZO DE LfMIA,
poderemos disfrutar das voces de Ti·
no Vaz e Paloma Suances; o Martes 11 no BARCO DE V ALDEO-

Fundac;:om Artábria.

~ Valentim

Rodrigues

Forcarei

fagim

presenta o
seu libro

• EXPOSICIÓNS

Ogalego
(im}pasível
na

ETNOGRÁFICA
O Centro Etnográfico Terra de Montes de Soutelo
mostra peno de un milleiro
de pezas etnográficas da co-

Funda~om

.Artábria de
FERROLo

este Xoves
6.

marca.

Lugo
apresentado polo seu autor,
Valentim Rodrigues Fa·
gim, este volume editado
por Laiovento no local da

• EXPOSICIÓNS

Os ROSTOS DO TEMPO
Título da mostra de escul-

RRAS podefemos escoLtar o rock de
Sensacha, Acceso Denegado e
Túzaros; o Mércores 12, en RIBEIRA, poderemos bai1ar e divertirnos coa música tradicional de A
Volta do Agro, Pandeiromus e
Carunchos; e o Venres 14, no
. CARBALLIJÍÍlO, ternos a música
enerxética de Bastantes Llon, Sa·
mesugas e Zenzar. +

tura cerámica de Alfonso ' de Galiza exibe oito réplicas
Otero Regal que podemos
de instrumentos medievais.
ollar na Capela de Sta. MaAté o 30 de Setemhro.
ría,. dependente do Centro
de Artesanía e Deseño de
PICASSO. LlRÁMICAS
Galiza . Durante este mes.
O xén io w mpeu tamén
nesta 'filaneira de expresar
TENDÉNCIAS
a sua arte os moldes estabeAté fi.nais de mes poderelecidos para criar unha cemos ollar na Taberna da
rámica libre, nova e dun
Cot1a {Praza do Campo)
imeso poder de sux,estión,
esta exposición que leva
no Centro de Artesanía e
como subtítulo Acuarelas
Deseño de Galiza.
de Wily.
PINTIJRAS GALEGAS,.
Os ALBORES DA
Colectiva na que poderemos coñecer algunhas
EsPAÑA MODERNA
obras de artistas como LaO obradoiro e arquivo de
xeiro ou Sucasas, até o
documenación musical do
Venres 7 na Rua Nova.
Centro de Artesania e Deseño

z~

<{

-

·ºoe.

positivas e a guitarr~ de
Alberto Silva.
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• EXPOSICIÓNS
XURXO ALONSO
A sala Lembranza escolleu a
mostra deste artista de Vilagarcia para inaugurar o seu
novo emprazamento na rua
Castelao. A sua mostra de
pintura, baixo o nome de
Cidades, pretende trasladar
as diferentes "almas" das cidades, que como nós teÍíen
diferentes personalidades.

MeUde

Ord.es

•MÚSICA .

•MÚSICA

ROCK: EN GALEGO
O Sábado 8, na Praz.a das
Coles ás 22:30, contaremos
coas bandas galegas Amag·
húa, Drinkin' Tinto e
Túzaros.,

VOCES NOVAS
Tino Vaz e Paloma
Suances actuarán o Venres 7 na Alameda ás 23 h.

Mondoñedo

• EXPOSICIÓNS

Ourense

ANTÓN FAILDE
No Ed.ifício Simeón, na sala
de exposicións Caixanova e
CORO PADRE FANEGO
· na Escola de Artes que leO Sábado 8, na Casa da
va o nome do mesmo, hai
-cultura, actuación deste
unha exposición homenagrupo portugués.
xe á obra deste artista.
•MÚSICA

N i.g~
ra_
"~n_
: _ __

O u.r ol

• LEITURAS

• EXPOSICIÓNS

ARR.OUTADAS
POÉTICAS
O Venres 7 no bar Patos
(Praia de Patos) vai ter lugar un recital poético-mus ical no que participarán
Xoan Davila, Miguel
Valverde, Laura Sáez,
Daniel Landesa, Noli
Moo, Lara Domínguez e
Isaac. A poesía é convertida nun espectáculo audiovisual, no que entran día-

TORQUES
Mostra fotográfica no Museu Provincial. Pódense
concertar visitas no telf.

982 559 109).

Pontecesur·es
•TEATRO

FALCATRUA
As aventuras de Pepin o

LIBROS DE TEXTO PARA O BACHARELATO

Bacharelato

LINGUA E
LITERATURA
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pelegrin será a obra que este teatro de títeres cenifique o Venres 7.

UJ
1U)
UJ

Conv-oeatórlas

Cl
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Pon.t:evedra
• EXPOSICIÓNS
Suso BASTERRECHEA
Mostra as suas obras, baixo
o título Levanté frágiles estructuras para mi comodidad ... a partir dÓ Venres
7, e até o 23 de Setembro,
no Espazo para a Arte de
Caja Madrid (Praza de Sta.
Mar'ia).
• FEIRAS

Gillian
Wearing
continua coa
sua mostra
fotográfica
noCGAC de
SANTIAGO.
•

DoCoouMELO
GALEGO CULTIVADO
A Praza do Teucro serve
de cenário para esta feira
que _ten como obxectivo
o fomento do consumo
do cogumelo cultivado
para o que promove distintas actividades, ademais da exposición .e
venda, como a produción
infantil de sacos: no que,
por un prezo simbólico,
as crianzas poderán
plantar o seu próprio saco de cogumelos, levalo
a casa e coidalos ao tempo que aprende a cultivalos; Caza do Tesouro: dirixido tamén ao público
infantil, e na que distintas equipas buscarán un
tesouro pola Zona Monumental; Pequena exploe tación para explicar
cad e a de produción; Degustación; Concurso de
Cociña; e Rota do Cogu- melo por distintos estabelecimentos hosteleiros
da cidade. O Sábado 8 e
Domingo 9 de 11 a 14:30
e de 17:30 a 22 horas.

PRÉMIO ARUME DE POESIA
PARA CRIANZAS
Poderán participar persoas de calquer
nacionalidade con textos escritos en
galego que deberán enviar, xunto con
, 3 cópias, á fundación Xosé Neira Vilns,
Gres, Vila de Cruces, 36587, Pontevedra. As obras levarán un título, que tamén debe constar nun sobre separado
onde figuren os dados do autor. O prázo de admisión de orixinais remata o
30 de Setembro e o prémio, cunha dotación de 250.000 pta. , concederase
polo mes de Novembro. Para informarse pódese chamar ao telf. 986 688 806.
ÜNIVERSIDADE
POPULAR-ESCOLA DE VERÁN
DE CORCUBIÓN
O CEIP Praia Quenxe acollerá, do 25
ao 28 de Setembro, un programa dentro do marco da renovación pedagóxica que abranxe cursos e obradoiros para docentes de infantil a secundária ou
para calquer persoa interesada nos temas educativos, entre os que destacan
os obradoiros de re.pux'ado, cestaria,
máscaras. Para os cativos de entre 4 e
12 tamén haberá actividades de balde:
obradoiros de pin~ra, papel, traballos

manuais variados, etc. Máis información nos telf. 981 747 443 / 745 400.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
FESTA DA FABA
O concello de Lourenzá organiza a V
edición deste prémio que versa sobre
os traballos e ofícios no concello. Poderase participar cun mínimo de 4 e
máximo de 8 fotografias relacionadas
co tema: madeira, agricultura, afiador,
etc. Serán inéditas, non premiadas
noutros certames, en branco e negro
ou a cor e cunhas medidas entre
18x24 ou 24x30. Non deberán ir
montadas nen reforzadas sobre cartolina, tampouco con "passepartout" nen
enroladas. Ao dorso de cada unha faranse constar os dados de autoría e entregaranse, antes do 21 deste mes, no
Concello (praza do Conde Santo s/n,
27760, Lourenzá - Lugo). Ademáis da
exposición das obras, haberá un prémio á série fotográfica de 70.000 e outro á fotografia de 30.000. Máis información no telf. 982 121 006.
V ENCONTROS PARA A
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Organízaos o Arquivo de Planificación

e Normalización Lingüística-Centro de
_Documentación Sociolingüística, para
o 25 e 26 de Outubro, en Compostela,
nos que se abordarán estes blocos temáticos: presentaclón do informe de
política lingüística e normalización na
Galiza; análise da política lingüística
na Unión; análise de experiéncias e recursos da língua. Entre os obxectivos
do encontro pret~ndese afondar no debate, contribuír á formación nos eidos
da planificación e dinamización e seguir a ser un ponto de reflexión e análise para quen desenvolve o seu traballo
neste eido. Para inscripcións e máis información contactar con Susana Mayo
no CCG: apnl.ccg.@xunta.es ou no
telf. 981 569 020.

SEMINÁRIO
DE GRAFOLOXIA ANALÍTICA
Desenvolverase o 15 de Setembro no
centro de servizos sociais do Concello
de Poio e servirá de introdución a esta
técnica que interpreta ·a escritura e a
expresión xestual como transposición
simbólica da personalidade, condura,
motivacións, etc. O que se pretende é
un achegamento reflexivo a estes fundamentos que se fará mediante exem-

ven os seus traumas, etc.,
Wearing lémbranos que o
papel da arte consiste en
potenciar a nosa percepción
da, realidade, en pon en dúbida a nosa aceptación do
convencional, os nosos tabus e o noso xeito de mete~
en compartimentos ao
mundo que nos rodea. Até
o 7 de Outubro no CGAC.

a

• EXPOSICIÓNS

MARIA ÁLVAREZ
As suas pinturas do 2001 están expos~ na galería José
Lorenzo até o 19 de Setembro. Máriaalvarez67@hotmail.com~

•TEATRO
TANXARINA
O coñecido grupo galego
de títeres representará a
obra Titiricircus este Xoves 6.

Rianxo
• EXPOSICIÓNS

As IMAXES
DECASTELAO
Na Casa do Coxo' poderemos ollar esta mostra até o
Domingo 16.

Ribeira
•MÚSICA
TRANCE
TRADICIONAL
O Mérco~es 12 na Praza
do Auditório ás 22:30 tocarán os grupos da AMELO A A volta do agro,
Pandeiromus e Os Carunchos.
~

Sant1ago
•CINEMA
CICLO ISRAELITA
Vense celebrando no Salón Teatrq e ainda podemos ollar, este Xoves 6,
Fiebre de Pesaj; e g Venres 7, Kadosh.

SAFARI FOTOGRÁFICO
ACORRUBEDO
A A.C. Alexandre Bóveda da Corufia
informa que está aberto o prazo de
inscripción para este safari que se celebrará o Domingo 23 de Setembro.
Para inscriberse pódese pasar polo local da organización en Linares Rivas
49, 12 de 18 a 20 horas ou chamar ao
telf. 981 244 355 no mesmo horário.
XIV EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL CANINA
GALEGA
Celebrarase no Recinto Feiral de Cotogrande, en Vigo, o Sábado 15 e Domingo 16 <leste mes, organizada pola ·
Sociedade Canina Galega, e aqicada
monograficamente ao Bulldog. E proba clasificatória para o Campionato
do Mundo de Agility (xufza especialista: Judith Daws, de Inglaterra) e haberá pémios en metálico para o mellor
exemplar absoluto de razas ibéricas
(xuiz: Carlos Saevich). •

podemos coñecer na Casa

das Artes.

•MÚSICA

Os Quinquilláns
O grupo de animación teatral infantil
levará a obra A Noite por distintas vilas
do país. Entre elas atopámolos o Luns
10, no CARBALLIÑO; o Sábado 15,
en PONTEVEDRA; e o Martes 25, en
FORCAREI.•
·

plos prátkos. Para participar ou informarse pódese charmar ao telf. 986 872
401 ou visitar a páxina electrónica
http://peso.wanadoo.es/merlino.

}ORDI EsTEVA
Co gallo do 50 aniversário
do Museu das Peregrinacións,
poderemos ollar a mostra
fotográfica deste artista, que
baixo o título Viaxe an país
das almas, estará neste lugar até o 30 de Setembro.
XURXO ROMERO
Mostra as suas pinturas no
pub M9dus Vivendi até o
Venres 7. Antón Chivú fa¡
o próprio na cafetaria Rua
Nova. O mesmo sucede con
David Baleirón Soñora
que colga os seus lenzos na
cafetaria do camping do
Monte do Gozo. Ou os gravado de Rebeca López
Nieto no pub Agarimo. Como tamén podemos ollar-as
paisaxes venezolanas de
Gabriel Anido Pérez- no
restaurante La gran sabana.
Por outra banda, Carlos
Pardo mostra os seus paisaxes urbanos, acn1icos e óleos no pub Pepq_,a Loba.

ÁNGEL ÜRCAJO
No Museu do Pavo Galega
ternos unha mostra antolóxica do pintor madrileño,
até o Sábado 8.
ALBERTO CARNEIRO
Até o 30 de Setembro poderernos visitar a sua ·obra
no CGAC. Dentro da revisión sobre figuras fundamentais da plástica portuguesa, apreséntase, por vez
primeira no Estado, unha

retrospectiva do artista a
GILLIAN WEARING
través dunha escolma dunA complexidade das relahas trinta obras que abrancións humanas é un dos texen máis de tres decénios . mas centrais desta artista
e refliten as evolucións do
británica, que no 97 gañou
artista, a sua identificao prestixioso prémio Turción estética coa fusión do
ner. lnspírase nos formatos
corpo e a natureza, a paidos documentais de T.V. e
saxe como lugar de relemos programas de confesións
branza, aproximacións ás
apoiándose na fotografia e
ciéncias orientais, etc. Un
no vídeo para explorar os
longo proceso de transforaspectos máis íntimos .das
mación da natureza na arrelacións entre as persoas. •
te que se mostra mediante
Proporciona o retrato dalintervencións na natureza
guns aspectos da vida conna que o corpo se fusicma
temporánea ocidental. Con
con esta dunha forma esretratos de alcólicos, sen
piritual.
teito, personaxes que reví-

VIENA,
CIDADE DE MÚSICOS
II Ciclo de lied que se realiza no teatro Principal. O
Sábado 8 ás 21 h. interpretaranse obras de Haydn,
Schumann e Schubert, da
man da mezzosoprano Bernarda Fink e Roger Vignoles ao piano.
ST. GERMAIN
Dentro do ciclo Viva o Milénio, este Xoves 6 no PaviUón Multiusos de Sar a
partir das 21:30 horas e co
DJ Agua como invitado.
•TEATRO
NINGUÉN
CHOROU POR NÓS
Obra de Miguel Sande,
VIII- prémio Rafael Dieste,
dirixida por Paulo Rodríguez e cenificada, no teatro
Principal, por Teatro
Bruto, este Xoves 6 e Venres 7 ás 10_da noite.

Vigo
•CINEMA
EsTREAS EUROPEAS
' RECENTES
Ciclo_dentro do que podemos ollar, o Martes 11,
The king is alive, de
Kristian Levring (Dinamarca-Suécia, 2000); e ~
Mércores 12, Mía eoniotita ke mia mera I A eternidade e un d.ia, de Theo
Angelopoulos ( Grécia,
1998). No Auditório de
Caixanova ás 20:30 h.
LEAVINO LASVEGAS
Alecrin oferece o ciclo de
cine-fórum A sexualidade
das mulleres a través do cine
na biblioteca-centro de documentación. O Mércores
12 proxectarase esta fita do
director Mike Figgins.

• EXPOSICIÓNS
ANTóNIO ABAD
No Camiño, mostra que

•MÚSICA

St. Germain

estará este
Xoves 6 no

GALLYGOWS
En concerto o Venres 7 no
Iguana Clube con entradas
a 1.000 pta. en Elepé, La
Columna, Oiskópolis e Tipo. Gallygows tocan o ceo
cos seu novo traballo, Give
it to here, resultado do encontro dos irmáns Eduardo
(ex Parkinson OC) e de
Alberto Hemández e Álex
Loscos ( tamén antes en
Parkinson OC e The Libs)
coa axuda, na produción,
de Jon Auer (The Posies e
Big Star).
MICK 0' BRIAN BAND
Dentro do ciclo As músicas
faladas, no Teatro-Sala de
Concertos do CC Caixanova o Venres 7 ás 22:30 h.
organizado polo Concello.

Lisboa
• EXPOSICIÓNS
ARTE ROMÁNICA NA
GALIZA E PORTUGAL
Dentro da colaboración
entre a Fundación Barrié e a
F'l{ndación Cal.ouste Gulbenkian de Lisboa, podemos
contemplar, na sede desta
última e até o Domingo 9,
esta interesante mostra sobre o románico, que tivo
un extraordinário desenvolvimento, tanto no noso
.pars como no viciño, dando un conxunto excepcional de construcións, esculturas, manuscritos iluminados e pezas de orfebreria, se
ben a disparidade do contexto no que se produce o
asentamento e difusión,
explica a diversidade de
manifestacións e a distinta
evólución.

Pavillón
Multiusos de
Sarde
SANTIAGO.

A obra de
Miguel
.Sande,

Ninguén
choroupor
nós, será
representada
en Santiago •
polo Teatro
Bruto o
Xoves 6e
Venres 7.

'
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Anúncios de: balde

Band
toca no

• Cal::1aleiro de 57 anos oferécese
para coldar ou acompañar persoa
malor. Experiéncia, boa cultura xeral,
coñecimentos de cociña, francés, italiano e portugués. Telef. 666 623190.

Teatro-Sala
de Concertos

doce
Caixanova

en VIGO
oVenres 7.

• Véndese casa de pedra con terreo
(5.000 m2 ). Zona de Lugo. Telf. 608
988 669.

cidade, entre eles a Casa Serralves, onde hai instaladas

Porto
• EXPOSICIÓNS
PORTOCARTOON
As pontes son o tema prin cipal nesta IIl edición. Os
distintos sentidos que ten
esta palabra mobilizan aos
historietistas d e todo o
mundo. No Museu Nacional da lmprensa até o
30 de Setembro.
SQUATTERS
ÜCUPA~ÓES
Reune proxectos de 43 artistas mozos, cada un deles
ocupando diversos espazos da

16 obras. Esta· iniciativa xa
tivera lugar en Rotterdam, e
moitos dos artistas volven
participar nesta ocasión con
obras disitintas adaptadas á
própria cidade. Por toda a
cidade, locais ou edifícios
cunha vida própria surxen
asi modificados e recontextualizados, nunha relación
metafórica de apropriación
e transformación da realidade que se afasta da tradición
do squatting, é dicer, da mera ocupación dos espazos, tal
como eles existen e en función dunha finalidade específica. A té o Domingol6.+

ARede

• Buscamos compafielro ou compañeira para compartir piso na Coruña, zona do Peruleiro (a carón de Riazor). A renda é de 18.000 pta./persoa.
Moi bon estado e compañia agradábel. Telf. 606 018 441ou981 431
067, preguntada por lago ou Sabela.
• Búscase persoa non fumadora para compartir piso en Lugo. Calefacción, televisión, vídeo e electrodomésticos do trinque. Telf. 982 253 519.
• Ques Ir ao AB2001 desde Gallza?
É moi sinxelo. En autobus desde A
Coruña por 9.500 pta. ida e volta. Máis
información en www.babum.com/viajefib ou nos telf. 981 224 362 / 981
236133.
• Olalll Somos "O Jarbanzo Negro", grupo de música integrado
por galegas, alemáns e extremeños.
Viaxamos por todo o mundo coa nosa música e traballamos tamén no
mundo do teatro-circo. Buscamos
unha persoa galtelra con experiéncla e ganas de aventura. Anímate a
contactar con nós no 629 062 937.
• Estás soa ou só. lnteraccionate
con nós. Grupo de auto-axuda e
amlzade. Telf. 658 655 472.
• Oferecese c.ondutor de furg~>neta
ou repartidor con experiéncia para
toda Galiza. Manuel 616 354 911.
• Vendo Enclclopédia da Arte Universal "Summa Artis", de Espasa
Calpe, completamente nova e cos tomos platificados. Prezo e condicións de
pagamento a convir. Telf. 600 717 628.

REDES EscARlATA

www.redesescarla-ra.org

• Turismo na Ribelra Sacra. Alúgase casa de dous andares e garaxe
por tempadas, en Nogueira de Ramuin. Telf. 986 376 022.

As tecén nadas Redes Esc.-arlau xa
cont:an cunha páx:ina eiectr-Onica de.
moi boa daboraci6n. Na mesma d~
den o seu .m~ifesro do 25-de Xullo :r
prol da Repu'bllca galega. induen no-

• Alugarla cuarto grande a moza
ou mozo nacionalista en Lugo, con
televisión e vídeo. Bon prezo. Aceña
de Oiga telf. 606 966 821.

vidades, infonnoción sobre os ootn.pO-'
ñentes, aspectos cultura1s. Líga:Wns- e

correo. Unha parte mínima ai.nda está
en construci6n.•

z
los en Vigo. Telf. 639 446 271 (Mónica).
• Vendo furgoneta Ford Transit 6409, 11 anos. Sen tarxeta de tansporte. 650421771.
• Busco casa lndependente com
finca fechada para alugar pela zona
de Tul ou aforas de Porrinho. lmprescindível admitir cam. Teléfones de
contacto 986 603 973 I 636 566 155.
• Santiagués de 30 anos, residente
en Vigo, desexa coñecer mozas de
ldade semellante para amizade.
Telf. 658 655 472.
• Camisola coa legenda "Um outro
mundo é possível" impressa a tres
tintas sobre fundo de várias cores:
azul, cinzento, castanho, verde ... Talhas M, L, XL e XXL. Pre<;o: 2.000 pta.
gastos de envio inclufdos (paquete
azul de Correios con entrega a domicflio). Encomendas a Funda<;om Artábria, Apdo. 570, 15.480 - Ferrol.
• Buscamos violinista, segunda
voz vemlnlna e frautlsta para gravar
disco. Razón no telf. 677 229 434.
• Xa está á venda a Unldade Didáctica do Museu do Povo Ga/ego
adlcada aos cantelros, de Isabel
Méndez Loxo e con deseños de Xoán
R. Marin Martínez.
• Sessóns de música céltlga para tocar en baiucas, tascas, festas e outros
actos sociais. As persoas interesadas
poden chamar ao telf. 981 560 159.

• Á venda o caderno: "Achegamento a Segunda República en
Ordes. Artigas, documentos orixinais, denúncias ... Por cen pesos
máis gastos de envio. Pedidos a :
AC "Obradoiro da História" Apdo. 42
- 15.680, Ordes.
• Merco ou troco plns de temática
nacionalista de calquer tipo: políticos, sindicais, de bandeira (estreleiras), culturais, etc. Especialmente interesado nos pins das distintas federacións da CIG. Chamade ao telf. 981
57 4 635 ou ben mandar mensaxe a
mesiasgali:?:a@hotmail:com .
• Alúganse cuartos na zona da Praza Roxa en Compostela. Noites ou
meses completos. Telf. 617 065 527.

• Lantania estrea nome e endere• Búscase persoa para cuidar caba-

Pola liberdade
A loita antifranquista
de Luís Costa
JUAN GARCÍA DURÁN

da Memoria
Colección Fard e1

zona web (www.lantania.coml. Xa

está na internete a nova edición.
Ademáis edicións antigas e foro. Expresa a tua opinión.
• Profesor de formación vial. oferécese para traballar en auto-escalas .de toda España. José. Telf. 913
760 723.
• Vendo taberna-pub folc funcionando, a 5 Km. de Bueu, casa de pedra restarurada, calefacción, amoblada, terreo de 500 m2 e manancial.
Telf. 600 717 628.
• Particular vende Cllo 16 V do ano
1992, impecábeL Razón no telf. 981
128 630 polas noites.
• Vendo remolque-tenda. Bon estado, catro prazas. Telf. 986 243 870

• Selos novas, con ou sen goma, usados
mundiais e tarxetas telefónicas novas ou
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP,
COU, maxisterio, leitura Vendo baratos.
Jose. Apdo. 32 004, 28080-Madrid.
• Xa está en rede a séptima edición
do Bulletrm Onda Nada, magazine
electrónico de cultura e actualidade,
http://bulletim.tripod.com.
• Vendo forno xlratórlo, para panadaria ou confitaría, de catro metros de diámetro. Dous anos de uso,
en perfecto estado . Funciona con leña ou fuel, incluido mecheiro. Telf.
650 069 438.
• A Asociación Cultural Obrado/ro da Histórla publlcou un tríptico
e marca-páxinas para comemorar o
VIII cabodano da morte do crego
nacionalista Mancho Valcarce. Os
interesados en recibilo, de balde,
poden solicítalo a: Asociazón Cultural "Obradoiro da História", apdo.
42, 15.680, Ordes.
• Véndese piso na Travesla de Vigo (Vigo) de 111 m2 , todo exterior, alto, luminoso, 3 cuartos, 1 despacho,
cociña nova, calefacción individual,
garaxe e trasteiro. 18,6 millóns. Telf.
986 378101.

• A peña deportivista Pardo de Cela
tén á venda camisolas, puchas... Máis
información no local social: Bar San Pedro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo).
• Alúgase casa amoblada por tempadas na Ribeira Sacra (Nogueira
de Ramuin). Telf. 986 376 022. •

No co~~zó~ de Galicia .
Viaxe polas terras
de Chantada e A Ulloa
XUUO VAJ.CÁRCEL

Colección As Viaxes

~
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Medran as celebracións históricas como citas de atractivo turístico

Póñame unha de celtas con algo de medievo!
*A. ESTtVEZ

Tivo que chegar unha segunda quenda de traxes ás tendas
de Pontevedra para -atender a
demanda dos viciños que querian alugalos. Uns queren ir de
cabaleiro, outras de dama da
corte, menos de mendigo e taberneira. A Feira Franca de
Pontevedra converteu o Sábado 1 de Setembro a zona
vella da cidade nun escenário
a cabalo entre o século XV e
o XVI. En Ribadávia os traxes
longos para elas e curtos para eles luciron tamén polo
bairro ~ntigo na Festa da lstoria o mesmo dia. Dous exemplos de festas históricas, do
desexo da xente por mergullarse na máquina do tempo.
Ribadávia, Catoira, Moeche, Macada, Xinzo de Límia, Celanova,
Xunqueira de Ambia, Noia, Setanzos, Moeche, A Coruña ... Unhas para afeizoados ao medievo;
outras poténcian a brutalidade de
viquingos, romanos ou celtas. Pero a quen non lle gosta colocarse
un bon traxe e ser protagonista
do pasado? En Xinzo os populares, con Xose Luís Saltará cabeza, vestíronse de romanos e non
puideron evitar a nostálxia por
aqueles tempos nos que un dedo
decidia a vida dun coitado. Saltar,
case como un César, con Isaac
Vila ao lado, saudaban ao xeito
· dos romanos, ainda que algun
confundira este levantamento de
brazo cun saúdo, tamén historico,
pero máis recente. A rapazada de
Xinzo optou por transformarense
en celta, e o conflito xeracional e
político do século XXI, transladouse ao pasado.

Na imaxe, a Feira Franca de Ponteveclra, que na sua 11 edición recebeu milleiros de visitas. Abaixo, a Festa da lstória de Ribadávia.

Doce anos leva celebrándose a
Festa da lstoria en Ribadávia,
desde que desaparecera no ano
1868, e ali concorda a indumentária dos rexentadores de postos
de venda e visitantes. Ir vestidos
de época non é obrigatorio, pero
suxírese. Asimesmo os viciños
que queren parti.cipar dos concursos e da venda de produtos
como as rosquiñas, o viño e os
licores, teñen que someterse a
unha normativa e producir unha
cantidade de abondo. Hai que
ter en conta que ao redor de
70.000 persoas acuden cada
ano a esta celebración, na que
non circulan as pesetas, mais
Proba de que as feiras medie- - . non polo euro, senón pala vixénvais gostan está na sua recupecia durante unhas horas. do maración na Coruña, Pontevedra
ravedi : Nos postos non lle acei;....
tarán out~a moeda. Para que toou Setanzos, onde quen tivera
. un mínimo inxénio que vender · do sexa redoncfo, a coordenado. facia o seu particular Agosto. A
ra organizadora traballa moitos
afluéncia de visitantes produciu
meses para unha festa histórica
a venda de pfodutos tan réla<:io-. que xera ao redor de cen millóns
nados co medieval, co"mo gorros · de pesetas de movimento na vide cores e compact9s en versión
pirata. Na cidade do ,,Lérez coic. dan os detalles, xa que á mínima, algun que outro rexentádor
de posto, no médio da ceramica
medieval, agacha uns pins das .
equipas de futbol. Unha cousa é
que, se vai sol, algunha dama de
corte opte polos lentes escuras,
e outra ben diferente vender
souvenirs a baixo prezo aproveitando a clientela potencial.

t ...

Desexos
máis que verdades
"A verdade é que as veces é de
risa. Proliferan festas que non tañen nengunha relación cos feitos
históricos. Non é que eu sexa anticelta, pero toqas estas celebracións con rituais, deuses, etc,
son unha broma. O que fai a xente é proxectar seu desexo de
que a história tivera acontecido
desa maneira. Estan de moda os ·
celtas, os xudeus; estas festas
funcionan como un reclamo turístico", sinala o historiador Anselmo López Carreira, autor do traballo A cidade medieval galega.

o

la .. "O risco estriba en que os visitantes coidan que aquilo estaba cheo de xudeus, que non é
asi. Chegan ao bairro medieval e
atópase cun cartaz que pon barrio judío. O pasado ano na Coruña a feira medieval celebrouse
baixo o título "mercado medieval
y del siglo de oro". É a proba ·da
falla de rigor, supoño que se un
señor da época visitara este
mercado pareceríalle moi exótico", sinala López Carreira.

Etnografia contemporánea
Toman boa nota noutros pontos
do país á hora de organizar ce1e b ración s do pasado como
Noia e Narón. Neste último concello, concretamente na parróq uia de Sebes, celebraron o
Domingo 2 de Setembro a tercei ra edición do Oenach
Céltico. Ali expuxéronse como
restos etnográficos vellos obxectos doados polos viciños, in-

cluídas planchas manuais, aparatos de rádio e caixas rexistadoras de primeira xeración. Todo vale, desde un denominado
xantar castrexo até unha demostración de deportistas bascas de levantamento de pe~ras.

O historiador Anselmo López
Carreira prefire ás festas gastronómicas, asegura que os alimentos que se poden degustar
son reais. "Esta ben que a xente quera divertirse, pero ás veces dame que pensar que algunhas destas festas buscan a
ocultación da história do país.
Realmente poderíanse organizar do mesmo xeito festas, pero
con maior seriedade", sinala. En
calquer caso, estas citas de inspiración turística estanse a converter en fervedoiros de xente
que, por un dia, decide introducirse na máquina do tempo para, asi, esquecerse do presente
e recuperar un pasado ideal.•

OPP
contra a
xerontocracia
MANuEL CIDRÁS

L

o~o da decisión dos orga,
n1smos competentes , e
dicir, do Sefior Presiden,
te, o PP vén de facer públicas
as súas listas electorais para as
próximas autonómicas. O
asunto é de interese acuciante,
a xulgar polo despregue de es,
pacio nos medios de comuni,
cación, especialmente os de ti,
tularidade pública. Xunto coas
imaxes dos afortunados destá,
canse, coma novidade, os cri,
terios de elaboración das listas.
O primeiro é a idea de renova,
ción, que sempre dá moi ben
en campañ a, mesmo entre os
que aspiran a continuar gober,
nando. Ren ovación non signi,
fica camb ios n os programas,
nin nas ideas ou nos talantes,
senón nos candidatos, de feito
que as persoas non estean sem,
pre nos mesmos cargos. Sem,
pre é renovador que os que se
adican á polf tic a pasen dun
cargo a outro, aínda que sexa
dun Consello de Administra,
ción a un Consello da Xunta,
por aquelo de achegarse á so,
ciedade civil.

Pero o que máis chama a aten,
ción dos cr iterios que se fan
públicos sobre a elaboración
das listas é o de evitar a xeron,
tocracia. C hama a atención
por razóns tan obvias que re,
sulta de mala educación seren
mencionadas. Eu non as men,
ciono porque me dá algo de
reparo ver os candidatos pre,
sentando en televisión certifi,
cadas médicos de que están
ben conservados.
Ben se ve que estamos en
campaña cando un partido
coma o Popular de Ga licia fa¡
alarde de combater a xeronto,
cracia mentres está litera l,
mente nas mans dunha per oa
tan ben conservada que está
disposta a ofrecer o seu cierra,
deiro servicio a España cvi,
tando que veña o coco ao feu,
do e lectoral galaico. Mellar
era estar calados porque, en
condicións normais, a idade
dos candidatos n on debe ría
ser noticiable. Nin para os ve,
llos nin para os novas. +

V oLVER AO REGO

A

znar bufaba contra o
rei de Marrocos por
culpar as máfias espa,
ñolas de traeren os imigrantes
através do estreito de Gibral,
tar. Poucos dias antes o pró,
prio Ministério do Interior dá,
halle a razón a Mohamed VI.
Todas os detidos por tránsito
de persoas eran europeus. Nas
rendas de náutica andaluzas

