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ESTA-SEMANA 
ANOSATERRA 13 DE SETEMBRO DE 2001 

Un ataque combinado en Washington e Nova York, por médio de avións 
comerciais suicidas, produce miles de vítimas 

O máis cruento bombardeo na história 
sobre os Estados· Unidos desata 
unha imprevisíbel ,crise mundial 

-0- G. LUCA - XAN CARBALLA - CtSA"R LORENZO - H. VIXANDE 

O 11 de Setembro de 2001 marca un antes e un despois na política mundial contemporánea. Un ataque 
terrorista por médio de dous avións comerciais, secuestrados e pilotados por un comando suicida, destrui
ron as Torres Xemelgas de New York, que se derrumbaron con estrépito diante dos ollos do planeta, hip
notizados polas televisións que transmitiron en directo todos os acontecementos. Aos poucos minutos 
sóubose doutro avión que impactaba contra o Pentágono, sede do Ministério de Defensa americano e 
símbolo do seu poder militar. Comezaba a meirande crise internacional despois do fin da 11 Guerra Mundial. 

ários comandos sincronizados 
secuestraron entre as duas e 
tres da ~arde (hora galega) vá
rios avións comerciais de liña 
regular. Un primeiro deles fixo 
impacto sobre unha das torres 

· do World Trade Center, ha ho
ra na que 'xa estaban as ofici
nas unha grande parte das ca
se 50.000 persoas que traba
llan todos os dias. O impacto 
deuse no tércio máis alto do 
edifício e decantado comezou 
a se emitir en directo por todas 
as televisións do mundo o que 
se supuña era un accidente aé
reo terríbel. Pero 18 minutos 
despois da primeira explosión, 
fronte aos ollos atónitos de mi
les de millóns de persoas, un 
novo avión facia impacto sobre 
o outro rañaceos xemelgo, pro
vocando unha xigantesca bola 
de lume q1:1e fixo esfourar o 
muro de cristal temperado do 
rañaceos, xunto con cachizas 
de aceiro incandescente, mó
veis, trabes estordegadas e 
corpos esnaquizados. Nese 
momento a hipótese de que-se 
trataba dun ataque premedita
do fíxose evidente e máis can
do, en plena crise de pánico, 
se coñeceu que o edJfício do 
Pentágono estaba ardendo. 
Eran as Cfitro da tarde e axiña 
se informou de que se trataba 
doutro avión comercial secues
trado o que voara literalmente 
unha das alas do edifício que 
simboliza o poder militar ameri
cano, incapaz non xa de pre
ver, senón de detectar e evitar 
que unha verdadeira bomba 
cargada de kerosene, masa
crara a 800 persoas no sancta 
sanctorum do exército. 

Durante a seguinte hora os fei
tos seguiron producíndose sen 
parecer ter fin: un atoutiñado 
George Bush, que estaba reuni
do con rapaces nunha escola de 
Florida, apenas puido dirixir ao 
seu país unha mensaxe de 100 
palabras, mentres se sucedia a 
violéncia: · caia unha das Torres 
Xemelgas, sabiase dun coche 
bomba qu~ estoupaba ás. portas 
do Departamento de Estado (Mi
nistério de Asuntos Exteriores 
norteamericano), pulvérizábase 
a segunda T arre Xemelga, sen 
que a nube de pó permitise máis 
que intuir que o número de mor-

As explosións e a destrución das Torres Xemelgas foron seguidas por centos de millóns de ·persoas en todo o mundo. 

Polo visto 
en directo 
no mundo, 
o governo 
americano non tiña 
nengun tipo 
de información 
preventiva. 

tos tiña que estar medrando ex
ponencialmente. Ao pouco, o 
frenesi informativo daba conta 
dun avión que se esnafraba en 
Pittsburg, cando ia dereito con
tra a residéncia presidencial de · 
Camp David, presumibelmente 
derribado por avióris. estadouni
denses, que a esa altura dos 
aconteceméntos p,echaran o es
pácio aéreo, proibira todo tipo 
de despegues, desviara os vós 
en rota a Canadá e temia que a 
apocalipse non tivera fin. 

Polo visto en directo no mundo, 

xou todos os edifícios federais 
(Capitólio, Ministérios e a mes
ma Casa Branca) e puxo en 

. alerta absoluta a todas as suas 
embaixadas e instalacións civís 
e militares no mundo. O presi
dente norteamericano desapare
ceu de escena -suponse que 
através do avión presidencial- e 
foi situado nunha base super
protexida nun souto de Nebras
ka. Só 12 horas despois de de
sencadeado o bombardeo múlti
ple se anunciou que regresara á 
Casa Blanca. 

o governo americano non tiña Crise mundial 
nengun tipo de información pre-
ventiva, e só ás 16 horas, e xa As reaccións non· se fixeron es-
a tacado o Pentágono, desalo- Pasaápáxinaseguinte 
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Vén da páxina. anterior 

parar. Apareceron nas televi
sións a maioria dos xefes de Es
tado occidentais pero tamén os 
líderes dos países que poden 
ser sinalados pola vinganza. 
Arafat, visibelmente conmovido, 
da man de Miguel Angel Morati
nos -representante da UE en 
Oriente Próximo- condeo-u os 
atentados e igual fixeron outros 
dirixentes palestinos, alguns dos 
cales, como o líder espiritual de 
Hamas, non perderon ocasión 
para sinalar que na orixe do dra
ma estaba a intolerábel opre
sión de décadas sobre a Pales
tina ocupada. Agás lrak, todos 
os paises árabes se pronuncia
ron contra a masacre, pero des
de primeira hora a doutrina que 
se abria paso parecia ser dirixi
da por Israel, que na .. mesma 
noite do suceso asesinaba en 
Jenin a doce palestinos. O .go
vemo Sharon, cun Simon Peras 
que esa mesma noite do 11 de 
Setembro suspendeu unha pré
vista unha reunión con Arafat, 
convertía toda a linguaxe políti
ca en linguaxe bélica preanun
ciando que na actual política in
ternacional só vale a lei de Ta
lión: ollo por ollo. 

No World Trade Center traballaban cada dia decenas de miles de penoas. 

ron as adverténcias do discurso 
de despedida da presidéncia 
americana de Dwigth -Eisenho
wer en 1960: "Vímonos na obri
ga de criar unha indústria per
manente de armamento a gran
de escala. Ademais, tres mi
llóns e médio de homes e mu
lleres están directamente com
prometidos nas forzas armadas 
( ... ) Agora ben, un conxunto de 
forzas militares de tal magnitu
de e a indústria de armamento 
é unha experiéncia nova no no
so país. A súa influéncia eco
nómica, política e até espiritual 
déixase sentir en cada cidade, 
cada parlamento, cada oficina 
federal. · Debemos estar atentos 
a todo tipo e influéncia inxustifi
cada, sexa solicitada ou non, 
por parte do complexo militar 
industrial. Nunca debemos. per
mitir que o peso deste conxun
to poña en perigo as nasas li
berdades e o naso progreso 
democrático". 

zadeira ·dunha economia depri
mida, ten sido unha.constante en 
certos discurso da dereita ameri
cana. Cando Clinton chega á 
presidéncia en 1992, coa peres
troika de Gorbachov en marcha 
e o final da guerra fria, a indús
tria militar viña de gañar o tanto 
dunha solución militar coa sos
peitosa crise iraqui no verán de 
1991. A pesar do que Bush pai 
-que fara director da CIA- deci
dira lanzando á guerra ao mundo 
contra Iraq, perdeu as eleicións, 
pero Bill Clinton non logrou levar 
adiante a sua intención de rebai
xar o gasto militar. Na fin do seu 
mandato a sua obsesión -única 
na história dun presidente ameri
cano- de deixar encauzado o 
proceso de paz entre palestinos 
e israelies, fracasou. O primeiro 
anúncio de Bush, e.inda como 
candidato, foi que se desenten
dería desa conflito a pesar de a 
lntifada facer arder Palestina. Ao 
fronte da política exterior ten a 
Collin Powell, o que era máximo 
xefe militar do exército america
no cando a guerra contra Iraq.• 

Economia e guerra do petróleo e o refúxio do capi
tal mundial en valore~ seguros, 
fan temer que tentación bélica e 
militarista asulague o mundo, 
apesar dos chamados á calma 
de persoalidades cámo o secre
tárto xeral da ONU, Kofi Annan. 

Como aponta a análise de Ra
món Maceiras [ver páxina 13) o 
sucedido en EEUU acelera o 
estoupido dunha recesión que 
xa estaba enriba. Os resultados 
das Bolsas mundiais nas horas 
imediatas, a suba instantánea Outros comentaristas lembra-

O keynesianismo militar, ou sexa 
a utilización da guerra como lan-

Ai vitimas, que se contan por miles, foron coicladosamente evitadas polas televisións durante moitas horas. 

O discurso de George Bush -o 
terceiro despois da masacre
xa apontaba que, ainda que 
agardasen, tomarian represá
lias militares, e prometeisi a ca
za dos responsábeis. Abrese 
paso asi a piar das respostas 
posíbeis: a consideración do 
sucedido como un acto de gue
rra e a procura ctun inimigo que 
terá que ter forma dun ou vários 
Estados. Bush suprimiu toda 
análise política pero non sinalou 
culpábeis, procurando transmitir 
unha imaxe de autocontrol do 
governo: "As funcións do gover
no continuan ininterrompida
mente e as nosas institucións fi
nanceiras permanecen fortes. A 
economia americana estará 
funcionando mañá". 

Ao anunciar as represálias o 
presidente americano falou ta
mén da posibilidade dunha res
posta masiva e sen discrimina
ción, ''non taremos distincións 
entre os terroristas que comete
ron astes actos e aqueles que 
os acubillan ( ... ) Os Estados 
Unidos e os seus amigos e alia
dos únanse a todos aqueles que 
desexan a paz e a seguridade 
no mundo para xuntos gañar a 
guerra contra o terrorismo". As 
poucas horas Collin Powell se
guiu nesa liña: "Consideramos o 
sucedido un acto de guerra. Ta
remos que responder en conse
cuéncia. Será un conflito longo". 

A guerra non é a solución 
Eduardo Galeano afirmaba que os Estados Unidos é o 
único país que non coñecia a guerra no seu território. , 
A imaxe do avión tronchando a segunda Torre 
Xemelga será a que abra o século XXII dentro de cen 
anos, se é que, para daquelas, ainda existe a Terra .tal 
e como a coñecemos hoxe. 

Este atentado, contra os símbolos do capitalismo 
americano e do seu poder politice (World Trade 
Center [Centro Mundial do Comércio] e Pentágono) 
vai mudar seguramente o concepto de a~eaza 
terrorista e tamén o xeito de defenderse e os meios 
para facelo. Tamén pode mudar radicalmente a · 
mentalidade americana, ao darse canta de que son 
vulnerábeis, algo que nunca cavilaron até de agora, 
ao derrubarse a imaxe do poder dos Estados 
Unidos. A fortaleza americana tiña os pés de barro 
fronte ao terrorismo. Pero non só iso, trátase dunha 
crise global que afecta á seguridade, á economia e 
a percepción psicolóxica de vulnerabilidada do 
mundo ocidental. De aí as reaccións. Medo ao 
inesperado, fronte a outros ataques e accións 

armadas perfeitar'nente encadrábeis. 
e 

Clinton, no seu discurso ante a ONU, afirmou que 
''ternos que ter en conta as causas últimas do 
terrorismo -(marxinación, pobreza, carraxe ... )", estando . 
obsesio,nado con impoñer unha nova orde mundial na 
que imperase o diálogo. Os atentados do 11 de 
Setembro, representan o naufráxio dunha-orde 
mundial, baseada no militarismo, que non funciona, 
dun mundo que non é capaz de govemarse con este 
sistema dual de pobres explotados e ricos, cada vez 
máis explotadores. 

Pon tamén de manifesto que non hai posibilidade de 
seguridade mundial, polo que terá que redifinir a 
política de defensa e tamén a política de alianzas e 
que os dous bloques antagónicos funcionaban de 
contrapeso equilibrador, evitando os descontrois duns 
e as respostas doutros. Fronte ao estupor dunha parte 
do mundo, non se pode esquecer que outra parte, moi 
importante, celebrou o atentado e, outros moitos 
calaron polo medo a represálias ou por non saber o 

que pode ocurrir, non porque non se aledasen do mal 
producido en Nova York e Washington. 

Os terroristas atacan. poderes simbólicos, para criar 
terror, porque non poden atacar poderes reais. A 
resposta dos EEUU e demais estados aliados non 
pode ser do mesmo calibre. Non se pode dirixir a crear 
terror no mundo. Calquer iniciativa unilateral 
norteamericana, que se saia do marco da ONU, faria 
entrar a escena internacional nun verdadeiro caos. Se 
a orixe última do atentado está no escenário de 
Oriente Médio, como ninguén se atreve a negar, os 
palestinos están armados de todo un arsenal de 
resolucións da ONU incumpridas. O edifício das 
Nacións Unidas tamén está ao Sul de Manhattan, moi 
perta das torres caidas. O que sucede nas próximas 
semanas pode ser tamén o fin do seu contido-real, 
concebido despoiis da 11 Guerra Mundial. Non é a hora 
das armas, como bradan alguns, senón de responder 
con máis xustiza e mellar reparto nun mundo desigual 
que precisa a paz como o pan de cada dia. • 

ANOSATERRA 



ESTA SEMANA 
N2 999 - ANO XXIV ANOSATERRA 

O Estado Español terá que facilitar axuda nos ataques 

Afganistan e Paquistán posíbeis represoliados 
-

Afganistán e Paquistán, son os 
dous paises que, segundo os 
responsábeis americanos de 
Defensa, terian a culpa dos 
atentados estratéxicos contra 
os EEUU. Un país e outro da
rianlle acubillo ás celulas terro
ristas de Bin _Laden que serian 
en última instáncia os respon
sábeis directos dos atentados. 

Desde o FBI anúncian que xa 
detiveron a nove persoas, seis 
nun hotel de Boston e tres nun 
tren que se dirixia a Filadelfia. 
Alguns destes detidos porta
ban pasaportes de Arábia 
Saudi. Pero non se pensa que 

este país, amigo tradicional 
dos EEUU, sexa declarado 
culpábel ou colaborador dos 
atentados. 

O fiscal xeral dos EEUU afir
mou que os pilotos suicidas 
que dirixiron os avións contra 
estes obxectivos, nunha mano
bra de precisión, foron adestra
dos no Sul de Filadélfia como 
pilotos de Arábia Saudí. Cada 
comando que secuestrou os 
catro avións estaba formado 
por entre 3 e 6 persoas. O co
mando que saiu do Canadá es
taria integrado por persoas de 
nacionalidade arxeliana. 

O fiscal xeral tamén afirmou 
que os terroristas que comete
ron os atentados xa estaban in
dentificados na sua totalidade, 
ainda que non quixo adiantar 
máis dados. 

Tamén confirmou o fiscal xeral 
que o cuarto avión, o derruba
do en Pensilvánia, tiña como 
obxetivo a Casa Blanca ou o 
avión do presidente Bush. O · 
ser obxectivo dos terroristas 
con este avión foi o que expli
~a. afirmou o fiscal xeral, o pe
riplo do presidente por várias 
bases e a tardanza e chegar á 
Casa Blanca. 

A manipulación informativa dunha catástrofe 

Non existiron vítimas 
Emocións controladas, escasa in
formación e algunhas reflexións 
(dirixidas maiormente a culpar 
aos islamistas). Esta podia ser a 
radiografía informativa dos aten
tados ao Corazón de América. 

Existen duas léxicas: a de ''todo 
imaxen", querida pola televisión, e 
a de "cero imaxen", defendida po
los poderes", explica lgnácio Ra
monet. Ninguén hoxe defende un
ha "censura total", senón unha 
"censura autodirixida", pois a pri
meira pode voltarse contra o po
der. O grifo totalmente pechado 
non é realmente a propaganda 
máis eficaz, sostén Michel Collon. 

"Cando a xente da televisión esi
xe que lles deixen facer a sua 
profesión, como ocorreu na Gue
rra do Golfo, non sinala as dúbi
das nen se apontan as inquedan- -
zas a respeito dos fins e dos fun
damentos lexítimos desta guerra; 
o que está na sua cabeza é o 
seu "dereito" a ter completa inde
pendéncia no mesmo discurso do 
poder", porque eles tamén son 
Estado e non quer que se esque
za, escribe~. P. Garnier. 

Nos atentados contra os símbo
los americanos (Torres Xemel
gas, económico, Pentágono, mi
litar), todos debian de ter moi 
claro a información que transmi
tir aos americanos e ao mundo. 

Por vez primeira, nunha masacre 
televisada en directo, non existi
ron martas, nen feridos, nen xen
te con pánico, ou con medo. Nen 
sequera "danos colacterais". Non 
se trataba esta vez, coma neu
tros atentados (repasemos as re
tranmisións españolas das ac
cións de ETA) de conmover á so
ciedade co terror indiscriminado. 
Non existian vítimas, unicamente 
edifícios derrubados, sobre todo 
en Nova lorque, cun Pentágono 
tan illado dos acontecementos 
que semellaba unha pura anéc
dota. Tanto é asi que se editaron 
as. imaxes do avión impactando 
no centro militar americano (non 
se pudo ollar como impactaba 
contra o edifício) que quedou 
destruido nunha terceira parte. 

Non houbo dados, nen estima
cións. As vítimas non eran ca
ras, persoas, nen sequer núme-

ro aproximado. Non existiron os 
mortos en horas e, comezaron 
sendo, sorpresivamente, só seis 
persoas, seis! Eran edifícios 
destruidos, con imaxes editadas 
e dadas polas cadeas america
nas internacionais fóra de tem
po. Até lñak Gavilondo, o comu
nicador da Ser, se queixou da 
falta de información. 

Non vimos en toda unha tarde un 
ferido de verdade, ainda que fose 
sacado doutro accidente ou dun
ha película, como adoitan a facer 
os americanos. Non facian falta. 
Nen pudemos contemplar o caos 
nas pontes de Manhattan, nen a 
xente fuxindo sen rumo fixo. O 
medo e o caos nas cidades ame
ricanas, a paralización non existiu 
porque non foi televisada. Non 
houbo berros de horror nen cha
ros. Non existiron nen os familia
res nen os amigos ... ao non exis
tir vítimas oficiais. 

Duas narracións distintas 

"A xente sube de Downtown 
Manhattan, en mandas, coma 
zombies, alguns con máscaras 
e cubertos de cinza. Choran ao 
ollar ao fronte, sen fixar a vista. 
Blancos, negros, hispanos, con 
traxe e con garabata ou mono 
de construción. Homes, mulle
res, suben pala avenida sen 
rumbo fixo ... " relata a xornalista 
galega Olaia Novoa. 

Pero nada disto se. olla nas ima
xes. Non existen persoas. Só 
unhas cantas, as mesmas, in
sistentemente repetidas, case 
indemnes; traballadores dos 
servícios de resgate que se re
piten unha e outra vez nas pan
tallas. O Pentágono non existe 
nas ima~es. As televisións es
pañolas, todas, recollen as ima
xes das cadeas americanas, so
bre todo da CNN (auténtico mi
nistério de propaganda de rela
cións exteriores). As narracións 
dos testigos via telefono con
trastan vivamente coas imaxes. 

A esta cadea televisiva, tan 
efectiva á hora de mostrar ima
xes de conflitos extranxe.iros, 
con enviados especiais que 
chegan ao mesmo tempo que 
os soldados americanos, esque
ceulle facer xornalismo. De que 

existían persoas. De que existía 
máis cidade que as torres xe
melgas derrubadas. Utilizaba 
unicamente un símbolo. Pero os 
simbolos son faciles de mane
xar, de manipular. 

Tratábase de mantera moral dos 
americanos. De que non apare
cese o pánico, a é!larma, mesmo 
que o presidente andase escon
dido. Mentres non visualicen as 
vítimas ainda non o eren. Trátase 
de "proxectarlles unha película", 
ainda que esta sexa real. 

"As imaxes que vostede ollará 
dentro dalgunhas horas serán coi
dadosamente seleccionadas, ce
nificadas", explicou o semanario 
belga Solidaire, cando a Guerra 
do Golfo. Fronte ás denúncuas do 
sindicato de xornalistas america
no CGT, o actual vicepresidente, 
Dick Cheney, afirmaba que "o sis
tema utilizado no Golfo constitue 
un modelo para o porvir". 

Todas as mañas na Casa Blan
ca americana reúnase un grupo 
pechado, encarregado de deci
dir a "liña do dia", que seguida
mente será comunicada á pren
sa. Este grupo telefonea regu
larmente aos responsábeis das 
cadeas para influir na apresen
tación das notícias, impoñen 
restricións ou autorizan á CIA e 
ao FBI a infiltrar asuntos na 
prensa, explicaba Le Monde Di
plomatique en 1988. 

Só así se explica que do avión 
que derrubaron os cazas perta da 
residéncia de verán do presiden
te americano, Camp David, non 
se emitisen ainda imaxes, nen 
tampouco fotografias. As únicas 
emitidas, desde moi lonxe, seme
llan como se o avión caese en pi
cado, cando, se fose por iniciati
va do piloto, tentaria realizar unha 
aterraxe. Pero non aparece nen o 
lugar do impacto nen as vítimas. 

É tamén sorprendente que as 
emisoras ocidentais, incluidas as 
españolas, que posuen equipos 
móbiles nos EEUU e correspon
dentes, non transmitisen imaxes 
próprias e se dedicasen ás cone
xións consabidas, coas cadeas 
máis guvernamentais. (Afírmase 
que existiron algunhas cadeas, lo
cais ou hispanas, que si que de-

O que non queren as autorida
des americanas e talar ainda 
de paises implicados nen de 
número de vítimas. O que si 
manifestaron desde o Departa
mento de Estado e que agar
dan que, conforme ao tratado 
da OTAN, os paises aliados se 
impliquen directamente nas re
presálias, que será fortes e 
prolongadas, non sementes 
uns ataques coma os realiza
dos por Clinton cando os aten
tados Nairobi e Dar es Salaam. 

A resposta solidária, con respos
ta de cada un dos membros, vi
ria dada polo Artigo Quinto, pá-

ron outra clase de información). 

Se a cadea CNN americana 
cando se realizou o bombardeo 
de Bagdad (Guerra do Golfo), 
logrou sustituir en todo o mundo 
o sofrimento dos miles de víti
mas iraquies pala "beleza dos 
fagos artificiais", agora "loube a 
auténtica procedéncia dos mé
d ios americanos", ainda que 

- que recoñeceza, 24 horas des
pois, que a "vida civil quedou 
absolutamente suspendida". Pe
ro diso non se ollou nada. 

Se despois da Guerra do Golfo 
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rrafo 2, que recolle o dereito de 
autodefensa dos membros da 
Alianza Atlántica e a abriga de 
axuda se un dos membros é 
atacado desde o exterior. 

Desde os paises europeus da 
OTAN afírmase que se lle pres
tará axuda aos EEUU sempre 
e cando se estabeleza que o 
ataque veu de fóra e se identifi
que claramente aos culpábeis. 
Ternos asi como o Estado es
pañol, através da OTAN pode 
entrar e guerra próximamente. 
Desde hai anos especúlase 
con que Paquistán posue xa 
armas nucleares.+ 

se soubo que a cenificación po
dia reemplazar en directo á gue
rra, con imaxes totalente fraudu
lentas, destinadas a adormecer á 
povoación, agora quedou de
mostrado que as catrástofes, con 
cámaras en directo e miles de vi
das segadas, pode ser unica
mente efectos colaterais en edifí
cios. As vítimas só existen cando 
son rendíbeis. Serano á hora de 
fixar os obxectivos a atacar como 
represália. Ali voltarán a estar as 
cámaras en directo para televisar 
o poder de resposta dos EEUU e 
deixar tranquilos e pagados aos 
seus habitantes.• 
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Os analistas coinciden na nova era que nace lago do ataque 

O mundo enteiro esperta as alarmas 
A prensa internacional reac
cion ou ao unísono lago do 
ataque aos Estados Unidos. A 
notícia, considerada por moi
tos como a m~is importante 
desde o remate da Segunda 
Guerra Mundial, provocou un
ha treboada de análises, pre
vísións e receitas para ver de 
comprender o que supón este 
acto de guerra. 

O mito da inviolabilidade dos 
Estados Unidos pasou á histó
ria. Asi o retire o editorial do 
FINANCIAL TIMES. "O ataque 
terrorista ponlle fin á idea de 
que os Estados Unidos viven 
nun seguro illamento. A evi
dente vulnerabilidade de Nova 
York merece provocar un durí
simo exame ao xeito no que 
EE UU gasta os seus máis de 
300.000 millóns de dólares de 
orzamento. Que é o que se 
merca, pregúntase a xente, 
que non pode protexer os ci
dadáns norteamericanos de 
qtaques devastadores dese
ñador por grupos que posibel
me nte só canten ca tamaño 
dun batallón?" 

Christopher Mitchell reflexio
na, para a publicación alterna
tiva www.indymedia.org, 
sobre o fracaso dos progra
mas de seguridade estadouni
denses. "O FBI, a CIA e as 
outras axéncias federais non 
dan nengunha seguridade. 
Apresentan unha ilusión de 
seguridade. Cando a ilusión 
se estremece, coma agora, 
estes departamentos procuran 
o xeito de reconstituíla incre
mentando os seus orzamen
tos, xerando informes, criando 
novas organismos e, sobreto
do, botándolles a culpa a ou
tros." 

Para Xosé Luís Barreiro, isto 
supón un xiro copernicano na 
nasa forma de ver a política 
internacional. "Sabemos que a 
suposta solidez que exiben os 
paf ses adiantados na fronte 
do benestar e do derroche, 
tórnanse caos e confusión, te
rror e vinganza, cando unha 
mente pervertida o ataca des
de dentro", explica en LA Voz 
DE GALICIA. 

Valeria de algo 
o escudo antimísiles? 

A seguridade interna, contado, 
foi un dos referentes do dis
curso do presidente George 
Bush desque chegou ao po
der. Del partiu a idea de dese
ñar un escudo antimísiles que 
impedise un ataque nuclear 
sobre o território norteamerica
no. Mais ese ataque chegou, 
cando ninguén pensaba, e 
através de elementos que nor:i 
son estritamente militares. E 
este o calzador perfecto para 
sacar adiante o escudo? 

Segundo o .ex presidente es
pañol Felipe González, o pro
blema do cuestionamento da 
seguridade internacional non 
ten nada a ver coas ideas de 
ciéncia-ficción de Bush. "Non 
hai escudo antimísiles que va
lla fronte a accións desta na-

tureza. Polo tanto, o esforzo 
hai que encamiñalo a detectar 
cales son as ameazas reais 
para a paz, sen caer en posi
cións autoritárias, que seguro 
tamén van. xurdir", falou para 
a CADENA SER. 

o editorial do NEW YORK TI
MES condena o proxecto do 
gabinete republicano. "Parece 
moi posíbel que o ataque cor
te de raíz a campaña do escu
do antimfsiles de Bush ao for
mularse a cuestión de se ese 
paráguas concentrará os re
cursos americanos e obter 
protección contra un tipo de 
ameaza ficticia. A xente que 

desexa que os Estados Uni
dos enfermen 'non precisan 
mísiles para danar o país, 'tal 
e como vimos claramente esta 
mañá', salientou o Profesor 
Popkin." 

Para Christopher Mitchell, indi
rectamente, todos os progra
mas de rearme serán benvidos 
na Administración norteameri
cana. "As axéncias de seguri
dade e as industrias verán au
mentados, indubidabelmente, 
os seus fundos ao tempo que 
os cidadáns verán diminuídas 
as suas liberdades civis. Pero 
a única via que ternos para 
manter a seguranza é eliminar 

PEPE CARREIRO 

o negócio de explotar xente de 
Nicarágua a lndonésia. Só asi, 
deixaremos de aparecer, grá
cias ao Pentágono e a Wall 
Street, como un potencial ob
xectivo." 

Os británicos T ed Grant e Atan 
Woods, nunha "visión socialista 
sobre o ataque", alertan do en
rarecimento das condicións de 
liberdade dentro dos Estados 
Unidos. "Unha das consecuén
cias máis claras do ataque vai 
ser o crecimento da idea impe
rialista e das ideas direitistas. 
O escudo antinuclear engan
cha perfectamente con esta no
va tendéncia." • 

Epicentro Palestina· 
Desde todos os xornais e to
das as tendéncias políticas in
sístese na necesidade de dar
lle un xiro á política interna
cional. Alguns analistas, mália 
todo, desconfían de que se 
produza a mudanza. 

Francisco Umbral, en EL 
MUNDO, repara na inutilida
de do "sacrifício". "Os terro
ristas xogaron ao fin do mun
do pero a.poderosa realidade 
americana segue aí e aos 
ianquis dáselles unha oportu
nidade, desde o seu requei
mado Pentágono, de impar o 

pensamento único mediante 
as armas, que adoitan ser o 
derradeiro recurso intelectual. 
Os palestinos teñen razón 
pero os ianquis e os israelitas 
teñen o mundo." 

O Financia! Times ere que é 
básico que o governo dos EE 
UU dea un cámbio radical ás 
relacións con Palestina. "Bush 
debe revisar a sua política pa
ra Oriente Médio. As mans ten
didas e a toleráncia da liña du
ra de Ariel Sharon son xustifi
cacións perfectas para todos 
os· extremistas da rexión á hora 

de demonizar os americanos." 

Para o editorial do rotativo in
glés THE GUARDIAN, a dis
tensión c;la política interna
cional· é a mellor defensa con
tra o terrorismo. "A mellor de
fensa para América é recoñe
cer que hai governos e socie
dades máis ou menos satisfei
tos co seu xeito de atender os 
intereses que son importantes 
para estes. No caso muslime, 
moitos árabes e palestinos 
danse conta de que no seu 
conflito con Israel os EE UU 
están na sua contra". • 
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Moitos analistas coinciden en 
afirmar que este atentado é con
secuéncia da política norteameri
cana dos últimos cincuenta 
anos. Coma nunha espécie de 
reverso do destino dos pavos, 
unha cruel xustiza poética, moi 
acorde co cristianismo de Antigo 
Testamento que impera nas igre
xas estadounidenses, toda a po
lítica de violéncia norteamerica
na estaria volvéndose contra os 
seus próprios cidadáns. 

Wendy Olsen, para www.indyme
dia.org, aprécia vinganza históri
ca na traxédia do 11 de Setem
bro. "O governo norteamericano 
é tanto responsábel directo de 
crimes coma unha máquina que 
sistematicamente defende que o 
sistema de explotación siga en 
marcha. Calquera que se opoña 
a esa máquina, através das ide
as ou das accións, recibe unha 
diáfana dose desa violéncia." 

Miguel Bonasso, no xornal ar
xentino PAGINA 12, considera 
que este cámbio de tornas debe
ría ser aproveitado positivamen
te. "A dor deixou de ser patrimó
nio exclusivo dos dominados e 
encheu· de sangue o pátio do 
vencedor. Terríbel igualación 
que deberia patrocinar condutas 
racionais e unha busca sincera 
da paz. Pero isto non vai acorrer: 
esta non é a ldade da Razón, 
senón unha nova e ainda máis 
noitébrega ldade Média." 

O inimigo invisíbel 

A via vingativa que nace ainda 
antes de que desapareza o fume 
de Manhattan ten moito a ver co 
estado da sociedade civil lago do 
ataque a Pearl Harbar, mais con 
condicionantes que os xornalis
tas resgatan. Non existe estado 
atacante, os culpábeis non deron 
a cara e ninguén pode ter a re
ceita para facer "xustiza". 

O Financia! Times é claro. "Hoxe 
hai no país un desexo de vingan
za. Mais, ainda que tomemos o 
ataque coma unha declaración de 
guerra, a cuestión é saber quen é 
o inimigo. O problema de Bush vai 
ser combinar o clamor da xente 
pedindo acción co feito de que a 
investigación ten que levar tempo. 

Esa idea é compartida por EL 
P Aís, que defende a serenidade 
na resposta norteamericana. "A 
precipitación na designación dos 
autores é má conselleira e pode 
xerar maiores inxustizas. Bush 
debe perseguir os culpábeis pe
ro non caer na tentación de lan
zar contraofensivas incertas. 
Ademais, Ariel Sharon debe tirar 
licións do acorrido e avanzar ca
ra á distensión." 

Para Ted Grant e Atan Woods, 
ese desexo primará sobre as re
ajs culpas de cadaquén. "Está 
claro que esta ultraxe sanguenta 
será un monicreque nas mans da 
grande indústria e· do imperialis
mo. Eles daranlle a Bush carta 
branca para que faga o que quei
ra no Oriente Médio nunha escala 
universal. A opinión pública norte
americana vai ser bombardeada 
de seguido para convencelos de 
que as políticas reaccionárias son 
as mellares neste caso."• 
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O Setembro Negro palestiniano 
comezara co secuestro 
de catro avións de pasaxeiros 
A data do Setembro Negro ten o 
máis alto valor simbólico para 
os combatentes palestinianos. A 
hipocrisia de Washington e os 
seus aliados, a traizón dos Esta
dos árabes, a matanza de miles 
de nenas e vellos e o comezo 
dun terribel exílio. 

O 6 de Setembro de 1970, os 
comandos da Fronte Popular 
para a Liberación de Palestina 
{FPLP) do doutor George Ha
bas h, secuestraron catre 
avións de pasaxeiros en dife
rentes aeroportos do mundo. 
Como vinganza por este co
mando e urxido por Norteamé
rica e Israel, Hussein de Xor
dánia lanzou os tanques con
tra os campamentos palesti
nianos de Amman, lrbyd e Ma
frak e mataran a 20.000. Este 
altísimo cúmio da infámia do 
século XX é a primeira data de 
referéncia do longo calvário 
do povo palestiniano por recu
perar a sua terra roubada. Le
va o nome de Setembro 
Negro. 

A cámbio dos avións e dos 
seus pasaxeiros, o FPLP exixi
r a a liberación dos fedayin 
(soldados palestinianos) pre
sos na Alemaña, ·Suiza e Isra
el. Un dos avións, un jumbo, 
foi conducido ao aeroporto do 
Cairo onde o dinamitaron con 
cargas de plástico. Outros 
dous avións foron pausar a un
ha vella pista alemá no deser
to de Xordánia, en Zarka, 
construida na 11 Guerra Mun
dial. O dia 9, outro comando 
secuestrou un terceiro aparato 
de liña e levouno ali. 

Un cuarto avión, da compañia 
israelí El Al, que os comandos 
quixeron tamén rouhar o dia 6, 
foi defendido a tiros por un po
licia que matou a un dos feda
yi n e feriu a Leila Khaled, a 
guerrilleira cuxa foto está en 
todos os campamentos palesti
nianos. Leila foi detida polos 
británicos que se resistiron a li
berala e produciron unha tensa 
crise internacional. O FPLP 
deu aos ingleses un prazo de 
72 horas que ampliou por pre
s i ó ns da diplomácia de Am
man. 

Pasados seis días, os palesti
nianos liberaron a mulleres e 
nenos dos avións ao tempo 
que gardaban aes 1 .062 pasa
xeiros restantes. Pouco des
pois facian saltar p,olos aires 
tres dos aparatos. As sete da 
tarde do dia 13 de Setembro, o 
servizo internacional da BBC 
en árabe anunciou que libera
ría a Leila a cámbio dos pasa
xeiros o que desatou a ira do 
governo de Tel Aviv. 

A correspondéncia telegráfica 
da crise entre o rei Hussein e 
Londres, liberada pala lei dos 
30 anos, revela que Hussein 
mantivo contactos con Londres 
e Washington para preparar un 
bomba~eodoscampame~os 
palestinianos. O monarca ta
mén propuxo aos británicos 

que forzasen ao israelitas a 
bombardear ao exército sírio 
que defendia naquel momento 
aos fedayin. Os ingleses pasa
ron a pelota aos norteameri
canos qi.Je invitaron a Golda 
Meira a intervir. 

O dia 15 de Setembro, Hus
sein nomeou primeiro ministro 
ao xeneral Mahali que o dia 16 
atacou os campamentos con 
armas pesadas. A masacre 
custou aos palestinianos máis 
mortos que todas as baixas 
habidas fronte aes xudeus 
dende o establecimento do es
tado de Israel. Na terceira se
mana de Setembro, os sírios 
comezaron a invasión de Xor
dánia o que se interpretaba 
como una extensión da in
fluéncia soviética ao Leste do 
xordán. Estados Unidos amea
zou a Siria e aos soviéticos 
coa guerra nuclear. Os sfrios 

arredaronse e entregaron aos 
palestinianos. 

A derrota do Setembro Negro 
significou para Israel que podia 
facer caso omiso das resolución 
da ONU, coa axuda dos .esta
dos Unidos e, ao tempo, repre
sentou unha delirante condena 
árabe contra os palestinianos o · 
que permitira a Husseis a se
guinte imposición: expulsión 
dos fedayin das cidades e des
terro ao rio Xordán; desarme da 
guerrilas urbanas e nomeamen
to de Arafat como único interlo
cutor dos palestinianos recoñe
cido por Ocidente. 

Este aldraxante final dos fedayin 
en Xordánia foi o comezo dun 
longo exílio, inzado de atentados 
e martes causados por coman
dos sionistas, ao Líbano dende 
onde anos despois recomeza
rian o combate contra Israel.• 

A dala do Selembro Negro len o máis alto valor simbólico para a resisténcia palestiniana. 
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A limpeza. dos vidras ten que facene desde o exterior pendurados en andaimes. 
Na imaxe unha dos tomts do World Tracle Center reflectlcla na sua xemelga. 

A tazaña dos índios mohawks e 
dos galegas na cidade de Nova York 

Limpa·vidros da Barbanza 
nos rañaceos de Manhattan 
Grazas á sua falta de medo an
te as alturas, foron os índios 
mohawks quen construiron os 
rañaceos de Manhattan, pero 
son os galegas quen se encar
gan de lust~ar os seus vidros 
exteriores. E un traballo arris
cado e ben pago no que tamén 
participan chilenos e nacionais 
doutros países latino-america
nos, ainda que sobrancean os 
nasos compatriotas. 

"Págase ben porque os esca
fos (de scaffold, andámio en 
inglés) son moi perigosos", ex
plica Alfredo Cambeiro, un vici
ño de Camota que durante tres 
anos viviu en Nova York e que 
durante algun tempo andou su
bido polos máis altos rañaceos 
"para limpar vidros ou reparar 
ladrillos soltos". En Nova York 
hai 15.000 galegas proceden
tes principalmente da Costa da 
Marte e da Barbanza; ainda 
que a construción é a sua prin
cipal actividade, son moitos, 
sobretodo os naturais da Bar
banza, os que traballan ou son 
proprietários de compañías de
dicadas á limpeza e reparación 
de fachadas de rañaceos. 

"As grandes empresas teñen es
cafos elétricos que se manexan 
cun motor, pero nas pequenas os 
andámios son de man, van a pul
so", explica Alfredo. "Os escafos 
nos. que eu andaba eran de man 
e moi pequenos, de un metro por 
tres, eran necesárias duas perso
as para baixalos, un por cada 
banda -engade--; normalmente, 
as persoas que traballaban no 
mesmo escafo tiñan que coñe
cerse ben, estar moi coordena
dos e ter moita confianza mútua, 
porque tiñan que ir baixando o 
escafo a man, deixando correr o 
cabo até ir reducindo a velocida
de e decidir parar nun ponto con
creto. A parada é uriha operación 
ben delicada, hai que facelo ao 
mesmo tempo nas duas bandas, 
pode haber unha diferéncia de 
cinco centímetros de altura, pero 
de un palmo xa non. Entón, faise 
unha espécie de volta de fiel, un 
nó mariñeiro moi fácil de facer. 
Nese momento o escafo queda 
pendurado e estabilizado, é can
do se com~za a limpar ou a repa
rar a fachada". 

Vinte ci~~o dólares a . hora 

Un limpa vidro nun rañaceos de 

Manhattan gaña 1 O ou 25 dóla
res cada hora, segundo teña pa
peis ou non. No segundo dos 
casos é un bon salário. "Está 
moi ben pago porque é unha 
profisión cun dos índices de peri
g os idade máis altos que hai, 
cómpre ter en canta que os ca
bos poden fallar-explica Alfredo. 
Cando estaba eu, un dos cabos 
dun escafo estaba moi desgas
tado e cedeu, de modo que un 
chileno caiu ao vacio, sorte que 
debaixo habia uns toldos que 
amortiguaron o golpe, ainda asi, 
mancouse. O normal é que se 
revisen constantemente os ca
bos, pero se coñece que esa 
vez alguén se esqueceu". 

Como di Alfredo Cambeiro, an
dar nos escafos de Manhattan 
é "moi de atrevidos", de famen
tos, de necesitados que reali
zan a tazaña de loitar a diário 
coas alturas en condicións ca
se sempre extremas. "O único 
problema é que o traballo para
lísase no Inverno, nesa época 
non traballan os escafos e can
do o tan, só é para limpar vi
dros, non para reparar facha
das, porque se andas cun cubo 
de cemento colocando ladrillos, 
conxélase o cemento. Ade
mais, as temperaturas son tan 
baixas e os andámios tan pe
quenos que, por moita roupa 
que leves, non entras en calor''. 

Alfredo Cambeiro pendurouse 
nas vertixinosas alturas de 
Manhattan, como tantos gale
gas, traballou nas Torres Xe
melgas e en moitos outros edifí
cios do Sul de Manhattan. Pode 
que algun dos seus ex compa
ñeiros quedase atrapado o 11 
de Setembro e a bon seguro, 
tamén houbo vítimas galegas. 

"Un rañaceos como as Torres 
que cairon tárdase moitos me
ses en limpar", explica Alfredo, 
un home que en canto puido 
deixou esa profisión. "Págase 
ben, pero non dá para aforrar 
-canta-, os norte-americanos 
aprovéitanse da necesidade da 
xente; un uruguaio pode afo
rrar cinco mil dólares e con iso 
monta un negócio na sua terra, 
pero para un galega a cantida
de é ridícula, só dá para viver 
e aforrar un chisco, por iso non 
paga a pena esa profisión tan 
arriscada e o mellaré dedicar
se a outras actividades". • 
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~ denúncia1 nacionalistas falan dun censo sen depurar. Na imaxe, Francisco Rodriguez, Carlos Aymerich e Alfredo Suárn. A. PANARO 

O PP non reforma a Lei Eleitoral coa zanga de que coincide coa campaña 

O BNG denúncia que ainda hai 
moitos mortos que poden votar 
-0- P.B. 

"lnclusións indebidas". Asi denomina o Ministério de Asuntos Ex
teriores aos mortos apontados coma vivos no censo eleltoral. O 
Govemo anunclou que borrou do censo exterior a 8.882 galegos 
mortos que tiñan direito a voto, pero o BNG púxose a escrutar e 
atopou tantos que ainda vai seguir buscando unha semana máis. 

Votan os mortos na Galiza? O 
que semellaba ser unha lenda 
negra do caciquismo de come
zos do século vinte, aparece 
agora como unha realidade ac
tual. Os galegas, de morreren 
no extranxeiro, poden votar. E 
tamén alguns vivos poden face
lo duas veces. O Governo cen
tral remftelles as papeletas, co
mo a todos os inscritos no cen
so exterior, á última dirección 
que consta. Como non fai falta 
acreditar a idenMade para emi
tir o sufráxio, calquer pode face
lo por eles. 

O Ministério de Asuntos Exterio
res atopou 8.882 "inclusións in
debidas", que "inclue defuncións 
non documentadas nos consula
dos". Quer dicer, persoas mar
tas con direito a voto. Existian 
tamén 3.384 incritos máis de un
ha vez. Ao dar de baixa a estes 
doce mil emigrantes o Governo 
central deu por limpo o censo e 
desde a Xunta certificouse que 
nas eleicións vindeiras non ian 
existir trapalladas. 

Ao BNG pareceulle que unica
mente era "unha operación cos
mética". Primeiro sacaron á luz 
o caso de Xeremias Domínguez, 
un emigrante no Rio de Janeiro 
orixinário de Nieva (Avión) que 
levaba máis de tres décadas 
morto. Ao dia seguinte aparece
ron outros catre novas casos de 
emigrantes mortos con direito a 
voto no concello de Fene. Entre 
eles Bieito Cupeiro, o escritor 
nacionalista morto en 1993 na 
Arxentina. · 

Ante esta situación, o BNG deci
diu seguir investigando. Tiña 

pensado aportar os dados de 
máis mortos que podian votar o 
12 de Setembro, pero o traballo 
amoreóuselle polo número de 
casos que están a aparecer, se
gundo fontes nacionalistas. Ago
ra o BNG prepara unha "auténti
ca bomba para a próxima sema
na". Os nacionalistas non que
ren adiantar as novas pero afir
man que "serán dados significa
tivos que a algun lle vai sacar as 
cores". 

Alfredo Suárez Canal, o número 
un do BNG por Ourense denún
cia que "das setenta mil papele
tas que foron devoltas nas elei
cións pasadas por inscrición in
correpta no censo, ao dia de ho
xe non sabemos cales foron in
cluidas e cales non, e con que 
soporte documental se fixo. O 
governo central comunicou que 
se derán 38.931 altas. Canal 
sostén que a publicitada depura
ción do censo é "un paripé co 
que dar cobertura a unha inter
vención absolutamente discre
cional, pois nen os concellos 
nen os partidos saben nada". 
Sostén Canal que o PP ten von
tade de tirar vantaxe da situa
ción actual". Acusan á Adminis
tración de non tomar nengun ti
po de medidas para "asegurar 
que non poida haber suplanta
ción de votantes". 
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Fraga lribarne insiste en que as 
anomalias son moi pequenas, e 
declara que mentres el se preocu
pou porque voten o "maior núme
ro de emigrantes'', aos "señoritos 
da oposición" só lle interesa por -
dificuldades. Pérez Touriño tamén 
segue a demandar unha depura
ción máis profunda do censo. 

O PP oponse 
a reformar a lei 

O BNG apresentou unha propo
sición no Congreso para refor
mar a Lei Eleitoral, para que os 
galegas no extranxeiro teñan os 
mesmos direitos e garantias que 
os que viven no país. O PP opú
xose, argumentando que a re
forma é "inoportuna porque 
coincide coa campaña eleitoral 
galega". A deputada Mercedes 
Muñoz puxo de manifesto que o 
PP recibira nas pasadas elei
cións galegas a maioria do voto 
emigrante. 

O deputado do BNG, Carlos Ay
merich, manifestou que o 12% 
do carpo eleitoral está composto 

- por residentes no exterior, per
guntandose "se van seguir con
vidando a votar nas sedes do 
PP? Se van continuar recollen
do os seus ru<entes eleitorais no 
exterior os votos casa por casa 
para levalos por correo?" 

Aymerich calificou a reforma 
"como unha medida de hixiene 
democrática", apontando que o 
PP xa se comprometeu a facer 
mudanza hai un ano e ainda 
non a comezou". O BNG pre
tende equiparar dentro e tora 
do país os procedimentos de 
votación e as .condicións nas 
que se realiza a campaña elei
toral, asi como que os residen
tes no exterior se teñan en 
conta á hora de determinar 
cantos escanos lle correspon
den á Galiza e cada unha das 
provínciás no Congreso e no 
Senado. 

O BNG, ao non aprobarse a re
forma da lei, pretende que a 
Xunta Eleitoral arbitre uns me
canismos mínimos para que non 
haxa nengunha sombra de dúvi
da sobre a lexitimidade dos re
sultados do 21 de Outubro. Te11-
tan impedir o "pucheirazo" que 
veñen denunciando.• 

ANOSATERRA 

Seis mil alunos menos 
no curso escolar 
Neste curso 2001-2002 que comeza o Xoves 13 de Se
tembro as aulas galegas contarán con 6.300 alunas me
nos, segundo os dados oferecidos polo próprio consellei
ro de Educación, Celso Currás. En todo caso, segundo 
explicou Currás, este descenso . é menor que o padecido 
no curso pasado subliñando que non é "alarmante" nas 
etapas de Infantil e Primária. O ensino público recebe a 
300.28_D estudantes mentres que o privado abre as por
tas a 106.595. Pecharán 260 unidades escolares e nos 
casos nos que os ciclos formativos de grao medio e supe
rior canten con menos de "cito matriculados buscaranse al
ternativas ou desprazarase aos alunas a outros centros.+ 

Dezaoito horas sen auga en Lugo 
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Das dez e media da mañá do Venres 7 de Setembro até as 
catro da mañán do Sabado 8 boa parte da cidade de Lugo 
quedou sen subministro de auga debido a unha averia na 
tuberia arterial que discurre pola ronda do Carme. 
Ademais das vivendas particulares, foron especialmente 
afectados os estabelecemos comerciais e hosteleiros. 
Segundo o concelleiro de Meio Ambiente Marcos Cela, 
non está descartado que esta averia non provoque mais 
deficiéncias no subministro durante os vindeiros meses. 
Tanto Cela, do BNG, como o alcalde, o socialista Xosé 
López Orozco, coincldiron na necesidade de elaborar un 
plano hidráulico que conte con depósitos perifericos de 
auga para solventar os problemas de abastecemento ante . 
unha averia destas dimensións. De cara ao vindeiro 
governo que se forme tras as eleicións de Outubro, a 
corporación municipal reclamará . novos investimentos .da 
Xunta e un estudo xeral do estado da rede de augas na· 
cidade da muralla.+ 

CCOO alerta dos indicios 
de desaceleración económica 
Unha certa desaleceración da economia e a incapacida
de do governo do estado para conter a inflacción. Ese é 
o diagnóstico da comisión executiva de CCOO en Gali
za, que se reuniu o 11 de Setembro tras o peridodo va
cacional. Xan Maria Castro, secretário xeral da central, 
expresou a sua preocupacion demandando aos sindica
listas que activaran as claúsulas de revisión salarial dos 
convénios para, se fose necesário, correxir os desfases 
nos salários pactados con respeito á inflacción real. 
Castro considera preciso prever "a falta de consisténcia 
das previsións do Governo nas negociacións dos convé
nios do ano que ven, mantendo os obxectivos de incremento 
de poder adquisitivo dos salários ou, cando menos, evitando 

' que os traball?dores perdan capacidade de compra".• 

O Govemo non sabe se o acceso ferroviário 
por Sanábria será de via única 
O governo central ven de respostar ao deputado 
·nacionalista Francisco Rodríguez, que queria saben;e 
o tramo ferroviário de alta velocidade Sanábria-Ouren
se ia a ter ou non unha única via. A resposta oferecida 
non clarexa.a cuestión xa que o Governo remítese ao 
estudo informativo ainda non rematado e ás 
dificultades topográf.icas que fan que a velocidade teña 
que axustarse en cada caso. "Unha vez máis o governo 
escúdase en vaguedades e argumentos ambíguos, e 
vemos que fala de cifras aproximadas de 280.000 
millóns de pesetas para os tramos Medina-Lubián e Lu
bián-Ourense, e continua sen especificar e concretar 
os.custes de cada tramo. E, por non definir, tampouco 
aclara os prazos temporais nen as características de tra
mos como o de Ourense-Vigo ou de Ourense-
Lugo", sinala Rodríguez.+ 

O 85% dos barcos que atracan 
en Vilagarcia amosan deficiéncias 
A ria produtiva máis importante do mundo non pode aturar 
un índice do 85% dos barcos en mal en estado. Alomenos 
asi o considera a Plataforma en Defensa da Ria de Arousa 
que sinala que o 85% dos barcos que atracan no porto de 
Vilagarcua amasan deficiéncias e perto do 20% dos mes
mos son detidos en porto por representar un perigo para a 
navegación. De 49 barcos inspecciqnados no ano 2000, se
gundo os acordes auspiciados pala Organización Marítima 
internacional, a 42 fóronlles detectadas deficiéncias mentres 
que a nove non se lles permitiu partir até que as deficiéncias 
foron reparadas. "Estas altas porcentaxes indican que esta
se a correr un alto risco dun accidente marítimo grave na 
nosa ria e, desde logo, os repetidos verquidos de hidro
carburos que teñen sufrido os parques de Carril e a praia 
de Compostela non son casualidade", din na Plataforma.+ 
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Os direi~os dos oito cenlTos galegos recoñecidos pola Xunta cearon no Hotel Habana Riviera invitados por Amarelo de CaslTo a finais de setembro dO 2000. Guillermo Cardelle, 
presidente da Agrupación Artística, aparece sinalado por un circo. 

Amarelo d~ Castro cesou a Xerardo Noche, encargado da axuda aos emigrantes en 
Cuba, a pouco de informar en Santiago contra Cardelle 

Fraga ignorou unha denúncia contra 
o cubano acusado de vender pasaportes falsos 
-0- G. LUCA 

Fraga coñecia a irregulariedades cometidas en nome da Xunta en 
Cuba por Guillermo Cardelle, a partir dunha denúncia de Xerardo 
Noche Casteleiro, encargado do reparto da axuda aos emigran
tes na illa. Noche foi apartado de vez da sua responsabilidade e 
sustituido de feito por Guillermo Cardelle, presidente da Agru
pación Artística Galeg~ da Habana que era o principal obxecto 
da sua denúncia. De a pouco, as autoridades cubanas proce
saron a Cardelle por tráfico de persoas e enriquecimento ilícito. 

A decisión de suspender a No
che das suas responsabilida
des, foi do secretario xeral de 
Comunidades 

irmá e asesora da Xunta de 
Galicia, asumira na citada reu
nión o compromiso de entregar 

Galegas, Fernan-
do Amarelo. Visi- X 
tanda Composte- erardo Noche 
la para dar canta 
do seu traballo 
de cooperación 
en Cuba, Xerar
do Noche foi invi
tado a cear por 
Rosário Fraga, 
asesora da Xun
ta, en compañia 
de outro coope
rante. O emigran
te de Redes afin
cad o en Cuba, 
entregoulle á ir
má de Fraga no 
restaurante Vilas 
de Santiago, un 
completo informe 
das irregularieda
des cometidas 
por Cardelle, en
tre outros coope
rantes de Cuba, 
ao abeiro da pol'i
tica de viaxes e, 
axudas da Xunta. 

Noche comentou 
despois deste 
encentro, que a 

entregou un 
informe a 
Rosário Fraga, 
no restaurante 
Vi/as de 
Santiago, das 
irregulariedades 
cometidas por 
Carde lle, 
entre outros 
cooperantes de 
Cuba, ao abeiro 
da política de 
viaxes e axudas 
da Xunta. 

en man o infor
me ao presiden
te da Xunta. A 
intervención de 
Amarelo de Cas
tro contra esta 
denúncia resol
veu a crise preci
samente na di
rección contrária 
á que se exixia 
nas suas páxi-
nas: coa retirada 
fulminante de 
Xerardo Noche 
de todo o proce
so de distribu
ción de axuda 
aos emigrantes 
de Cuba. Noche 
faleceu a pouco 
de regresar a 
Cuba dun ataque 
ao corazón e 
tanto a organiza
ción, coma o cri
tério de reparto e 
concesións de 
viaxes asi como 
os obxectivos 
das axudas foron 
axustados dese
guida ao modelo 
clientelar. 

O ascenso de Guillermo Carde
lle forma parte deste novo rumo 
da política da Xunta para os 
emigrantes en Cuba. Dende o 
seu pesto de auxiliar adminis
trativo da Agrupacion Artística 
da Rua Zulueta da Habana que 
foi elixido presidente despois do 
falecemento do seu padrastro, 
Xosé Chávez Brete, que dirixira 
a Asociación durante a recons
trucción da sede, incendiada no 
90. A sociedade patriótica e cul
tural reapareceu despois das 
obras coma un bar e restauran
te. A tempo que desaparecian 
os programas de cultura, era de 
ver a conversión do centro nun 
centro de administración dos 
negócios particulares de Car
dellle, que acompaña a Amare
lo de Castro no papel de coor
denador dos centros de emi
grantes da illa coa Secretaria 
Xeral de Relacions coas Comu-

nidadas. En pleno periodo es
pecial de Cuba, ca agravamen
to do bloqueo despois da desa
parición do COMECÓN, o dele
gado da Xunta ten unha capaci
dade económica non pequena. 
Ao mesmo tempo, como xestor 
de acreditacións para o progra
ma Reencontras, ten acceso a 
documentos que lle permitiron 
falsificar pasaportes, como xa 
se lnformou no número 998 de 
A Nosa Terra. 

Antes da policía cubana detelo 
por tráfico de persoas, Cardelle 
viaxou dende Madrid a Miami 
provisto dun pasaporte español 
falso. Mentres se realiza a ins
trucción, sócios da Agrupación 
Artística Galega, comentaron 
que o presidente da xunta direi
tiva da entidade gabábase de 
ter feito várias viaxes aos Esta
dos Unidos asi como de poder 

O secretário de Comunidades Galegas, recén cesado no seu cargo para optar a un 
escano polo PP, asiste á festa do Tércio de Galegos en Bos Aires. 
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producir pasaportes válidos pa
ra entrar sen visado nos Esta
dos Unidos. 

A noticia de que o home de 
Amarelo de Castro en Cuba fora 
detido, mereceu do responsábel 
da Secretaria Xeral de Rela
cións coas Comunidades Ga
legas un cornentário no que mi
nimizaba o papel de intermediá
rio de Cardelle. Porén, o feito do 
nomeamento de coordenador 
do presidente detido ter un ca
racter honorífico, non dimunuia 
o ascendente e poder do dele
gado da Xunta que, segundo a 
versión de membros da Agrupa
ción Artística, era maior na me
dida en que abusaba da indul
xéncia coa que as autoridades 
cubanas observan as políticas 
de axuda aos emigrantes. 

Os critérios de reparto de axu
das a traveso dos nove centros 
galegas de Cuba constituidos 
en comisión para traballar con
xuntamente, en agosto de 1997, 
despois de seren recoñecidos 
pola Leida Galeguidade, deu lu
gar a várias protestas. Tamén 
foi contestado o sistema de elei
ción para o Consello de Resi
dentes (CAE) que tora invalida
do despois dos comícios cele
brados o 3 de Xullo de 1997 por 
irregulariedades cometidas no 
proceso. Na altura trascendeu 
que dun total de 4.008 eleitores 
inscriptos, 528 faleceran. Só se 
puido constituir unha mesa de 
eleición na Habana o que deixa
ba tora ao 37 ,5% dos eleitores. 

Fraga culpa 
ao Govemo cubano 

O presidente da Xunta deu a 
volta ao caso de Guillermo Car
delle e dixo que o delegado pa
ra asuntos de emigración na illa 
falsificara e presuntamente ven
dara pasaportes por causa da 
política restritiva do Govemo de 
Cuba para a emigración. No re
mate do Consello da Xu nta do 
dia 7 pasado, Fraga lembrou 
que Cardelle era presidente da 
Agrupación Artística "pala elei
ción dos seus paisanos e que, 
en coordenacion coa oficina de
legada da Xunta, á que non per
tencia e do Centro Galega da 
Habana realizaba ocasional 
mente xestións perante as auto
ridades cubanas para o progra
ma Reencontras'. O presidente 
da Xunta acrecentou ainda a 
sua retranca para a administra
cion política de Cuba: "Cardelle 
foi procesado co segredo que ali 
gastan para estas cousas". 

O deputado do BNG no Congre
so Francisco Rodríguez recla
mou do Governo autonómico 
unha explicación sobre as res
ponsabilidades outorgadas a 
Guillermo Cardelle e a ausencia 
de control da Secretaria das Co
munidades sobre as ilegalida
des cometidas, que non era po
lo visto descoñecidas no ambito 
dos emigrantes na Habana. 

O candidato do PSOE á Xunta, 
Emílio Pérez Touriño calificou 
dende Bos Aires de pésima a 
Notícia da detención do colabo
rad o r da Xunta en Cuba por 
Tráfico de persoas e documen
tos, e acusou á administraciobn 
autonómica de falla de claridade 
"porque a detención dunha per
soa que Trafica ilegalmente con 
calquera causa é boa nova". Ao 
tempo reclamou da Xunta que 
aclarase "as partes escuras da 
sua intermediación". Fraga de
nostou estas declaracións de 
Touriño e dixo que non podian 
ter "boa fé". • 
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NORMATIVIZACIÓN LINGUÍSTICA 

Na Académia respírase un ambiente 'positivo' cara a aprobación 

O ensino recibe con entusiasmo o acordo normativo 
-0- C. YIDAL 

O enslno é o ámbito onde o acordo normativo vai ter unha 
repercusión máls directa. As organlzacións sindicais e as 
asociacións de ensinantes son optimistas á hora de valorar 
os efectos do consenso. Segundo afirman, estase a por fin a 
un problema pedagóxico e remátase cun dos atrancos para a 
normalización lingüfstica. A notícia _do acordo entre as tres 
Universidades, o Instituto da Língua Galega (ILG) e a Aso
ciación Sócio Pedagóxico Galega (AS-PG) foi recibida con 
entusiasmo polas entidades que representan aos .ensinantes. 

Todo parece indicar que o ca
miño aberto pola AS-PG ao 
convidar ás tres Universidades 
e máis ao ILG para chegaren a 
un acorde nor-

Desde Nova EséoJa Galega re
ciben con "alegria" o acorde. 
"Tiña que chegar e todos o es
tabamos esperando. Podía ter 

sido antes pero 
mativo conduce 
cara un final fe
liz. En poucos 
dias -o consello 
de departamento 
será fixado con 
toda probabilida
de para a próxi
ma semana- o 
texto consensua
do será rubrica
do pola Universi
dade de Vigo e 
posteriormente 
será apresenta
do á Académia 
para o seu deba
te que se prevé 
sexa realizado 

1 0 consenso 
sobre a norma 
do galega 
implica 

é bon que as 
cousas madu
ren. Ter unha 
soa normativa é 
positivo", afirma 
o seu responsá
bel de normali
zación lingüísti
ca Francisco 
Veiga. Sen em
bargo, fronte a 
interpretacións 
que falan do "ca
os" que supón 
no ensino un 
cámbio ortográfi-

a eliminación 
dun problema 
para o ensino" 
XoÁN CosTA, 
AS-PG co, defende que 

"os nosos rapa
ces teñen a ser
te de vivir nunha 
época na que a 
norma se está fi
xando e ese pro-

en plenários ex-
tra o r din á r i os. 
Despois da pri-
meira reunión or-
dinária dos académicos cele
brada o pasado dia 8 de Se
tembro, fontes directas afirman 
que o ambiente que se respira 
leva a pensar que "non haberá 
ningun problema para a sua 
tramitación final". 

Tampouco semella que os pro
fesores vexan atrancos para a 
aplicación dunha nova norma
tiva. Ben ao contrário, o con
senso que avalaría as refor
mas fai pensar que se está a 
por remate a un conflito mal 
mirado palas entidades que re
presen tan aos ensinantes. 
Neste sentido, o presidente da 
AS-PG, Xoán Costa destaca 
que o acordo "vai ser positivo, 
non tanto polas discrepáncias 
que existisen senón porque, a 
pesar de estar todo o material 
en normativa oficial, unha par
te se acollia á letra miuda co 
que se aproximaba ao que 
agora vai ser o acorde". O 
cámbio estabelecíase maior
mente ao mudar de ciclo xa 
que "así como sobre todo no 
ensino primário se utilizaba a 
norma 9ficial, no secundário 
empregábase a opción máxi
ma da norma polo que a unifi
cación vai ser positiva". 

Unha ampla base social 

Para Xoán Costa, o que o 
acorde implica é "a eliminación 
dun problema. Confirma que, 
contra o que se pensaba, ta
rrién se pode talar de normati
va e, no ensino vai permitir que 
os alumnos teñan unha idea da 
língua máis uniforme. Vai sig
nificar tamén a eliminación de 
tensión nos seminários e dar 
resposta a unha demanda ava
lada por unha ampla base so
cial, en especial por ensinan
tes e país de alumnos". 

ceso é moi rico didacticamen
te. Compre velo sen traumas e 
sacarlle todo o positivo que 
ten". 

Camiño da normalización 

Tamén desde as organizacións 
sindicais están á espera da pró
xima aprobación do acorde lin
güístico. Para Anxo Louzao, da 
CIG-Ensino, "desaparece un 
obstáculo e iníciase un novo ca
miño no que se teñen que in
vestir todos os esforzos na nor
malización". A federación de 
ensino do sindicato nacionalista 
emprega a coñecida como nor
mativa de mínimos pero anún
cian que "sempre que haxa 
consenso, e todo aponta a que 
o vai haber, asumiremos a a 
normativa de acorde que, ao 
noso ver, vai repercutir na nor
malización que é o obxectivo 
que perseguimos". 

Como pulsa nos ensinantes 
cos que ten contacto directo, 
Anxo Louzao confirma que "es
tá a ser valorado moi positiva
mente porque é unha demanda 
que estaba presente no sector. 
Os profesores van asumir o 
acorde como próprio. Referén
dase ademais a normativa que 
estaba a empregar boa parte 
dos ensinantes de secundária, 
onde primaba a utilización das 
marxes máximas que permitía 
na normativa oficial". 

CCOO móstrase "respeituosa" 
coas decisións que tome a 
Académia Galega pero o seu 
responsábel de acción sindical, 
Víctor Gesto valora "positiva a 
unificación, a própria Académia 
permitía várias formas e é bo 
que os cámbios se decanten 
mediante un consenso". Ao seu 
ver, o ensino "como elemento 

Os profesores de secundária usaban maiormente os "máximos" que permiria a normativa. A.N.T. 

fundamental da normalización 
lingüística vai ser sensíbel a 
adoptar as mudanzas inmedia
tamente". 

O secretário de comunicación da 

Fi[ w ; 

Federación de Ensino da UXT, 
Xoán Ramón Pais, coida que o 
consenso implica unha "clarifica
ción que elimina a confusión que 
se criaba nos alumnos ao pasar 
duns profesores a outros". "Ese 

conflito non favorecía a ninguén. 
A unificación favorecerá unha 
maior implantación da língua es
crita que é onde compre facer 
un maior esforzo normalizador", 
defende Pais. • 

XV 
FEIRA 
DO 
MOBLE 
DE 
GALICIA 
Do día 8ó16 
de Setembro do 2001 
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A. PANARO 

Os postas de libre designación 
aumentaron un 20°/o desde que é conselleiro 

Xaime Pita, o _rei do dedo 
-0- P.B. 

Desde que Xaime Pita foi nomeado conselleiro de Presidéncia 
o número de postos de libre designación, asesores e asistén
cias técnicas contratados pola Xunta aumentou nun 20%. En 
total ascenden a 2.090 os traballadores que son nomeados di
rectamente polos conselleiros e os directores xerais e non 
por concurso público. Unha situación que critica a Xunta de 
Persoal de San Caetano porque "supón unha conceizón parti
dista e un uso clientelar da Administración" por parte do PP. 

Dos 2.090 traballadores que 
ocupan postos de designación 
directa, 1.090 son funcionários 
que viron mellorada a sua si
tuación na escala administrati
va da Xunta por decisión dal
g un alto cargo. 

residéncias de anciáns e foga
res da Terceira ldade, de ofici
nas de emprego, os chafes de 
distrito de incéndios ou as per
soas que fan os pagos e ,as nó
minas das consellarias. E dicer 

postos aos que, 
Esta cantidade 
representa, se
gundo explica o 
presidente da 
Xunta de Persoal 
dos Servizos 
Centrais, Xesus 
Tarrio Peón, o 
1 0% do total de 
funcionariado 
que ocupa unha 
praza fixa, unha 
porcentaxe, ao 
seu entender 
"desorbitada". 
Mália que o PP 
defende a profi
sionalizazón dos 
funcionários pú
blicos e a restri
ció n dos nome
amentos a dedo 

1
Desvirtúase 
o princípio 

antes da chega
da de Xaime Pita 
á Consellaria de 
Presidéncia, se 
accedía por con
curso. A estas 
1 .090 prazas 
ocupadas por 
funcionários no
meados por libre 
designación, sú
manse os 300 
asesores e per
soal de confian
za de consellei
ros e d'irectores 
xerais e 700 per
soas máis en la
bores de asistén
ci a técnica con
tratados por em-

de acceso a un 
pasto de tr.aballo 
retribuido pala 
Administración 
en igualdade de 
oportunidades". 
XESUS TARRIO, 

presidente da 
Xunta de Persoal. 

aos cargos de 
nível 30, é dicer directores xe
rais, delegados provinciais e 
subdirectores, o certo é que, na 
prática, a Xunta, segundo expli
ca Tarrio, "ten recorrido ao sis
tema de libre designación para 
postos de todo tipo e nos que 
debería primar máis o mérito e · 
a capacidade que a mera ads
crición partidista, amizade per
soal ou viciñanza co conselleiro 
que os no mea". 

Alguns dos exemplos aos que 
se refire o presidente da Xunta 
de Persoal son os directores de 

presas privadas 
. que tan traballos 

para a Xunta. 

"No caso de engadir tamén as 
contratacións feitas por entes, 
organismos ou sociedades de 
xestión, con procesos de con
curso-oposición pouco transpa
rentes, sen participación de re
presentación sindical nos tribu
nais, sen igualdade de oportu
nidades e coa introdución da 
entrevista persoal como factor 
determinante, o número de 
persoas que están traballando 
por razóns de interese político 
e vínculos particulares cos 

contratantes elevaríase en 
1.000 postos máis -sinala Ta
rrio Peon. Oeste xeito serian 
3.000 as persoas que cobran 
dos orzamentos públicos sen 
ter cumpridos os princípios 
constitucionais de mérito e ca
pacidade". O control sindical 
sobre a selección para esta~ 
prazas é especialmente com
plicado porque os organismos 
autónomos, a denominada "Ad
ministración paralela" e que es
tá conformada polo Medtec, 
Xacobeo, Cidade da Cultura ou 
Retegal, entre outros entes, a 
efeilos administrativos, réxese 
polo direito privado e non pola 
Lei da Función Pública . . 

O presidente da Xunta de Per
soal califica de "moi grave" es
ta situación e advirte que "des
virtua os princípios de xestión 
democrática das institucións e 
de acceso a un posto de traba-
l lo retribuido pala Administra
ción en base a critérios obxec
tivos de transparéncia e igual
dade de oportunidades. Supón 
asimesmo a redución á mínima 
expresión a cobertura de pra
zas por oposición". Xesus Ta: 
rrio Peón explica que a Xunta 
cando convoca as ofertas de 
emprego non saca todas as va- · 
cantes existentes e convirte o 
concurso nunha auténtica lota
ria, puidendo darse o caso de 
que 3.000 persoas aspiren a 
unha soa praza. "Nós pedimos 
a clarificación do presidente da 
Xunta a respeito desta situa
ción e o cumprimento riguroso 
dos procedimentos de selec
ción, asi como maior seriedade 
e mesura na contratación de 
asesores e persoal de confian
za dos gabinetes dos consellei
ros -engade. Ainda que legal
mente poden contratar a quen 
queiran, tampouco deben con
verter en oficinas de coloca
ción de tillos de amizades, xó
venes populares ou viciños de 
adosado, as oficinas do seu 
staf persoal''. • 

'1: 

Caso 
Wanninkhof 
Eduardo Mendicutti pronún, 
ciase no diário EL MUNDO 
sobre as irregularidades do ca, 
so Wanninkhof sinalando que 
"parece preocupante como se 
está a desenvolver até o mo
mento, xuízo inclufdo". Na 
sua opinión "por moito rexei, 
tamento que ainda provoque 
en demasiada xente a condi, 
ción sexual da acusada, a esa 
muller non se pode condeala 
por homicídio só polo seu 
temperamento e condición". 
Entre as suas preocupacións 
prima o feito de que "a poli, 
cia contribúe a crear e 
alimentar o estado de 
opinión contra a única acusa, 
da, e unha cobertura, por par, 
te dos meios de 
comunicación, reservada aos 
casos cheos de aspectos mor, 
bosos", o que deriva en que 
"o carácter duro, antipático, 
frío pero con explosións agre, 
sivas, dunha forasteira ,unha 
galega en Andalucía- que 
responde, posto que non tras, 
cenderon outros aspectos da 
sua personalidade, ao espere, 
otipo da lesbiana marimacho , 
descamada, desagradable ... " 
sexa o que trascende. 
"Quizais matou a Rocio pero 
ninguén pode ser condeado 
mentres non se demostre, 
con probas, que é 
culpable".• 

Divórcio e 
catequese 
"Estou dacordo, coma tantas 
veces con Gea Escolano: Un, 
ha muller que case cun 
divorciado non pode dar cla, 
ses de relixión", sinala Juan 
Soto non sen ironía na sua 
columna en EL PROGRESO. 

13 DE SETEMBRO DE 200 l 

"Son moi respetuoso coas 
tradicións e decepcionarfame 
un hispo que cuestionase 
dogmas absolutistas, bendici, 
se unha parella de feito, acei, 
tase a homosexualidade ou 
profesase na pobreza. A sua é 
unha orde antiga dunha so, 
ciedade feudal que sobrevive 
( ... ), condea calquera atisbo 
de actualización na sua esco, 
lástica. "É certo que perdeu 
fogueiras e poldros de tortu, 
ra. Pero ainda ten poder de 
aterrar almas débiles. O raro 
é que nunha democrácia eu, 
ropea que aspira a ser moder, 
na se sigan impartindo, me, 
diante convénio co Estado, 
clases de relixión; non de 
cultura ou de história sobre 
as relixións; senón de 
catequese". Soto afirma 
tamén, "non quero ser inxus, 
to nin parecer radical nunha 
matéria que me é máis ben 
indiferente ( ... ) non vou to, 
mar a monseñor Gea pola 
lgrexa toda ( ... ) pero boto en 
falta unha opinión 
discrepante, unha voz de 
igual rango eclesial que tran, 
quilice aos católicos que ain, 
da non renunciaron ao direi, 
to a escandalizarse ante deci, 
sións e mensaxes brutais". • 

O Opus na ONU 
ena UNESCO 

Na edición dixital para Chile 
de LE MONDE DIPWMATI
QUE, Fran\:ois Nmmand e 
Jaime Escobar sosteñen, nun 
artigo titulado O poder do 
Opus Dei, que "o Opus, que 
goza do apoio incondicional 
do Bispo de Roma, infiltrase 
en todos os chanzas da xerar, 
quia católica. É o exército se, 
gredo do Papa na sua tarefa 
de reconquista católica? Ou 
Xoán Paulo II é un prisionei, 
ro inconsciente desa máfia 
branca? O Opus cultiva o se, 
gredo desde as suas orixes ( ... ) 
utilizando testaferros e socie, 
dades pantalla, baixo pretexto 
da humildade colectiva e da 
eficáda apostólica". Os auto, 
res proseguen afirmando que 
"esta Obra de Deus parécese 
nalguns dos seus obxectivos, 
santificar o traballo diário_ 
aos movementos da Acción 
Católica nacidos na Franza e 
en Bélxica na mesma época. 
Xurdido nos anos prévios á 
Guerra Civil española, o 
Opus quedou moi marcado 
por esa conxuntura, o que ex, 
plica o seu incondicional ape, 
go ao aparello eclesiástico 
preconciliar, o seu ódio obse, 
sivo ao comunismo e o seu 
gusto desmedido pola 
clandestinidade". Apelando á 
actualidade afirman que "a 
nova estratéxia da Obra con, 
siste en infiltrarse nas organi
zacións internacionais, por 
exemplo as Nacións Unidas, 
a Unesco ou a Organización 
para o Comercio e o 
desenvolvemento económino 
(OCDE, integrada polos 21 
países máis ricos) (. .. ) trátase · 
dunha ditadura que pode to, 
mar O Papado como refén. 
Esta arma do Papa é de dobre 
gume, e poderia volverse en 
contra del".• 
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"Mamá, sabes que? As mulleres 
ternos que elixir nós o ser nais, 
e non os mozos". Hai unha se
mana Tania díxolle isto á sua 
nai, Sabela Álvarez. Lembraba 
a película de Benito Zambrano 
Solas, que viron as duas xa hai 
algun tempo. "Era unha peli que 
vimos nós na que unha rapaza 
tiña un mozo que non a quería 
moito. Ela queda preñada e 
quere ter o neno, ela é moi va
lente, decide telo soa e abando
na ao mozo", explícalle á nai. 
Soas, asi están nai e filla desde 
que Sabela a adoptou hai apro
ximadamente ano e medio, se 
ternos en conta que a familia 
convencional está constituida 
por un núcleo de pai e nai. Sa
bela non dubida en ensinarlle 
que hai moitos tipos de familias 
e, por outra banda, que, "ainda 
que estea un compañeiro conti
go a última palabra vas tela ti." 
De todos os xeitos, Tánia non 
necesita xa este tipo de ensi
nanzas porque ten completa
mente asumido que a sua felici
dade depende da estabilidade 
que a sua nai, en solitário, é 
perfectamente capaz de apor
tarlle. 

Unha investigación 
case policial 

"É unha nena con moita 
consciéncia social, cun sentido 
da xustiza impresionante, eu po
ténciolle eses valores pero ta
mén é por carácter. Ao princípio 
dicia "os homes non poden tra
ballar na casa" hoxendia ten cla
rísimo o contrário. É unha nena 
feminista, cuns razonamentos 
que quedas pampa", sinala a sua 
nai, que non deixa de surpren
derse da capacidade de adapta
ción de Tania ao seu contorno 
social, ben diferente ao que viviu 
antes da sua chegada a Galiza 
en Quito, a capital de Ecuador. O 
proceso de adopción foi lento, 
coma en case todos os casos, 
durou aproximadamente dous 
anos. Para calquera caso de 
adopción internacional en Galiza, 
por vias legais, os adoptantes 
deben poñerse en contacto en 
primeiro lugar coa Consellaria de 
Família, Muller e Xuventude. Un
ha vez a Administración lles con
cede o certificado de idoneidade 
empezan os trámites a través da 
Fundación Meniños, que é a en
carregada de xestionar a adop
ción co país de orixe do menor. 
Perú e Ecuador son os paf ses 
cos que traballa Meniños na ac
tualidade, pero non descartan 
ampliar o campo a outras zonas. 

No caso de Sabela Álvarez ca
da parte do proceso durou ao 
rec;tor dun ano, un tempo dema
siado longo segundo a sua opi
nión e, sobre todo, demasiado 
difícil, "eu vivfn mal todo isto", 
láiase. O peor de todo,_ segun
do lembra, é o tempo que 
transcorre entre que o adoptan
te se po_n en contacto coa Xun
ta e recibe o certificado de ido
neidade, pensa que "é unha in
vestigación case policial que xi
ra ao redor da tua vida senti
mental desde a infáncia. O que 
sentes é que entran moito na 
tua intimidade, están incluso 
cuestionando a tua vida. E ti, 
coma non coñf~ces as regras 
do xogo da persoa que te está 
avaliando sénteste indefensa, 
vulnerábel e insegura". O pro
ceso consta dunha entrevista 
psicolóxica, un test de perto de 
200 preguntas de tipo cultural e 
relacionadas co mundo da in
fáncia e unha entrevista cunha 
asistenta social que vai á casa 
do adoptante para ver as condi
cións nas que vive. 

' . ' 
• f '· 
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Sabela Álvarez 

'Podes ser nai sen parir' 
nos, tal e como o lembra Sabe
la. "Ao dia seguinte Tánia xa lle 
pediu á monxa virse comigo, fi
xeron un permiso especial da 
superiora e ao terceiro dia xa se 
veu comigo, foi unha excepción 
porque viren o bó rollo que ha
bia entre nós". 

'* ALOIA A. FEANS 

SABELA ÁLVAREZ É PROFESORA DE GALEGO E AUTORA DE LITERATURA INFANTIL. O 31 DE MAIO DO ANO PASADO 

VOLVEU DO ECUADOR CUNHA NENA BAIXO O BRAZO. FOI UN PARTO DIFÍCIL, QUE DUROU MÁIS DE DOUS ANOS. 

PERO A ESPERA VESE COMPENSADA POLO SIGNIFICADO QUE PARA ELA TEN A MATERNIDADE, UNHA MATERNI-

Esa boa relación que tiveron 
desde o principio baséase so
bre todo na confianza mutua. 
Tánia sabe perfectamente o 
que significa ser adoptada, "é 
unha preñez psicolóxica. Nese -
sentido eu a Tánia fálolle sem-
pre de que foi unha nena moi 
desexada, que é unha tilla dife
rente porque a miña opción de 

DADE PECULIAR PERO IGUALMENTE VÁLIDA; PERO SOBRE TODO POLO AFORTUNADA QUE SE SINTE SENDO A NAI 

DE TÁNIA. AGORA, PARA DARLLE UN SENTIDO COLECTIVO AD SEU SENTIR, PROMOVE A ASOCIACIÓN AGAPA. maternidade foi diferente, pero 
que é a miña filla. Ademais, 
criei nela unha imaxe positiva 
sobre a adopción, baseándome 
nesa diferéncia", sinala Sabela. 
Sobre o seu pasado en Ecua-
dor tamén van descubrindo 
causas as duas a un tempo, 
lembranzas da nena e pesqui- • 
sas da nai. Sabela di que "xa 
sabia como se chamaba, os 
anos que tiña. Pero era o único 
que me dixeron a través de Me
niños. Creo necesário que che 
manden un historial un pouco 
máis exaustivo, as suas condi
cións familiares, sociais, o seu 
carácter ... " Debido a que este 
proceso non é transparente ne
se sentido, xa que son mínimos 
os dados que se lles dan aes 
adoptantes, ela investigou pela 
sua canta a través dunha ami
ga que viaxou a Ecuador e fa
lou coa monxa que se encarre
gara do coidado da nena. Cre 
que agora que sabe de onde 
ven Tánia e cales foron as súas 

Esta 9disea comezou para Sa
bela Alvarez moito tempo antes, 
sempre tivo claro que sentía co
ma unha necesidade ter un tillo 
ou unha tilla a través destes mé
dios e por iso senténcia que pa
ra ela "os lazos do sangue son 
un mito", ademais, sempre qui
xo criala en solitário. lsto moti
vou, se cadra que as dificulta
des inerentes a cada proceso 
de adopción se incrementaran. 
O seu desexo comezou anos 
antes de empezar coas xestións 
para adoptar a Tánia cando s~ 
puxo en contacto coa Consella
ria, e atopouse con que "aínda 
que a lei diga que calquera per
soa de máis de 25 anos pode 
adoptar, sempre cuestionan a 

tua vida. A min na Xun'a dixé
ron me claramente que¡ senda 
solteira podia adoptar u~ rapaz 
ou rapaza de 14 anos ou ben 
con deficiéncias mentai~, o cal 
dificultaría enormemente: a miña 
independéncia, é inxusto;'. 

'0 encontro 
é coma un parto' 

O camiño que queda, entón, 
para este tipo de famílias mono
marentais é recorrer á adopción 
internacional, como fixo Sabela. 
Unha xestión un pouco máis 
complicada na que interveñen 
as leis dos dous países, no seu 
caso, Galiza e Ecuador. Pero o 
esforzo compensa no momento 

· - condicións familiares poderá 
entender moitas causas do seu 
carácter e da sua cosmovisión 
e apoiala se fose necesário se 
os recordos ferisen na memó
ria. Pensa isto sempre que a 
nena lle di "as lembranzas tris
tes hai que esquecelas", ao 
que Sabela responde con que 
é, cando menos suficiente, con 
que non escurezan o presente. 
e o futuro. 

.A. PANARO 

en que nai e tilla se coñecen, 
nun quirófano nada convencio
nal. Lémbrao así. "Eu cheguei 
ali, a Quito, vina ao día seg_uin
te. O encontro compároo co 
momento do parto, cando tes 
ao neno nos teus brazos, é un 
cúmulo de emocións un pouco 
indescritíbeis. Vívelo como algo 
moi bonito, a nena foi moi recei
tiva, ainda que non dicia nada, 
só se deixaba abrazar". Ese en
co ntro tivo lugar na casa de 
acollida onde Tánia levaba 
dous anos desde que tiña catre 
(o vindeiro Decembro cumprirá 
8). Estaba rexentado por mon
xas, con poucos médios pero 
rodeado dun ambiente moi po
sitivo afectivamente para os ne-

Unha asociación de 
respaldo aos adoptantes 

Para facer máis transparente o 
proceso e crear unha conscién
cia social sobre a necesidade 
de axilizar os trámites, sempre
velando pola preservación dos 
direitos do menor, Sabela leva 
tempo tentando crear unha aso
ciación de respaldo. Por fin, 
xunto con pais e nais adoptivos 
e outros que se atopan en pro
ceso de adopción, conseguiu fa
ceto. O próximo 4 de Outubro 
será a presentación en Vigo de 
AGAPA (Asociación Galega a 
Prol da Adopción), que defende
rá o direito de calquer crianza a 
ter unha família. O contacto en
tre famílias adoptivas é desde o 
seu punto de vista, favorábel 
para pais, nais e fillos e a través 
de AGAPA tentarán crear unha 
sensibilización social para a nor
malización da adopción. Un feíto 
tan normalizado na vida de Tá
nia que ao tempo que empeza a 
desenvolverse con soltura en 
galego, a língua da sua segun
da pátri~, devece por volver 
canto antes a Ecuador, di que 
xa o está esquecendo e non 
quere. Por iso, desde a sua ca
sa de Santiago de Compostela 
segue a escoitar titas de música 
popular ecuatoriana e a ler con
tos de autores do país no que 
naceu. O que máis lle preocupa 
e lle provoca tristura é non en
tender de todo unha pregunta 
que lle fai a miudo á sua nai, 
"Ecuador é o Terceiro Mundo?• 
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O xuiz considera que exisitiu discriminación e abriga a readmitilos 

Declaran nulos os despidos 
de seis discapacitados: que traballaban 
. . , 
nos servizos de limpeza de Area Central 
Despois de case que nove meses mobilizándose, unha senténcia 
ven de darlles a razón aos seis traballadores, discapacitados, que 
foron despedidos do servizo de limpeza de Area Central, en San
iiago. O xuiz considera probado que existiu discriminación e obri
ga a empresa adxudicatária do servizo Serlimat Española S.L. a 
teadmitilos. Neste tempo, os traballadores, que contaron co 

_ apoio da CIG, conseguiron a~ sinaturas de apoio de 5.000 viciños. 

Os problemas destes traballado
res xurden en Xaneiro deste ano 
cando a nova empresa adxudi
catf!ria do Servizo de Limpeza 
de Area Central, Serlimat Espa
ñola S.L. decide non subrogar
lles os contratos, mália seren in
definidos. Estes traballadores 
prestaban os seus servizos atra
vés da subcontrata anterior, o 
Centro Especial de Emprego de 
Proxectos Integrales de Limpeza 
S.A (Ceepilsa) e Serlímat Espa
ñola S.L. xustificou a sua deci
sión argüindo que non estaba 
abrigada a subcontratalos por-· 
que era unha-empresa ordinária 
e non un centro especial de em-

prego que tivera como obxectivo 
facilitar a sua incorporación ao 
mercado laboral. 

Sen embargo, o xuiz recoñece 
que estes traballadores estaban 
realizando o seu traballo de for
ma idéntica ao outro persoal, 
nas mesmas condicións e co 
mesmo rendimento, e que foron 
discriminados palas suas disca
pacidades. Considera probada a 
discriminación, en primeiro lugar, 
porque a empresa si subrogou o 
contrato a outro traballador sen 
discapacidade aparente e, a 
maiores, porque volveu rexeitar 
a catro destes traballadores des-

pois de seren preseleccionados 
por unha empresa sen ánimo de 
lucro á petición da própria Serli
mat. Daquela foron rexeitados 
sen realizarlles sequer unha en
trevista prévia. Na senténcia ta
mén aparece recollido que ,pre
viamente a Xeréncia de Area 
Central pedira ao delegado das 
empresas Ceepilsa e Pilsa que 
prescindirá dos traballadores 
con discapacidades máis evi
dentes e que foi despois de non 
aceitar cando perdeu a contrata. 

Por outra banda, o xuiz tamén 
considera que Ceepilsa cometeu 
fraude de lei xa que os traballa
dores desde o primeiro momento 
realizaron un .traballo ordinário e 
non adecuado as suas caracte
rísticas individuais nen encamiña
do a introducilos no mercado de 
traballo, como eran en teoria os 
obxectivos deste centro subven
cionado pola Administración.+ 

A. PANARO/Arquivo 

O persoal laboral maniféstase diante da Xunta o Xoves 13 

Tres meses na caravana de San Caetano 
Sempre hai alguén na caravana 
de protesta do persoal laboral da 
Xunta. Instalada en San Gaetano, 
en Compostela, desde o pasado 4 
de Xuño, é a testemuña do confli
to que máis de sete milleiros de 
traballadores manteñen coa Admi
nistración. "Dia e noite estamos 
aquí, como mínimo, duas persoas. 
Se nón quedaramos pala noite, xa 
tiña desáj)arecido a caravana. Xa 
intentaron quitala con nós dentro!", 
canta Mar Peteira, presidenta do 
comité intercentros. O _Martes 11 
os representantes sindicais daban 
unha rolda de prensa na que valo
raban os máis de tres meses de 
caravana e anunciaban unha con
centración de delegados para o 
Xoves 13 diante dos edifícios ad
ministrativos da Xunta. 

"Consideramos positivo que esta 
protesta sirva para conscienciar. 
Que a xente entanda que este 

non é un problema que xurdiu 
dun dia para o outro, e que irnos 
continuar aquí ainda que acom
pañemos esta medida con outro 
tipo de mobilizacións", explica 
Mar Peteira. CIG, CCOO, USO, 
UGT e CSIF son os sindicatos 
convocantes da caravana, que 
denúncia que o 35% do persoal 
laboral está contratado en precá
rio e que non dispoñen dun con
vénio colectivo, que levan de
mandando máis de dous anos. 
"Solicitamos por todo tipo de vias, 
desde escritos até atraves da 
prensa, unha reunión para nego
ciar. Atenderon a p·etición en Xu
llo, despois de un mes de carava
na, pero non para solucionalo an
tes de marchar de vacacións, se
non para c,onvocarnos o 18 de 
Setembro. E dicer, fóronse todo o 
mes de Agosto deixando o confli
to sen solucionar ás portas de 
San Gaetano", explica a presi-

denta do comité intercentros. 

Teme Mar Peteira que na mesa na 
que se van -sentar sindictaos e Ad
ministración o Martes 18 a oferta· 
vai ser a mesma que a de tres me
ses atrás: 750 millóns de pesetas 
para un convénio a tres anos. "Coi
damos que se precisa o dobre de 
diñeiro para poder asinar un con
vénio en condicións, no que se es
tabelezan os dias libres e no que 
se poda asumir un aumento de 
persoal. Neste momento son sete 
mil os fixos afectados, aos que hai 
que engadir o persoal temporal e 
os novos traballadores xa que a 
Xunta ten unhas oposicións con
vocadas para persoal laboral. A 
Administración debe ser o exem
plo de negociación para o sector 
privado e, non ao revés, máximo 
cando a Xunta actua de mediado
ra nos conflitos laborais das em
presas", afirma Mar Peteira. + 

O novo acordo sobre 
financiamento 

,, . 
autonom1co 

MAMIBLCAO 

O rápido consenso a.cadado arredor do novo sistema de fi
nanciamento das CCAA de Réxime Comun, manifestado 
no apoio explícito dos representantes autonómicos no 
Consello de Política Fiscal e Financeira e na defensa e le
xitimación do mesmo por parte de PP, PSOE, CíU e CC 
significa un fito importante nas relacións económico-fi
nanceiras entre o Estado e as CCAA non forais. Tan am
plo apoio poderá ter diversas leituras desde a imposición 
efectiva dun trágala por parte da maioria absoluta do PP 
frente a un grupo catalán pexado na sua acción política 
pola dependéncia no Parlamento de Catalunya, até a efec
tiva posta en marcha do primeiro sistema de financiamen
to que trata de amoldarse, desde o ponto de vista dos in
gresos fiscais, á existéncia política e administrativa de 15 
govemos autonómicos, con importantes competéncias na 
provisión de bens e servícios públicos básicos, pero limita
dos, até agora, por un sistema de recursos próprios alta
mente centralizado. Globalmente, as interpretacións in
corporarán matices diversos en función da CCAA e forza 
política que se trate, da sua posición en relación ás respon
sabilidades de govemo e da conxuntura político electoral. 

O sistema de financiamento acordado nace con vontade de 
permanéncia unha vez eliminada a sua caducidade e rene
gociación tradicional cada cinco anos. O groso do Acordo 
concrétase nunha cesión efectiva da recadación de impos
tas estatais que afecta a todos eles, con excepción do Im
posto de Sociedades. As porcentaxes de cesión na recada
ción impositiva van desde o 33% para o IRPF, o 35% para 
o NA, o 40% para os Impostas Especiais e o 100% para o 
Imposto de Matriculación de automóveis. Ademais, concé
dese capacidade normativa, con limitacións, en Impostas 
Especiais e IRPF aumentándose a dos Tributos xa cedidos. 
Mais, no referente, á Axencia Tributaria o Estado mantén 
o control exclusivo admitindo a criación dun Consello 
Consultivo coas CCAA. Os resultados desta cesión de im
postas significarán que algunhas CCAA como Catalunya e 
as máis ricas conseguirán financiar as suas actividades, en 
máis dun 75%, cos recursos cedidos mentras que as CCAA 
menos desenvolvidas seguirán necesitando dos aportes do 
Estado central para financiar o seu Orza.mento. 

'O novo Acordo representa un 
avance na corresponsabilidade 
fiscal das CCAA e un aumento 

da suficiéncia ainda que no 
referente á autonomía financeira 

os avances son limitados" 

O novo Acordo representa un avance na corresponsabili
dade fiscal das CCAA e un aumento da suficiéncia ainda 
que no referente á autonomía financeira os avances son li
mitados. A inclusión do financiamento da sanidade e as 
pretensións de limitar de facto a autonomía financeira das 
CCAA mediante as Leis de Estabilidade Orzamentária e 
outros mecanismos centralizadores, relativiza as avantaxes 
do novo Acordo para os govemos autonómicos. A proba 
evidente da escasa vontade autonomista do Executivo da 
Mondoa vese na decisión de interpoñer un recurso de in
constitucionalidade contra a ecotaxa do Govem balear e 
solicitar a suspensión cautelar ao Tribunal Constitucional. 

Este Acordo representa unha saída airosa para CiU, permi
te ao PP apresentar un pérfil autonomista e forza o apoio 
inevitábel dun PSOE collido na sua própria trampa por 
non asinar o Pacto de 1996 deix:indo en difícil situación 
financeira ás CCAA nas que govemaba (Andalucia, Ex
tremadura e Castilla-La Mancha). Compre salientar que as 
diferéncias entre o Sistema Comun e o Foral permanecen 
pese ás reformas. O sistema basco e navarro coloca ás Ad
ministracións Tributárias deses territórios en situación de 
prevaléncia respeito do Estado central que se verá forzado 
a negociar nunha posición case idéntica á que teñen os go
vemos autonómicos respecto do Central no sistema de Ré
xime Comun. Nun caso, a Caixa dos impostas é rnanexada 
polos Govemos forais, mentras no outro, tal poder reside 
no Govemo da Moncloa. Esta é a diferéncia clave.+ 
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O sector dos seguros afúndese nas bolsas mentres o euro e o franco suízo convértense en refúxio monetário 

Os atentados terroristas contra os EEUU fan estoupar a recesión 
-0- RAMÓN MACEIRAS 

O ataque contra o poder político, económico, financeiro e mi
litar dos Estados Unidos provocou que o diñeiro saíra en es
tampida das bolsas e buscara refúxio nos bonos, o ouro, ou 
en moedas como o euro e o franco suízo. O prezo do petró
leo dlsparouse e case todos os analistas económicos das 
máis importante~ publicazóns do mundo coinciden en sinalar 
que este inédito ataque terrorista será o desencadenante que 
faltaba para que se concrete o cenário da recesión mundial. 

O medo e a confusión desatados 
tras a onda de atentados terroris
tas nos Estados Unidos derrubou 
os mercados bursatis de todo o 
mundo. Foi unha reacción en ca
dea que comezou nas accións e 
acabou na onza de ouro. Fortes 
vendas, vendas de pánico que 
afundiron a grandes e pequenos 
valores, a tecnoloxia, a eléctricas, 
a bancos... e sobre todo ao sec
tor asegurador. A situación é es
pecialmente grave para as gran
d es compañías aseguradoras 
que asumen a maior parte dos 
riscos cos seguros contra desas
tres naturais e atentados: entre 
elas están Generali, Allianz, 
AGF, AXA e Zurich Financia!. 

verse pouco afectada polo sinis
tro. Só a sua filial Mapfre Re opera 
nos Estados Unidos a través da 
participada Chatam, unha rease
guradora de New Jersey, e estuda 
ainda como lle afectará o sinistro. 

Houbo un forte desplome tamén 
para aqueles títulos ligados a em
presas norteamericanas como é 
o caso de British Airways, sócio 
de American Airlines, que chegou 
a cair máis dun 20%. Desplome 
tamén para grandes valores es
pañois como Terra, NH Hoteis, 
ou Amadeus que pechan con 
descensos superiores ao 15%. 

Estampida global 

O diñeiro sai en estampida das 
bolsas e busca refúxio naqueles 
activos que aterecen unha maior 
seguranza, nos bonos. Os gran
des inversores desfán as suas 
posicións en bolsa e mercan bo
nos a curto prazo, aquiles garan
ten liquidez imediata en caso ne
cesário. Baixa tamén O- dólar. A 
maior parte das veces, cando ta
lamos dunha situación de pánico 
e de incertidume extrema, o diñei
ro refúxiase na moeda máis forte, 
no dólar. Esta vez estamos a talar 
de comoción, caos e desastre no 
país e na economia máis impor
tante do mundo. Consecuéncia: o 
dólar baixa, sobe o euro e apré
za-se tamén o franco suízo. 

O ataque contra o poder político, 

O World Trade Center era o principal símbolo do capitalismo actual. 

económico e financeiro dos Es
tados Unidos provocou ademais 
unha suba no prezo do petróleo. 
Ante o temor a unha menor ofer
ta de cru o seu prezo disparouse 
até os 31 dolares, níveis non vis
tos desde Decembro do ano pa
sado. Dispárase tamén o prezo 
da onza -de curo, un 6% e o pre
zo da prata nun 2,63%. 

Hai que subliñar que o ataque se 
produce nun momento en que 
Oriente Próximo vive o maior grau 
de tensión dos últimos anos. E, 
tamén, cando os mercados mun
diais, á vez afectados pala inesta
bilidade política, sofren unha gra
vísima crisé financeira que dura 
xa 18 meses. O que aconteceu 
en New York e Washington é, 
desde este ponto de vista, un du
plo crash que acrescenta o cená
rio dunha recesión mundial. As 
catástrofes naturais, pese ás nü
merosas vítimas que se cobran, 
soen xerar unha corrente positiva 
de reconstrución. O maior proble
ma do terrorismo é que, ademais 
das vítimas, provoca un clima ne
gativo de temor que afecta á vez 
á política, a sociedade e a econo
mía. E os poderes mundiais ainda 

non lograron porse de acorde en 
como loitar contra unha ameaza 
para a que non se coñecen medi
das preventivas eficaces, por moi
to que os defensores do escudo 
antimisis aseguren que ese pode 
ser un antídoto definitivo. 

Xuntanzas do BCE e a FED 

O Banco Central Europeü, que 
ten o seu tipo de interese princi
pal no 4,25% tras duas rebaixas 
dun cuarto de ponto, reuníase 
este xoves. A próxima xuntanza 
da Reserva Federal estaba pre
vista para o 2 de Outubro, e 
descoñécese se será adiantada. 
O presidente da Reserva Fede
ral, Alan Greenspan, atopaba-se 
en Basilea (Suíza) asistindo a 
unha xuntanza do Banco de Pa
gos lnternacionais, segundo si
nalou o portavoz da instituizón. 

Os peritos eren que a economia 
estadounidense encamíñase aber
tamente a unha recesión tras o 
atentado do Martes. Por iso apon
tan que unha acción rápida por 
parte do banco central estadouni
dense será imprescindíbel para 
aminorar os efeitos da recesión. 

As aseguradoras desplomáronse 
na bolsa ao anticipar os inversores 
que os ataques provocarán perdas 
billonárias ás principais entidades 
do sector. Fontes do mercado ex
plicaban que o dano para as com
pañias será semellante ao que so
freron tras o furacán Andrews, ao 
terse producido no corazón finan
ceiro de New York, onde todo está 
asegurado: os catro avións teñen 
seguros de danos e de responsa
bilidade cMI, así como as torres do 
World Trade Center. E moi proba
belmente a maioria das vítimas, 
empregados de grandes compa
ñías que tiñan a sede neses edifí
cios, terán á sua vez seguros de 
vida. O sector asegurador sofre 
ainda as consecuéncias económi
cas do Andrews, que situou ás 
compañías e ás suas reasegura
dores en perdas e lles obrigou a 
aplicar subas de primas nos segu
ros de danos (tanto os industriais 
como os seguros de automóbeis e 
de fogares). 

Franza medra só o 0,3% 

O índice sectorial no Eurostoxx, 
no que cotizan as principais com
pañías europeas, caiu un 11 %. 
Swiss Re caiu un 15,7%, Royal & 
Sun Alliance un 14,4%, Allianz un 
12,2%, Aegon un 10% e Axa un 
11 % mentres que en España 
Mapfre deixouse un 10,26%. Esta 
compañia declarou que espera 

O Produto Interior Bruto (PIB) 
da Franza medrou o 0,3% no 
segundo trimestre, tras un au
mento do 0,4% revisado no pri
mei ro, segundo dados oficiais 
feitos públicos o Martes que 
confirman a ralentización da 
economía francesa. A medra no 
primeiro trimestre foi revisada ·á 
baixa polo Instituto Nacional de 
Estatística (INSEE), que o cal
culara anteriormente no 0,5%. 

A medra do segundo trimestre 
é inferior nunha décima ao que 
prognosticara o INSEE no seu 
informe de conxuntura en Xuño 
pasado. Segundo o Instituto, no 
período Abril-Xuño os gastos 
de consumo e os investimentos 
dos particulares ralentizáronse, 
ao igual que os traeos comer
ciais na Franza, mentres que 
se_ aceleraron os investimentos 
das empresas. 

MariwCumpo 

PEDINCHELUZPRESTADA 

En concreto, o consumo dos 
fogares no segundo trimestre 
do 2001 progresou o 0,3%, 
fronte ao 1,2% no primeiro, e 
contribuiron en 0,2 pontos á 
evolución do Produto Interior 
Bruto, mentres a formación 
bruta de capitais fixos das em
presas (non financeiras) me
drou o 0,4% entre Abril e Xu
ño, tras un 0,3% no período 
Xaneiro-Marzo. + 

A contracción do produto interior 
bruto como consecuéncia do 
quebranto orixinado en Manhat
tan, centro financeiro do país, é 
óbvia, e os analistas comezaron 
a preocuparse do impacto que 
poda ter sobre a economía do 
país a desconfianza xerada. 

Existe unha grande incertidume 
ante as consecuéncias económi
cas deste atentado, xa que non 
existe un precedente, ainda que 
semella claro que será o "empu
rrón definitivo" da economía es
tadounidense cara a recesión. 

Politicamente é difícil valorar ca
ra onde pode conducir unha si
tuación como a do martes, xa 
que se descoñece cal será a re
acción, mesmo bélica, por parte 
dos Estados Unidos. 

É normal que os fluxos monetá
rios se trasladasen do dólar cara 
"valores refúxio" como o petró
leo, o ouro ou os bonos, xa que .
a confianza dos inversores e os 
consumidores dos EEUU cairá 
nos próximos dias. lsto é o único 
que lle faltaba á economia mun
dial e ás bolsas, que xa estaban 
a sofrer un severo castigo. 

Alemaña en crise 

O ministro alemán de Finanzas, 
Hans Eichel, defendia casualmen
te o Martes o seu proxecto orza
mental para o ano 2002, se ben 
antes de que se coñecese o aten
tado xa recoñeceu que as previ
sións económicas sobre as que 
está ·elaborado probabelmente 
non poderán cumprirse, ao deixar 
entrever que non se atinxirá a me
dra económica do 2,25%. "Moitos 
indicadores apontan nestes mo
mentos a que os dados serán in
feriores ao prognosticado", dixo o 
ministro durante a primeira leitura 
parlamentar do proxecto, na que a 
oposición o acusou de apresentar 
un borrador obsoleto.Recoñeceu 
que con toda probabilidade non 
poderán cumprirse os prognósti
cos sobre o desemprego, superior 
aos 3,47 millóns previstos. O mi
nistro rexeitou as reclamacións da 
oposición de adiantar a próxima 
etapa da reforma fiscal do 2003 
ao 2002 para impulsar a feble 
economia co argumento de que 
non habia fondos para iso e que 
todo programa que non estexa 
abocado á consolidación orza
mental hipoteca o futuro.+ 
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Que está 
a pasar coa 

. ~ atenc1on 
psiquiátrica? 

As unidades asistenciais sa, 
nitárias deben contar, se, 
gundo orde da Xunta, con 
cuartos que aseguren 0 ac, 
ceso ás camas por ambos la, 
dos, portas que petmitan o 
paso de paviolas e camas, 
bañeiras axeitadas ás nece, 
sidades dos enfermos e área 
para curas. A inspección de 
T raballo ven de receber un, 
ha nova denúncia da CJQ, 
Saúde en relación ao Hos, 
piral Psiquiátrico O Rebu, 
llón, de Vigo. Tamén as or, . 
des da Xunta estabelecen a 
existéncia de accesos fáciles 
para persoas en .situación de 
minusvalia. "Perguntámo, 
nos se será doado para unha 
persoa con minusvalia acce, 
der a unha planta que ten 
como único acceso unha es, 
caleira con 18 chanzas", din 
na central nacionalista que 
consideran que este "cúmu, 
lo de irregularidades ven 
demostrar unha vez máis o 
desinterese e abandono da 
saúde mental por parte do 
Sergas". 

Non é só a CIG quen estes 
dias volta denunciar as con, 
dicións dos pacientes e tra, 
halladores do Rebullón. T ª' 
mén membros da CGT acu, 
diron á inspección de T ra, 
hallo o 1 O de Setembro 
cunha pancarta na que se 
podia ler "contra a explota, 
ción, non actua a inspec, 
ción". No mes de Agosto, 
Traballo instou á xeréncia 
do Complexo Hospitalário 
Cíes, do que depende o psi, 
quiátrico, a que, mentres 
non exista un plano de ava, 
liación de riscos, nos tumos 
de tarde, noite e fins de se, 
mana a unidade residencial 
do Rebullón sexa atendida 
por duas persoas, xa que un' 
só traballador pode correr 
riscos físicos e psíquicos. O 
inspector comprometeuse o 
día 10 a enviar unha san, 
ción ao complexo por in, 
cumprir este requerimento. 
Na central sindical conside
ran que os traballadores es, 
tán afectados "pero tamén 
os pacientes por eles aten, 
didos padecen as conse, 
cuéncias dunha calidade 
asistendal deficiente". 

Pergúntanse na CIG-Saúde 
se os enfermos mentais non 
teñen os mesmos direitos 
que outros enfermos a rece
ber unha atención digna. 
"Acaso debemos reintroducir 
a palabra manicómio, que 
pensabamos esquecida, no 
noso vocabulário?", din.• 
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Carlos Sánchez Crestar, insubmiso ás portas da prisión 

'A persecución que sofro 
é a miña contribución ao antimilitarismo' 
-O- H. VIXANDE '. 

A orde de ingreso en prisión 
ditada contra Carlos Sánchez 
Crestar poida que sexa a de
rradeira cursada contra a un 

, insubmiso. Despois de facer
se insubmiso en 1988 e de 
sucesivos xuízos, o maxls
trado Raimundo San Adrian 
ordenou, o pasado tres de 
Setembro, o seu ingreso en 
prisión para cumprlr unha 
pena de dous anos, catro 
meses e un dia de cárcere. 
Mentres el está a espera que 
dicten orde de busca e cap
tura, outro galego, Luis Villa
verde, desde o pasado 31 de 
Agosto está ingresado na pri
sión da Lama por un delito 
relacionado coa insubmisión. 

O de Carlos Sánchez Crestar 
súmase á longa lista de casos 
insólitos relacionados coa loita 
contra o servizo militar e do anti
militarismo. Carlos é profesor de 
informática nun instituto de Car
ballo e secretário local da Con
federación Nacional do Traballo 
na Coruña. A arde de ingreso 
en prisión chega despois de 
anos de condenas e recursos. 
"Cais son as causas?, máis que 
a razóns políticas, débese a un
ha maquinária xudicial que roda 
cega e estupidamente". 

En calquer caso, Carlos. Sán
chez non quer eludir a prisión, 
"todo este proceso é parte da 
miña contribución ao antimilita
rismo", di, pero evitará entregar
se deica o Sábado oito de Se
tembro. "Ese dia acudirei a un 
acto que organiza o meu sindi
cato a pral da insubmisión e no 
que tamén participarán os in
submisos nos cuarteis Alberto 
Naya e Josep Ghanime. Este 
dia, se queren, poden determe e 
levarme ao cárcere", explica. A 
loita antimilitarista está chea de 
acenos deste tipo e quizais gra
zas á torpeza do Governo, a 
maxistratura e os militares, moi
tas veces os resultados acada
dos foron maiores dos agarda
dos. "Son tan torpes que cada 
detido, cada condenado e cada 
encarcerado era a mellar forma · 
de propaganda a prol das nasas 
ideas", explica Carlos. 

Cando un insubmiso decide 
cambiar de avogado, normal
mente non é que estexa des
contento con el, sempre obede
ce a unha estratéxia para adiar 
un proceso e conquerir que un
ha condena ou un ingreso en 
prisión, por exemplo, sexa nun
ha data propícia. Tamén Carlos 
Sánchez recorreu a estas tácti
cas. "Despois dunha condena o 
2 de Xullo de 1997 por parte da 
Audiéncia de Lugo temiamos 
que ordeasen o meu ingreso en 
prisión en Agosto, algo que se
ria unha catástrofe porque non 
podiamos organizar unha cam
paña de denúncia, por isa fixe
mos algo completamente inabi
tual, que foi apresentar un re
curso diante do Tribunal Consti
tucional; tan só queriamos evitar 
a entrada en prisión en Agosto, 

xa que a apresentación do re
curso implica a suspensión da 
condena até que o Constitucio
nal decide aceitar ou rexeitar a 
trámite o recurso. Esta decisión 
tarda en chegar de tres a seis 
meses, pero no meu caso de
morouse . catro anos, de modo 
que o 21 de Setembro de 2000 
o Constitucional decidiu rexeitar 
o recurso", explica o insubmiso. 

Tras esgotar as prórrogas por 
estudos, Carlos, con 27 anos, 
apresentou en Maio de 1988 a 
chamada declaración .colectiva, 
un documento moi empregado 
por aquel entón, meiante o cal 
se declaraban obxectores de 
consciéncia nun momento no 
que non habia amparo legal e 
quedaban en situación de in
corporación aprazada. A maio
ria dos obxectores daqueles 
tempos foron amnistiados coa 
Lei de Obxección de Conscién
cia, pt!ro a el, o 12 de Decem
bro de 1990, chamáronno para 
cumprir a prestación social 
substitutória nun fogar da ter
ceira idade estremeño. \ "Non 
fun -explica-, ainda que non 
recebin nengunha comunica
ción oficial porque non vivia na 
casa dos meus país. Daquela 
xa era funcionário e tiña praza 
asignada, asi que para o Esta
do non era difícil de localizar
me, ainda asi o xulgado teima
ba con enviarme as comunica
cións a casa dos meus pais até 
que un funcionário xudicial de-

AN.T. 

cidiu abrir a guia telefónica, foi 
asi como me localizaron". 

Carlos comete oficialmente o 
delito de insubmisión cando, o 
seis de Marzo de 1992, declara 
no xulgado de Carballo que non 
está disposto a facer a presta
ción porque é antimilitarista e 
está en contra da míli e do seu 
substitutivo. Despois, o seu ca
so pasa ao xulgado da Coruña, 
que o xulga en Decembro de 
1996. O xuiz Miguel Filgueiras 
trata de evitar mallarse e conde
nao a un mes de cárcere, para o 
que recoñece todo tipo de exi
mentes, ainda que a lei é clara e 
ordea a condena a dous anos 
catro meses e un dia de prisión. 
Quen non gasta do fallo é o fis
cal Fernando Suances, pariente 
dun antigo ministro da Mariña 
na ditadura, de modo que reco
rre. Por fin, en Decembro de 
1997, Xosefa Tovar Castro, un
ha xuíza da corda de Suances 
na Audiéncia da Coruña (hoxe 
da Audiéncia de Lugo), decide 
condenalo a dous anos, catro 
meses e un dia de prisión. 

Tras o parántese do Constitucio
nal, en Decembro de 2000 os 
avogados de Carlos Sánchez re
corren a execución da senténcia 
porque o delito xa non existía -a 
míli xa non existe- e o xuiz retra
sa a resposta até o pasado 3 de 
Setembro. Hoxe, Carlos está á 
espera de que se dicte unha arde 
de busca e captura contra el.• 

Aproban no Congreso 
a declaración do Parque 
das lllas Atlánticas 

Unanimidade no Congreso dos 
deputados o Martes 11 de Se
tembro á hora de aprobar a tra
mnación da proposición de lei 
do Parque Nacional das filas 
Atlánticas, que abrangue Cies, 
Sálvora e Ons. Está previsto 
que esta declaración sexa efei
tiva a princípios do ano 2002 
convertendo estas illas no deci
moterceiro parque destas 
características do Estado. Os 
parlamentários galegas Xoán 
Casares, do PP, Francisco Tri
go, do BNG, e Dolores Villarino, 
do PSOE, defenderon a 
proposta en Madrid, xa aproba
da no Par1amento en Compos
tela. Nacionalistas e socialistas 
apostan pola ampliación deste 
parque a outras illas como as 
Lobeiras, Sisargas e 
Cortegada. A xestión deste par
que será compartida por Xunta 
e ministério de Meio Ambiente. 
Asimesmo criarase un padroa
do do que formarán parte con
cellos, proprietários, ecoloxistas 
e organizacións agrárias. • 

Setenta artistas e 
intelectuais 
na defensa dos rios 

"Cen rios recolleron as bagu
llas sen sal que choran as nu
bes, convertéronas en risas e 
voces de auga". Asi comeza 
o texto Que os nasos ríos si
gan vivos, un manifesto da 
Coordenadora Galega para a 
Defensa dos Rlos, que veñen 
de asinar setenta artistas e 
intelectuais. "Unha mostra de 
que tamén a xente das artes e 
das letras está preocupada 
polo Muro dos nosos rios, 
artérias de vida e parte funda
mental do noso patrlmónlo 
natural", din en Cogader. En
tre os aslnantes, Marilar Alel
xandre, Mini e Mero, Luis To
ser, Manuel Lourenzo, Salva
dor Garcla Bodafio, Margarita 
Ledo, Marica Campo e Sonia 
Castelo.• 

A Platafonna Antitaurina 
'satisfeita' das perdas 
das corridas 

"Podemos estar satisfeitos de 
ver como a xa de por si mínima, 
meramente testemuñal, afeizón 
taurina existente no território ga
lega ségue indo a menos", din 
na Plataforma Anti-Taurina Ga
lega. Retírense especialmente 
ao caso· da Coruña "onde tras 5 
dias de tendidos vacios a feira 
taurina despedíase cun saldo de 
40 millóns de pesetas de 
peretas". Carlos Zuñiga, empre
sário encarregado do cartaz das 
corridas, anunciou a posibilida
de de deixar a praza o vindeiro 
ano. Durante o verán a platafor
ma convocou concentracións de 
protesta pola matanza de tauros 
en Pontevedra e Vigo. Subliñan 
"o fracaso da tentativa de intro
dución de corridas en prazas 
móbeis en localidades como 
Bueu ou Ourense, que este ve
rán xa non se repetiron".+ 
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uNon temos máis opción de lecer que babear ao Cantón a ver para o aire", din Xosé Maria Acebeda e António Sánche:z. "Eu cleclicome a pasear os netos", di António, outro xubilado. 

Unha Escala infernal procura lecer e vida san aos prexubilados de Ferrol 

Vellos aos cincuenta e dous anos 
-0- H. VIXANDE 

A cldade Ferrol rexlsta unha situación sen parangón no resto do 
Estado, xa que o 58% dos cabeza de família está xubilado ou pre
xubllado. Esta clrcunstáncla non atopou programas que permitl
sen atenuar as consecuénclas da repentina inactlvldade entre es
te grupo tan numeroso e tivo que ser unha asociación de viciños 
quen puxese en marcha unha Escala de Envellecimento Activo 
para fomentar a recuperación física e psfquica deste colectivo. 

"Estou xubilado, pero coa paga 
que me dan non teño máis alter
nativa que vixilar obras ou bai
xar a sentarme no Cantón", di 
con rexouba Xosé Maria Acebe
da Conde. Xosé Maria ten 67 
anos e está xubilado desde hai 
trece. "Traballei en Cerámicas 
Campo e xubileime por enfermi
dade", engade. As alternativas 
de lecer para os xubilados no 
naso país non existen e no caso 
de Ferro! esta circunstáncia é 
especialmente grave porque se 
trata dunha cidade na que o 
58% dos cabeza de fam flia es
tán xubilados ou prexubilados. 

"Eu estou enfermo e non podo 
moverme moito, pero deberia 
haber posibilidades para a xen
te que está san -di Xosé Ma
ria-, este que está aqui tam
pouco ten nada que facer". 
"Claro que teño algo que facer, 
vir a sentar aquí ao Cantón can
da ti", res posta o que está ao 
seu carón, que se chama Antó
nio Sánchez Santamarina. "De 
modo que somos dous mangan
tes que non tacemos nada", di 
António. El ten 64 anos e leva 
cionco prexubilado. "El traballou 
en casa rica, en Astano -di o 
seu compañeiro-, e ten cartos 
para ir daqui para aló mentres 
eu teño que quedar no Cantón 
a ver para o aire". 

António, un xubilado de 78 anos 
que se prexubilou aes 62 anos 
despois de ter traballado 44 
anos en Bazán e en Destilerias 
do Noroeste, é o caso contrário 
aes dous anteriores. António 
non para, diríase que non ten un 
momento libre; e, ainda que é 
unha situación que aceita de 
bon grao, ten que coidar cons
tantemente dos seus netos. ''Te
ño un tillo e unha tilla e cinco 
netos e o meu traballo é pasea
los; a miña muller, que tamén 

está xubilada, tamén ten que 
axudar aes fillos e ela encárga
se da casa e de facer a comi
da", explica. 

En Ferrol no último ano prexubi
láronse mil persoas, con idades 
a partir dos 52 anos e funda
mentalmente de Bazán pero ta
m é n da antiga Astano. Case 
sempre a sua situación é a mes
ma, moitos arrastan diminucións 
da capacidade auditiva ou ou
tras minusvalias derivadas de 
longos anos de condicións labo
rais extremas. Foron eses ca
dros os que abriron as portas á 
sua prexubilación pero non hou
bo unha política para dar este 
paso sen traumas. 

Escola da Graña 

"É unha situación única en Es
paña, o 58% dos cabeza de fa
m ília están xubilados e prexubi
lados", explica o médico Carlos 
Piñeiro, que dirixe o Clube Eu
rosaúde e ao tempo a Escala 
de Envellecimento Activo da 
Graña. "Antes, en Sagunto, 
houbo unha situación similar 
como consecuéncia da recon
versión industrial, pero ali supe
raron o problema grazas a unha 
política industrial máis efectiva", 
explica este médico. "Ademais 
-engade-, aqui en Ferrol hai 
que sumar o feito de que se re
xista unha dinámica demográfi
ca de envellecimento que leva a 
que 25 da povoación teña máis 
de 65 anos". 

Á marxe da cuestión derivada 
das responsabilidades políticas 
por non terse desenvolvido un
ha política industrial que atalla
se o proceso de prexubilación 
de boa parte da povoación fe
rrolá, o fenómeno concreto de 
prexubilación acadou tais di
mensións que rematou por na-

cer unha iniciativa para atallar 
as consecuéncias do envelleci
mento. "O primeiro que lle suce
de ás persoas que se prexubilan 
é o cámbio dos hábitos de vida, 
vólvense máis sedentários e au
mentan de peso, tamén rexísta
se máis ansiedade e perda de 
autoestima porque desaparece 
o rol e o estátus social que se ti
ña. Mesmo poden darse casos 
de alcolismo. A situación é máis 
grave no ámbito urbano que no 
rural porque nas cidades non 
hai opcións para o lecer e no 
campo as labores agrícolas per
miten manter certas ocupa
cións", informa Carlos Piñeiro. 

O cadro descrito por este médi
co levou a criar a Escola de En
vellecimento Activo da Graña, 
unha iniciativa que "pretende 
formar a estas persoas, os pre-

O médico Carlos Piñeiro dirbce esta iniciativa. 

xubilados e xubilados, como 
axentes de saúde activos, de 
forma que, con módulos técni
cos e práticos, influan no seu 
contorno social". Trátase, en 
definitiva, de formar aos prexu
bilados para que realicen activi
dades que os manteñan física 
e psíquJcamente activos e con 
autonomia e que transmitan es
tes coñecimentos aos demais. 
"Hai profesores· de INEF que 
programan actividades físicas, 
fundamentalmente camiñar uns 
dez quilómetros ao dia en gru
pos pequenos porque asi man
teñen un contacto e abandonan 
a soidade, o que permite recu
perar a autoestima. Son pro
gramsas moi simples, pero xa 
se apresentou unha tese de 
doutoramento e os dados dos 
seguimentos que se realizaron 
indican que o 60% das persoas 
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melloraron", conta Piñeiro. 
Existen, igualmente, programas 
para persoas afectadas por 
cardiopatias ou por enfermida
des cardiovasculares. "Procura
mos que estas persoas podan 
valerse por si e que teñan acti
v i dade, é unha alternativa a 
que rematen nunha institución", 
aclara Piñeiro. 

Inscritas 325 persoas 

Neste momento 325 persoas 
están inscritas na Escola da 
Graña e 50 no curso de activi
dade física. No futuro próximo 
nacerán duas novas escalas en 
sendas asociacións viciñais. A 
iniéiativa, que ten tres anos de 
vida e que correspondeu á Aso
ciación de Viciños Rosalia de 
Castro da Graña, participa nun 
programa_ pioneiro da Organiza
ción Mundial da Saúde e está 
vinculada á Marcha Mundial que 
celebran mil cidades no mundo 
para exixir políticas para o enve
llecimento e que se celebrará o 
30 de Setembro vindeiro. 

"De momento ainda non pode
mos facer unha estimación do 
resultado acadado -explica Car
los Piñeiro-, hai un seguimento 
das persoas a cinco anos vista, 
levamos un ano co seguimento 
e até os tres anos non se poden 
facer a primeiras valoracións, 
ainda que as definitivas son aos 
cinco anos. Despois podaremos 
adoptar medidas concretas para 
prever as situacións que nos 
atopemos". De todos xeitos, os 
programas como o de activida
de física, están en marcha e os 
resultados son notábeis. 

Outro problema ao que· se en
frenfan iniciativas como esta, 
que son transplantábeis ao res
to do país debido ao envelleci
mento populacional que se re
xista, é o apoio institucional. 
"Pedimos apoio ao Concello, a 
Xunta e á Deputación -indica 
Piñeiro-, pero de momento só 
nos axudou o Concello, que nos 
proporcionou un p~_o que se re
abilitou para ser sede da Esca
la, ali irnos facer un xinásio, a 
verdade é que ternos moi boas 
instalacións". • 
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A lei de Cooperación Autonómica e os trasvases do Ebro centraron-as protestas 

Dez mil persoas maniféstanse_ en Barc~lona na Diada 
Tampouco quedaron á marxe 
dos atentados nos Estados 
Unidos as diferentes celebra
cións do Día Nacional de Cata
lunya, a Diada, nas que os dife
rentes participantes referíronse 
aos ataques. Pero, como é ha
bitual, tras os actos institucio
nais da mañán, unha manifes
tación na que tomaron parte ao 
redor de dez mil persoas per
correu as ruas de Barcelona 
con pancartas a favor da inde
pendéncia e contra os trasva
ses do Ebro. Xa na noite, foron 
unhas quince mil ás que acu
d i ron ao concerto de Lluis 
Llach pola paz e á liberdade. 

Todos os partidos políticos con 
representación parlamentária 
estiveron presentes diante do 
monumento a Rafael Casano
va, onde o presidente Jordi Pu
jol realizou unha oferenda flo
ral. Todos os partidos, sen ex
cepción referíronse ao proxec
to de lei de coop~raGión auto
nómica que prepara o governo 
de Jose Mª Aznar. A Pujol non 
lle gasta este proxecto e mani
festou o seu temor a unha no
va Loapa que sexa unha inxe
réncia nas competéncias cata-
1 anas. Até o PP, atraves do 
seu presidente Alberto Fernán
dez, asegurou que non o admi
tirá se supón un recorte de au
togoverno. Non falou Pascual 
Maragalla deste proxecto, pero 
si o primeiro secretario dos so
cialistas cataláns, José Monti
lla, que o calificou de "inadmi
síbel". 

O centro de Barcelona foi o es
cenário na tarde dunha mani
festación convocada por Es
querra Republicana, seguida 
doutra do nomeado Proceso de 
Vi_naros, que pretende reorga-

O PP catalán maniféstase contrário ao control prévio por Madrid das leis catalás, porén foi abouxado polos manifestantes o 11 de 
Setembro. 

nizar o independentismo "com
bativo". O secretário de ERC 
Josep Lluís Carod Rovira abria 
a primeira xunto a outros diri
xentes da sua formación como 
Josep Huget e Joan Puigcer
cós. Carod Rovira criticou a ati
tude de CIU diante do governo 
central "por pactar e axeonllar
se diante dos adversários de 
Cataluña" ao tempo que se re
feria á futura lei de coopera
ción como "o testamento políti
co do Caudillo". Na noite, Lluis 
Llach puxo música á Diada 
nun acto organizado pola Co-

misión 11 de Setembro- no que 
Pep Riera, de Unió de Page
sos, calificou de "agresión fei
xista" a decisión do presidente 
valenciano Eduardo Zaplana 
de eliminar aos autores cata
láns dos libros de texto. 

Diada en Madrid 

Partido Socialista, ERC e Ini
ciativa per Catalunya-Os Ver
des, que forman no Senado o 
grupo !'Entesa Catalana de 
Progrés, decidiron explicar en 
Madrid o significado da Diada. 

Con tal motivo, convidaron ao 
historiador Joan B. Cuila para 
que dunha forma amena expli
cara a história política, econó
mica e social do seu país. O in
terese dos grupos do Senado 
quedou patente na pobre asis
téncia de trinta senadores, to
dos eles do PSC, CIU, PNV e 
Coalición Canária. A última ho
ra apareceu a ex ministra e 
presidenta do Senado, Espe
ranza Aguirre, a tempo para es
coitar como Cuila explicaba 
que a história española e a ca
talana "non eran tan comúns".+ 

Medran as martes por desnutrición en toda Centroamérica 

Unión Fenosa corta o subministro en Nicarágua 
en p1ena fame negra 
-0- CtSAR LORENZO GIL 

A empresa eléctrica Unión Fe
nosa cortoulle o subministro 
eléctrico á empresa estatal ni
caraguana de distribución de 
água corrente. A compañia es
pañola xustificou a sua decisión 
no impagamento dunha débeda 
por parte desta sociedade 
(Enacal) de 50 millóns de cór
dobas, ao ·redor de 700 millóns 
de pesetas. Mais os prexudica
dos foron os cidadáns de Ma
nagua, sen água nun intre de 
durísima fame negra entre as 
clases máis pobres. 

Centos de vilas e cidades de Ni
carágua atravesan unha gravísi
ma situación económica. As ar
cas públicas están valeiras, a 
produción agrícola é inexistente 
e a fame esténdese entre os 
bairros e aldeas máis pobres. 
Por se todo isto fose pouco, 
moitas alcaldías deixaron de re
cibir o subministro eléctrico de 
Unión Fenosa por falta de paga- · 
mento e a capital do país sofre 
cortes de água por un conflito 
de débedas entre o governo e 
esta mesma compañia. 

A orixe do problema hai que 
buscala na privatización que o 
governo de Amoldo Alemán fixo 
do servizo de distribución de 
enerxia a favor' de Unión Feno
sa neste mesmo ano. Daquela, 
o Estado puxo a disposición da 
empresa todas as Subestacións 
eléctricas coa condición, entre 
outras, de que .a compañia re
convertise totalmente o sistema 
de transporte da enerxia e aca
. base por rebaixar as tarifas que 
os ·consumidores pagan. Pero 
coa privatización tamén perdu
rou a débeda que a empresa 
estatal de águas, Enacal, con
traera co servizo eléctrico, .na
quel intre tamén público, segun
do informan os principais diários 
de Managua. 

O máis grave deste asunto é 
que Fenosa acabou por cansar 
de manter a débeda xusto no 
momento máis crítico para a so
ciedade nicaraguana. O país so
fre as consecuéncias da grande 
seca, a queda dos prezos dos 
produtos agrícolas e o valeirado 
dos celeiros de axuda humanitá
ria que chegaran ao país tras a 
traxédia do Furacán Mitch. Tal e 

como afirmaba Adrián Díaz, o 
alcalde de Posoltega, unha das 
cidades máis castigadas en 
1998 por tal furacán, o corte de 
luz é a pinga que faltaba para 
facer a situación insoportábel. 
"Coas tebras que nos acompa
ñan, xa non ternos nada. Nen 
que comer, nen que beber nen 
posibilidade de remedialo sen o 
auxílio urxente do estranxeiro". 

Ur-ha rexión en alerta 

· O problema de Nicatágua non é 
úntco na rexión centroamerica
na .. El Salvador, Honduras e 
Guatemala sofren unha fame de 
enormes dimensións que amea
za con decimar a povoación e 
facer avanzar un proceso de mi
-gracións do rural cara ás cida
des que só desembocará en 
maior marxinalidade social. Nes
ta última semana, vários millei
ros de campesiños avanzaron 
cara a Managua para solicitar 
do gabinete Alemán axudas ur
xentes para o médio rural. 

En Guatemala, a fame perdura 
desde hai vários meses, pero 
os berros da povoación e da 

Organización Internacional de 
Alimentación (F AO) a penas se 
escoitan nos países ricos. Ou
tros viciños da rexión, como 
Costa Rica, están pendentes 
dos mercados internacionais do 
café, culpábeis, entre outros as
pectos, da actual crise, para im
pedir que o efecto dominó 
arrastre a este país a un con
texto de bancarrota. 

Segundo os expertos econó
micos, Centroamérica vive unha 
época moi fráxil por mor da vo
latilidade dos prezos agrários 
(as grandes colleitas de café do 
Brasil .e dos países do suleste 
asiático abarataron o produto 
en orixe), a dependéncia abso
luta da caridade internacional e 
a política neoliberal que os diri
xentes dos seus países utilizan 
en benefício próprio e das oli
garquias que os defenden. S'en 
ir máis lonxe, Ricardo Mas Ca
nosa, irmán do responsábel do 
desvío do diñeiro de Sintel, ad
mitiu que a sua família financiou 
a campaña eleitoral de 1995 do 
actual presidente nicaraguano 
Mateo Alemán, con 2,5 millóns 
de dólares.+ 
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PP e PSOE prótexen 
a Zaplana e a Chaves 
no caso Gescartera 

Os dous principais partidos 
españois xogan coas cartas 
da responsabilidade política 
para se protexeren 
mutuamente no caso 
Gescartera. Unha vez 
iniciados os procesos 
parlamentário e xudicial 
esta semana, socialistas e 
populares buscan a maneira 
de entendérense para 
impedir que declaren no 
Parlamento por este caso 
dous dos seus dirixentes 
máis importantes. Primeiro 
foi o PSOE quen exixiu a 
preséncia de Eduardo 
Zaplana, presidente da 
Comunidade Valenciana, 
para aclarar a sua relación 
con Jaime Morey, asesor 
seu e suposto responsábel 
da estafa. Mais o PP 
contraatacou pedindo a 
comparecéncia de Manuel 
Chaves, presidente da 
Junta de Andalucía. 
Finalmente, uns e outros 
parece que teñen decidido 
facer desaparecer estes 
nomes das investigacións. + 

IU entra 
no govemo basco 

Logo de moitos rumores 
sobre a entrada de 
Izquierda Unida de 
Euskadi (IU-EB) no 
governo basco, 
finalmente o partido que 
dirixe Javier Madrazo 
tomará as rédeas dos 
departamentos de 
Vlvenda e Benestar 
Social. Oeste xeito, 
Euskadi volve ter un 
governo tricolor, coma na 
última lexlslatura. Juan 
José lbarretxe seguirá no 
poder, co apolo do seu 
grupo, o PNV, e de Eusko 
Alkartasuna. IU vén 
substltuír o PSOe, que 
governou até o final da 
trégua da ETA. A 
Inclusión de IU fol 
benvlda polos partidos 
nacionalistas bascos, que 
consideran a sua 
participación coma un 
exemplo de colaboración 
entre diferentes opclóns 
ldeolóxicas. • 

Máis gardas civis 
para a fronteira de Ceuta 

A resposta governamental 
española ao constante 
tránsito de imigrantes sen 
regulación através de Ceuta 
e do estreito de Gibraltar foi 
o aumento da dotación da 
Garda Civil na colónia 
africana en 1 00 axentes. 
Estes membros das forzas 
de seguridade terán como 
obxectivo vixiaren o muro 
que separa a cidade de 
Marrocos e as instalacións 
portuárias. Esta medida virá 
acompañada co envio dun 
novo continxente de policias 
nacionais, q::e patrullarán 
as ruas. Ad mais, prevese 
que nos vin eiros meses 
estea rematado un novo 
valado de formigón que 
asegurará a inviolabilidade 
do paso do Tarajal. • 
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Expo¡ki6n 
"El Arte del Grabado Flamenco y 
Holandés del siglo XVI" 
A Coruña 
Sala de Exposicións - Médico Rodríguez 
Bi 1Jor e N ·ion t 

E1'posichm 
11 lrrupcións. Xóvenes Ferroláns 
de Belas Artes" 
Paula Aneiros (31 de agosto - 19 de 
setembro) 
Carmen Bellas (21 de setembro - 1 O de 
outubro 
Ferrol 
Cent ro Cult ural Carballo Calero 
(onc 11 d rer ol 

poslclón 
Gravados, augafortes e 
augatintas de Susana Murias 
Betanzos 
Sala de Exposicións 
Fundac:fón CIEC"' 

_ Do .1 tk!. Si~tembtu ó 21 dt,l Outubm 

~policidn. 
Fondos da Fundación ARCO 
Ferro! 
Centro Cultural Torrente Ballester 
Cence.llo de. Ferro./* 
CGAC"~ 

BRA SOCIAL 
CAIXAqAllCIA 

ANOSATERRA 

Taller Literario 
Pontevedra 
Café Moderno 
As.oetaetón de f sal rores y- Amsr.u 
fsp~tiole,$• 

El Caballo de cartón 
Juan Antonio Martínez Sevilla 
A Coruña 
Aula Sociocultural-Médico Rodríguez 
20;00 horas 

Xo.rmtdt\ 
Elección da mellor PYME galega 
A Coruña 
Centro de Estudios 
10:00 horas 
Grvp.o C.~rr~fovr*' 

k Nes~ M~ie.~ 
Vai de Varanda 
Fe ne 
Praza do Concello 
20:30 horas 
AmeJ.ga.>1< 

CQfl~d~ 
Día Mundial do Alzheimer 
Mesas informativas 
NAO!t. (~·, ~ fa.fflitfqf~~ ~ 6.fff~-fflW.$. 
®. A~-h-é:lme-F • owe-n.reJ*-

11 Panorama da Música 
Contemporánea 
Obras de Eligio Villa, Carlos López
García, Paulina Pereiro, Antonio Peña, 
Julián Samuel 
Cuarteto de cuerda Shostakovitch 
Ensemble 
Ferro! 
Centro Torrente Ballester 
21:00 horas 
C{)nt:eJh:! de. ~.rr~'I< 

~NQ..sMM.mie.~ 
Noite de Murga 
Cospeito 
Pr.aza da Feira 
22:00 horas 
A~l~>l: 
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As N~S; M.ús.-k.?iS: 
Música Enerxética 
A Estrada 
Praza da Feira 
22:00 horas 
~ª*·. 

~ 
ºOs españois tamen fomós 
emigrantes" 
Lugo 
Sala de Exposicións 
{~~~~!..Y!J(}*-X~~ 

Políticas en Africa 
Severo Moto 
Torturas y malos tratos 
Augusto Mba-Sa Oyana 
Ourense 
Aula Sociocultural - Juan XXIII 
20:30 horas · 
Amni$t@ tnt~i€Jllat M O.we-nse~ 

XQSO.a lr~t\lt 
De escola en escola cos xogos 
populares 
Velf e 
Parque da interpretación de xogos 
populares 
A~ll (!l.~Qf., s·Q{~~iv~ GªWc.~ 
Pº-ft-ug.wS.~)11' -

M~~~M~kª~ 
Voces Novas 
Redondela 
Auditorio Municipal 
21:00 horas 
Am~l~ª>l; 



1 ~tUP~~ 
1 

e .za ~ rXJ-IÍuwvu:u/o-1 
1 ;Y.AA~ 
1 
1 
1 
1 O atentado deixa por 
1 terra o proxecto do 
1 · paraugas nuclear de 
1 Bush e revela a 
1 inutilidade das defensas 
1 do país ·máis armado do 
1 planeta. -A seguir, o · 
1 primeiro que promete o 
1 presidente 
1 norteamericano é pagar 
1 máis armas . . 
1 

r~ .. · 1 As mentiras lonxanas 
1 das catro últimas 
1 guerras contrastan coa 
1 angúria dun bombardeo 
1 en direito. O que vimos 
1 sen censura en Nova 
1 York é o mesmo que 
1 pasou nun bairro 
1 residencial de Basara, 
1 baixo as bombas de 
1 uránio norteamericanas. 
1 
1 O filtro da traxédia de 
1 Manhattan puxérono os 
1 cronistas da TVE. Os 
1 seu prexuízos 
1 impedíanlles recoñecer 
1 que se trataba dun 
1 atentado e berraban 
1 abraiados: "outro avión 
1 acaba de esnafrarse na 
1 segunda torre. Dous 
1 acidentes en vinte 
1 minutos!" 
1 
1 O poderoso sistema 
1 de espionaxe da e IA e 
1 do MOSAD, non sabian 
1 palabra. Coa ocupación 
1 da embaixada de 
1 Washington en Teherán 
1 pasara igual. Carter 
1 recoñecera que mellar 
1 que espialos era estudar 
1 a sua cultura e o seu 
1 pensamento. 
1 
1 Comezamos por -
1 ocuparunhacasaen 
1 Barcelona e rematamos 
1 queimando rañaceos. O 
1 aviso é do presidente da 
1 Xunta, un científico da 
1 política. Se cadra Fraga 
1 ten un ap~rtamento en 
1 Barcelona. 
1 
1 Afonso Paz Andrade 
1 deu proba da sua fina 
1 ironía republicana cando 
1 foi dar a benvida ao" Rei 
1 de España: disfrazouse 
1 de Langostino 
1 Pescan ova. 
1 
1 A CGT, tan anti-
1 nacionalista na Galiza, 
1 organiza unha mesa . 
1 redonda con 

... 1 independentistas bascas, 
1 galegas e bretóns, entre 
1 outros, para comemorar a _... 
1 Diada catalá. • 

18 
N2 999 ·ANO XXIV ANOSATERRA 

Residéncias 
de anciáns 

· - . · · - Hermo · , · . . 

Por necesidades inevitábeis e 
apremiantes, na miña família 
tentamos ·de lograren praza 
nunha Residéncia para un fami
liar naso. 

Ao seren a necesidade apre
miante, non puidemos acu~iren 
en primeiro lugar, como sena ló
xico, ás Residéncias Públicas 
da Xuntá de 
Galiza porque 
son poucas, 
están todas 
ocupadas e 
hai un ha 
enorme lista 
de espera. 

O noso familiar 
cobraunha 
pensión de 
95.000 pesetas 

Tivemos que mensaisenon 
acudiren ás 
Residéncias ten moitas 
P r i_v ª d ª s · opciónsaunha 
Consultadas 
un has 30 Re- praza nunha 
sidéncias si- Residéncia 
tuadas na 
províncias de Pública. 
A Coruña, en 
24 non habia 
prazas e nas 
máis cerca-
nas que as había -Bergondq, 
Culleredo, Oleiros, A Cor.uña
ª menos cara cobra 175.000 
pesetas por mes. 

Menos mal que nunha -anque 
lonxana-, a Residéncia de An
ciáns de Fisterra habia prazas, 
e a xente que a dirixe -a seño
ra Juana, o cura Luciano- te
ñen uns prezos menos proibiti
vos e o noso familiar pode ser 
acollido dignamente. 

De todas as maneiras fixemos a 
solicitude dunha Residéncia Pú
blica máis cercana, e pergunta
mos polo cheque asistencial do 
cal fixo propaganda a Xunta de 
que axudaria a moitas famílias. 

- .. -~ ...-._'• 
.. -

deixou de lado chorradas como 
o de dicer, "que o éxito se de
beu o mal tempo", cando se
gundo o meu entender o ~e:
vandito éxito debeuse aos v1c1-
ños, comerciantes e hostelei-

. ros que desde o princípio 
apoiaron a idea e volcáronse 
para que asi resultase, pois en
tenderon que 
é unha apos-

A resposta dos servizos sociais ta de futuro 
de cal é a postura da Xunta é para dinami-
clarexadora. O noso familiar zar e darlle 
cobra unha pensión de 95.000 vida á zona 
pesetas mensuais e non ten Vella, unha 
moitas opcións a unha praza das máis fer--
nunha Residéncia Pública masas de 
-que · en todo caso, antes dun Galiza. A pro-
ano non seria- e aínda ten me- gresiva pea-
nas opcións ao cheque asís- tonalización . 
tencial porque as 95.000 pese- do Centro 
ta~. mensuais en realidade son Histórico, pa-
mais, xa q~e co~ra duas p~g~s ra min moi 
extras, e rso da unha media ~ positiva, re
maio_r a 100.000 pe:setas, o · quere un es
que e valorado negativamente. forza de com-

Esta é a Xunta que ternos e 
non a da propaganda do señor 
Fraga.• 

llicToR SÁNcHEz MoAR 
(ÜLEIROS) 

Feira Franca 

prensión por 
parte de to
dos os vici
ños e comer
ciantes para 
atraer cada 
vez máis visi
tantes. Din os 
meus compa
ñeiros de tra
ballo de Vigo, 
que Ponteve-
dra é unha ci-

Hai que criticar 
construtivament 
eaoCasino 
Mercantil e 
Industrial, que 
seatribueo 
direltode 
pernada da 
Praza de Curros 
Enriquez, 
invadindo con 
cadeirase 
mesas de 
plástico o 
próprio centro 
da-praza. 

dade moi fermosa para coñe
cela andando, pero o peatona
lizar todo significa que ten que 
ter unha boa circunvalación e 
por suposto aparcam_entos 
axeitados para poder derxar os 
autos. 

Unha vez mais neste verán 
Pontevedra voltouse a ateigar 
de xente, so-bor de todo, as 
prazas e ruas do centro Históri
co trasladadas ata o século XV 
para lembrar a "Feira Franca 
Medieval", ainda que algunhas 
prazas coma a da "Verdura" ou 
a da "Pedreira", non fai falla 
engalanalas moito para seme
llar que son do Medievo, moi 
semellantes ás venecianas . Quixera dende aquí, felidtar a 

todas estas persoas polo seu 
A pegada popular e a masiva . traballo realizado engalanado 
participación e de asisténcia as prazas e ruas, organizando 

f\ /1JX, 
;\ij'~r> 
Mtk 
Lr~cJJr. 

xantares e ceas, e ata os bares 
da chamada "movida" da zona 
se sumaron á festa, asi como o 
progresivo aumento con res
pecto o ano pasado de xente 
vestida de época. 

Tamén hai unha parte negativa 
da que debo facer referencia 
con ánimo construtivo, que é, a 
actitude da Directiva do Casino 
Mercantil e Industrial, que utili
zando unha expresión medie
val (se mo permiten) atribuese 
o direito de pernada da Praza 
de Curros Enriquez, invadindo 
con cadeiras e mesas de plás
tico o próprio centro da praza, 
unha praza que costou moito 
recuperala para disfrute de to
dos. Non se pode ocupar con 
ánimo de lucro, impedindo que 
a xente poida sentar nos ban
cos. Eu non estou en contra de 

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

info@anosaterra.com 

Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 
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que se saquen as mesas para 
fóra, pero ten sítio abando nos 
laterais do edificio. Os sócios e 
pontevedreses, non merecen a 
burla que se fai do Bando da 
Alcaldía sobre o ordenamento 
das terrazas. Unha Sociedade 
de tanto prestíxio na vida pon
tevedresa, tiña que mirar máis 
polo embelecemento do seu 
entorno.• 

ANTóN RoEL VILLANUEV A 
(PONTEVEDRA) 

Porros, 
porros, porros ... 
Véñenme á mente unhas refle
xións sobre o mundo das dro
gas a raíz dunha série de 
acontecementos que pasaron 
durante este 
verán, e que 
pasan habi-
tualmente, e 
coi do que é Con tantos 
adecuado di- estudos como 
cilo publica-
mente, a ver ternos, non seria 
se alguén to- mellar djcer que 
ma Rota que 
boa falta fa- efectos produce 
ria. Están, os cada sustáncia? 
cacheos, mul-
tas ... que nas 
festas e festi-
va is da pro-
víncia se es-
tán facendo ultimamente por 
levar algunha "china", "cogo
llo", "pirula" etc. e pregúntome 
eu -por que?, a que se debe? 
Tendo en canta que o uso dos 
derivados do cannabis está 
moi estendido (e doutras sus
táncias tamén) xa que se sabe 
que policías, gardas civís, polí
ticos, e en calqueira outro sec
tor, e todo tipo de persoeiro~ 
fuman "porros", métanse "pen
ca" e moitas outras cousas 
máis; que as forzas da orde, 
governantes e demais, recoñe
zan que estas actuacións son 
simplesmente por afán recada
tório. Señor@s leitor@s, paré
celles isto normal? Por outro 
lado están os "papás" e as 
"mamás", os anúncios ridículos 
do Plano Nacional sobre Dro
gas, dos Concellos ... , que 
aconsellan os rapaces que non 
se droguen, que non fumen po
rros ... Loubado sexa Deus 1 Pe
ro, a xente de agora é parva ou 
que? Con tantos.estudos como 
ternos, non seria mellar dicer 
que efectos produce cada sus
táncia? E que cada indivíduo 
decida se debe "meterse" algo 
ou non. Porque tamén lles diría 
ás mamás que non tomen tan
ta pastilla para os nérvios, ~ue 
iso tamén é droga; e non d1ga
des que hai ou deixa de haber 
moito porro, xa que me parece 
que moit@s de vos non sabe
des como cheira, nen os efec
tos que te~. etc. 

Xa para rematar, gostariame 
apontar aos culpábeis desta si
tuación, que son os políticcs 
que nos governan, que son os 
primeiros en tentar exerc".lr un 
férreo control sobre a socreda
de, alienar, manipular ... para 
mante·rnos a raia. Políticos, 
que tedes no botiquin aparte 
das tiritas, do alcool. .. ? 

Concluo decindo que eu non me 
drogo.• 

XoÁN c. Bouzo CARBALLEIRA 
~, . (MONDOÑEDO) 
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A filóloga Rosário Alvarez 
será a cuarta muller da Académia 
Xohana Torres lerá en Outubro o seu discurso e en seis meses cobriranse 
as tres vacantes· 
-o- CARME VIDAL 
.t}. filóloga e profesora da Universidade de Santiago, Rosário 
Alvarez será a cuarta muller que entre na Académia Gale
ga. O pasado Sábado 8 de Setembro facíase público o no
meamento desta lingüísta que fará a sexta persoa vencella
da ao Instituto da Língua Galega que forme parte tamén da 
institución presidida por Del Riego. Espérase que nos pró
ximos seis meses se cubran as últimas tres prazas vacantes. 

A presidéncia de Femández del aprezación non só miña senón 
Riego terá o seu fin no mes de aceitada xeralmente e a ninguén 
Novembro pero todo fai agoirar se lle escapa que a presidéncia de 
unha interinaxe que permitiría Del Riego contnbuiu para que fose 
culminar dous procesos que po- asi'', sinala Rosário Álvarez. 
ñen á Académia no ponto de mi
ra público. Por un.ha parte está o 
debate normativo que, en breve, 
se pousará no tellado da casa da 
rua Tabernas, pola outra buscara
se cubrir todas as vacantes da ins
titución, un dos obxectivos acari
ñados polo presidente. No seu 
mandato, a Académia ampliou 
de 25 a 30 o número de membros 
e, a tal altura, quedan tres prazas 
por ter nome próprio, duas polo 
aumento e-un.ha máis pola vacan
te producida tras a morte de Ma
rino Dónega. O mecanismo que 
se marcou na própria Académia é 
o de facer unha nominación en 
cada un dos próximos plenários 
ordinários e, dado que se celebran 
cada dous meses, estimase que en 
meio ano o proceso esté remata
do. Se os prazos se cumpren, a 
Académia completarase no tem
po de interinaxe de Francisco 
Femández del Riego. Unha insti
tución sen baleiros porá entón 
nome ao próximo presidente. 

Como se viña anunciando oficio
samente, o plenário do pasado 8 
de Setembro nominou a un novo 
membro da Académia. Votábase 
favorábelmente a entrada da lin
güísta Rosário Álvarez (Ponteve
dra, 1952), catedrática de Língua 
Galega da Universidade de San
tiago, investigadora do Instituto 
da Língua Galega e destacada 
participante en traballos como a 
Gramática Galega elaborada en 
colaboración con Xosé Luis Re
gueira e Henrique Monteagudo 
ou as normas aprobadas pola pró
pria Académia en 1982. A pro
posta fora apresentada polo histo
riador Xosé Ramón Barreiro e os 
tamén lingüístas Antón Santa
marina e Manuel González. 

"Para min é unha honra moi 
grande", afirma Rosário Álvarez 
que desde o mes de Novembro 
participa nunha equipa que está 
a elaborar unha gramática por 
encargo da própria Académia 
baixo a dirección de Antón 
Santamarina, o até agora único 
membro da institución que for
maba parte do grupo de traballo. 

Entra Rosário Álvarez nun mo
mento no que a institución está a 
recadar maior atención. ''Nos últi
mos tempos tivo maior preséncia 
social e unha vida máis intensa 
que se translada cara fora. É unha 

Será asi a sexta persoa que entre 
na Académia con vencellos co 
Instituto da Língua Galega. An
tón Santamarina, Constantino 
García, Ramón Lourenzo, Fran
cisco Fernández Rei e Manolo 
González acompañarana tamén 
na rua Tabernas. Rosário Álva
rez coida que é "un recoñece
mento ao traballo dun grupo de 
persoas ·que levamos tres décadas 
comprometidos coa filoloxia ga
lega. Moitas veces un traballo 
<leste tipo non se pode facer sen 
un grupo ou unhas condicións 
como as que tivemos no Institu
to" . Entende tamén que esa pre
séncia de filólogos "ten que no
tarse no traballo da institución". 

A profesora da Universidade de 
Santiago non matinou ainda na 
data, o lugar e o tema do seu dis
curso de entrada. Os prazos mar
carán tamén se esta autora da 
normativa de 1982 estará presen
te nos plenários extraordinários 
nos que se debata o recente acor
do das tres Universidades, o ILG 
e a AS-PG. Sen embargo, adian
ta a sua opinión ao respeito: 
"Sempre fun partidária de cal
quer acordo que poda supor un 
avance. Formo parte do ILG e do 
departamento da Universidade 
de Santiago, duas das entidades 
que o asinan. Mostreime partidá
ria de que isto se dera sempre que 
se tivesen en conta duas condi
cións: a consideración do galego 
como língua independente e a 
última palabra da Académia". 

A Rosário Álvarez parécelle ta
mén relevante ser a cuarta muller 
que entra na Académia, un nú
mero ainda cativo pero que se do
brou desde que Del Riego chegou 
á presidéncia. "O feíto de que nun 
prazo pequeno a ratio aumentase 
desa maneira é significativo, ain
da que si espero que a nosa desig
nación sexa por méritos próprios 
e non se nos considere na condi
ción de muller'', defende. Será a 
máis nova das catro mulleres que 
-con Xohana Torrés, Luz Pozo e 
Oiga Gallego- formen parte da 
institución con sede na Coruña. 

A carta de ~avegación 
de Xohana Torres 

Convertirase de feito en académi-

Rosário Álvarez. 

ca Xohana Torres cando na última 
semana de Outubro lea o seu dis
curso de ingreso. O acto terá lugar 
na casa oficial da Académia, na 
rua Tabernas, sede elexida pola es
critora. Será o poeta Salvador Gar
cía Bodaño o encargado de darlle 

résposta na protocolária sesión. A 
autora de Tempo de ria botará man 
de claves da sua obra e da sua vida 
para o que ben se pode de(inir ccr 
mo un "discurso de navegación". 
A recriación da infáncia coas suas 
primeiras leituras, o marco inolvi-

A. PANARO / Arquivo 

dábel da Ria de Ferrol, e, coma 
sempre, o mar, terán a esperada 
preséncia nesa xomada na que Xo
hana Torres aparecerá de novo pu
blicamente, despois de moitos 
anossenparticipMenningunacto 
social en calidade de escritora.+ 

····································································································: 

Composición da Académia 
Francisco Femández del Riego 
(Presidente) 
X. Rainón Barreiro Femández 
(Tesoreiro) 
Antonio Gil Merino 
(Arquiveiro) 
Constantino García 
(Secretário) 
Luz Pozo Gana 
(Vicesecretária) 
Domingo García Sabell 
António Meixide Pardo 
Andrés Torres Queiruga 
Francisco Xosé Rio Barxa 

Manuel González González 
Salvador Garcia-Bodaño 
Xesus Alonso Montero 
Carlos Casares Mouriño 
Xúlio F. Ogando Vázquez 
Oiga Gallego Dom.ínguez 
Xesus Ferro Ruibal 
Xosé Luís Franco Grande 
Antón Santamarina Fdez. 
Xaime Illa Couto 
Andrés Fernández Albalat 
Ramón Lorenzo Vázquez 
Francisco Femández Rei 
Miguel Anxo Arauxo Iglesias 

Xosé Luís Méndez Ferrín 

Pendentes 
de ler o discurso 

Xohana Torres -
Xosé Neira Vilas 
Rosário Álvarez 

Vacantes 

Tres. Duas pola ampliación e 
unha pola morte de Marino 
Dónega.+ . ..............................•....................................................................... 
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• Verdi e a ópera 
inundan 
A Coruña 
A soprano Mariella Devia e a Or, 
questra Sinfónica de Galiza, diri, 
xida por Giuliano Carella, abri, 
ron o 7 de setembto a 49ª edición 
do Festival da Ópera da Coruña. 
Este ano os Amigos da ópera, des, 
pois de cuarenta e oito anos, ce, 
den o testigo ao Consórcio i¡>ara a 
Promoción da Música como co, 
ordenador do evento adicado a 
Verdi e ao século XIX. Continua 
o progr8J!la o 13 de Setembro no 
Pazo da Opera con Wagner e o 
terceiro acto de As walki.rias. En, 
tre as voces, as galegas Teresa 
Novoa, Carmen Subrido e Lama 
Alonso. Verdi retoma os días 19 
e 21 de Outubro coa comédia Un 
Giomo di Regno, nunha 
produción de La Scala de Milán 
co Coro da Comunidade de Ma, 
drid e a Orquestra Sinfónica de 
Galiza. Remata o festival o 2 de 
Novembro con Messa di Requiem, 
tamén de Verdi, cunha posta en 
escenário na que Víctor Pablo 
Pérez, director da Orquestra Sin, 
fónica, estará arroupado por un 
cartaz de cantantes e dous coros, 
o de Madrid e o do Palau da Mú, 
sica de Barcelona.• 

• Prémio 
Ourense de 
Banda Deseñada 
para o Consello 
da Cultura 
O vindeiro 5 de Outubro, cando 
arranquen as Xorruuias de Banda 
Deseiiada. de Oureme, o Consello 
de Cultura receberá o premio que 
se destina a personalidades ou 
institucións que destaquen polo 
seu traballo a pral do cómic gale, 
go. O Consello da Cultura ten 
unha sección de banda deseñada 
dentro do seu portal cultura.gale, 
ga.org. O xúri do prémio Ourense 
valora "a máis completa base de 
dados sobre a história do cómic, 
galerías con traballos de autores 
de todas as épocas, entrevistas e 
notícias". Adernais subliñan a re, 
cente edición do Consello da 
Cultura dunha série de cademos 
didácticos que empregan formato 
de banda deseñada para ensinar 
ciéncias naturais. O prémio, que 
non ten dotación económica, 
consiste nunha trofeo deseñado 
para cada edición polo artista ou, 
rensán Manolo Figueiras. • 

Javier Barclén. 

• Vinteseis 
títulos na Semana 
de Cine de Autor 
de Lugo 
Entre o 16 e o 22 de Setembro 
desenvólvese na cidade de Lugo 
a Semana de Cine de Autor, 
que leva organizando desde hai 
vintedous anos o Clube Fonmi, 
ñá. Dentro da semana, inclúese 
un ciclo adicado á saga dos Bar, 
dem con títulos corno Muerte de 
un ciclista, Calle Mayor, Nadie 
hablará de nosotras cuando haya, 
mos muerto, Más que amor, fre, 
nesí e Carne trémula. Na sección 
oficial, fuxindo do cinema esta, 
dounidense, exibiranse, entre 
outros títulos, Desexando amar, 
coprodución franco,china, La.se 
resort, británica, Pan e rosas, de 
Ken Loach, e Ali Zaoua, príncipe 
de Casablanca, con 
participación marroquina, fran, 
cesa e belga. • 

•Ü bosque 
animado 
emprende 
en Los Angeles 
o roteiro 
polos festivais 
Remataba Agosto e o filme O 
bosque animado apresentábase 
no Sigraph de Los Angeles, nos 
Estados Unidos, considerado o 
festival máis importante do 

mundo en imaxe de síntese. Ali 
estiveron David Caeiro e Lucia 
Valles, director de I+D e direc, 
tora de desenvolvemento de 
software respeitivamente de 
Dygra Films, empresa responsá, 

·bel do proxecto. ·O periplo des, 
ta fita polos festivais de cinema 
continua na Mostra de Valen, 
cia, no 30 Festival de Copen, 
hague, no Future Film Festival 
de Bologna, no LEAF de Lon, 
dres e na seccióñ oficial do 
Fantasporto de Portugal.• 

• Trinta e oito 
. . . 

onx1na1s 
no Lueiro Rei 
de novela curta 
Xa rematado o prazo de 
admisión de orixinais para o pré, 
mio de novela curta Manuel 
Lueiro Rey, foron trinta e oito os 

enviados para este certame que 
organizan o concello de Ogrobe 
e a editorial Sotelo Blanco. O 
nome do gañador será dado a co, 
ñecer no mes de Outubro e o x(1, 
ri está formado por Manuel Da, 
rriba, Ramón Nicolás, Francisco 
Maránez Bauzas, Xesus Alonso 
Montero e Manuel Quintáns. O 
galardón está dotado con medio 
millón de pesetas e a · 
publicación da obra gañadora. + 

•Mira Nair, 
. . 

pnmeira 
directora 
premiada 
en Venécia 
Ao receber da man de N anni 
Moretti, presidente do xúri, o 
Leon de Ouro á mellor película 
por Monsoon wedding, Mira 
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Nair estaba tamén convertén, 
<lose na primeira realizadora 
que acada o recoñecimento na 
Mostra de Venécia. A directora 
índia sentíuse satisfeita de que 
o festival se abrira ao traballo 
das mulleres no celuloide. A 
película de Nair, ainda que gus, 
tau de maneira unánime, non 
optaba ao palmarés nos 
prognósticos dos críticos. Trá, 
tase dun filme coral con rnáis 
de sesenta personaxes que 
intentan dar unha imaxe 
moderna da India. O palmarés 
desta 582 edición da Mostra, 
que se clausuraba o Sábado 8 de 
Setembro, completábase co 
prémio especial do xúri á peli, 
cula austriaca Hundstage, de 
Ulrich Seidel, o galardón ao 
mellar director ao iraniano 
Babak Payami por O voto é se, 
greda, mellar guión a Alfonso 
Cuaron pa la mexicana Y tu ma, 
má también, e mellar actriz e ac, 
tor a Sandra Ceccarelli e Luigi 
Lo Cascio respeti vamente por 
Luce dei miei occhi. + 

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

Ocean Colour Scene. 

• Ocean Colour Scene, Hooverphonics e Kepa Junkera 
no San Froilán 

Kepa Junkera. 

En Lugo ultiman o programa da 
festas do San Froilán; xa se sub, 
hastaron as casetas e xa están 
confirmados os nomes dos artis, 
tas que van poñer música ás fes, 
tas grandes da cidade. Un deles 
é o grupo brítánico Ocean 
Colour Scene, que ten previsto 
dar un concerto o 11 de 
Outubro, no que interpretará te, 
mas do seu último traballo Me, 
chanical wonder. O grupo de Si, 
man Fowler será teloneado por 
Mo Salid Gold, convertíndose no 
concerto estrela do San Froilán. 

Pero o programa canta con máis 
actuacións desde o 4 de 
Outubro. As datas non están 
ainda confirmadas pero por Lugo 
pasarán Pedro Guerra, Mago de 
Oz, o Gran Wyoming e o Reve, 
rendo, a Fundación T oni Mane, 
ro, as cantareiras de Anubía, Ke, 
pa J unkera, La calle caliente , Car, 
los do Carmo, Maria del Mar 
Bonet e Fía na Roca. O rock e o 
pop estarán representados tamén 
por Cooper , Deluxe, Saber , Dis, 
mal, os belgas Hooverphonics, 
Dusminguet e Solo los solo.+ . .................................................................................................. ........• 

Das matemáticas á inúsica nas Xornadas de Ensino 
Unhas arrancan o dia 1 7 de Se, 
tembro e outras o dia 24. Son as 
Xomadas de Ensino que anual, 
mente organizan a CIG e a AS, 
PG e que se celebran en oito lo, 
calidades, intentando satisfacer 
as demandas de renovación do 
profesorado. Na Coruña come, 
zan o dia 13; en Burela, Vigo e 
Pontevedra o día 1 7 de Setem, 
bro cun programa a base de ta, 
lleres, seminários, conferéncias e 
paseos pedagóxicos. Ademais de 
renovar métodos e galeguizar 
contidos, estes encontros tratan 

de achegarse ao ento~o. Asi en 
Burela falarase de pesca como 
motor de desenvolvemento na 
Mariña luguesa, en Vigo realiza, 
ranse saidas pedagóxicas e na 
Coruña farase un roteiro pola 
cemitério de San Amaro. 

Quedan por escomenzar o dia 
24 de Setembro as xomadas en 
Ourense, Ferrol, Lugo e Com, 
postela. Os seminários na cicla, 
de das Burgas céntranse na bi, 
blioteca escolar, na atención á 
diversidade, nos xogos tradicio, 

nais, na música, na intelixéncia 
emocional e a no papel de in, 
temet nos centros educativos. 
T amén sairán os participantes 
en Ourense a coñecer os muse, 
os. No caso de Ferrol, as xoma, 
das estrutúranse en conferén, 
cias que xiran, sobre diferentes 
temas como a perspectiva de 
xénero no sistema escolar, a 
avaliación do sistema de orien, 
tación, as adaptacións curricu, 
lares, a violéncia xuvenil e o 
interculturalismo. O último 
dia, Venres 28, representantes 

da AS,PG, Nova Escola Galega 
e das mulleres ensinantes Do 
Rosa ao Violeta intentarán res, 
postar a cuestión de se hai espa, 

· zo para todos e para todo na es, 
cola. En Lugo as xomadas cén, 
transe na música cos rnestres e 
artesáns Xaneco Tubio, Xan 
Parga e Anton Castro. Eles en, 
sinarán a construir sinxelos e 
descoñecidos instrumentos para 
introducir nas aulas. E, por últi, 
mo, en Compostela desenvól, 
vense seis obradoiros: matemá, 
ticas, animación á leitura, plás, 

tica, recursos audiovisuais, mú, 
sica e educación infantil. 

Perta de dous milleiros de ensi, 
nantes asistirán a estas xomadas, 
segundo a CIG e a AS,PG, en 
cuxos locais pódese obter infor, 
mación sobre a matrícula. "T rá, 
tase de combinar a exposición 
daquelas experiéncias máis ano, 
vadoras que se producen no ensi, 
no non universitário con inter, 
vencións de carácter máis infor, 
mativo ou teórico que as comple, 
mentan ou lles dan luz", din.• 
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Arroutada 
polifónica 
da Coruña 
humilde e 
grande 

Titulo: Contos da Coruña. 
Autor: Xurxo Souro. 
Edita: Xerais. 

Este sinistro mundo da globali
zación e da cultura do benestar 
fincou os seus alicerces na la
rneira insegura do glamour. De
fine a vida das persoas unha 
obsesión pola irnaxe que as le
va a sacrificar o que sexa con 
tal de non perder o avión da 
autocompracéncia na figura
ción social. Son rnoitos os xor
nais que adican especial aten
ción ao figureo dos "ecos de so
ciedade" onde o trascendente é 
estar á última e sair hiperguapo 
e megasimpático, e as rádios e 
as televisións promoven ince
santemente alucinóxenas horas 
nas que prima o culto á banali
dade diver e mona. 

Os baixos índices de leitura 
preocúpannos a uns cantos 
atravesados, do que se fala na 
rua, no traballo, nas terrazas e 
no alterne noctámbulo e dos 
amorios de toureiros e cuple
tistas posmodernos, de Zidane, 
do pendente no nariz da da ba
rra e de como se move aquel 
da crista azul; seguro que entre 
esta xente foi máis comentada 
a cabeza rapada de Mercedes 
Peón que as suas exceléncias 
musicais. 

Xurxo Souto. 

Pero non , non todo o mun do 
é asi. Iso quixeran, pero non. 
Hai unha Coruña señor ita, 
pagada de si mesma e altan ei
ra; é unha Coruña provincia
na, acomplexada, que quer 
ser o que non é. Que falen os 

Camilo Nogueira A memoria 
da nación 
O reino de Gallaecia 
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historiadores e soc iólogos , 
para nós que a distinción que 
o réxime de Franco lle conce
de u ten moi to que ver no 
asunto. Tamén é a Coruña de 
estampa que se vende aos de 
fora, a do Obelisco e colise i-

cas enxeñerias de cemento 
armado. 

Pero hai outra Coruña silen
ciosa, traballadora,. -hu!Ililde, 
alegre, arroutada. E a Coruña 
do mar e non a das fachadas da 
postal, unha Coruña descoñe
cida, sempre 
fiel a si mes-
ma, que pon 
os pelos de 
punta a quen 
a coñece, 
que emocio
na pola sua 
autencidade. 
É a Coruña 
grande que 
sabe resistir 
os embates 
do tempo, as 
suas mudan-
zas e capri-
chos . Tamén 

O libro está 
concebido 
-comounha 
alternáncia 
de persoas e 
lugares. 

é unha Coruña invísibel, invi
síbel con seguridade para moi
tísimos coruñeses que pasan 
por diante dela e non saben 
vela; máis invisíbel ainda para 
os foráneos que chegan e van 
ver Riazor e o Obelisco e com
pran no Corte Inglés e malco
men pizza e hamburguesas. -

Está aí. Xurxo Souto coñécea e 
ámaa e agora ofrécenos estes 
Cantos da Coruña, para que nós 
tamén po idamos coñecel.a e 
amala. Con anterioridade Xur
xo Souto deíxáranos A tralla e 
a arroutada e Fumareu , diários 
de ruta do excompoñente de 
Os Diplomáticos de Montealto 
que exemplifican o proceso de 
coñecimento do mundo que es
tá aí e non vemos, que esta aí e 
non sabemos estimar_ o seu va
lor , bandeiras do movemento 
bravú. Despois, O retorno dos 
homes mariños, unha novela de 
pequenas dimensións que de-

(Pasa á páxina seguinte) 

13 DE smMBRO DE 2001 • N2 999 21 

canta de libros 

Xavier Queipo, poeta 
Xavier Queipo xa levaba escrebendo 
poesia pero é só agora que ve publica
do o seu primeiro poemário. "T eño un 
número de momentos poéticos limita
do, cunha produción máis len-
ta. Para publicar 
tes que ter seguri
dade e eu non a ti
ven até agora", co
mentaba nunha en
trevista recente. 
Nos dominios de Le
viatán agrupa aspec
tos vencellados ao 
mar e está adicado 
aos mariñeiros que 
lle ensinaron os se
gredos da pesca. De-
buxan os versos de \ _ _ 
Queipo un océano de palabras, como 
as que puxan no inventário das cun
chas ou no de Adán, que considera o 
poeta que deben ser lidos en alta voz. 
Publicado na colección Tambo da De
putación de Pontevedra. • 

Convivir co conflito 
Entre o colectivo de mestres e educa
dores debátese sobre as dificultades da 
convivéncia nos centros escolares. 
Aprender a convivir é un traba-
llo asinado por 
Xesus R. J ares, 
fundador do co
lectivo Educad.o
res pala Paz, que 
propón os hábitos 
de convivéncia 
democrática e o 
rexeitamento da 
violéncia para re
solver conflitos, 
apuntando a iffi, 
portáncia da figura 
dos mediadores. O 
libro nace ao abeiro , 
dun programa educativo a concelle
ria de Educación e Muller de Vigo. ]a
res percura unha reflexión fonda sobre 
como mellorar a convivéncia desde a 
cultura da paz. • 

Poesía desterrada 
"Síntome /estraña neste corpo /que 
non me pertence, /dentro /desta pel 
reseca /e por baixo destes cabelos tan 
lasos. /O DI di 
que son eu, /res-
pondo o meu no-
me ... /Non podo ¡ 

/ser eu, /os teus 
bicos xa me non t 
me saben igual". 
As auséncias do- Desterrada 

minan o poemário .~~~~.:~~~~~--º~ 
Desterrada do Ve>c'<"·-.,;; Mi!!'.\ncl ;>::lg..,Jo 
meu corpo, co que 
Verónica Martínez 
Delgado acadou un 
accésit no prémio 1• 

de poesía Letras da Cal. Escrebe, di ela 
mesma-, con paixón e para extirpar a 
dor que lle impide retomar ao seu cor
po. + 

Unha volta 
pola Ribeira Sacra 
Mercedes Vázquez Saavedra e Carmen 
Vázquez Pérez-Batallón convidan a 
quen lea a Guia da Ribeira Sacra a 
emprender unha via
xe que se infcia no 
concello de Carballe
do e remata en Xun
queira de Espadañedo, 
facendo paradas en 
Chantada, Monforte, 
Pantón, Saviñao, So
ber, Castro Caldelas, 
Montederramo e Pe
reiro de Aguiar, entre 
outros moitos lugares. 
Advirten que esta non 
é unha guia pechada xa 1 . . _ 

_ que son moitos concellos que- eben 
considerarse dentro da Ribeira Sacra. 
Paixase, história, arte e sociedade nes
ta guia publicada en Galaxia.+ 

.. 
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Déz eme 
Revista de historia e 
ciencias sociais 

N 2 3. Xuño de 2001. Prezo 800 pta. 
Dirixen: Xosé Gómez e Vítor Sancidrián. 
Edita: Fundación 10 de Marzo. 

Este número está adicado ao mundo do 
traballo, desde unha perspectiva históri
ca e sociolóxica. Ricardo Escudero expli
ca os retos actuais do sindicalismo. Mary 

Nash reflexio
na sobre a di
mensión femi
nina no traba
llo. Vítor 
Santidrián 
recupera a 
história do 
movimento 
obreiro en 
Galiza. Xe
rardo Dasai
ras narra co
mo naceu o 

primeiro movimento obreiro e 
labrego na comarca de Monterrei, a 
princípios do século pasado. Guillermo 
Llorca resume as maneiras diferentes nas 
que aparecen os ob~eiros na cinemato
grafia. Xosé Gómez actualiza os feitos do 
conflito laboral que viviu a empresa Ba
zán de Ferro!, en 1972. • 

Revista de _cultura 
marítima 
Ano 2001. 
Dirixe: Dionísi'o Pereira. 
Edita: Federación Galega para a Cultura Ma
rícima. 

Rocio Veiga explica que clase de embar
cacións son os rapetóns de Carrillo, de 
Malpica. Luís Iglesias fala dos cantineiros 
de Vilanova da Arousa, pescadores en · 
lancha que capturaban cangro, mero e 
ollomol a máis de 20 millas de Fisterra. 
Joao Paulo Baptista recupera a história 

das velas de 
Viana do Cas
telo. A 
Asociación 
bretonaAux 
Marches du 
Cranou e Fer
nando Alonso 
contan a rota 
dos monxes 
navegantes 
do Eire. So
corro Roma
no e José 

María Unsain explican 
como se está a recuperar o património 
marítimo en Euskadi. Dionísio Pereira re
salta a importáncia da pedra mi. cultura 
mariña de Galiza. Gustavo Luca destaca 
o fracaso da política de partos deportivos 
privados.• 

O Correo da Unesco 
Xullo de 200LPrezo 550 pta. 
Dirixe: René Lefort. 
Edita: Organización da Nacións Unidas para 
a Educación, a Ciéncia e a Cultura:· 

O tema do mes é o voluntariado. O fran
cés Arthur Gillette explica como o 

voluntariado 
tamén e.ntrou 
na dimensión 
da intemet. b 
brasileiro Jay
me Brener 
analisa o tre
mendo im
pulso que vi
ve o volun-
tariado no 
país sulame
ricano. O 
británico 
GlynRo-

. berts canta a experiéncia 
dun grupo de xubilados que aplican os 
seus cofiecimentos para repararen ferra
mentas e mandalas a África.• 

(Vén da páxina anterior) · 

rnostra as grandes expectativas 
narrativas dun autor que está 
creando un estilo próprio, pe
culiar e inconfundíbel. A sua 
cuarta entrega son estes Cantos 
da Coruña. Cantos porque na
cen da "falancias que rexouban 
polos bárrios da cidade", corno 
di o autor na "Advertencia", 
son "crónicas parahistóricasJ 
oraiá e centrífugas" (páx. 13 ). E 
dicer, o con-
tido non son 
os clásicos 
contos, corno 
xa sospeita
riarnos ao se
ren éditos na 
colecc i ón 
"Crónica" , 
se~ón cróni
cas que na 
cen do con-
tacto coa 
xente, de fa; 
lar con eles 
de indagar 
na sua histó
r i a. De tal 
rnaneira que 
Xurxo Souto 
se volve o 

Os contos da 
Coruña 
están 
protago~ 

nizados por 
esas xentes 
descoñecidas, 
testemuño 
vivo da 
consolidación 
da cid~de~ 

seu voceiro, o voceiro da histó
ria de xentes humildes que na 
sua sinxeleza obran a grandeza 
da épica cascarilleira (en pala
bras do autor) que aquí se nos 
transrriite. Mais tarnpouco fal
tan re~eréncias cultas, eruditas, 
escrita~. 

Os Cantos da Coruña están pro
tagonizados, son, todas esas 
xentes descoñecidas, testemuño 
vivo non da formación pero si 
da consolidación da cidade, ese 
mapa pangalico ( outra vez pala
bras do autor, páx. 9) onde se 
poden· atapar homes e mulleres 
de calquera recanto de Galiza. 
Evidentemente, rnoita xente do 
mar, desde percebeiros a rnari
ñeiros do Gran Sol, xentes que 
abriron camiños no mar nome
ando os seus roteiros con pala
bras galegas. E outros rnoitos 
que padeceron a emigración, 
voltaron instalándose na Coru
ña e ali permane~en fieis a si 
mesmos, ás suas orixes e tradi
cións, alleos, 
no po~íbel, a 
modas e mo
dismo~ que 
pretendan rno
d i ficar a sua 
maneira de vi
vir e ser . Ta
rnén hai no
mes ben coñe
-ci dos. Pucho 
Boedo, por 
exernplo, Da
niel Mallo, ou 
Os Satélites, 
no ámbito mu
sical; Murguía, 
Jenaro Marin
has ,- Manuel 
María, Novo
neyra, Caste
lao, Manuel 
Rivas, Pondal 
ou Urbano Lu-
grís (as "lugfisadas" que nos 
canta Xurxo Souto son unha 
auténtica delicía) no mundo 
das letras e das artes. 

Para todos eles, esta é unha 
sentida e merecida hornenaxe, 
pero sobre todo para xentes co-

rno os Peteras do Belés, os artis
tas descoñecidos. 

O libro está concebido como 
unha alternáncia de persoas e 
lugares. Fálase de unha persoa 
e despois de lugares que tive
ron que ver con ela de algunha 
maneria. En moitísimas oca
sións eses lugares son tabernas, 
tascas que non se deixaron in
vadir pola formica e os tranga
nillos modernos, adernais de 
oferecer eses deleites culiná
rios que tanto se buscan nas ci:.. 
dades da costa: bebércio e 
manduca de primeira sen medo 
a que nos dean gato por lebre. 

T abemáculos, auté~ticos tem
plos da música popular onde se 
segue cantando, onde instru-

. mentas músicos rachan a at- · 
mosfera con perícia e emoción, 
sen outro ánimo que o de gozar 
en camaradaxe. Unha guia al
ternativa para coñecer unha 
Coruña diferente, unha guia 
alternativa á que só lle falta im 
rueiro onde ir localizando cada 
un dos lugares para non per
derse nada. Unha gui~ alterna
tiva rnoito máis eficiente que 
as que pillamos nas axéncias 
de viaxe; un le Cantos da Ca-

. .._ ruña e éntranlle gañas de co
ller o coche na próxima fin de 
semana. 

Quizá haxa un chisco de exce
so de recursividade das perso
naxes e tarnpouco se ve libre 
de certa anarquía estru tura l, 
non obs t ante é desculpábe l 
porque contribi,ie a que non 
nos esqueza o lido antes: esa 
Coruña inédita que , como se 
di na "Advertencia" "non nos 
contan nunca". Supón unha 
novidade no corpus narrativo 
de Xurxo Souto, pero tarnpou
co totalmente. A estrutura e a 
maneira de contar non se dife
réncian moito das de A tralla e 
a arroutada ou Fumareu ·se ben 
a linguaxe é máis convencio
nal porque o leitor implícito 
non é o mesmo; por outro lado 
tarnén hai referéncias , por 
exernplo á letida de Santo 
Amaro e aos homes mariños, 

que xa vira
rnos en O 
retorno dos 
homes marí
ños. 

Ten a certe-
. za, leitor, de 
que unha 
vez lidos os 
Cantos da 
Coruña, se
xas coruñés 
ou non, a 
tua imaxe 
da cidade 
herculina 
mudará radi
cal rn en te. 

Eis o valor 
de esta cró
nica da so-
brevivéncia 

(ao chapapote, á forrnica e o ce
mento) reivindicadora do prota
gonismo de xentes humildes que 
deixan unha pegada que o tem
po non foi quen de erradicar. 
Que che preste.+ 
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Abril tradicional 
Titulo: Alba de abril. 
Grupo: Grupo de Música Tradicional do 

. IGAEM. 

Edita: Clave Records. 

Antes chamánbanse grupo de gaitas 
do lgaem, un nome co que gravaran 
xa un disco en 1993. Agora denom(
nanse Grupo de Música Tradicional 
do lgaem e publican Alba de abril, un 
compacto con dez pezas, a maioria 
tradicionais mais coa inclusión de te
mas de autores con temporán eos co
mo Fandango para Airas, de Daniel 
Romero, e Valse do vello fida lgo, de 

• Xosé Lois Romero. Gaita, percusión 
pero tamén zanfona, acordeón, frauta 
traveseira e frauta de pico para unha 
formación que acompaña 
habitualmente ao Ballet Rey de Via
n a. Formación e experiéncia abraian 
nos seus compoñentes: Daniel Rome
ro, fundador de Seixo Blanco e profe
sor de gaita, Xoán Carlos Rilo, quen 
recolle pezas tradicionais e compon 
para gita, Xosé Lois Romero, que for
mou parte de Lelia Dou.ra, Eduardo 
Sisto, fundador en Buenos Aires da 
agrupación Xeito Novo , Xosé Ramón 
bugliot, experimentador de novas 
músicas e sons, Xosé T aboada, profe
sor de gaita nos cen tros do exterior, 
Xesus Vaamonde, que xa canta con 
Solo de Gaita, un libro no que reco
llen 35 composicións próprias para 
gaita, e Carlos Taboada, fillo'de gai
teiro que herdou a paixón polo ins
trumento. O disco, con Canto de 
arrieiro, Foliada de Pontevedra e a 
Muiñeira de Xinzo, entre outras pezas, 
está gravado nos servizos de 
produción da Rádio Galega. • 

As cordas 
de Pancho Álvarez 
Tllulo: Nas cordas. 
Grupo: Pancho Alvarez. 
Edita: Boa Music. 

Este é o segundo traballo de Pancho 
Álvarez en solitário, no que combina 
pezas tradicionais cunha boa parte das 
composicións próprias. Non esqueceu a 
Florencia, o cego dos vilares, aquel ho
me da Fonsagrada que deu título ao seu 
primeiro disco e resgata canci6ns como 

5. DIARIO 

Vinde parrafear, Muiñeiras do mar e o 
Vals Florencio. Nas vinte cancións que 
conforman este compacto, Pancho 
Álvarez, como o título do disco indica, 
toca variedade de instrumentos de cor
da: violín, bouzoki, mandola, guitarraS 
acústica f! eléctrica, baixo e banjo. 
Amasa o seu facer como compositor en 
temas como Nas cardas , O Seixal, Chu
la do Miño ou Polca en re, ademais da 
muiñeira e alalá adicada ao seu filio 

. André. Como tributo a Haendel, 
compositor admirado por Álvarez, este 
arranxa un Minué de aires populares. 
En fin, un disco completo que conti
nua a estela do primeiro e que consoli
da a andaina emprendida polo que fora 
músico de Na Lua. + 

Os oitenta 
de Robert Palmer 
Titulo: Live ac che Apollo. 
Artista: Roberc Palmer. 
Ecfrta: Eagle Records. 

Soou moito nos anos oitenta, nos que 
se fuco popular tamén polas mulleres 
guapas en série que participaban nos 
seus videoclips. Agora, aquel dandi de 
ritmos de discoteca, larua un compac
to que inclue os seus éxitos Simply irre
sistible, Addicted to io11e e Sorne like it 
hot. Os dezasete temas foron gravados 
nun concerto realizado en Decembro 
de 1988, no momento pleno de fama 
internacional para o cantante, na sala 
Apollo, escenario no Harlem neoior
quino de sobranceiras figuras da músi
ca. Mesturado por el mesmo, Robert 
Palmer coida que nengun repaso á sua 
traxectoria podia ter mellor soporte 
que este directo, cúmio dunha xira que 
o levara por Canadá e Estados Unidos 
durante cinco meses. Sen embargo, até 
agora esta gravaci6n non vira a luz. • 

3.AMEMORIA RCC1óN DUNVELW DA NACIÓN 

l. CONTOS RELOLTADO Camilo Nogueira 

Antón T bvar Xerais 
DA CORUÑA Galaxia 

Xurxo Souto 4. ARREooR DE 
Xerais 
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CASTELAO 

2. HOMÓNIMA 
Mª. Pilar Garcia Negro 
ANosaTerra 

A. Riveiro Coello 
l. EsPAÑA Galaxia 5. ANTONIO 

UNIFORME FERNÁNDEZ 
3. NARCOS José l. Lacasta-Zabalza LóPEZ 
Carlos G . Reigosa Laiovento A. Pausa & V. Arias 
Xerais 

2. A LOITA 
Ir Indo 

4. FISTEUS ANTIFRANQUISIA 
ERA UN MUNDO DE Luis CosTA 

LupeGómez Juan Garcia Durán 
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A Fundación Laxeiro. activa 
o servizo de autentificación da obra do artista 
Promove dous ciclos· para achegar ao público á arte ccintemporánea 
Laxeiro foi un criador prolífico, 
rebordante nos seus últimos anos. 
Debll:xába en todas partes e mes, 
mo non son poucos os gardana, 
pos nos que estampou a sua sina, 
tura debaixo dun apunte. os ca, 
dros de Laxeiro circulan en gab 
rias de arte e entre particulares e 
a Fundación que leva o seu nome 
pon en funcionamento no mes de 
Outubro o servizo de autentifica, 
ción da sua obra co fm de dar car, 
ta de valor ás pezas que se lle atri, 
buen ao criador de Lalin. 

Nun prazo de tres a catre anos a 
Fundación Laxeiro conta ter un 
inventário completo da obra do 
artista. Traballo difícil para 
quen pintou arreo e debuxou 
sen parar ao longo da sua dilata, 
da existéncia. Desde hai un ano 
a entidade con sede en Vigo pu, 
xo en funcionamento un servizo 
para acreditar a sua obra. "Ato, 
pamos pezas dos anos trinta ou 
corenta que nos surprenden por, 
que son descoñecidas e outras 

que os proprietários mercaron 
ou posuen como auténticas e 
non se corresponden coa sua au, 
toria. Sen embargo, é maior, 

mente a obra menor a que se 
nos remite para ser recoñecida", 
afirma Xavier Buxán, director 
da Fundación, quen sinala ta, 

Porto tende pontes para o futuro , 

mén que teñen atopado "falsifi, 
cacións de calidade".O elevado 
prezo alcanzado p_ola sua obra foi 
un engado para botar man do 
seu nome no mercado da arte_, 
sen embargo, Buxán considera 
que "a sua obra sofre bastantes 
fluctuacións en periodos curtos". 

A colección permanente, 
itinerante 

Lalín, lugar de orixe do pintor, 
acollerá a partir do dia 14 de Se, 
tembro a mostra Laxeiro, obras 
da Colección permanente, un 
conxunto dunhas sesenta pezas 
nas que se atopan as máis de co, 
renta donadas polo artista aos 
vigueses e unhas quince cedidas 
e_n depósito, colección que está 
baixo a custódia da Fundación. 
A mostra poderase visitar en 
Outubro e N ovembro en Ferro l. 

Seguindo a liña encetada_con 
Transversais, a Fundación Laxeiro 

Variada oferta para un proxecto cultural que procura perdurar 
-0- ALOIA A. FEÁNS 

A catre meses da clausura da 
Capitalido.de Cultural Porto 2001 
a programación multidisciplinar 
segue a apostar por oferecerlle 
ao mundo unha imaxe moderna 
e dinámica da cidade. Artes 
plásticas, música, artes escéni, 
cas, ciéncia e literatura confor, 
man unha oferta cultural a ca, 
balo entre a tradición e a visión 
da modemidade. 

A capitalidade cultural do Por, 
to, compartida coa cidade ho, 
lande a de Rotterdam, segue o 
seu curs . Desde o presente mes 
de Setembro até o 31 de De, 
cembro a cidade segue de portas 
abertas para os visitantes que 
busquen achegarse á cultura lu, 
sa. Durante todo o ano a capita, 
lidade cultural preséntase coma 
un desafío que tenta conxugar o 

mantemento das tradicións e a 
aposta pola dinamización e mo~ 
dernización da cidade. 

A programación cultural aborda, 
da desde a multidisciplinarieda, 
de, a renovación de infraestru, 
turas culturais, a renovación ur
bana e a revitalización económi, 
ca resumen o concepto que os 
seus organizadores teñen do que 
significa ser Capital Europea da 
Cultura. Artes plásticas e arqui, 
tectura, música, envolvimento, 
danza, pensamento, imaxe, tea, 
tro, circo, espectáculos de moni, 
creques, ciéncia e literatura son 
os campos nos que se move un 
proxecto cultural que ambiciona 
afortalar a cultura portuguesa. 

Con esta finalidade a prática to, 
talidade das actividades se cen, 
tran en oferecerlle ao público os 
valores culturais do pafs. No ei, 

do das artes plásticas a mostra 
Mistura e Confronto, que reúne a · 
obra pictórica de artistas lusos e 
brasileiros, desenvólvese do 15 
de Setembro ao 25 de N ovem
bro na Central Eléctrica do Freí, 
xo. Unha exposición conxunta 
do portugués Amadeo Souza, 
Cardoso e o holandés Piet Mon, 
drian reúne no Museu de Arte 
Contemporánea de Serralves as 
paisaxes dos dous representantes 
do modernismo de principios do 
XX roáis importantes de Europa, · 
até o 30 de Setembro. Para con, 
tinuar coa oferta de artes plásti, 
cas e arquitectura, do 6 de Outu, 
bro até o 16 de Decembro unha 
seleción de proxectos realizados, 
ou aínda en proc,eso, polo arqui, 
tecto portuense Alvaro Siza, terá 
lugar no Eclifício Sede da Caixa 
Geral de Depósitos. 

My name is Wil.de ... Osear Wil.de 

é o título dun espectáculo de 
danza dirixido por Francisco Ca, 
macho baseado nun encontro 
entre dous personaxes, Osear 
Wilde e James Bond, que se re, 
presenta o-9 e 10 de Novembro 
no Teatro Rívoli. No campo da 
ciéncia e do pensamento, o ci, 
-do Os outros em eu percorrerá a 
reflexión sobre a produción de 
contidos e políticas culturais du, 
rante os meses de Setembro, 
Outubro e Novembro. Aten, 
dendo_ ao mundo literário, Sob 
Infl:uéncia levará ao Porto a doce 
escritores de diferentes países 
para ·que, durante a última se, 
mana de Outubro, reflexionen 
sobre a influéncia do universo 
das palabras nas suas obras. 

Soan violins e contrabaixos, 
trompetas a ritmo de Jazz, óperas 
de Verdi, as brancas e negras de 
Maria Joao Pires ... a música en, 

programa para a próxima tempada 
unha exposición e un ciclo que 
teñen como fin o achegamento á 
arte contemporánea. Isto faino cal, 
quera. Claves para entender a arte 
contemporánea é a mostra didácti, 
ca coa que se intenta dar unha vi, 
sión global da arte do século XX 
mentras o ciclo Dez conceptos da 
arte contemporánea fará unha re, 
flexión sobre o tema entre os dias 
12 e 16 de Novembro con partid, 
pantes como o director do Museo 
Thyssen Bomemisza, Tomás U°' 
réns ou o director da Casa de 
América, Rafael Doctor. 

Tamén ;uspiciado pola Funda, 
ción, estase a preparar o Primeiro 
Memorial Enrique X. Macias de 
Música Contemporánea, dirixido 
polo compositpr Manuel Rodeiro 
e que dtará en Vigo a recoñecidos 
intérpretes de música contempü' 
ránea como o último Prémio Na
cional, José Manuel López e para o 
que se prevén várias estreas mun, 

· diais na sua primeira edición.• 

volverá as noites con grandes 
nomes e novas tendéncias. Re, 
né, Julot e Lolo, tres nomes ca
racterísticos para outros tantos 
clowns, Les cousins, que chega, 
rán ao Teatro Helena Sá e Costa 
co espectáculo C' est pas dmnma.
ge esta mesma fin de semana. E 
máis, moito mais para un progra, 
ma cultural ambicioso e variado. 

Baixo o propósito de tender 
pontes para o futuro, a dinámica 
cultural da cidade pretende es, 
tenderse máis aló do título que 
ostenta no presente ano. A ·idea 
é prolongar os seus efeitos e facer 
do Porto unha referéncia para o 
país e para Europa, unha articu, 
lación entre o espazo e o tempo 
que deixe pegadas imborrábeis e 
que se convirta no campo de ac, 
ción para o relanzamento_ de ve, 
llos valores e a dinamización das 
novas tendéncias. • 

.) 
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Fermín Mtiguruza 
'No futuro teremos tantas influéncias que só 

a língua ·identificará á música' 

-0- A. ESTÉVEZ 

Pasou de un grupo formado por cinco bascas, Negu 
Gorriak, a encabezar unha banda na que cada músico pro~ 
cede dun lugar diferente do planeta. Fermín Muguruza ac
tuou en Brión o 7 de Setembro nun concerto organizado 

Pedímoslle que nos explique a 
teoría do seu último disco, Dub 
Manifest, porque como Mugu
ruza non da puntada sen fío, 
todos os seus discos respostan a 
unha idea. "Este disco é o re
sultado de estar tres anos traba
llando coa mesma banda. Des
de o primeiro que gravei tras a 
disolución de Negu Gorriak, 
busquei polo mundo compañei
ros de viaxe, queda escoitar 
línguas diferentes. Queria in
tentar unha nova experiéncia 
sonora", di _ o músico de lrún, 
que comeza a enumerar aos 
instrumentistas que o acompa
ñaron nesta nova xeira, proce, 
dentes de Costa de Marfil, Ar
xélia, ltália, lugoslávia, Cuba, 
Brasil, etc. "Tras duas xiras, 
convideinos a entrar no estú
dio. Este disco é unha viaxe a 
vivéncias, paisaxes, países. Hai 
un conceito de busca e encon
tro, do que ten que ser inde
pendéncia e internacionalismo. 
Esa é a miña teima dos últimos 
anos : como continuar de
fendendo a independéncia do 
meu país nun mundo no que os 
movimentos migratórios son a 
cada máis importantes coa 
consecuente mestura cultural. 
Nun futuro próximo irnos ter 
tantas influéncias musicais, que 
o que vai identificar cada músi
ca será a língua na que sexa in
terpretada", explica. 

Recoñece Muguruza que o ca
miño en solitário outorga cer
tas avantaxes. "Eu xa montei 
duas bandas, Kortatu e Negu 
Gorriak. Unha das persoas coas 
que máis me identifico é con 
J ello Biafra, de Dead Kennedys, 
tanto ao montar o selo Esan 
Ozenki como modelo de auto
xestión ao redor de Negu Go
rriak , como no fei to de que 
cando desapareceu a sua banda 
el tamén comezou colaborar 
cunha marea de músicos cos 
que t iña unha complicidade 

_ideolóxica. Despois de colabo
rar con Dut, formuleime facer 
algo distinto aproveitando toda 
a xente que estaba a coñecer 
polo mundo adiante e o certo é 
que buscaba a liberdade expre
siva total. Por exemplo, rema
tamos o 22 de Setembro a x'ira 
en Zurich e á semana seguinte 
podo ir a T óulouse a participar 
na despedida da xira de Manu 
Chao. Para moverme, necesito 
unha infraestu tura que me 
apoie, pero son eu coa miña 
mochila o que vai, podo cami
ñar por onde me pete'', afirma. 

Fermín Muguruza ten 38 anos e 
dous fillos, pero só saen men 
cionados cando explica q~e o 

vindeiro ano non vai xirar por
que quer pasar máis tempo con 
eles. "Polo demais, son contrá
ri o á família como primefra 
institución que transmite os 
valores desta sociedade", di. 

Á d~saparición de Negu Gorriak 
sucedeulle o fin de Esan Ozenki, 
compañia discográfica radicada 
en lrún ao redor do grupo e do 
rock basca. Muguruza explica 
que non ten nada que ver co as
pecto económico, xa que final
mente o proceso xudicial em
prendido contra o grupo polo ex 
xeneral Galindo foi gañado po
los iruneses. Esta vitória foi ce
lebrada coa reunión da banda, 
"unha grande festa", este mesmo 
ano en tres concertos en Donos
·ti e Baiona que reuniron a trinta 
milleiros de persoas. "Cumprí
ronse dez anos de Esan Ozenki, 
habia un grupo de traballo que 
xa era capaz de seguir sen a 
miña dirección. Conti-
nuan eles cos seus crité-
rios no novo selo Me
tak. Sen traumas", di. 

Dous anos 
sen entrar 
en México 

Cita a Ma
nu Chao, 
e con el 

~~:~1 ser u 
fura
follas 
a convi
ción de que · 
"o capitalismo selvaxe 
precisa dunha resisténcia 
global" . Participou na 
Marcha Zapatista a Méxi-
co deste ano, pero xa coñe
cera o movimento con Negu 
Gorriak no ano 1996. "Ex
pulsáronnos do país por ter 
estado en Chiapas e entrevis; 
tarhos con Marcos. Mikel, o 
batería, estivo tres dias no cár
cere. A min acompañáronme 
ao aeroporto e...proibíronme a 
entrada ao país en dous anos. 
T emos unha vía de comuni
cación moi boa co zapatis
mo", di, para engadir "non só 
con eles. Hai moita xente 
que os está apoiando 
dentro do política-
mente correcto 
pero eu sim
patizo con 
outros 
movi-
men-
tos 

pola CUT contra a precariedade laboral. Explica que o seu 
traballo xira ao redor "da loita pola independéncia do meu 
país dentro dun fundo sentimento internacionalista". Rece
beu o calor do público galega nunha noite de festa rachada. 

de liberación en América se
xan as FARC en Colómbia, os 
T upac Amaru no Peru, ou os 
Sem Terra do Brasil. Aos 
meios de comunicación só lles 
interesa o folclore, non os pro
blemas de fundo. E o mundo 
cheira a guerra por todos os la
dos, desde Irlanda até Israel". 

Está convencido Fermin Mugu
ruza que traballar pa_ra unha 
multinacional significa hipote
car parte da criatividade perso
al. Defende as canles alternati
vas de comunicación e distri
bución musical e pred ica co 
seu próprio exemplo. "Estou 
cantando en euskera, un idio
ma que só coñecen cincocentas 

mil persoas no mundo. Pero es
te ano estiven tocando en Xa
pón, despois de Eminen, quen, 
por certo, viña acompañado 
dunha marea de marines que 
lle facian a seguridade. Era o 
festival máis grande de Xapón. 
Estivemos actuando en Pekín 
tamén. Ali abrimos portas no 
Sureste Asiático, recebemos a 
invitación para ir a Vietnam, 
pero resulta tremendamen te 
caro e non hai infraestrutura. 
lmaxina o que teria sido actuar 
no bar Apocalypse Now de H a
noi l", di. 

Se Muguruza 
está no cartaz ... 

En tempos de Ne
gu G orriak, o 

grupo lou 
vou aos 
pouco s 
me i os 

de co
m u-
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nicación españois que valora
ron o seu traballo musical. Fo
ron os menos, a maior parte 
adicáronse a menosprezalo e 
calificalo de panfleto. O mes
mo Fermin Muguruza decátase 
de que esta nova xira está a ser 
silenciada. "Pensan que fan da
no e realmente tefien influén
cia. O Festival Dr. Martins, en 
Catalunya, non se celebrou o 
pasado ano simplesmente por
que estaba o meu nome no pro
grama. E xa levaban case dous 
millóns de pesetas gastados . 
Por un lado, criminalízaseme, 
pero a min xa non me fire, ve
ño dun proceso xudicial de 
anos co xeneral Galindo. Estou 
preparado. Pero, claro, os orga
nizad9res de festivais pensan 
que se me contratan se arriscan 
a que non se celebre. Aconte
ce un os t amén co Espárrago 
Rock de Andalucía, receberon 
moitas presións para que non 
es t iveramos pero xa foramos 
contratados. A o final suspen
deuse pala cho iva. Pero este 
ano contratáronse a todas as 
bandas do pasado ano, menos a 
nós. En Madrid levamos meses 
in tentando tocar nunha boa 
sala para o público que ternos 
ali e até hai unha semana non 
conseguimos a actuación. A si
tuación é dura, pero se me po
ño a lembrar coido que nunca 
tivemos un bon momento nese 
sen tido", explica. 

Nunca agachou a sua condi
ción de militante abertzale, 
pero non queremos rematar a 
conversa sen perguntarlle polo 
seu ponto de vista sobre a le
xislatura pol ítica que se abre 
en Euskad i e palas posibilida
des da paz. "Son militante de 
Batasuna, moitas veces in te
grei listas eleitorais con H B e 
EH con outra xente que viña 
do mundo da cultura. Nas últi
mas ele icións, Batasuna per
deu unha marea de votos por
que foron apresentadas como 
un plebiscito entre o españo-

lismo e o nacionalismo. 
Non simpatizo co PNV 

porque é conservador no 
modelo social, ainda 
que poda recoñecer que 
no terreo cultural sexan 
bravos. En codo caso, 
hai que percurar novas 
vías de resisténcia que 
superen a confrontación 
armada. Moita xente de 
Batasuna facemos esta re-

flexión, que ten moito 
peso dentro da organi

zación ainda que, ao 
con trário que Ara; 
lar , co nsideramos 
n ecesár io es t ar 
den t ro e loitar 
por unh a nova 

trégua".+ 

GARI GARAIALDE 
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Vinte anos celebran as fases de Na Lua 
Un compilatório recolle a traxectória 
do grupo cando cumpre duas décadas 
~c.v. da metáfora poética para celebrar o seu vixésimo 
Duas décadas nas que a lua xirou arredor da terra, aniversário. As fases de Na Lua é o disco compi .. 
mostrando en multitude de ocasións as suas distin.. latório que mostra o traballo dun dos grupos pio .. 
tas fases. E os seus distintos sons, porque o astro neiros da nosa música folk. Son tamén destaca .. 
que rixe o mar, a terra e as cabezas tamén ten dos exponentes do que eles chaman o "movi .. 
música. Na lua non podía deixar de botar man mento" da música galega. Asi, sen individualizar. 

De cando nace Na Lua, só pervi.. po do Porriño está nos albores de mos Na Lua e amigos ,membros 
ven en activo Milladoiro e Emílio todo un movimento no que a ca.. como Uxia, Pancho Alvarez e 
Cao. Razón ahondo para que a da vez se suman máis nomes. Darlo Moreira e tamén para facer 
comemoración non pase desaper.. ''Para nós é razón para xuntar no unha escolla de toda a nosa ffis.. 
cibida, máis aínda porque o gru.. escenário os que hoxe en dia so-- cografia, do que foi o grupo nes .. 

MEU SAN To. MIÑA SANTIÑA 
FRANCISCO ANT. VIDAL 

A beata teimosía de santa Eufemia 
Cando Eufemia, filia dun senador 

romano, se presentou <liante do 
xuíz Prisco, esixindo para si a pre, 
ferencia e primacía na condena 
por adepta ao crucificado, pois que, 
dada a súa nobre condición, ela ti, 
fía dereitos máis que sobrados para 
ir en todo por <liante do resto dos 
plebeos, o xufz quedou abraiado. 

¿Sería iso egoísmo de santidade 
ou arroutada de beata? Alí só se 
estaba xulgando a un grupo de 
xudeus e cristiáns contrarios ás 
normas romanas. 

Prisco, home de lei e fiel aos esta .. 
mentos romanos, debeu pensar 
para si que a aquela moza faltába .. 
lle unha fervura, de maneira que, 
pra unhas cousas esixfa os seus de .. 
reitos de nobre e para outras ríase 
da lei e do lexislador, así que 
mandou que lle desen un par de 
trompadas e a pechasen nun cuar .. 
to escuro ata que reflexionase. 

Co ben que podía vivir aquel da .. 
miña, se non se metese en follóns 
de sectarios. O xufz ofreceulle un .. 
ha vida tranquila, un borrón na .. 
quel desacato público, se deixaba 
de protestar e pedir como unha 
toliña que a azoutasen. Ofreceulle 
xoias e favores, brindouse a com .. 
pracer os seus caprichos, pero que 
non o puxese en apuros cos seus 
superiores, a el e ao seu propio 
pai, que vía perigar a súa carreira 
política por mor das arroutadas da 
filla. Pero non, como filla, Eufe .. 
mia pasaba un po~co do proxeni .. 
tor e como romana non era moi 
patriota. Ela non estaba por máis 

labor que o de acadar a santidade 
ao prezo que fose, e daquela, o 
xufz mandou que a fixesen refle .. 
xionar cun bo susto, que a atasen 
a unha roda con cazolas de brea 
ardendo atadas aos radios, de ma .. 
neira que, ao rodar, iría deixando 
caer brea enriba dela, que estaba 
atada no centro; pero por un fallo 
de cálculo entre as forzas centrífu~ 
gas e centrípetas do dispositivo, a 
roda rodou máis do debido e as 
brasas na vez de caer sobre o cen .. 
tro, saíron lanzadas contra o pú .. 
blico e queimaron ao mesmísimo 
verdugo que tal cousa ideara. 

Contrariados, pra seguir co espec .. 
tacular aparello, pasaron a roda, 
atárona a ela na parte máis alta e 
puxeron lume debaixo. Pero taffi .. 
pouco desta vez acadaron as cha .. 
mas a onde a mártir agardaba ver 
cumprido o seu desexo de viaxar 
á eternidade retorcida de dor. E 
seguiu protestando contra aqueles 
incompetentes operarios do supli .. 
cio, que non sabían calcular os 
mallos de leña que lle facía falta 
para queimar a unha mociña. 

Tanto e tan reiterado fallo, só se 
explica se pensamos que, o xuíz, 
só quería amedrentala, para non 
dar o mal exemplo que, rebeldía 
dunha filla da nobreza, pero co .. 
mo ela seguía na teima de acadar 
a gloria, Prisco mandou traer a un 
grupo de mozos para que" disfruta .. 
sen con ela ata matala de gozo. 
sen emabrgo, os rapaces, que sabí .. 
an de qu~n era filia e das represa .. 
lias que os políticos soen tomar 
contra quen sexa, preferiron per .. 

manecer sen tocala, aducindo fe¡ .. 
tos milagrosos quelle impedían 
acercarse a onde ela estaba. 

O xuíz, ansioso por rematar dunha 
vez por todas con tanta indiscipli, 
na, mandou que a colgasen dos pe .. 
los, ata que cansase, a ver si así ac .. 
cedía a renegar de tan sectario ca .. 
pricho, pero ela, sufridora nata, da .. 
ba loas ao seu Deus por facerlle 
comprender o que era a dor e cha .. 
máballe maldito xuíz, faltándolle 
ao respecto <liante dos curiosos que 
viñeran a ver como adoecía a cati .. 
va. Apurroulle entón uns leóns, e a 
rapaza, que realmente só quería que 
o martirio a convertese nunha das 
preferidas de Cristo, na vez de aeü' 
vardarse púxose a xogar con eles 
como se fosen gatiños ben manti .. 
dos, ríndase de Prisco como se o 
pobre cansado da teimosía da cati.. -
va, avergoñado da vergofia pública 
que o seu patrón estaba pasando 
por mor da rebelde mociña, avergo-
ñado tamén das risas que Os cicla .. 
dáns lle causaba a ineficacia tor .. 
turadora dos funcionarios da xusti .. 
za, cravoulle unha espada no cora, 
zón par aque nin Deus non os anxi .. 
ños do ceo puideran impedir por 
máis temPo o capricho da santa. 

O endiañado xuíz non se saíu 
coa súa, e por isto subiu aos alta .. 
res, e foi recoñecida a súa forza 
de vontade contra o malvado, 
ata ser convertida, pola devó .. 
ción popular, nun dos principais 
santos exorcistas deste país. Ela 
desfai a obra de Satanás coa súa 
palabra e devólvelle aos carpos 
posuídos a alegría de vivir.+ 
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tes vinte anos", sinala Paz An .. 
tón, un dos fundadores . Para a 
comemoración contaron cun 
convidado especial, o portugués 
Júlio Pereira, que simbolizaba ta .. 
mén o contacto que o grupo tivo 
sempre coa música lusa. 

A relación con Portugal identifi .. 
cou sempre a Na Lua, unha agru .. 
pación que mirou para o Sul can .. 
do os tempos convidaban a diri .. 
xirse cara o Norde. ''Naquel mo, 
mento eramos máis críticos que 
hoxendia co fenómeno celta. 
Agora pensamos que aquilo ser .. 
viu para criar todo o movimento 
que veu despois. A música tradi .. 
cional estaba estigmatizada pola 
Sección Feminina e grupos como 
Voces Ceibes facian un son afran .. 
cesado. Dalgunha forma o reen .. 
contro das novas xeracións coa 
tradición prodúcese a través da 
música folk ou celta. Se somos 
críticos é co proceso de perpetua .. 
ción dese modelo sen profundizar 
nas nosas raíces porque significa .. 
ria cair na aculturación. Iso está 
pasando na Galiza onde, por 
exemplo, os anúncios da TVG 
están elaborados con música if .. 
landesa", comenta Paz Antón. 

Distintas fases que darian, ao seu 
dicer, para diferentes escolmas. 
Unha Na lua festiva, unha Na 
Lua Lu.Sitana, un Claro de Lua ou 
mesmo un A cara oculta de Na 
Lua pero que, de todas maneiras, 
non agochan o son identificábel 
do grupo. "A música tradicional 
cativounos e logo fumos aportan .. 
do cousas como a utilización da 
palabra, que é unha asignatura 
pendente. Preténdese que a músi .. 
ca tradicional reelaborada expre .. 
se o mundo contemporáneo pero 
os intentos de que iso aconteza 
cos textos seguen a ser unha dé .. 
beda". Eles conseguírono con 
exemplos como Os tempos son 
chegados, o tema no que un mozo 
e unha moza reencóntranse en 
Compostela no Dia da Pátria e 
que deu título a un dos seus dis .. 

cos. Pero tamén foi vontade de 
Na Lua convidar aos poetas a que 
puxesen letra ás suas músicas, e 
por iso nas adicatórias aparece 
unha boa nómina de escritores, 
entre eles, Manuel Forcadela, Ra .. 
miro Ponte, X. M. Álvarez Các .. 
camo, Antón Reixa ou Román 
Rafia, colaboradores todos no dis .. 
co Ondas do mar de Vigo. 

Que obxectivos tiña Na Lua no 
seu nacimento? "Non tiñamos 
obxectivos. Rafa Vega e máis eu 
tiñamos un grupo universitário 
en Compostela no que Pilocha 
era a voz e que se chamaba De 
catro a catro. Sobre esa idea 
montouse Na Lua. O presuposto 
era xuntarse e facer música. T º' 
do o demáis foi un proceso que 
foi xurdindo só e fomos medran .. 
do parellas a como medraba o 
movimento", relata Paz Ap.tón. 

Romper o molde 

E cando fala de movimento re .. 
fírese á visión que o grupo ten do 
que aconteceu na música galega 
nos últimos vinte anos. ''Na so .. 
ciedade na que estamos na que se 
mitifica aos artistas falar asi pare .. 
ce fora da moda. Para nós isto é 
un movimento encardinado nun 
proceso que é o da música galega 
na que o folle é unha parte rµáis. 
O que vai quedar é que en vinte 
anos houbo centos de artistas rra .. 
hallando", defenden. 

Despois do recompilatório, en 
Na Lua agroma unha reflexión e 
un desexo: romper. "Nunca fu .. 
mos amigos de coller un modelo 
e facer modificacións sobre el, 
senón que queremos abrir portas 
e camiños, recuperar o carácter 
experimental porque ese movi .. 
mento de música folle tamén ten 
certas eivas e unha das que máis 
incomoda é que saen novos gru .. 
pos co son moi similar ao que xa 
se facia nos anos oitenta. Quere .. 
mos rachar a nosa própria diná .. 
mica". explican.+ 

0 CONCELLO DE BUEU, DESEXOSO DE HONRA-LA FIGURA DE XOSÉ ÜÓMEZ 

DE LA CUEVA, MAIS COÑECIDO COMO JOHAN CARBALLEIRA, E ASEMADE 

INTERESADO NO FOMENTO DA CULTURA LITERARIA EN XERAL, CONVOCA O 

<;-EDICIÓN DO 

PREMIO DE POESÍA JOHÁN CARBALLEIRA 
DEBUEU 

·BASES 

l." Poderán concorrer a el tódalas autoras e autores que presenten os seus orixi
nais escritos en lingua galega e que non tivesen gañado ningunha das anteriores 
convocatorias do premio. Os textos terán que ser inéditos e a súa extensión debe
rá supera-los 400 versos. 

2.- Presentaranse cinco copias en tamaño folio, mecanografiadas a dobre espacio e 
asinadas con pseudónimo ou lema. Xunto coas copias achegarase un sobre pechado 
no cal constarán os datos persoais do/a autor/a As obras remitiranse á Casa do 
Concello de Buen; rúa Eduardo Vmcenti, sin; 36930 Buen (Pontevedra), facen
do constar no sobre ''68 Edición do Premio de Poesía Johán Carballeira". 

3.- O prazo de presentación dos orixinais remata o 29 de setembro do 2001. 

4.- O premio terá unha dotación única de 200.000 ptas. 

5.- O Xurado, que se dará a coñecer no día, lugar e hora que se comunicarán 
oportunamente, estará composto por cinco membros escollidos entre diferentes
figuras relacionadas co mundo da literatura-galega, e roáis un secretario, con voz 
e sen voto, en representación da Corporación municipal. 

6.- A entrega do premio terá lugar no transcurso dun acto que se celebrará na 
Casa do Concello o día 1 de decembro de 2001. 

7.- O premio poderá ser declarado deserto. 

8.- O Concello resérvase durante un ano os dereitos de publicación da obra premiada, 
en tódalas linguas do .Est3do. Nese sentido, o/a autor/a renuncia a favor do Concello, 
na P edición, a calquera tipo de remuneración polos seus dereitos de autor/a. 

9.- A participación nesta convocatoria implica a aceptación das normas contidas 
nas presentes Bases, así como a decisión do Xurado, que será inapelable. 

... 

r 
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Uuis llach, á esquerda, e Rafael Ninyoles estarán presentes no congreso de Pontevedra que se celebra'rá en Novembro. 

Un congreso para protexer 
as línguas non normalizadas 
A AS.-PG reunirá ao sociólogo Rafael Ninyoles, 
á conselleira basca Miren Azkárate e a .Lluis Llach en Pontevedra 
Linguas non normalizadas: presen.., 
te e futuro é o título do Congreso 
Internacional que a AS-PG pre
para entre os dias 15 e 17 de 
Novembro. Un congreso patro
ciIJ.ado pola Comisión Europea 
dentro do programa que esta 
institución ten para accións de 
promoción e protección de lin
guas e culturas non normaliza
das. T rátase do único que auspí
cia a Comisión na Galiza e con
ta coa colaboración da Univer
sidade de Vigo e o concello de 
Pontevedra, cidade na que se 
celebra. O sociólogo e profesor 
da Universidade de Valéncia 

Rafael Ninyoles i Monllor'abrirá 
coa conferéncia Idioma e precon
ceito un congreso enmarcado no 
Ano Europeu das Línguas. Ou
tro nome coñecido no ámbito 
lingüístico, o do semiótico Se
bas t iá Serrrano, profesor na 
Universidade de Barcelona, n..u-

- tre o programa <leste primeiro 
dia, ainda sen concretar de ma
neira completa. 

Si está confirmada a preséncia o 
Venres 16 de Ned Thomas, pro
fesor de Língua e Literatura na 
Universidade de Aberystwyth, en 
Gales, e, de novo, Serrano pata 

analizar a situación do catalán 
despois de vinte anos de estatuto 
legal. Galega, euskera e bretón na 
tarde, da man de Francisco Ro
dríguez, Miren Azkárate, conse
lleira de Cultura do Govemo b;lS
co e profesora universitária, e Isa
bel Kerdt.ido. A língua no ámbito 
educativo analisarase através de 
dous estudós, un da AS-PG, e ou
tro do Consello da Cultura, que 
serán apresentados este mesmo 
dia. Xosé Ramón Freixeiro e 
Agustin Fe~dez Paz tamén se 
referirán aos as{>ectos lingüísticos 
no ensino antes de que música de . 
Lluis Llach peche a xornada: 

Sobre o estado do galego des
pois de vinte anos de estatuto 
debatirán Pilar García Negro, 
o xornalista Xosé Maria Pal
meiro e o fiscal Benito Monte
ro o Sábado 17 de Novembro. 
E, para clausurar o congreso, a 
AS-PG convida a Yann 
Chouc, xurista e membro da 
equipa internacional de redac
ción da Declaración Universal 
dos Direitos Linguísticos, a que 
analise a Carta Europea das 
Línguas. Para todos os intere- • 
sados en asistir a este congreso, 
está dispoñfbel o teléfono 986 
852 710 .• 

Setenta relatores ao redor de Curros en Celanova 
Alonso Montero dirixe o I Congreso Internacional organizado polo Consello da Cultura 

A Guerra civil tamén se perpetrou 
contra Curros Enrú:¡_uez (Presencias 
e ausencias do nome e da obra de 
Curros de 1936 a 1971). Ese é o 
título da conferéncia inaugural 
que imparte Xesus Alonso Mon
tero no I Congreso Internacional 
Curros Enrú:¡_uez e o seu tempo, que 
arranca o dia 13 de Setembro en 
Celanova. Esta conferéncia afon
da na idea coa que o Consello da 
Cultura organiza este encontro · 
que reune a sétenta relatores, e 
quer analisar o republicanismo ou 
as controvérsias coa lgrexa do au-

' tor ao que se lle adicou o Día das 
Letras no ano 1976. 

Alonso Montero dirixe este 
congreso que se desenvolve até 
ó Domingo 16 de Setembro cun 
programa moi intenso para co
ñecer o papel de poeta civil e 

impulsor da Real Academia 
Galega ·que exerceu Curros En
ríquez no século XIX. Outros 
protagonistas do primeiro dia 
son Xosé Neira Vilas, escritor 
ao que une a Curros o coñece
mento de Cuba, e Benito Mon
tero, fiscal da Audiéncia de 
Pontevedra, que explica o pro
ceso penal que padeceu nos 
anos 1880 e 1881. Na mesma 
xornada falarase de música, 
xomalismo, traducións e Cuba. 
E é que hai conferéncias curio
sas como a que imparte José 
Viale Moútinho sobre a corres, 
pondéncia de Curros co poeta 
portugués Luís de Magalhaes, a 
de Carlos Martí, da Unión de 
Escritores e Artista e Cuba, ao 
redor da independéncia da illa, 
ou a de Alexandra Koss en tor
no a Curros en Rúsia e en ruso. 

Xosé Luís Méndez Ferrin inaugu
ra á segunda xornada coas suas 
consideracións ao redor de O di
vino sainete, conferéncia á que 
seguirán outras sobre as relacións 
literarias de Curros. Anxo An
gueira, Manuel Ferreiro, Carlos 
Manuel Callón, Camiño Noia e 
Andres Pociña son alguns dos 
participantes nesta segunda xor
nada, que remata con Francisco 
Rodríguez e unha conferéncia 
plenária sobre Contexw ideo'l6.xi
co-político e critica literaria: as 
análises da obra de Curros Enri
quez. Segundo a organización do 
congreso, este servirá para clare
xar capítulos da biografía do au
tor nacido en Celanova en 1851. 

Ademais da obra literária, a ter
ceira xornada pretende discernir 
os aspectos ideolóxicos en Cu-

rros, obxectivo para o cal cónta
se con Xosé Ramón Barreiro 
Fernández, historiador e acadé
mico, Andrés T arres Queiruga, 
que diserta sobre as ideas reli
xiosas, e Henrique Monteagudo, 
sobre o ideário lingüistico. Pero 
tamén se quere achegar este 
congreso, promovido polo Con
sello da Cultura e o concello de 
Celanova, ao Curros máis hu
mano, ademais do poeta e xor
nalista. E, con este cometido, 
durante os tres días celebrarase 
un homenaxe ao "gueiteiro" de 
Penalta que o poeta inmortali
zou e dous recitais, un a cárrego 
do grupo Dolmen de Ourense e 
outro do grupo Palabra de Poe
ta. O epílogo, o Domingo 16, na 
Coruña, <liante do monumento 
a Curros, na Académia e no Te
atro Rosalia de Castro.+ 

Os viciños de Ponteceso organizan o VII Simpósio Pondaliano 
Tres espazos, Buño, A Coruña 
e O Couto en Ponteceso, serán 
os que acollan a partir do 2 de 
Outubro o VII Simp6sio Ponda
liano, que organiza a asociación 
cultural Monte Branca. No seo 
da anterior edicion anunciara 
Manuel Ferreiro a versión defi
nitiva de Os Eoas, que apresen; 
ta este ano no centro comarcal 
Bergantiños de Buño o 2 de 

Outubro, dia de inauguración 
do simpósio. Continua o 6 na 
Coruña· cun roteiro guiado por 

' Felipe Senén pala Academia 
de Belas Artes, o Museu de Be
tas Artes e Biblioteca do Real 
Consulado. 

Xa no Couto Teresa Seara im
parte a conferéncia A herdanza 
de Pondal: panorámica da poesia 

galega actUa.l na Casa dos Vici
ños o Martes 9 de Outubro, se
guida dunha apresentación di
dáctica de Celestino Pérez Re
carey. O simpósio continua os 
seguintes Martes do mes con 
Rosa Maria García Vilariño e 
un recital de Bernardino Graña 
o 16, una conferencia de Xosé 
Ramón Barreiro sobre a Galiza 
pondaliana o Martes 23 e, co~o 

colofón, unha conferéncia-con
certo do colectivo de música 
tradicional Ruote e Rodrigo Ro
m:iní acompañado dos alunas da 
arpa céltica do conservatório 
tradicional da Universidade Po
pular de Vigo. Se vostede está 
interesado no simpósio, daran
lle máis información nos seguin
tes teléfonos: 981 714 352, 981 
714 924 e 981714926.t 

ANOSA TERRA 

Cinco dias 
para o 
Congreso 
do Exílio de 
Compostela · 
Cúmprense setenta e cinco 
anos daquel primeiro exílio 
que levou a moitos galegas 
a marchar da sua terra na 
segunda metade do ano 
1936. Despois de que o 
concello de Pontevedra e a 
Universidade de Vigo 
organizara o primeiro 
congreso e homenaxe 
institucional ao redor deste 
capítulo histórico, o 
Consello da Cultura 
desenvolve do 24 ao 29 de 
Setembro "O exílio 
galega", un encentro de 
estudosos, especialistas e 
testemuñas daquela 
experiéncia vital para os 
seus protagonistas. O 
programa é moi amplo e 
quer dar perspectiva da 
relación do exílio coa 
literatura, artes plásticas, 
xornalismo, música, artes 
escénicas, ensino ou 
música. Saen a relocir nos 
relatórios os nomes menos 
coñecidos dentro do xa de 
por si descoñecido universo 
de exiliados galegas: 
Antón Zapata García, 
Piedad Domínguez, Xosé 
Fondevila, Manuel Celso 
Garrido ou Mercedes 
Núñez T arga, galega nos 

· campos de concentración 
nazis. T amén haberá 
reflexións sobre os 
exiliados en lugares como 
Venezuela, Puerto Rico ou 
Rúsia. 

Se no congreso de 
Pontevedra, celebrado no 
mes de Xaneíro, adicouse 
unha sesión específica ás 
mulleres que padeceron o 
exilio, converténdose no 
acto máis emotivo de todas 
as xornadas, neste tamén 
saen a lus alguns nomes 
femininos que padeceron 
as consecuéncias da guerra. 
En relación ao xornalismo, 
ai estarán as testemuñas de 
Iolanda Diaz Gallego e 
Concha Límia, duas 
mulleres que espallaron a 
esperanza a través das 
ondas radiofonicas; 
falarase do papel de 
Maruxa Seoane, á sombra 
do seu home, Luís Seoane, 
e tamén da xenial Maria 
Casares, a actriz francesa 
convertida en mito cuxo 
periplo vital desmiuza 
Manuel Aznar Soler. 
Cinco días nos que se 
incluen a proxección de 
documentais e unha 
homenaxe aos exiliados no 
Castro, en Sada, con 
poesía, unha conferéncia 
de Raimundo García 
Domínguez Borob6 e, xa en 
Betanzos, a apresentación 
do libro Homenaxe aos 
mártires de Betanzos. • 
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ANOSA TERRA 

O exemplo de Luis Bouza Brey 
Na edición facs{mil do Poema 
das ma~rias sacras, aparece iste 
adicado polo seu autor, Faustino 
Rey Romero, "pro meu querido 
e ilustre amigo D. Luis Bouza 
Brey, pra quen semella que com, 
puxo Pondal aquelo de: Os bos e 
xenerosos ... " E tiña moita razón 
o impar crego de Isoma. 

Mais, Luis Bouza non figura en, 
tre os integrantes do Consello 
de Redacción da Biblioteca Ate, 
neo do Ullán que aparece na la, 
pela do Poema; publicado por tal 
biblioteca, dirixida por Benito 
Barela Jacome e rexida suposta, 
mente por un Consello, integra, 
do por nove escritores moi dis, 
tintos; dos cales, agás tres, non 
tiveron a menor relación co 
mencionado e curioso Ateneo; 
incluindo o conselleiro de ho, 
nor, Camilo Xosé Cela. 

O s tres conselleiros ver, 
dadeiramente ateneis, 
tas do Ullán eran o 

propio Faustino, Baldomero 
!soma e Máximo Sar. Xa puxen 
aquí, ultimamente, os exem, 
plos humáns dos dous primei, 
ros. Como só o fago de xente 
que eu coñedn e estimei sega, 
da xa pala fouce da Narradora, 
confío en non chegar a poñer 
nunca o exemplo aquí de meu 
querido amigo, o maxistrado e 
escritor Maximino Rodríguez 
Buján, inxustamente esqueci, 
do, na recente conmemoración 
do cincuentenario do Ateneo 
ullanés malia ter sido Máximo 
Sar un dos seus dous cronistas 
habituais. 

Outro cronista, máis insólito, 
daquela academia literaria ao ai, 
re libre, ou acollida baixo un al, 
boio, foi o xenial pintor de Lan, 
taño, Manuel Pesqueira Salga, 
do; quen escribiu un longo e ex, 
traordinario artigo, publicado na 
Noice, en xulio do 1962, titulado 
Xente vella e nova na Romería 
Wikinga. Alf Pesqueira conta 
que o Pater Rey Romero non lle 
dou, nas torres de Oeste, Uleias 
eraras do gran Ulfo, "pois dixo 
que cando il chegara cos seus 
Wikingos, xa todo estaba feito, 
e incruso había unha cadea gor, 
da que facfa máis inexpunabre a 
fortaleza". 

Valcntiln 
Rodrigues f ágim . 

• 'RETRATADO POR PEsQUEI .. 
RA. O pintor do Salnés consul, 
tou con Maximino "a forma de 
escribir wikingos. Nada sobre a b 
ou a v", como suxerín noutro 
medio. Xa advertira no meu en, 
·saio adrede de Pesqueira e seus 
coetáneos, que na larinxe do ar, 
tista nacido en Lantañón "que, 
clara conxelada, ou cristalizada, 
a dicción acaso dos máis anter, 
gos galegos ou inda non tiveran 
o gozo de parlar na súa futura 
lingua". Os fonemas de Pesquei, 
ra contaban milenios e choca, 
han coas kas que trouxeron moi, 
to dispois os wikingos. Por iso 
consultou a palabra con Máximo 
Sar, anque logo se esquenceu de 
mencionalo entre os ateneistas 
do Ullán. 

Anque se lembrou o pintor, 
en cambeo, de Luis Bauza 
Brey, que "tamén -escribe

nos falou do gran besta Ulfo. Pe, 
ro refusou subir ª'º queixón, 
porque tiña medo aprastal,o e 
rabuñar un nortello; pois según 
dixo pesa cerca de trescentas li, 
bras. Como podemos decatarnos 
é moi sensata e razonábel a súa 
negativa ... Luis falóu ben -erara 
pra isa é abogado-, pero eu creo 
que escrebe moito millar. Eu 
sinto verdadeira nostalxia por 
ver un artigo de iste gran peso 
mosca saber d,aquelas rapazas de 
pelo roxo, de ollas de azul celes, 
te e de pel transparente e fresca 
como unha folla de navicol". 

• 0 BO E XENEROSO LUIS. 0 
caix6n citado por Pesqueira, in, 
dfcame Maximino, "é que os 
oradores poñíanse enriba dun, 
has xaulas de cervexa para me, 
llor ser vistos e ouvidos". Acerta 
o artista ao sinalar que o aboga, 
do arousán escribía inda millar 
que falaba. Pois o proteico Luis 
Bouza Brey mesmo compuña be, 
los madrigais que artigas onde 
mostraba a súa excepcional in, 
tuición histórica. Era un dos ex, 
celentes poetas que formaba, 
con Faustino e Baldomero, o tri, 
nomio de auténticos cabezalei, 
ros do Ateneo do Ullán. E deles 
foi o ilustre irmán de don Fer, 
m(n, o único deles que cabería 
integrar absolutamente "na re, 
sistencia cultural de Galicia no 
franquismo", obxecto das IX 

O galego 
( im )possível 
Urnha resposta aos argumentos 
espanholizantes no conflito 
lingüístico e cultural 

Valentim Rodrigues Fagim 

EDICIÓNS 
I d..i~ ""~ t,. 
LAIOVENTO 

ENSAIO' 

Telf. 981564767. Fax 34 981572339 
Local na rede: www .laiovento.com 

Hórreo 60. Apartado 1.072/15.702 Sántiago de Compostela 

Lui1 e Fennin Bouza Brey. 

Xomadas de Catoira na Historia 
que co gallo do cincuentenario 
do seu ventureiro Ateneo, se ce~ 
lebraron a primeiros de Agosto. 

Xa que Luis Bouza Brey militá, 
ba activamente no galeguismo, 
denantes da de Dios es Cristo, e 
cando empezou a desfeita teria 
fuxido de seguida do país, nun, 
ha motora, pra poñerse a salvo 
da criminal persecucción; a 
non ser polo xesto que tivo de 
deixar súa plaza no• barco dos 
fuxidos, a seu querido irmán Ra, 
món Martínez lópez. Irmán no 
galeguismo do que moitos anos 
despois sería presidente do re, 
constituido e xa efímero partí, 
do; pero compadre aos poucos 
anos do propio Ramón, quen 
apadriñou, dende o exilio de 
Texas, ao seu fillo Gonzalo. O 
que sería o estupendo organiza, 
dor das N Xomadas, consagra, 
das á resistencia cultural, o 
mesmo que xa forado I Con, 
greso da Poesía Galga. 

Luis deixoulle aquela táboa de 
salvación a Martínez López, 
tendo en conta que il era 

solteiro, e o ainda director do 
Instituto Español en Lisboa es, 
taba-recén casado cunha moza 
moi fermosa: a máis linda ameri
cana de Carril. .. e de toda a 
Arousa; tanto da banda do Sal, 
nés coma da do Barbanza. Así 
era de bo.e xeneroso Luis Bouza 
Brey, posta que. a súa vida que, 
daba a mercede do furor homici, 
da daquil tempo e espacio. 

• 0 POETA DE SAN SIMÓN. 
Tanto que axiña foi detido en 
Cortegada (Ourense) e conde, 
nado de alí a pouco á pena capi, 
tal. Os seus parentes, con certa 
influencia, botaron o i;:esto pra 
salvalo, e Luis pasou a morar 
vbarios anos "a bordo dunha 
illa", como o seu compañeiro de 
partido e de prisión, Evaristo 
Mosqueiriña, titularía eufemísti, 
camente máis tarde o paradisía, 
co (pra os turistas) lugar da Ría 
de Vigo onde estiveron concen, 
trados. Por non decir encadea, 
dos, posto que entonces empeza, 
ban a poñerse de moda os ttáxi, 
cos, espantosos, campos de con, 
centración. 

Xa no Lazareto de San Simón 
volveulle picar a Luis Bauza o 
tábano poético, que o deixara 
en paz dende que encetara a 
sofrir os desastres da guerra. Na 
Antoloxía Poética de seu pai, 
cuia copia mecanográfica me 
proporcionou Gonzalo, figuran 
cinco poesias anteriores, dos 
anos 32/35. A sexta e a titula, 
da escuetamente s·an Simón, 
adicada "a Pastor Rodríguez, 
Dámaso Carrasco, e ... " . Os 
puntos suspensivos siñifican os -
restante e innumerábeis com, 
pañeiros de cativerio. O valen, 
te poema, que ben podía cair 
nas mans dos carceleiros, des, 
crihe a arrepiante situación. 
Comeza as(: 

Pastos a catro. O patio aferrollado. 
Arenga e asco. Non, medo non. 
Asco e crembas i engullo 
do f alar da besta avariolado: 
"marte pra o que se mova e se revolte". 
¿Qué sabes tí da marte? ¡Besta! · 

O poema, precedido como lema, 
dun verso da cantiga famosa, 
conclue: 

¡Ai que mesquiñas son 
agora as ondas de San Simón! 

Se ben, polo seu interés his, 
tórico resalto estos versos 
do poeta encarcelado, os 

demáis da Antoloxía non son de 
menor calidade, e cando por fin 
se impriman, reclamarán un 
honroso pasto no Parnaso galai, 
co, pra Luís Bouza Brey, entre os 
poetas da que Borobó ~atizou 
coma a Xeneración dos Alvaros, 
entre os que atopa, en posición 
tan destacada, o seu irmán don 
Fermín, o da Nao senlleira. 

• PROTÉICO ESCRITOR. Mos, 
tra Luís Bouza; na súa obra poé, 
tica seu estado de ánimo, que 
pouco a pouco vai recobrando 
o optimismo e a esperanza; da 
Wikingada. Chegando a cantar 
O wikingo nos peares do tempo, 
en 1969, adicado a Ramón 
Otero Pedrayo, cun gracioso es, 
tribillo que dí: 

- ¿Tí ves como pasan mil anos axiña? 

DíxoUe Deus a troita do río. 

Borobó, nacido a beira clise río 
da troita, estaba daquela tan 
atafegado na Noite, que non pu, 
do concurrin nin un soio día 6 
Ateneo do Ullán. Por iso apenas 
tivo lecer pra tratar a Luis Bouza 
Brey. Contentábase con publi, 
car coa preferencia que merecí, 
an os maxistrais artigas do pro, 
teico escritor dotado de tan ex, 
traordinaria intuición histórica. 
Valería a pena tamén recollelos 
nun ben nutrido volume. Singu, 
larmente aquil no que o aboga, 
do arousán revela que a barca de 
pedra do Apóstol non é que fose 
dise pétreo material. Senón que 
era unha das naves que viñan 
dende Orente ás rías pra levar o 
mineral do estaño. E trouxo, pra 
acá, coma lastre, o corpo de 
Santiago. E a invención de D. 
Luís, tal coma ocurre coas nosas 
sacras lendas, veu a ser un des, 
cubremento. + 
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Os 
Samesugas, 

na foto, 
xunto cos 
Basfanfes 

Uonse 
Zenzar 

tocan no 
CARBAWÑO 
o Venres 14. 

/ 

O Trinque 
Rev-isar a vid.eoteca 

Co mundo ao revés é hora 
de ir ao videoclube e 
revisar algunhas películas. 
Tres títulos que se poden 
conseguir: Cortina 
de fume, con Dustin 

Hoffman; JFK de Oliver 
Stone e Teléfono Vermello, 
voamos cara Moscova, de 
Kubrick. Unha maneira 
de vacinarse contra o 
militarismo.• . 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

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

aetanzos 
• EXPOSICIÓN$ 

SUSANA MURIAS 
Na Sala de Exposicións 
Fundación CIEC, podemos 
ollar os seus gravade>s, au
gafortes e augatintas, até o 
30 de Setembro. 

O e,.' h 11"'-· · . a.r . a . in.o 
··•MÚSICA 

EMERXENTE 
O Venres 14 contaremos 
coa actuación de Bastantes 
Uon, Samesugas e Zenzar 
ás 23 h. na Praza Maior, 
dentro do programa As Nosa 
Músicas organizado pala 
Asociación de Músicos en Un
gua Galega e Caixa Galicia. 

Car bailo 
•TEATRO 

CONTOS 
PARA TODO O ANO 
Teatro Buratini cenifica 
esta obra o Venres 14 na 
Casa da Cultura. 

A. Coruña. 
•CINEMA 

CGAI 
Para esta semana o ciclo 
adicado ao director ]acques 
Rozier ocupa case toda a 
programación: o Xoves 13 
poderemos ver as curt;ame
traxes Rentrée des clases 
(1995), BlueJeans (1958), 
Dans Levent (1962), Le 
partle des choses (1963) e 
Paparazzi (1963); o Ven
res 14 proxectase a fita 
Maine Ocean (1985); o 
Luns 17 Du cóté d'orouet 
(1969); e o Martes 18 pode
remos ver Adieu Philippi
ne (1961). O Mércores 19 
o ciclo Produción galega ofe
récenos Outra música en 
Compostela (Xosé L Le
do Andión, 2000). E o Xo
ves 20 o ciclo Et Dieu crea 
la f emme adicado a actrices 
francesas traenos Lovers de 
Jean Marc Barr (1999). 
As proxeccións son sempre 
ás 20: 15 h. Máis informa
ción en www.cgai.org. 

• EXPOSICIÓN$ 

A IMAXE 
E SEMELLANZA 
Colección de trinta fotogra
fías nas que Fran Herbello, 
tomando como base o corpo 
humano, introduce guiños e 
referéncias á equívoca sen
sación que ternos da foto
grafia como imaxe certa do 
que é real. Herbello, nado 
na Suíza no 77, licenciouse 

na Faculdade de Belas Artes 
de Pontevedra en Xuño de 
2000. Despois de estar este 
mesmo verán no certame 
Photoespaña, no Círculo de 
Belas Artes de Madrid, ago
ra podemos contemplar esta 
colección na Fundación Luís 
Seoane (Durán Loriga 10) 
até o 2 de Outubro. 

lEMEN 
Baixo o subtítulo Na terra 
da raiña de Saba a Furu:la
ción Barrié apresenta nas 
suas instalacións esta mos
tra arqueolóxica sobre o Ie
men pre-islámico, e que 
-mostra os mistérios das ori
xes dunha civilización que 
floreceu ao Sul da Penínsu
la Arábiga hai máis de 
3.000 anos e cuxa mitoloxia 
xira arredor á ·figura bíblica 
da raiña de Saba. Declarada 
como Património da Huma
nidade pala UNESCO, a se
lección da riqueza arqueoló
xica desta rexión estará en
tre o s. VII a.C. e o VI d.C. 
Até o 28 de Outubro. 

A ARTE DO GRAVADO 
FLAMENCO E 
HOLANDÉS DO S. XVI 
Dos fondos da Biblioteca 
Nacional, atoparemos gra
vados de artistas nados an
tes de 1551; podemos con
templa-la no Salón de Ac
tos da Fundación C~ixa 
Galicia até Domingo 16. 

BIENAL 
UNIÓN, FENOSA 
Case cento e medio de 

obras entre pinturas, escul
turas, fotografía, instala
cións e montaxes partici
pan nesta sexta edición da 
füenal de Unión-Penosa 

- que poderemos ollar na Es
tación 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 es
colmados. 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER 
OFTHE YEAR 
Até o 31 de Decembro po
deremos ollar esta mostra fo
tográfica no Casa das Cién
eias, froito do concurso máis 
prestixioso de fotografía de 
natureza que existe no mun
do organizado polo British 

Museum e a BBC WiUllife. A 
colección amasa os princi
pais prémios e as mellares 
imaxes de cada sección. 

UN SÉCULO 
DEHISTÓRIA 
O museu de Belas Artes 
acolle un cento de fotogra
fías que reflicten a vida es
pañola desee hai cen anos 
a través da imaxe. Despois 
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 actuais como 
Koldo Chamorro, Xurxo 
Lobato ou Cristina Gar
cía Rodero que reflicten a 
vida actual. Cenários, cos
tumes e protagonistas dun 
século en imaxes. 

•MÚSICA 

KAN:E 
O Sábado 15 o grupo de rock 
da Coruña estará no Mardi-

gras ás 22:30, por 400 pta. 

COMIC PSYCHOS 
Esta banda, procedente de 
Austrália, vai encher a sala 
Mardigrás de punk-roc, o 
Venres 21 ás 22:30 h . e 
con entrada a 1.200 pta. 

VERDI E o XIX 
Cuadroxésimanona edición 
deste festival de ópera que se 
celebra no Pazo da ()pera, ás 
20:30. Este Xoves 13 baixo a 
dirección de Víctor Pablo 
interpretarase o lll acto de 
Die Walküre de R. Wagner. 

•TEATRO 

Tooo PÚBLICO 
A Escola de Circo La Are
na levaraa a cena o Xoves 
13 no teatro Rosalia de Cas
tro ás 20:30 h. 

Fe ne 
•MÚSICA 

CARMENDOLORES 
O Venres 21 dará un con
certo no que tamén van 
participar os Ruxe Ruxe e 
Alberto Mbundi, dentro 
do ciclo As Nosa Músicas 
organizado pola AMELGA e 
Caixa Galicia. 

Ferro) 
• EXPOSICIÓNS 

ARQUITECTURA E 
PAISAXE 
Na Colección Fwulación Arco 
e cuxo fio condutor é o das 
incorporacións recentes e 
que podemos ollar no Centro 
Cultural Torrente Ballester. 

ÁNGEL}OHAN 
Naceu en Lugo en 1901. 
Mestre de formación e tele
grafista de profisión, marcha 
para Las Palmas no ano 29, 
onde se relaciona cos poetas 
e debuxantes da vanguarda 
canária e sofre a persecución 
do réxime franquista, que 
tronza unha prometedora 
carreira, xa que estivo en 
prisión desde o 3 7 ao 41. 

Morreu aos 64 anos e a sua 
viuva, Lola Doreste, cedeu 
parte do seu legado ao Mu
seu Carlos Maside de Sada, 
que fai posíbel que hoxe 
contemplemos a dureza dos 
anos de prisión nos rostos 
dos seus compañeiros de ce
la por el debuxados. Na ga
lería Sargadelos (Dolores 55) 
até o 30 de Setembro. 

RUBÉM DARIO 
RODRÍGUEZ 
O xove artista de Fene, 
mostra os lenzos coa sua 
pintura nos locais da Fun
dafom Artábria (Madalena 
31) até o 20 deste mes. 

lRRUPCIÓNS 
A nova xeración de artistas 
ferroláns de Belas Artes 
ten o seu espazo no C.C. 
Carballo Calero. Até o 
Mércores 19 Paula Anei
ros, e desde o 21 de Setem
bro até o 10 de Outubro 
poderemos ollar as obras de 
Carmen Bellas. 

ARco 
No C.C. Torrente Ballester 
teremos até o 21 deste mes 
obras dos fondos desta fun
dación. 

•TEATRO 

EL CABALLERO 
DEÜLMEDO 
Suroeste Producciónes 
vai levar esta obra até o 
C . C . Torrente Bailes ter o 
Xoves 20. 

Forcarei 
• EXPOSICIÓNS 

ETNOGRÁFICA 
O Centro Etnográfico T erra 
de Montes de Soutelo mostra 
perta de un milleiro de pe
zas etnográficas da comarca. 

Lalin 
•TEATRO 

A BRANCA ROSA. 
ÜS PIRATAS 
A Casa da Cultura vai aco-

.1 

Fran 
Herbello 
mostra a 
sua série 
fotográfica 
Aimaxee 
semellalUG 
na 
Fundación 
Luís Seoane 
da CORUÑA. 
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Her esta obra de Teatro do 
Morcego o Xoves 20. 

Lug_o __ _ 
• EXPOSICIÓN$ 

DIÁLOGOS 
Este é o t(tulo que leva a 
mostra da obra gráfica de 
Ana de la Puente e Ch
ristian Villamide que até 
o 20 deste mes poderemos 
ver na sala Bacabú. 

os· ROSTOS DO TEMPO 
Título da mostra de escul
tura cerámica de Alfonso 
Oter o Regal que pode
mos o ll ar n a C apela de 
Sta. Maria, dependente do 
Centro de Artesania e De
sefio de Galiza . Durante 
es te mes. 

T ENDÉNCIAS 
Até fi nais de mes podere
mos ollar na Taberna da 
Cova (Praza do Campo) 
esta exposición que leva 
como subt(tulo Acuarelas 
deWily. 

Os ALBORES DA 
EsPAÑA MODERNA 
O obradoiro e arquivo de 
documenación musical do 
Cencro de Artesania e Dese
ño de Galiza exibe oito ré
plicas de instrumentos me
dievais. Até o 30 de Se
tembro. 

PICASSO. CERÁMICAS 
O xénio rompeu tamén 
nesta maneira de expresar 
a sua arre os moldes estabe
lecidos para criar unha ce
rámica Libre, nova e dun 
imeso poder de suxestión, 
no Centro de Artesania e 
Deseño de Ga!iza. 

Meaño 
•TEATRO 

MOFA E BEFA 
Suben ás táboas na Capela 
das An~tias, no lugar de 
Xi,L o Sábado 15 ás 22 h. 

Ogro be 
• EXPOSICIÓN$ 

XURXO ALONSO 
A sala Lembranz.a escolleu a 
mostra deste artista de Vila
garcia 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 ci
dades, que como nós teñen 
diferentes personalidades. 

O t
., • 

. r- 1gu.eira 
•TEATRO 

SOLO PARA PAQUIT A 
Esta obra vaina representar 
Teatro do Atlántico no 
T eatro da Beneficiencia o 
Venres 15. 

O:u.rense 
• EXPOSICIÓN$ 

ANTÓN FAILDE 
No Edifício Sime6n, na sala 
de exposicións Caixanova e 
na Escola de Artes que le
va o nome do mesmo, hai 
unha exposición homena
xe á obra deste artista. 

Pon.tevedra 
•CINEMA 

SWEET AND LOWDOWN 
O cine-clube Pontevedra, 
dentro do ciclo Cinema de 
actualidade: acordes e desa,
cordos, proxecta esta fita de 
W oody A llen (EE UU, 
1999) interpretada por Se
an Penn, Samantha Mor
ton, Urna Thurman, Brian 
Markinson, Anthony La
Plagia, e G retchen Mol. 
Recriación dunha época 
brillante para o jazz, os 
anos 20, tomando como 
pretexto a figura dun guita
rrista imaxinário e co estilo 
dun faso biopic. No Espazo 
para a Cultura de Caja Ma-

FestJv·al Grelo Folc 

O grupo rockeiro Zenzar participa no festival Grelo Folc. 

e 

T erceira edición desta festa organi
zada pola mocidade do concello de 
Monfero (A Coruña) e que desta 
volta llo adican á charanga de Xes
toso Os Abulleiros, que tocaron até 
o levantamento fascista. O festival 
celebrarase, este Sábado 15, no 
Mosteiro de Monfero a partir das 1 O 
da noite e actuará a murga tradicio
nal da Estrada O Linho do Cuco; 
o grupo folc Barallete xunto co 
acordeonista do grupo Serralle e o 
novo cantante dos Diplomáticos 
Manolo Maseda; a revelación musi
cal do verán, Jarhanzo Nejro, fu
sionadores de rock ou ska con mui
ñeira ou pasodobre sen esquecer as 
letras sempre reivindicativas; e re
mata o festival co veterano e poten-
te grupo rockeiro zen.zar.+ 

drid (Praza de Sta. Maria) 
o Mércores 19 en sesións 
de 20:30 e 22: 15 h . Máis 
información en www.cine
clubpontevedra. com. 

terreo da _pintura, debuxo, 
ilustración, escultura e ta
mén na cerámica. A anto
lóxica adicada a Manuel 
Ángel Álvare:z; que res
ponde á intención de dar a 
coñecer a obra dun dos an
t igos bolseiros. Rupturas: 

• EXPOSICIÓNS 

BIENAL 
Mostras organizadas pola 
Deputación Provincial, her
deiras da antiga Bienal, e 
das que ainda podemos 
ollar a adicada a Manuel 
Otero, galego residente no 
Uruguay desde os cinco 
anos e actualmente con oi
tenta, considerado como 
unha figura indiscutíbel no 

A liberación da imaxe. A 
arte en Mexico .despois de 
1950, no edifício Sarmien
to até o Domingo 16, e na 
q~e están representados ar
tistas como Enrique 
Echeverría, Pedro Coro
nel ou Francisco Tero asi 
como o galego Arturo 
Souto, que viviu parte do 
seu exílio neste país. 

En LUGO 
podemos 
ollar a 
mostra de 
Ana de la 
Puente e 
Christian 
Villa mide 
sobre obra 
gráfica na 
sala Bocobú, 
ou a da 
Tabemoda 
Covo 
titulada 
Acuarelas 
de Wrlly. 

Pola liberdade No co~~~Ón de Galicia 
A loita antifranquista 

de Luís Costa ~ 
JUAN GARCÍA DURAN 

. / F del da Memoria coleccion ar 

Viaxe polas terras 
de Chantada e A Ulloa 

XUUO yAJ,CÁRCEL 

Colección As Viaxes 



~ 

:.,... 

·' 

30· ->~ 
~g ANOSATERRA 
ON 
z~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
<o • a.: 
o- ca 
o. ~ o- w 
OI 1-zw 

V) 

w o 
M 

Suso BASTERRECHEA 
Mostra as suas obras, babeo 
o título Levanté frágiles es~ 
tructuras para mi comodi~ 
dad.. . até o 23 de Setem
bro, no Espazo para a Arte 
de Caja Madrid (Praza de 
Sta. Maria). 

•MÚSICA 

TROVA 
CAMAGÜEYANA 
O grupo cubano dá un 
concerto o Martes 18, ·a 
partir das oito e media do 
serán, no teatro Principal. 

Os Quinquilláns 
O grupo de teatro de animación infantil 
levará a obra A Noite por di.stint¡¡¡s vitas 
do país. Entre elas at!opámotioo o bms m 
no CARBALUÑO; o Sá.baidJ.o, tS ,en 
PONTEVEDRA; ,e o ti rte-s 2.5 en 
FORCAREI.+ 

A Trova 
Camagüeya
naanimará 

o teatro 
P~ncipalde 

PONIEVEDRA 
na noite do 
Martes 18. 

A pintura 
de Maña 

Álvarez 
podémola 

observar na 
galeria José 

l.orenzo ele 
SAN11AGO. 

• fES:JAS 

DIADOS SOLT'EIROS 
E tamén das sokeiras, que 
celebran este Xoves 13 con 
distintas actividades lúdi
cas: música, teatro, depor
tes ... , e o Venres 14, que 
está especialmente adicado 
ao público infantil. ~ 

• EXPOSICIÓNS 

As IMAXEs 
DE CASTELAO 
Na Casa do Coxa podere
mos ollar esta mostra até o 
Domingo 16. 

Santia.go 
•CINEMA 

CONTOS SEN FADAS 
Organizado polo concello, 
este ciclo vense desenvolven
do desde o Luns 10 no teatro 
Principal. Ainda podemos 
ollar Corre, I..ola, Corre, de 
Tom Tykwer, o Xoves 13 
ás 18, o Venres ás 23, o Sába
do ás 20:30, e o Domingo ás 
23 h; Mi Dulce, de Jesús 
Mora, .o Xoves ás 20-JO e o 
Domingo ás 18 h; A prince
sa e o guerreiro, de Tom 
Tykwer, o Xoves e Sábado 
ás 23 h; Una noche con 
Sabriria I..ove, de Alejan
dro Agresti, o V emes ás 18; 
Bailando na escuridade, de 
Lars von Trier, o Venres ás 
20:30, o Sábado ás 18, e o 
Domingo ás 20:30 h. Entra
das a 400 pta. 

• E)CPOSICIÓNS 

SIGNOS E PEbRAS 
ERGÚIDAS: 
O choúlo e o aberro en Galiza, 
asi é como se titula esta 
mostra, organizada polo 
Museu Provincial de Lugo e 
o Museo do Pavo Galega, 
que é onde podemos ollala a 
partir deste V emes 14, sobre 
formas inéditas da humani
zación da .paisaxe na Galiza 
e dos signos depositados ne
la polos seus habitantes. Os 
autores do proxecto son 
Yves Bergeret, poeta e en
saista, antigo conservador 
no Centre Georges Pompi
dou; e Anxo Femández 
Ocampo, . doutor en tradu
ción e profesor da Universi
dade de Vigo. As pedras er
guidas nos camiños, nos 
marcos das portas e das fies
tras, pintura de arte popular, 
incisións sobre madeira, em
prego de cores e materiais 
de construción, disposición 
dos obxectos no espazo ... to
do é resaltado baDc:o a forma 
do diálogo criativo. 

Coovocatori.as 
BoLSAS DE INVESTIGACIÓN 
BIEITO CUPEIRO 
O concello de Fene organiza este pro
grama de axudas para investigadores 
noveis a xeito individual ou colectivo, 
que non teñan publicado nengun tipo 
de traballo de inv~tigación. A docu
mentación a apresentar debe incluir 
unha instáncia solicitando acollerse 
ao programa; tamén unha memória 
explicativa detallando a bolsa á que 
opta e área de investigación eleita, ex
posición de obxectivos, descrición 
metodolóxica, esquema da liña de in
vestigación; deberá entregar un currí
culo e unha declaración xurada de 
reunir as condicións . da convocatória. 
As investigacións poderán versar so
bre calquer tema, mais facendo refe
rencia a Fene, optan a tres bolsas por 
un importe de 250.000, ·150.000 e 
100.000 pta. Para a selección os crité
rios que roáis se terán en canta serán o 
dun esquema razoando a liña da inves
tigación e o currículo apresentado. O 
prazo de entrega de solicitudes é até o 
9 de Novembro de 2001 e o 17 de 
Decembro de 2002 é a data límite 
p·ara entregar a memória final. Máis 

información no concello de Fene. 

EsPECIALIZACIÓN EN 
ECONOMIA PESQUEIRA 
Na IV édición deste curso de postgrao 
abórdaranse aspectos da estrutura eco
nómica do sector, entendendo como 
tal, o subsector pesqueiro estractivo e 
os subsectores acuícola, comercializa
dor, conserveiro e transformador. Ta
mén se van tratar temas sobre a regula
mentación e a estrutura pesqueira co
munitária. Os aspectos contábeis, de 
organización de empresas e de sistemas 
de información e xestión teñen tamén 
cabida. Dirixe. o curso a profesora M9 

do Carme García Negro e contará cun 
amplo abano de profesores e especialis
tas das· Universidades galegas e espa
ñolas, asi como de profisionais e res
ponsábeis da administraaión. O prazo 
está aberto até o 5 de Outubro e para 
máis información pódense dirixir a 
www.usc.es/ecopesca, eapitis@usc.es 
ou ao telf. 600 940 127. 

de Bueu na que poderán participar to
das as persoas que presenten traballos 
orbcinais en galega, inéditos, que non 
gañasen nunca o preémio, e cunha ex
tensión non superior aos 400 versos. 
Entregaranse por quintuplicado, a ta
maño fólio, mecanografados e a dobre 
espazo, asinados con lema ou pseud6-
nimo, polo que taméh se achegará un 
sobre fechado onde tamén figure este 
lema e que leve no interior os dados 
do participante. As obras hainas que 
remitir á Casa do Concello (Eduardo 
Vicenti s/n, 36930, Bueu) antes do 29 
de Setembro, facendo constar no so
bre o nome da convocatória. O pre
mio único de 200.000 pta. entregarase 
o 1 de Decembro nun acto público. 

pais bloques temáticos que se van 
tratar, do 24 ao 29 de Setembro no 
segundo andar do Pazo de Raxoi, son, 
entre outros, o contexto xeral; a po
lítica do exilio; a literatura; o xorna
lismo e a comunicación audiovisual; 
as artes plásticas e a arquitectura; a 
música e as artes cénicas; o ensino; e 
a memoria do exflio. Haberá .tempo 
tamén para tratar, monograficamen
te, a figura de Castelao asi como para 
homenaxear a exiliados e apresentar 
o libro Homenaxe aos mártires de Be
tanzos. O Congreso será validado por 
un crédito de libre configuración nas 
tres Universidades galegas e entrega
rase un diploma acreditativo. Para 
inscribirse ou receber información 
podense dimir ao telf. 981 586 985 
ou correo@consellodacultura.org. O 
prazo de incrición remat:oa o 19 de 
Setembro. 

COLECCIÓN 
FUNDACIÓN ARco 
Últimas adquisicións: colec
ción Fundación ARCO, que 
se expón regularmente no 
depositário temporal, neste 
caso o CGAC, ademais 
doutras institucións. Esta 
mostra será complementada 
en Novembro coas pezas ad
quiridas polo CGAC para a 
sua própria colección. Ao 
tempo, en Ferrol, exponse a 
mostta Arquitectura e paisa.xe 
na Colecci6n Fundaci6n Arco 
e cuxo fio condutor é o das 
incorporacións recentes. 

MARIA ÁL V AREZ 
As suas pinruras do 2001 es
tán expostas na galeria ]osé 
Laren:zo até o 19 de Setembro. 

}ORDIEsTEvA 
Co gallo do 50 aniversário 
do Museu das Peregrinacións, 
poderemos ollar a mostra 

·fotográfica deste artista, que 
baDc:o o título Vía.u ao pajs 
das almas, estará neste lu
gar até o 30 de Setembro. 

ALBERTO CARNEIRO 
Até o 30 de Setembro pode
remos visitar a sua obra no 

Ü EXÍLIO GALEGO 

CALEIOOSKOPIO 

PRÉMIO DE POESIA ]OHAN 
CARBALLEIRA 

Congreso internacional organizado 
polo Consello da Cultura que trata 
de analisar unha época que supuxo 
para a Galiza o éxodo roáis grande da 
sua história por razóns políticas e que 
deixou unha pegada no presente tan
to dos países de destino coma no na
so próprio. Tratando de abranxer o 
maior número de ámbitos, os princi-

Esta asociación cultural viguesa, con 
sede na Cava d~atos (Romil 3) re
aliza a sua asemblea xeral o Luns 17 ás 
20 horas. De seres sócio ou interesane 
participar estas invitado.+ VI edición organizada polo concello 

CGAC. Dentro da revisión 
sobre figuras fundamentais 
da plástica portuguesa, apre
séntase, por vez primeira no 
Estado, unha retrospectiva 
do artista a través dunha es
colma dunhas trinta obras 
que abranxen máis de tres 
decénios e refliten as evolu
cións do artista, a sua iden
tificación estética coa fusión 
do carpo e a natureza, a pai
saxe como lugar de relem
branza, aproximacións ás 
ciéncias orientais, etc. Un 
longo proceso de transfor
mación da natureza na arte 
.que se mostta mediante in
tervencións na natureza na 
que o carpo se fusiona cbn 
esta dunha forma espiritual. 

ÜILLIAN WEARING 
A complexidade das rela
cións humanas é un dos te
mas centrais desta artista bri
táÍllca, que no 97 gañou o 
prestbcioso prémio Turner. 
Inspírase nos formatos dos 
documentais de T.V. e os 
programas de conf esións 
apoiándose na fotografia e no 
vídeo para explorar os aspec
tos máis fntimoo das rdaciónS 
entre as persoas. Proporciona 

o retrato dalguns aspectoo da 
vida contemporánea ociden
tal. Con retratos de alcólicos, 
sen teito, personaxes que re
viven os seus traumas, etc., 
Wearing lémbranos que o 
papel da arte consiste en po
tenciar a nosa percepción da 
realidade, en pon en dúbida a 
nasa aceptación do conven
cional, oo nasos tabus e o na
so xeito de meter en compar
timentos ao mundo que nos 
rodea. Até o 7 de Outubro 
noCGAC. 

Vigo 
• CONFERÉNCIAS 

o ROMÁNICO. ARTE 
MOZÁRABE 
Javier Ocaña Eiroa vai 
impartir o Xoves 13 e Ven
res 14, ás 20 h. no C. C. 
Caixanova , unhas charlas 
baixo este título. 

• EXPOSICIÓNS 

DIN MATAMORO 
A galeria de arte contem~ 
poránea Voo (López de 
Neira 3) sérvelle de cená
rio para mostrar a sua obra 
a partir do Venr~s 14 e até 
o 16 de Outubro. 

XoÁNANLEO 
Nada é o que parece, todo é o 
que parece, é como titula a 
mostra das suas últimas cria
cións: esculturas de fundi
ción en bronce con baño de 
plata, fotografías, série de 
auto-retratos fotográficos, 
vídeo, e instalación de itna
xe de vinilo sobre parede 
pintada. As suas obras nú
trense de imaxes e referén-· 
cias procedentes da telev
sión, publicidade, xogos in
fantis, ou calquer outro ele
mento kitsch. Na galería Ad 
Hoc até o 3 de Novembro. 

ANTÓNIO ABAD 
No Camiño, mostra que 
podemos coñecer na Casa 
dasº Artes. 

FRANCISCO 
G. LAGARES 
Vinte anos de pintura 
(1981-2001) na Casa das 
Artes. 

•MÚSICA 

RUNA 
Grupo rockeiro que podere
mos escoitar o Venres 14 a 
partir das 22 h. na Cava dos 
Ratos (Romil 3) por 300 
pta. Neste mesmo lugar, o 
Sábado 15 será o concerto 
de música africana de De-

GoO, ás 21 :30 horas e por 
cincocentas pta. 

As w ALKIRlAS 
DEWAGNER 
A Orquesta Sinfónica de 
Galiza vai interpretar o 111 
acto babeo a dirección de 
Víctor Pablo o Sábado 15 
no C. C. Caixanova 

•TEATRO 

TE QUIERO, 
ERES PERFECTO, 
YA TE CAMBIARÉ 
Este Xoves 13 ás 20:30 h. o 
C.C.Caixanova acolle esta 
obra de Joe di Pietro e 
Jitnmy Roberts na que, en
tre outros, actúan Carmen 
Conesa e Víctor Ullate. 

Madrid 
• EXPOSICIÓNS 

POÉTICA EN AZUL 
Mostra do pintor, afincado 
en Vigo, Rufino Peral que 
presta especial atención ao 
mundo da música e, espe
cialmente, ao jazz. Compos
ta maiormente por cadros ao 
óleo, pódese atapar algun de 
técnica mi.Jeta. Até o 2 7 de 
Setembro na Casa de Galiz¡i. 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

PORTOCARTOON 
As pontes son o tema prin
cipal nesta III edición. Os 
distintos sentidos que ten 
esta palabra mobilizan aos 
historietistas de todo o 
mundo. No Museu Na
cional da lmprensa até o 
30 de Setembro. 

SQUATTERS 
ÜCUPA<;óES 
Reune proxectos de 43 ar
tistas mozos, cada un deles 
ocupando diversos espazos da 
cidade, entre eles a Casa Se~ 
rralves, onde · hai instaladas 
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 ediffcios 
cunha vida própria surxen 
así modificados e recontex
tualizados, nunha relación 
metafórica de apropriación 
e transformación da realida
de que se afasta da tradición 
do squatting, é dicer, da me
ra ocupación dos espazos, tal 
como eles existen e en fun
ción dunha finalidade espe
cífica. Até o Domingo 16. 

•MÚSICA 

XI F'EsnvAL DE JAZZ 
Que comeza o Venres 21, 
no Rivoli Teatro Muni~pal 
ás 21:30 h., e chega até o 
Sábado 29. Todos os estilos 
e orbces. Universo que pro
cura afirmar un repertório 
portugués e onde os consa
grados xovien cos novas 
protagonistas. 

GRANDE NOITE 
OOFAOO 
X edición o Sábado 29 no 
Coliseu do Porto ás 21 :30 h. 

Lisboa 
•MÚSICA 

Non"ES DE JAZZ 
Na Casa da América Lati
na {Avd~. de Juhlo 118 B / 
Telf. 21 395 53 09), con ' 

A galeria 
Vgo sérvelle 
a Din 
Mata moro 
para 
mostrvra1 
1ua1 obras 

nVIGO. 
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Casadas 
Artes de 

VIGO. 

A Rede 

Mário Grama~o Sexteto: 
Mário Grama~o, saxo te
nor e flauta; Emflio Roba
lo, piano eléctrico; Joao 
Louren~o, guitarra eléctri
ca; Simoes Cebola, baixo 
eléctrico; Marte Ciro, ba
teria; e Castora, percusión. 
O Sábado 29 de Setembro 
ás 22 h. 

DAVID SYLVlAN 
Unha das máis belas e ex
presivas voces que a música 
popular viu nascer. Os seus 

ÜALIZA LlvRE 
www.gaillalivre.-0rg 

Portal independentista moi atnhkioso 
de actualización -0.iária. Conta con ca
nais cont:rainfonnativos e antimatriar
cais e eon secci6ns como mocidade, lfn
glla oo internacional. Ten unha heme
ioteca e un.ha revista en tma e indue 
servizos como mensaxes curtcs. posta.is 
ou foro de debates.• 

primeiros pasos foron nos 
Japan (1976) que tivo co~ 
mo consecuéncia dous dos 
máis brillantes discos pop 
da década: Gentlemen Take 
Polaroids (1980), e Tin 
Drum (1981). Dous anos 
depois o grupo disolvíase e 
cada un ia por solo. Na ca
rreira de Sylvian podemos 
apontar títulos como Bri
lliant Trees (1984), Gone 
To Earth (1986), Of The 
Beehive ( 1987) pola estrada 
difusa da improvisación e 
da música instrumental... 
Após dun siléncio de 12 
anos en solitário, en 1999 
edita Dead Bees on A Cake, 
que reflexa a maduración e 
asimilación de alguns ele
mentos musicais norte
americanos, onde vive após 
casar con lndrid Chavez no 
90. Unha síntese da sua 
obra pode encontrarse en 
Eveythyng And Nothing edi
tado hai un ano pola Vir
gim. No Coliseu dos Remé
dios o Luns 24. 

MúSlCA MODERNA 
Festival que se realiza noJar
dim do Campo das Amoreiras 
(Telf. 21 752 03 00) con 
Rokc Charneca o Sábado 
22 a partir das 9 da noite. 
Mais tamén no Parque das 
Naljks, no Palco 6, ternos a 
Atomic Bees e a Zoe o 
V emes 14 a partir das 11 da 
noite; e o Sábado 15, no 
mesmo lugar e á mesma ho
ra, Terrakota e Djambo
onda (Telf. 21891 93 33).• 

Anúncios de; balde 
•Buscamos persoa responsábel 
para compartir piso en Compostela 
(Campo das Hortas) durante o curso 
académico. Amplo e luminoso. Telf. 
646 155 143 /.986 360 690. 

• Mozo busca moza para salr por 
Caldas de Rels, Pontevedra ou Vila
garcia. Telf. 679 742 646. 

• Cabaleiro de 57 anos oferécese 
para coldar ou acompañar persoa 
maior. Experiéncia, boa cultura xeral, 
coñecimentos de cociña, francés, ita
liano e portugués. Telef. 666 623 190. 

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

• Buscamos compañeiro ou com
pañelra para compartir piso na Coru
ña, zona do Peruleiro (a carón de Ria
zor). A renda é de 18.000 pta./persoa. 
Moi bon estado e compañia agradá
bel. Telf. 606 018 441 ou 981 431 
067, preg~ntade por lago ou Sabela. 

• Búscase persoa non fumadora pa
ra compartir piso en Lugo. Calefac
ción, televisión, vídeo e electrodomés
ticos do trinque. Telf. 982 253 519. 

• Ques Ir ao FIB2001 desde Gallza? 
É moi sinxelo. En autobus desde A 
Coruña por 9.500 pta. ida e volta. Máis 
información en www.babum.com/via
jefib ou nos telf. 981 224 362 I 981 
236133. 

• Ola!!! Somos "O Jarbanzo Ne
gro", grupo de música integrado 
por galegos, alemáns e extremeños. 
Viaxamos por todo o mundo coa no
sa música e traballamos tamén no 
mundo do teatro-circo. Buscamos 
unha persoa galtelra con experlén
cla 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 condutor de furgoneta 
ou repartidor con experléncia para 
toda Galiza. Manuel 616 354 911. 

• Vendo Enclclopédla da Arte Uni
versal "Summa Artls", de Espasa 
Calpe, completamente nova ecos to
mos platificados. Prezo e condicións de 
pagamento a convir. TeH. 600 717 628. 

• Turismo na Rlbelra Sacra. Alúga-

se casa de dous andares e garaxe 
por tempadas, en Nogueira de Ra
muin. Telf. 986 376 022. 

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

• Búscase persoa para cuidar caba
las en Vigo. TeH. 639 446 271 (Mónica). 

• Vendo furgoneta Ford Translt 6-
409, 11 anos. Sen tarxeta de tanspor
te. -650421771. 

• Busco casa independente com 
finca fechada para alugar pela zona 
de Tul ou aforas de Porrinho. lmpres
cindível 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 possfvel" impressa a tres 
tintas sobre fundo de várias cores: 
azul, cinzento, castanho, verde ... Tal
has M, L, XL e XXL. Pr~: 2.000 pta. 
gastos de envio incluídos (paquete 
azul de Correios con entrega a domi
cílio). Encomendas a Fundar,;om Artá
bria, Apdo. 570, 15.480 - Ferrol. 

• Buscamos vlollnlsta, segunda 
voz vemlnlna e frautlsta para gravar 
disco. Razón no telf. 677 229 434. 

• Sessóns de música céltlga para to
car en baiucas, tascas, festas e outros 
actos sociais. As persoas interesadas 
poden chamar ao teH. 981560159. 

• Á venda o caderno: "Achega
mento a Segunda República en 
Ordes . . Artigos, documentos orixi
nais, denúncias ... Por cen pesos 
máis gastos de envio. Pedidos a : 
AC "Obradoiro da História" Apdo. 42 
- 15.680, Ordes. 

• Merco ou troco pins de temática 
nacionalista de calquer tipo: políti
cos, sindicais, de bandeira (estrelei
ras), culturais, etc. Especialmente inte
resado nos pins das distintas federa
cións da CIG. Chamade ao telf. 981 
574 635 ou ben mandar mensaxe a 
mesiasgaliza@hotmail.com . 

• Alúganse cuartos na zona da Pra
za Roxa en Compostela. Noites ou 

meses completos. Telf. 617 065 527. 

• Lantanla estrea nome e endere
zona web (www.lantania.com1. Xa 
está na internete a nova edición. 
Ademáis edicións antigas e foro. Ex
presa a tua opinión . 

• Profesor de formación vlai ofe
récese para traballar en auto-esca
las de toda España. José. Telf. 913 
760 723. 

• Vendo taberna-pub folc funcio
nando, a 5 Km. de Bueu, casa de pe
dra restarurada, calefacción, amobla
da, terreo de 500 m2 e manancial. 
Telf. 600 717 628. 

•Particular vende Cllo 16 V do ano 
1992, impecábel. Rf}Zón no telf. 981 
128 630 polas noites. 

• Vendo remolque-tenda. Bon esta
do, catro prazas. Telf. 986 243 870 

• Selos novos, con ou sen goma, usados 
mundiais e tarxetas telefónicas novas ou 
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP, 
COU, maxisterio, leitura Vendo baratos. 
Jose. Apc¡p. 32 004, 28080-Madrid. 

• Xa está en rede a séptima edición 
do Bulletfm Onda Nada, magazine 
electrónico de cultura e actualidade, 
http://bulletim.tripod.com. 

• Vendo forno xlratórlo, para pa
nadaria ou confitaria, de catro me
tros de diámetro. Dous .anos de uso, 
en perfecto estado. Funciona con le
ña ou fuel, incluído mecheiro. Telf. 
650 069 438. 

• A Asociación Cultural Obrado/
ro da Hlstórla publicou un tríptico 
e marca-páxlnas para comemorar o 
VIII cabodano da morte do crego 
nacionalista Moncho Valcarce. Os 
interesados en recibilo, de balde, 
poden solicitalo a: Asociazón Cultu
ral "Obradoiro da História", apdo. 
42, 15.680, Ordes. 

• Véndese piso na Travesla de Vi
go (Vigo) de 111 m2

, todo exterior, al
to, 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 
infonnación no local social: Bar San Pe
dro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo).+ 

LIBROS DE TEXTO PARA O BACHARELATO 
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No pako 25 de Abril, na foto, celébranse as actuacións máis multitudinárias. 

• Milleiros de persoas visitan a Festa do Partido Comunista Portugués 

Vintecinco anos de Avantel 
90- P. BERGANTIÑOS 

Cúmprense vintecinco anos desde que o Partido Comunista 
Portugués (PCP) celebra cada Setembro e moi perto de Lisboa, 
a Festa do Avante/ Un acontecimento cultural e político único, 
que acreditan as máis de médio millón de persoas que o visitan 
durante os tres dias que dura a programación. Concertos, unha 
Bienal de Artes Plásticas, feira do libro, debates e conferéncias, 
orerta cultural e gastronómica das diferentés rexións ... e gale
gas constituindo a presenza internacional máis chamativa. 

Un percorrido polo recinto e as 
suas infraestruturas bota luz 
sobre as dimensións da Festa 
do Avante!_ O palco central, no 
que se celebran as actuacións 
máis importantes, é o 25 de 

.... Abril. -Desta volta inaugurouse 
co concerto da Orquestra Me
tropolitana de Lisboa, que xuri
to co Coro de La Maestranza 
de Sevilla, interpretaron a 9ª 
Sinfonia de Bethoven. Polo 
mesmo cenário, e entre os dias 
8 e 9, pasaron multitude forma
cións, entre outros, The Gest, 

"'~ Ex-Votos, The Gift, Sérgio Go
dínho e Zec'a Baleiro, Radio 
Macau, Xutos&Pontapés ou . 
Jorge de Palma. 

Os concertos sucédense ao 
mesmo tempo en outros sete 
cenários: o Palco de Novas 
Valores, o de Setubal, o Café 
Concerto de Lisboa, o do 
Alentejo, Arraial, o Auditório 1 ª 
de Maio, o Espac;o da Solida
riedade, ao que subiron os 
Gaiteiros do lncio. En total 
máis de cincuenta espectácu
los, aos que se suman a XII 
Bienal de Artes Plásticas, que 

,._._,amosou a obra de 215 artis
tas, ao seu carón o Espac;o 

Central, con colóquios e expo
sici ó ns, ·a Feira do Libro, o 
Avanteatro, que ofereceu até 
catre móntaxes diferentes, a 
Cidade da Juven_tude, unha 
exposición de astronomía un 
fago, un campo polideportivo e 
outros espazos para o lecer. 
Parella á Bienal, a Festa pro
move outras i ntervencións 
plásticas de grandes dimen-

. sións e de temática diferente 
que se encentran distribuidas 
polo terreno. 

O Espac;o lnternacionar con
vertiuse en lugar de . encentro 
para case que todos_ os gale-

. gos que viaxaron ao concello 
de Seixal e que vestidos con 
camisolas, bandeiras e auto
colantes daban canta da exis
téncia da nosa nación. Ali deu
se a coñecer, como en ante
riores edicións, o BNG, que 
foi, xunto co PCC e o PCE, 
unha das tres únicas delega
cións do Estado presentes. 
Pero .alén da música e do tea
tro, dos grandes temas políti
cos nacionais e internacionais, 
a Festa do Avante! é un espa
zo de divulgación da cultura e 
das tradicións dos povos das 

diversas rexións do país, que 
este ano montaron en total 
médio cento de restaurantes e 
outros tantos bares. 

Polo prestíxio acadado en an
teriores edicións e polo número 
de atletas que nela participan, a 
carreira é o maior evento de
portivo da Festa. Hai outros co
mo a danza deportiva, pesca, 
basquetebol, xadrez, damas e 
petanca, pero sen dúbida o 
mais espectacular é o salto 
dunha dúcia de paracaidistas 
que aterran no lago da Quinta o 
Domingo pola tarde, dous deles 
amasando desde o ar as ban
deiras do PCP. 

O vermello é a cor do Avante! 
e é tamén unha bandeira do 
PCP, coa fouce, o martelo e a 
estrela de cinco pontas, a que 
preside o evento desde ó pon
to máis alto da finca. Bandei
ras a centos son tamén as 
que por centos cobren o audi
tório do Palco 25 de Abril du
rante o momento máis impor
tante do programa político da 
Festa, o Comício. Ao cenário 
subiron todos os membros do 
Comité Central do PCP e os 
representantes das delega
cións extranxeiras convidadas 
e nunha longa intervención, 
Carlos Carvalhas explicou ca
les van ser as liñas que orien
tarán o traballo do PCP de ca
ra ás eleicións do 16 de De
cembro. 

Unha das grandes avantaxes 
da Festa do Avante! é a rela-

ción calidade prezo. Este ano a 
entrada para os tres dias a esta 
encricullada cultural custaba 
3.500 escudos. As portas abrí
ronse o Venres sete de Setem
bro desde a média tarde até 
perto das duas da mañá e ta
mén até a madrugada durou a 
festa o Domingo e o Sábado, 
dias nos que o recinto perma
neceu aberto todo dia. 

A Quinta da Atalaia, proprieda
de do PCP, está ben comuni
cada por unha variada rede de 
transportes públicos, que se 
reforza durante os tres dias 
para poder atender a afluéncia 
de visitantes. Os liberados do 
PCP que traballan durante to
do o ano preparando o evento 
coidan até o último detalle. 
Multibancos, teletones públi
cos, postas de saude e emer
géncias, sanitários limpos, son 
servizos que se poden atapar 

· con ·facilidade ao longo de todo 
o recinto. 

No recinto non se pode per
manecer despois de fechar a 
festa, pero ao seu lado habili
tase un acampamento exterior 
no que a troula durou até a 
mañá e que podia utilizarse 
desde o dia cinco até o dez. 
Os que gastaran de maior co
modidade e horas de sono po
d i an buscar a durmida nos 
arredores, ó camping de Cam
po Verde a vinte minutos e 
aloxam~ntos na Costa Capari
ca, fó.ton o destino preferido 
dos galegas desprazados ao 
encentro co PCP. • 

Tempo 
deromarias 
FRANCISCO CARBALLO 

A peregrinación moveuse 
sempre entre a festa e 
o esforzo penitencial 

ou deportivo. A romaria é bus, 
queda, é encontro, é esperan, 
za. A ascese dos solitários e as 
peregrinacións dos penitentes 
son duas formas rebeldes do 
cristianismo orixinal. Como 
son hoxe as nosas romarias? 

Hainas de todo. xénero. As de 
silenzo, oración e festa: a "ro, 
rnaxe de galegas cristiáns", es, 
te ano en Allariz, ( 8 de Se, 
tembro) . Ben que un cronista 
de La Región a ollase con fri, 
volidade, e inexactitude ata 
inv~ntar un crego nonnato co, 
rno presidente. 

Outras abarrotadas de fie is, 
mistura de crentes, curiosos, 
turistas. Moi respetábeis, moi 
espectaculares, moi significati, 
vas, v.g. Os Milagres de Baños 
de Molgas. Foran vangarda sa, 
cramentante desde 1920; ago, 
ra indecisas. 

E outras pasto dos atracadores, 
abundan tamén, v.g. en Amil 
(Maraña): crentes de ollos ex, 
pectantes, turistas, ma.ss média 
(sobre todo a TVG) á caza de 
imaxes vestidas de billetes. 
Antes Amil era de a mil, logo 
de a cinco mil, mañá de euro, 
mil, d in curas que lamentan 
ese contubérnio. Todo moi 
amañadiño: imaxe como Mo, 
loch para o diñeiro, Garda C i, 
vil en memória do 36, clero da 
cruzada igualmente cómplice. 
É posíbel tanta descomposi, 
ción das mediacións relixiosas? 

Pero nada é capaz de matar o 
futuro. A análise deste fenó, 
meno de extensión total na 
Galiza acredita que se multi, 
plica a concorréncia, que me, 
lloran unhas e seguen ao servf, 
cio de mercaderes outras. Son 
todas unha mostra apaixoante 
da relixiosidade popular: olla, 
da á esperanza, protesta ao au, 
toritarismo, masa de pan a me, 
drar na artesa para alimentar a 
este povo e para o roubo cruel 
de atracadores. Unha ledícia e 
un sen timento: "saíde sen due, 
lo, lágrimas, correndo". • 

V oLVER AO REGO 

A televisión suprirniu o 
son e os planos das 
ruas con xente deses, 

perada. Xa era ahondo con 
transmitir unha guerra en di, 
recto como para provocar o 
pánico xeralizado . Mesmo 
asi, encollia o corazón con, 
templar como milleiros de 
persoas morrian queimadas 
ou saltaban a un vado inter, 
minábel desde 400 metros de 
altura. Anos de friv olización 
da violéncia nas películas. de 
Hollywood, deixaron paso á 
crudeza do horror. • 


