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Un novo milénio
para A Nosa Terra
Non estamos sós. Pretendemos avanzar e evoluir coa
nosa sociedade, cos nosos leitores, entre os que se
atopan os máis de oitocentos accionistas desta empresa.
Non é a nasa idea adaptarnos unicamente aos cámbios,
senón impulsalos e tamén prevelos, tanto no conxunto de
Galiza, como en sectores concretos. Para iso estamos a
preparar a necesária adaptación do xornal. Non se trata de
realizar unha metamorfose ou un exercício estético, senón
unha evorución nun diálogo cos leitores e cun público a
cada máis amplo: unha aposta estratéxica, produto da
reflexión e o debate. Pretendemos criar unha linguaxe,
escrita e gráfica, adaptada aos novos tempos. A
importáncia dos últimos acontecementos mundiais, a
constitución dun novo governo a partir de Outubro e a
necesidade de garantir a calidade desta reforma
aconséllanos adiar a remodelación unhas semanas.

Arcadio López Casanova
mccionario metodolóxico de análise
literaria. l. A Poesía
Unha proposta que axusta bases
teóricas e práctica textual,
un esquema metodolóxico de análise
do poema para a fecunda e ricaz
historia da poesía galega dende
a Idade Media ós noso días.
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O mundo yive na tensión da espera por unha guerra. Asentados os cascallos e o fume
das Torres Xemelgas e do Pentágono, a comunidade global pendente das televisións
agarda o Outono negro, a vinganza dos EEUU. O presidente George Bush tala de salvar
a civilización lanzando unha ofensiva total contra "o Mal" encarnizado en Osama Ben Laden.
egras son as roupas que se van
levar esta tempada, segundo os
trinques de Prada, Armani ou
Zara. Negro parece o futuro
imediato do mundo, con Ocidente enloitado e desexoso de vinganza. Mentres, o empobrecido
Afganistán aparece na televisión
poirento e ermo, abandonado
polos vellos autocares que acarrexan cara aos campos de refuxiados a maioria da sua povoación civil. "Será unha longa guerra, entre o Ben e o Mal", clamou Bush diante das cámaras.
A cidadan~a xa
comeza a temer
máis a reacción
militar estadounidense có próprio
perigo da ameaza terrorista.
caza

A

A comunidade
internacional está comezando ·a
mostrar fisuras
en canto á reacción ante a barbári e do 11 de
Setembro. O ga-

binete republicano de Bush tirou da gaveta toda a retórica
integrista dos puritanos do
Mayflower para xustificar unha
futura represión que alcanzará
de cheo as liberdades civis,
non só dos norteamericanos,
senón de todos os habitantes
do planeta que non os queiran
ter de frente.

un resorte que lles axudaria a
decatarse de que o seu unilateralismo non era o sistema axeitado para resolver os conflitos
do mundo. Mais, poi<;> momento,
as expectativas non son esas.
Bush e os seus asesores, apoiados polos seus "aliados de primeira clase", Aznar e Blair, lanzan ao mundo a idea da ameaza latente "contra a democrácia,
Segundo moitos analistas, a traa liberdade, a civilización". Non
xédia da fin da vulnerabilidade
existen orixes do problema nen
dos EEUU funcionaria na mensolucións alén do sinxelo castitalidade de Washington coma
go e da revelación ao mundo de
que os norteamericanos posuen o
mellar exército
da história e vano usar para
arrasar os países
cómplices.
'ao mauro' xa sobrepasou

nalguns estados aos próprios árabes
e cúlpase por igual aos negros
e aos hispanos, tal e como denunciaron
várias organizacións
de defensa dos direitos civis.

Rapidamente todos os países
árabes,
agás
lrak e Afganistán, ofereceron a
sua axuda, o seu
espácio aéreo,
os seus mapas

-outra decisión poríaos contra
a espada dos tomahawk. Nen
se falou das Nacións Unidas. A
CIA e a OTAN xestionan os
apoios á cruzada. Os médios
de comunicación encadran o
supostq primeiro cenário da
morte: Asia central. Como advirte o experto belga en política
internacional Michel Collon, os
estadounidenses levan toda a
década debilitando o poder de
Rúsia na rica zona petrolífera
do Cáucaso e das ribeiras do
Mar Cáspio. Esta nova alianza
internacional, na que se incluen
os inimigos irreconciliábeis Paquistán e a India, favorece os
programas de control e distribución deste recurso. Ao tempo,
Putin confia en que a caza ao
terrorista islámico lle limpe o
pátio traseiro e lle resolva a
chafallada de Chechénia baixo
a lexitimidade da salvación do
"Mundo libre".
Os

nasos martas

Seguramente a cifra total de
Pasa á páxina seguinte

......
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Vén da pá:xina anterior

mortos nos atentados dos EE
UU sobrepasará os 10.000. A
impresión que está a dar a
evolución das listas de desaparecidos é que cada família
estadounidense, incluso no
resto do mundo, perdeu un ·
membro ou coñece de perto a
alguén nesa situación. Este feito humano, máis alá das implicacións políticas que supuxo o
ataque, reavivou na mentalidade norteamericana toda a sua
tradición de lei do Talión e execución sumária.
Cando a inxección letal de Timot h y McVeigh (o autor do
atentado contra un edifício en
Oklahoma), houbo lista de espera para poder asistir e celebrar en directo o seu derradeiro bafo. Neste caso, moitos
norteamericanos estanse a
deixar levar por un ódio irracional contra todos os símbolos
que a televisión lles pon en
bandexa ao acusar sen adozadoi ros os musulmáns do ataque.
Todos os días aparecen mesquitas destrozadas, moitos cidadáns norteamericanos de
orixe africana ou asiática foron
agredidos ou asasinados simplemente por lucir barba ou
gastar turbante . A caza "ao
mauro" xa sobrepasou nalguns
estados aos próprios árabes e
cúlpase por igual aos negros e

Unha nova
arde internacional
ábrese paso
O resgate de poslbels supervlventes abandonouse definitivamente en Nova lorque.

aos hispanos, tal e como denunciaron várias organizacións
de defensa dos direitos civis.
O chamado de Bush á revenge
(vinganza) tinxe progresivamente o ambiente social das
cidades dos EE UU. Todos os
inquéritos falan dun masivo
apoio ao seu presidente, que
recib iu do Congreso e do Senado 40.000 millóns de dólares
(máis ·de 7 billóns de pesetas)

para reparar os danos, atender
as vítimas e preparar o ataque.
Ademais, esas mesmas sondaxes talan de que o 70 por cento dos estadounidenses quere
que "o inimigo" sufra moitas
baixas, todas as posíbeis. "Os
nasos mortos merecen que os
vinguemos. Os seus mortos
non son xente, son ratas'', berraba unha muller nun acto de
repulsa polo atentado, en Batan Rouge.+

ACIA agoa polos 'indeseXábeis1
O vicepresidente norteamericano,
Dick Cheney, foi moi elocuente
ao valorar a necesidade de aumentar o orzamento dos servizos
secretos e reorientar as suas activ idades e métodos . "Taremos
que abrirlles as portas aos indesexábeis na CIA porque só ese tipo de xente é quen de facer determinados traballos suxos", declarou.
Acto seguido, as autoridades
estadounidenses recalcaron a
necesidade de aumentar os recursos e os priviléxios das
axéncias de seguridade interna.
Várias veces ao día, programas
de televisión alertan sobre os
perigos dun ataque con gas sarin, con potentes vírús, con elementos tan cotiáns que ninguén
sospeitaria do seu mao uso. A
venda de máscaras antigás disparouse e os donas dos vellos
búnqueres antinucleares das
Montañas Rochosas están a
limparlles as silvas e a instalar
neveiras por se acaso.
O ambiente de medo está a rendibilizalo Bush. O atentado parou en seco vários proxectos de

et, curiosamente , estanse a librar as empresas de seguridade
privada, que albiscan o futuro
con brillo de moedas de ouro. ·
Historicamente, os Estados Unidos sempre conxugaron o seu
respecto escrupuloso á Constitución de 1787 coa implantación de
normativas de emerxéncia que rozaron o estabelecemento dun estado policial. Asi ocorreu durante
a Gran Guerra e lago de Pearl
Harbar. Incluso durante a confrontación contra Vietnam, os estadounidenses tiveron que reclamar nas ruas o seu direito a seren
libres diante do seu governo.
En Paquistan moitos se opoñen á colaboración do governo cos EE UU.

leí sobre a intimidada e o direito
á inviolabilidade do correo electrónico. Vários bancos apre~en
taron programas para identificaren e teren controlados todos os
seus cuentes. Os aeroportos
pretenden investir vários millóns
de dólares en sistemas de altísima tecnoloxia de detección de
pasaxeiros e protección das naves civis. Da crise de Wall Str.e-

Agora pare.ce qu~ esta ameaza
volve pairar sobre os cidadáns.
Mália que as consultas populares deixan entrever que a metade da povoación admitiria trocar
parte da sua liberdade a cámbio
de vivir máis segura, o certo é
que os sectores máis progresistas comezan a temer que as palabras do Fiscal Federal John
Ashcroft a(4ben por ser realidade. "Ninguén está a salvo até
que ·coñezamos e deteñamos a
todos os sospeitosos. Será unha

Antimundialiiación de urx:éncia
Xµstamente, o rumo da política
cia da situación preb~lica actual.
de Bush e a manipulación dos
médios de información para dar
Denantes <;lo ataque, este m9.' unha imaxe maniquea e hipócfivimento. tiña pensado rewnirse
.,, ta da situación política mundial
e protestar en Washington o
é o novo obxectivo dos grupos. vindeiro 29 de Setembro. Lonantimundialización. Gravemente
xe de renunciar á convocatória,
afectados polo atentado, os · os seus responsábeis acordamentores da loita contra ·a ditaron enfocala cara á salvagarda
dura do poder económico repre~os direitos civis, a protección
sentado polos Estados Unidos
das minorias e a- negativa á
queren reencauzar a sua proguerra e ~o impulso dos servitesta para aproximala á urxénzos secretos.

Baixo o lema "Nen a guerra
nen o racismo son a resposta",
o· movimento exixe que a com u·n id ad e internacional' se •
agrupe, non para arroupar os .
planos militares de Bush, senón para exixirlle un cámbio
de óptica cara á participación
múltiple de voces no deseño
· do mundq e o respecto escrupuloso das liberdades, especialmente da de expresión e
de circulación.+

Ninguén pode negar que na política internacional hai un antes
e un despois do 11 de Setembro. As espantosas explosións
producidas nos Estados Unidos teñen, a cada dia que pasa,
unha resposta máis matizada que a simple vinganza
irracional palas que, na primeira hora, os máis irreflexivos
clamaban. A linguaxe de Bush é equivocada e erra o camiño
se pretende converter nunha cruzada a resposta a un inimigo
difuso e deslocalizado, pero en tod9 caso personalizado nun
Ben Landen, antes profillado pola CIA e agora horror dos
horrores. Pero a secuéncia do sucedido nunha soa semana
dá pistas sobre a apertura dun novo camiño na orde
internacional, lonxe do simplismo dun mundo unipolar qu~ se
anunciaba logo da Guerra do Golfo.
As primeiras decisións norteam~ricanas parecian buscar unha
rápida coalición militar internacional. A invocación do artigo 5 do
Tratado de Washington foi a primeira pedra nese camiño de
lograr un apoio incondicional dos paises que forman parte da
OTAN. Pero unha vez lograda, en plena comoción, non teñen
comparación as diferentes posturas dos governos. Desde o
provincianismo dun Aznar presto a baixar a testa a calquer
causa que diga Bush, sen sequer pedir opinión ás Cortes, até
un Lionel Jospin que reclama un pronunciamento do poder
lexislativo antes de lanzarse a unha guerra. Mais se na OTAN
se acadou este consenso, a posición noutras parte do mundo
ten moitos matices. En Latinoamérica, por exemplo, os Estados
Unidos pretendian un semellante automatismo ao da OTAN, co
Tratado Interamericano de Asisténcia Recíproca (TIAR), pero
xa unha grande parte dos governos sulamericanos se teñen
negado, asegurando que "unha cousa é o castigo e outra a
actitude do terrorismo que é un sentimento de vinganza", como
di o presidente uruguaio Batlle.
A consideración planetária da crise, e non dunha simple
asunción das deci,sións norteamericanas, deberia relanzar o
papel da ONU. Aprazada sine die a Asamblea Xeral que estaba
prevista para esta mesma semana a pouca distáncia do
derrubado World Trade Center, terá que.ser este organismo o •
que remate de asumir o liderato das acc1óns que se realicen,
como vén de dicer Kofi Annan, reclamando un protagonismo
para o organismo que preside se se quer manter o actual
funcionamento institucional da escena internacional. Pero é
claro que se, como un grande clamor~e voces asumen, é
Oriente Médio a clave de bóveda de todo o que está a suceder,
a lexitimidade da ONU e$tá en cue~tión.
O xornalista norteamericano William Pfaff asegurou nestes dias
que aos Estados Unidos tocoulle, co sucedido o 11 de
Setembro, a sua parte da·traxédia de Oriente Médio. Pero o
mesmo Pfaff afirma que durante máis de 30 anos Estados
Unidos negouse a facer un esforzo imparcial para atapar unha
solución a este conflito. O proceso de paz, actualmente en
ruinas, naceu dun princípio no que a ONU fundamentou a
adesión de moitos paises árabes á coalición militar contra o Iraq
invasor de Kuwait: "paz por territórios·;. Dez ªnos despois a
situación está case nun ponto de partida, ainda que para esa
volta ao comezo tivese que producirse, entre outros moitos
acontecimentos, o nunca abando aclarado asesinato do
primeiro ministro Rabin.
A ONU sabe que vive unha crise de lexiJimidade, tanto pola
insuficiéncia para facer cumprir as sµas resolucións, como pola
preponderáncia esmagadora dun Consello de Segundada
pouco representativo da diversidade internacional. Os
problemas do mundo non se solucionan con guerras. Até un
Collin Po_well, outrora militar, e agora diplomático, parece
liderar unha posición diferente na Administración Bush. Do
resultado dese tirapuxa entre vinganza e política pode nacer ·
unha .nova situación: se hai guerra os americanos saben que
volverán a chegar soldados mortos, como en Vietnam, se a
busca de solucións pacíficas aos conflitos prévios ao 11 de
Setembro se abre paso, a ONU terá que refundarse. No século
XXI, o mundo.xa rion pode ser unipolar e ben o aprend_
eron os
Estados Unidos a tarde que teabriu Wall Street: sen.a axuda
concertada de Europa e Xapón a economía norteamericana
teria entrado en coma.+
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Notícias dunha guerra contra aopinión pública

Pilotos suicidas que aparecen vivos
As notícias, coma unha enxurrada, lévannos nunha única dirección con dous efectos. Se por
un lado se tenta amolecer o impacto das martes, sobrancea,
por cutre, a idea de que o crime
non quedará sen castigo. "Tremendos somos nós forasteiros.
Ben Laden vivo cu morto", entoou o sheriff George Bush saído
do seu agacho, nun rol que nen
Ronald Reagan interpretou mellar nas películas.
As 17 axéncias americanas de
seguridade e espionaxe, que
non foron capaces de advertir o
que se estaba tramando no seu
mesmo território, ás poucas horas, non só tiñan o número de terroristas que participaran nos
atentados, senón o seu nome,
·expediente completo e fotografía.
Non pasou moito tempo sen comprobar que tanta présa non era
boa conselleira á hora de identificar os culpábeis. Abdelaziz al

Omari, que fora identificado polo . vo a cinco supostos terroristas.
FBI coma terrorista suicida (polo
O Estado español non ia quedar
tanto teria que estar marta de
atrás e, para xustificar o apoio
morte matada no avión), apareceu
"total" que Aznar lle brindou a
Busch, conviña que apareceseviviño en Arábia, lendo un xornal
mos coma un Estado ameazado
do dia despois do atentado.
polos integristas. Asi, difundiuse
a nova de que seguidores de
Moitos dos sospeitosos detidos
Ben Laden estaban asentados
nos EE UU acusados de estaren
na Península. Para poñer máis
implicados nos atentados, son
pastos en liberdade ás poucas
medo, apareceu a notícia de que
Mohamed Atta estivera en duas
horas. O número de detidos medra ao mesmo ritmo que entran
ocasións en España. Pero resulta que, segundo a policía, non é
por unha porta dos edifícios de
facil de probar que Atta, apreseguridade e saen pela outra.
sentado como un dos pilotos suiUnha semana despois dos atentados detiveran nos EE UU a 49
cidas, viaxara até Madrid, porque con ese neme pasaron 20
persoas, pero, oficialmente, só
se atopaban "retidas para prespersoas o control de pasaportes,
taren declaración". Os primeiros
"polo tanto", afirman, "difícilmente pode afirmarse que un deles
detidos que, oficialmente, foron
os que explicaron toda a trama e
tora o piloto suicida".
implicaron a Ben Laden, xa foron liberados sen cargos.
A cutre "piloto suicida'', que estaba a realizar un curso de piloOs sospeitosos aparecen por
to en Florida e desapareceu dou
dias antes do atentado, "atopáAlemánia, Fráncia, Rúsia, Gran
ronlle, no caixón do motel onde
Bretaña e até a China, que deti-

residía, un coitelo coma os que
usaron os secuestradores
(quen viu o coitelo se morreron
todos?), pero cando a cámara
da policía enfoca o achado non
era un coitelo, senón un cutter,
usado en artes gráficas.

O rácano de Ben Laden
Seguramente que Ben Laden é
un rácano é non lles deu para
mercar coitelos. Porque non se
pode calificar doutro xeito a un
millonário que se porta asi: "superdotado e rácano". Superdotado porque, se ternos que crer as
novas oficiais, foi capaz de ser
axente da CIA durante moitos
anos, montar a guerrilla talibán,
derrotar a URSS até expulsala de
Afganistan a onde cerrera en axuda dun governo progresista, desintegrar o poder do comunismo,
pór en marcha lago unha estrutura terrorista a nível mundial agrupando a 90 grupos, ao tempo que
se volvía multimillonário dirixindo
os negócios e fuxindo primeiro
dos rusos, lego dos americanos,
dos israelitas e de todo o mundo.
Un home tan extraordinário que
até foi capaz de vender as accións que seica posue en aseguradoras e máis en empresas aé-

reas e investilas en empresas
armamentísticas americanas
que van gañar moito diñeiro para darlle marte. Nen o Vaticano
é capaz de tanto coas suas finanzas pois está en contra de
que se usen condóns pero inviste nas suas fábricas e nas de armamento entre prédicas de paz.
Ao lado de Ben Laden, os palestinianos son uns pobriños. O 11 de
Setembro debían andar moi ocupados en agacharse dos isrealitas, en lanzarlles algunha pedra
aos soldados, procurar auga nas
minas e causas asil das que fan a
diário. Tan ocupados estaban que
non puideron saír a celebrar os
atentados nos EE UU. Pero para
eso está a CNN. Resgatou unhas
imaxes de 1991 , cando Iraq invadiu Kuwait, e sen importalle que
os nenes presentes xa son mozos ou están martas a maioria,
nen que usaran roupa de inverno,
púxoos a celebrar os atentados
unha e outra vez, con imaxes que
percorreron o mundo.
O impacto fai tal que, o pobre
Arafat, tremendo polo medo e a
felesia , tivo que po rse a doar
sangue para as víti mas. O seu
sangue foi o único que se ollou
até de agora nos atentados.+

As homenaxes ás vítimas substiuiron nos médios de comunicación as instantaneas dos falecidos no ataque.

Unha respetuosa imaxe ficticia
O esfarelamento das Torres Xemelgas de Nova lorque era moi
real, pero semellaba unha ficción das que tanto gastan os
norteamericanos. Os médios
encarregáronse de dar unha fictícia imaxe de normalidade que
para nada se correspondía co
que estaba a suceder en Manhattan nen en Washington.
Non existiron imaxes que estiveran á altura das palabras de horror difundidas polos narradores e
polos mesmos sobreviventes e
espectadores estarrecidos. "Carpos mutilados tirados polo chan,
pedazos de carne cheirando a
chamusco e sangue, moito sangue", relataba un bombeiro o espanto que viviu. Histéria, a xeito
de ataques, carreiras aloucadas,
andares ao doután, ou histéria
patrioteira, mercando até
8.800.000 bandeiras coas barras
e estrelas. Medo ·e incerteza por
un mundo que se lles viña abai-

xo, porque tamén estaba construído na ficción. Para evitar o impacto negativo na povoación tentan filtrar pouco a pouco a marte.
Non houbo imaxes das vítimas.
Volvéronse pudorosos os sensacionalistas médios americanos
tan pouco mirados outras veces
coas traxédias? Eles, que foron
capaces de criar todo un xénero
cinematográfico, pactaron, "non
é unha sinistra conspiración entre autoridades e xornalistas'',
non dar imaxes de mortos. Un
acorde no que, segundo xornalistas galegas ali presentes, estivo tamén o Governo de Bush e
o gabinete encarregado diariamente de dar consignas aos médios. Os médios locais cunha
tarxeta, vedada aos estranxeiros, que lles permite achegarse
máis ao lugar dos sucesos, teñen previléxios. Pero, unha semana despois, xa comezaron a
aparecer as rifas palas exlucis-

vas. Unha cadea local de Miami
logrou meterlle unha· cámara a
un bombeiro emitindo lego as
imaxes do Punto Gero, como definen o lugar onde asentában as
Torres Xemelgas.
Do Péntágono nen sequer se
puido ollar ainda como se esnafraba o avión contra o símbolo
militar americano. Só aparece
unha fenda no monstro dos milleiros de corredores que quedou inutilizado nunha quinta
parte. Do avión de Pensilvánia
nada se viu e menos se sabe.

Patrioterismo
Comezaron a aparecer xunto á
profusión de bandeiras, as pancartas convindando a rezar. Non
se sabe se polos vivos ou polos
martas. Lago viñeron as bágoas,
os altares aos desaparecidos e
os actos de homenaxe. Tardarán
pouco en aparecer os "servido-

res públicos", elevados á categoría de horoes americanos, nos
seus cadaleitos cubertos coa
bandeira. Bandeira, hino, patriotismo para vencer a marte. Unha
marte que os norteamericanos
recrian na ficción e arrecantan,
ocultándoa á ollada, na vida diária. Dise que as imaxes da marte
foron as que venceron os americanos en Vietnam. Afirmase que
por eso non quixeron darlles outra vitória aes terroristas.
Debátese agora sobre a necesidade ou non de mostrar vítimas, sangue, estranxeira abraiada. Considérase que non é necesário se o
que se pretende é informar e non
alentar o doentio. Afírmase que é
un respeito ás vítimas non recriarse na sua adversidade. Aledámonos de que a maioria dos que usaron as vítimas do terrorismo no Estado español como material político reflexionen agora sobre
suas
próprias palabras. Servirá, coma

as

tantas veces, para algo o exemplo
americano? Será só a premonición
de que, de aqui para adiante, irnos
asistir mediaticamente a unhas
guerras sen vítimas?
Non é unha casualidade que,
cando a Guerra do Golfo, a "beleza dos foguetes artificiais que semellaban unha árbore de Nadal"
(en palabras dun correspondente
da CNN) substituíse nas conversas os temas dos sufrimentos humanos. Máis de 1.400 enviados
especiais non tiña nada que dicirnos sobre a guerra, porque o seu
papel non era mostrarnos unha
realidade molesta. Nesa guerra
tentouse gañar a opinión pública
ocidental. Cales serian os resultados dos inquéritos se nos mostrasen os milleiros de martas civis
iraquianos? Os mortos berran
moi alto e, agora, nas guerras,
non queren que os cidadáns vexan os mortos. Até a linguaxe utilizada borra a marte.•
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Washington forza aSharon aunha trégua

Os Estados Unidos recoñecen
a relación entre o atentado e a agonia de Palestina
en Febreiro habia que renovar
governo en Israel. Ao gañar,
Sharon botou outravolta gasolina sobre o lume.

Despois de Bush decretar a caza dos terroristas, Sharon matou máis de cen palestinianos:
oito dias de terror contra as cidades e aldeas dos territórios
ocupados, a ofensiva redobrada desde a chegada do governo do Likud, o 6 de febreiro pasado. Ao cabo, no alto ao fago
forzado o Martes, 17 por Washington, hai un recoñecimento
claro da relación entre os sucesos do dia 11 en Washington e
Nova York e o martírio do exílio
palestiniano que trascende a
todo Oriente Próximo.
A memória de longos anos de
pirateria aérea para chamar a
atención do mundo sobre a ocupación de Palestina estarreceu
o dia 11 aos dirixentes da OLP
palas previsíbeis deducións automáticas de culpabilidade. Non
tardaron. O ministro do exército
de Sharon dixo que o mundo libre estaba baixo a bota do Islam
e o ex-primeiro ministro Netaniahu superou a marca do oportunismo coa proposta dun primeiro obxectivo terrorista a bater: "o réxime de terror que se
enfronta a nós, a Autoridade Nacional de Palestina".
As fichas de arquivo sobre
avións secuestrados neutros
tempos, reavivaron accións
históricas coma a de Setembro
Negro que tentaba simbolizar
en catro secuestros outros tantos exílios do pavo palestiniano
en Gaza, Síria, Xordánia e o
Líbano. Era doado recoñecer a
fonda ferida aberta a partir da
ocupación sionista e o subseguinte contacto entre organizacións politicas do exílio de Palestina e todas as vangardas
anti-coloniais de todo Oriente.

Un demo mediático
Na guerra do Golfo , Franza
identificara na raiz dos problemas co Iraq o xenocídio de Palestina, ainda que nun primeiro
plano aparecese un demo para
consumo mediático coma Sadam Hussein, tan semellante ao
Ben Laden de hoxe. A UE forzara un plano de paz para Palestina a cámbio do permiso da
ONU para probar os novas modelos das fábricas de armas de
Califórnia sobre Bagdad e Basara. Daquela choiva de bombas, procede o plano de Camp
David que se resolve nun fracaso completo en Xullo de 2000.
Porén, no balneário de Taba, no
golfo de Ácaba, os palestinianos
creron nun novo documento de
paz co que o laborista Ehud Barak non quería senón gañar
tempo para completar novas
asentamentos. Como denúncia
O novelista xudeu Yitzhak Laor
nun recente traballo publicado
pala New Left Review, "o governo de Barak non só non desmantelou nen un só asentamento nos territórios ocupados senón que superou os investimentos realizados polo governo de

Sharon quixo dobregar a OLP con balas de uránio. Ao cabo volve á mesa de negociación. Na foto, lasser Arafat aclamado ao
proclamar a autonomia.

Netaniahu para estender e reforzar militarmente novas colonizacións. Conservando as colónias
existentes e acelerando a construción doutras novas, non facia
máis que borrar as frónteiras entre Palestina e Israel e garantir a
continuidade da guerra".
Sete meses despois de ocupar o
asasino de Sabra e Chatilla a
presidéncia de Israel, o enfrontamento entre ocupantes e roubados chegou a unha tensión nunca vista. E, contado, ao asumir a
presidéncia, Bush non considerou unha prioridade a situación
de Palestina. Usou tres deflagracións pontuais en Xerusalén,
Hebrón e Xenin para corroborar
a Sharon como aliado de primeira ao que non habian relear axuda en nengun caso. No entanto,
a prensa de Tel Aviv non deixa
de celebrar os envíos, a cada
máis importantes, de cartas para

novas colonizacións que proceden precisamente de recadacións feitas entre os grupos sionistas de Manhattan.
Através das grandes axéncias
indúcese a idea de que Arafat,
ao recusar os acordes de Camp
David, desvelaba as suas verdadeiras e retortas intencións
para acabar co Estado de Israel.
Que significaba este acordo, ao
que Barak se refería como oferta xenerosa? A falsa man tendida dos sionistas exixíalle a Palestina que renunciase ao direito
recoñecido pala comunidade internacional aos seus territórios,
o que implica a abriga para lsrae I de retirarse dos territórios
ocupados desde 1967 e a de
desmantelar todas as colónias
construídas neles coa protección dos tanques, incluídas as
de Xerusalén Leste. O acordo
era unha imposición de vence-

dores a vencidos e unha aldraxe: subordinaba a existéncia
dos palestinianos e da sua organización política á Israel de por
vida, concedíalle a Israel o 9,5%
das terras da ribeira Oeste do
Xordán e abrigaba a alugar outro 10% das beiras do Xordán a
longo prazo. O encentro de Taba, en Xaneiro pasado, representaba unha nova redacción
das inaceitabeis ofertas sionistas en Camp David. Entre elas
estaba a solución derradeira entrevista do drama de case catro
millóns de exiliados en Xordánia, Síria e o Líbano. Pero o documento chegaba demasiado
tarde. Por que non se atinxira o
acordo final no debate entre a
OLP e os sionistas en Taba, sobre un documento que situaba a
paz máis próxima do que nunca? Porque as conversas entre
gmbas as partes no golfo de
Acaba ocorreron en Xaneiro, e

Jospin reclama soberania e solidariedade
e Aznar, mando único anti·terf'orista
A resisténcia palestiniana vai
pasar en poucos dias de primeira sospeitosa do atentado
a vítima. Mentres Estados Unidos forzan a Sharon a acordaren unha tregua sen pasar polo inaceitábel período de proba
que vén pedido á OLP desde
Febreiro, a UE convoca un cúmio extraordinario en Bruxelas
ara Venres 21 para trataren a
situación de Palestina e a sua
relación coa política do mundo
árabe e musulmán. O responsábel da axéncia europea de
Seguridade, o socialista Solana dixo que chegara "o momento de abrir un diálogo real
entre palestinianos e israelitas,
sobretodo nas críticas circunstáncias palas que atravesamos". Solana non aclaro u por
que é máís acaída a este mo-

mento a conversa de paz que
nos sete meses pasado de
arrasadeiras dos tanques de
Sharon.
A resposta da UE ao proxecto
de policia universal dirixida por
Bush é ben máis matizada que
neutras ocasións menos dramáticas. "Xa dei a miña opinión de que debemos actuar
de xeito plenamente solidário
cos Estados Unidso -dixo Lionel Jospin o dia. 18- pero ao
tempo, naturalmente, debemos
gardar a nasa liberdade de
apreciación sobre as decisións
que correspondan. Solidariedade e soberania son o que
cómpre". Jospin tamén sinalou
que pasar por riba da soberanía dos estados e das nacións
seria o mesmo que desarticu-

lar o mundo. Oeste xeito, seria
piar o remédio anti-terrorista
que a enfermidade das bombas. En Washington, Chirac
acrecentou esta opinión ao definir a crise dos atentados coma un conflito e non coma unha guerra e indicar que a campaña non se debe dirixir contra
o Islam e o póvo árabe senón
contra os autores dos atentados. En termos parecidos expresouse o presidente alemán,
Gerhard Schroder.
A disgresión máis notabel desta liña está marcada polo presidente Aznar que reclamou
un aliñamento incondicional
coa política anti-terrorista dos
Estados Unidos anunciada por
Bush, da que ainda non se coñecen os contidos.+

O que acontece despois é coñecido. Dos disparos dos francotiradores sionistas pásase á entrada dos tanques e da aviación
coa estrela de David sobre os
pendellos dos labregos de Gaza.
As bombas son ben máis caras
cás casas que derruban. A presidéncia de Sharon trae o permiso
para que os asesores norteamericanos experimenten coas balas
de uránio retardado que poden
fundir como manteiga un coche
blindado ou unha parede de formigón reforzado. Asi asasinaron
unha parte do cúmio da OLP en
menos de tres semanas e mentres Sharon declaraba que ·a vitó ria dos sionistas estaba máis
próxima que nunca gracias á
sua resolución e ás novas tecnoloxias da marte subministradas
por Washington. Mellar armas
modernas que conversas políticas. O departamento de Estado
de Bush asentía en silenzo.
Unha hora despois do atentado
de Manhattan, os tanques de
Sharon disparaban contra a poboación desarmada nos enclaves autónomos palestinianos. Algunha televisión finxia, con películas rodadas había dous anos,
a rexouba do pavo palestiniano
polas torres arreguizadas. Non
eran certas as imaxes, pero para
quen·leva corenta anos sen teito
nen terra, ver como queiman o
bairro simbólico das colleitas para armar a Israel, non debe ter o
mesmo significado que para as
capitais de Occidente.
Na altura do atentado de Nova
York, sobardan todas as cifras
prévias os mortos e feridos a diário, as casas esmagadas polos
tanques, as colleitas arrasadas,
as racións de auga apuradas até
o tormento. A tortura da policía
sionista xa non respeita os nenas
palestinianos nos territórios ocupados. Dende a chegada de
Sharon, os militares aplican electrodos aos cativos da rua que lles
tiran pedras aos tanques, segundo unha revelación do lnternational Hera/d Tribune a partir da investigación de Joseph Algazi no
xornal Haa 'retz. Este horror non
podía ser ignorado polos diários
norteamericanos, comparativamente os que teñen máis información de Ocidente sobre Oriente próximo. "Por espazo de máis
de trinta anos -sinala William Pfaf
nas páxinas do Los Angeles Times do pasado dia 13- Estados
Unidos negouse a facer un estarzo verdadeiro para atapar unha
solución á guerra de Palestina.
Intervén en Oriente de mil maneiras pero nunca quixo aceitar a
sua responsabilidade nesta traxédia mútua. Se fosen certas as
actuais especulacións sobre o incéndio das torres e do Pentágono, aos Estado Unidos chegoulles a hora de pagaren a sua parte nesa traxédia".+
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TAMBORES DE GUERRA

A ESPIRAL DO TALIÓN

MANuEL DIOS DIZ

VICTORINO PÉREZ PRIETO

". . . Cando abrí.u o segundo se lo, vin ao
segundo Ser que dicia: Sal. Entón. saiu
outro cabale, roxo; ao que o montaba
concedéuselle o quitar da terra a paz para ·
que se degolaran uns a outros deuselle
unha espada grande". (Apocalipse 6:3)
1

Xa resoa.n con estridén~ia os vellos clarins, a trompeta lonxana do séptimo de
cabaleiria, a resposta vingadora da morte,
a tentación de afogar en sangue e sal ao
inimigo invisíbel. Estamos diante da primeira guerra do século XXI, en palabras de
George W. Bush. Os tambores de guerra
enxordecen á razón. A forza está presta
para aniquilala. Unha vez máis o errado e
tráxico dito romano "se queres a paz, pre- .
para a guerra" impon·
se coa sua imparábel
lóxica de destrución.
Como sempre. Como
tantas veces. Como
onte e como hoxe.
Como mañán ... ?
O segundo xinete da
apocalipse, ~oa sua
espada grande e vinga dora virá, desta
volta, envolto en barras e estrelas.

Os preparativos xa es-

humanidade pero que non pretendan convencernos de que estes -e tan só estesson os únicos crimes contra da humanidade ou os únicos actos de guerra. A história
dos Estados Unidos de Norteamérica está
chea de actos unilaterais de guerra, monstruosos, alguns deles ben recentes.

Os atentados de Nova York e Washington
centraron a atención de todo o mundo,
poñéndonos a alma nun puño. A condena
da violéncia terrorista, que acadou límites
• inconcebíbeis, e a solidariedade coas vítimas é, sen dúbida, a reacción que nos une
a todas as persoas de ben.

Reaccionar diante deste múltiple atentado
suicida con máis violéncia indiscriminada
sobre obxectivos civis, sen dúvida, reafirmará o princípio de autoridade universal
dos EE UU Sen embargo, nada vai resolverse desta maneita.

Os meios de comunicación, sobre todo a
TV, repetiron milleiros de veces as mesmas imaxes para que ninguén quedara
indiferente. Pero non ahonda con horrorizarse, compre tamén pararse a pensar,
buscando razóns e argumentos; e os
meios preocupáronse moito menos de
fornecernos elementos críticos para tal
reflexión. Despois de chorar ao pé deste
holocausto, compre
algo máis. ·

Ignorar, outra vez, que a miséria, afame e a
inxustiza na que viven millóns de persoas, a
maioria do planeta, son
as bases que alimentan
a desesperación e o fanatismo, significa persistir nos mesmos erras
de sempre. Son estas
causas profundas, os inc um primen tos constantes das contínuas
promesas do mundo rico para cos máis empobrecidos, as actuacións
unitaterais de rapina e
intercámbio desigual, a
satanización xeralizada
do lslam... as que explican (que non xustifisignifi~a
can) a violéncia suicida e fanática dos miserábeis.

'Ignorar, outra vez,
que a miséria, a fame
e a inxustiza na que
vivea maioria do
planeta, son as bases
que alimentan a
desesperación e o
fanatismo,
persistir nos erras de
sempre"

tán en marcha e
avanzan a bon ritmo:
grande coalición, cruzada do Ben contra do
Mal, poderes ilimitados, presupostos especiais, coro lexitimador, declaracións monocordes, persistente
propaganda bélica, exaltación máxima dos
valores castrenses, unicidade estratéxica... ,
"tecnoloxia cen, pensamento cero" que diría
José Saramago.
Sam Keen, no seu estremecedor poema,
Encontro coa somma, descreibe á perfección o proceso de criación do inimigo: Para criar un inimigo, toma un lenzo en bran-

ca .. . debuxa no rostro envexa, 6dio e crueldade ... ensombrece todo asomo de simpatia ...
esaxera cada trazo até transformar a cada ser
humano nunha besta, nunha alimaña, nun
insecto ... enche todo o cadro con todos os demos e figuras malignas ... cando teñas rematado o retrato do teu inimigo poderás matalo e
despedazalo sen sentir vergoña nen culpa algunha, porque entón o que destruirás estará'
convertido nun inimigo de Deus, nun obstáculo para a sagrada dialéctica da história.
Federico Mayor Zaragoza insiste moito na
idea contrária á da pax romana: Se queres a
paz, fai.na cada dia. Todos os seres humanos
de ben estamos comocionados ainda polas
imaxes que colapsaron as nasas retinas o
pasado 11 de Setembro, pola espectacularidade e a magnitude da traxédia, polas vítimas e as suas famílias. Tocios somos algo
máis vulnerábeis desde o dia 11 de Setembro. A todos se nos quedou algo no World
·Trade Center. O corazón comercial e militar do império ven de viver en carne própria o que viven cada día milleiros e milleiros de seres humanos condeados pola violéncia directa dos ataques indiscriminados
das poténcias ocidentais e pola violencia
estrutural da pobreza, da inxustiza, da fame,
da enfermidade, da tremenda asimetría dun
mundo abominabelmente desigual.
Alguén afirmou, con razón, que as inxustizas de hoxe son as guerras ae mañán. Está
ben capturar aos culpábeis da barbárie das
Torres Xemelgas e do Pentágono, poñelos
en mans da xustiza por crimes contra da

Por último, continuar
exaltando os máis baixos instintos violentos, a espectacularidade da violéncia e a sua utilidadé como médio de poder, como fracaso da política,
condúcenos inevitabelmente a un clima
xeral, a unha atmósfera bélica irrespirábel
que consblida socialmente a cultura da
violéncia.
Nos tempos que corren, no alborear da década da Cultura da Paz e da non violéncia,
proclamada pola ONU e pola UNESCO,
os valores da xustiza, da prevención dos
conflitos, da sua resolución pacífica, xusta e
non violenta, da educación para a-comprensión internacional, da mediación... son
valores que cotizan á baixa no mercado da
bolsa de Nova Iorque e no mundo inteiro.
O segundo xinete cabalga de novo ... +
MANuEL DIOS DIZ é Presidente do
Seminario Galego de Educaci6n para a Paz

A imaxe destes dias
que máis me impresionou foi a de nenos e mulleres palestinos bailando en
Xerusalén ao coñecer a notícia.

En. efecto, Israel, co consentimento do
seu padriño estadounidense, burla cada
dia impunemente as resolucións do
Consello de Seguridade da ONU, praticando un cego e criminal terrorismo de
Estado.
Pero non son só os palestinos; todos os
días millóns de seres humanos viven en
condicións de pobreza e miséria; centos
· de milleiros marren vítimas do desamparo, a inxustiza e a desesperación que
xera o actual sistema capitalista, do que
eran o símbolo representativo as torres

.,•', '/
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O agudo xornalista Juan Luis Cebrián,
titulaba o seu artigo "A política do
ódio", retomando estas imaxes que tanto
· me impresionaran: "Son a nauseabunda
consecuéncia.., dunha política baseada no
enfrontamento entre os pavos e o desprezo aos direitos humanos, en moitas
partes do planeta". Desprezo non só por
parte dos "fundamentalistas" islámicos,
senón tamén dos cristiáns. Ese é o caldo
de cultivo: o trunfo do ódio, que prende
sobre todo "nos que non tefi.en nada que
perder porque xa o perderon todo". Pero
é tamén a linguaxe da violéncia, da que
os norteamericanos
saben tanto; tal como
manifestan día a dia e
ano tras ano, desde a
política ao espectáculo, pasando pola vida
cotiá, armados até os
dentes, mesmo nenos
que disparan contra
os seus compañeiros e
profesores.

'Non abonda
con horrorizarse,
compre tamén pararse
a pensar, buscando
razóns e argumentos.
Despois de chorar
ao pé <leste
holocausto,
compre algo máis."

Unha reacción primária que, seguramente, non tiña en
conta que nenos e
mulleres coma eles,
inocentes, tamén
morreron no atentado. Pero unha imaxe
que manifestaba de
xeito expresivo a rábia impotente polos
sofrimentos que padeceron e padecen,
tantas veces entre o
siléncio ocidental: inxustiza, pobreza e
morte. "O conflito árabe israelita ten un
efecto contaminante global, que hai
tempo debeu atallarse", <licia un editorial de El País.

Xosé Lois

do World Trade Center ("Centro do
Comercio Mundial").

Ademais, como recoñecia no mesmo diário un comentarista
que é nada menos
que profesor emérito
da Universidade de
Georgetown e asesor
do Congreso, o seu
país segue empecinado na convicción de
que sempre ten a razón e que calquer ataque contra el é obra
de "condutas irreductibelmente patolóxicas" -pero non asi cando os atacantes
son tropas uniformadas USA- en lugar
de tentar promover unha discusión séria
do seu papel a nível mundial, a eleición
dos aliados ... "É posfbel que alguns cidadáns estadounidenses reflexionen agora
sobre a razón pola que a nación pode enviar armas aos catro confins do globo,
destacar asesores militares e axentes secretos por todo o planeta, e contraer
alianzas sen ter que pagar por iso prezo
algun".

Sen dúvida, nesta prepoténcia imperial
estadounidense, situado por riba de calquer outra lei internacional e impoñendo a sua própria, foise xestando o ódio
dos povos oprimidos do planeta.
Os americanos sempre pensaron que estas
causas só lle podían acontecer "aos outros". Eles son sempre os que levan a tixola polo mango e poden atacar aos demais,
amparados en presuntas "causas xustas".
Eles lanzaron as bombas sobre Hiroxima,
Nagasaki e Hanoi -nas que morreu moita
máis xente- e apoiaron ditaduras que masacraron os povos de Centroamérica e Sulamérica, pero xamais pensaron que poderia acontecer ao revés; a eles, que son os
máis ricos e os máis bons ...
E xa "son demasiados os povos nos que
sementaron ventas" de descontento, como comentaba Antonio Gala en El
Mundo; agora recolleron unha magna
tempestade.
Aprenderán a leición? O mao foron as
vítimas inocentes que a tiveron que padecer e as que pode causar o seu concepto de "olio por ollo", que para iso defenden a pena de morte cun sentimento
relixioso precristián, ainda que falen de
Xesus Cristo. +
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Carga policial contra
as mariscadoras de Mugardos
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Que un policía recebise o impacto dun anaco de lama na
enseada da Barca, Mugardos, abondou para iniciar unha
brutal carga policial na que se rexistaron trinta persoas feridas, das que na sua maioria eran mariscadoras con idades superiores aos sesenta anos. O conflíto provén da petición dun grupo maioritário de mariscadoras da convocatória dunha asamblea xeral do cabildo para que a patrona
maior se someta a unha moción de confianza e informe
sobre o estado de cantas. A negativa a acceder á convocatória provocou que as mariscadoras iniciasen un peche
no cabildo. Mentres se producía .o peche, outrou grupo de
mariscadoras decidiron acudir á praia a mariscar, para o
cal pedíron protección policial. Foi cando este grupo ia
abandonar a praia o momento no que se produciu o enfrentamento entre os dous colectivos, que rematou cun impacto de lodo sobre un policía e a posterior carga policial.
Ademais das mariscadoras feridas, un representante da
CIG tamén resulto ferido e, á sua saída do hospital, foi detido. A intervención policial mereceu o cualificativo de
"desproporcionada" por parte do portavoz do BNG no Congreso dos Deputados, Francisco Rodríguez, quen apresentou por escrito unha pergunta ao Governo, xa que considera ''totalmente fara de lugar o envio dunha forza composta
por máis de 20 policias para atender un conflito que até o de
agora non producira nengunha alteración da arde pública".+

ELEICIÓNS GALEGAS

Sae á lus a larvada crise no PSOE vigués

Francisco Jorquera e Mário López Rito na apresentación da campaña de imaxe do BNG.

Un perfil institucional do candidato e
un lema que abranxe atodo opaís centran acampaña nacionalista

O BNG ponlle
a Beiras un marco de presidente
9* A. EIRÉ

O BNG fonnúlase o obxectlvo eleitoral de conquistar a presidéncia
da Xunta. En consecuéncia no cartaz eleitoral póñenlle a Xosé Manuel Beiras un marco próprio dun presidente: primeiro plano directo,
ollar á fronte, e, detrás, á sua esquerda, a bandeira oficial de Galiza
co seu escudo. Acompañando ao perfil institucional un lema que poda ser asumido por unha maioria de eleitores: "Un país entre todos".
O BNG xa usou hai catro anos a
bandeira galega sen estrela no
cartaz eleitoral. Pero nesta ocasión a enseña oficial está reforzada polo escudo e a sua colocación a xeito de foto oficial de
despacho presidencial do candidato a presidente Xosé Manuel
Beiras. Esta imaxe tenta ''transmitir confianza e seguridade",
segundo Mário López Rico, responsabel da campaña.
Tamén trataría de situar a Xosé
Manuel Beiras nun plano institucional, fronte á campaña do PP
que procura esvaer ese perfil,
encasillando, á formación nacionalista nun papel de oposición, e apresentando a Fraga
como único presidente posíbel.
"Beiras presidente", pretenden
os responsábeis da campaña
nacionalista que berren os cartaces con Beiras.
Para reforzar esta idea dun candidato institucional, o BNG recorre desta volta a un lema que vai
dirixido ao conxunto dos eleitores. Ademais, "Un País entre to. dos", apela a toda a cidadania
como motores do cámbio "ao
tempo que se apresente como o
presidente de todos os galegas".
Neste contexto é tamén onde situan no BNG o uso da bandeira
co escudo oficial, algo que podia
levar a críticas se Fraga non ti-

vera feíto o mesmo con anteriridade. Fronte a algunha crítica
interna que xa existira hai catro
anos por "abandoar a bandeira
con estrela", desde a dirección
do BNG responden que "a bandeira oficial de Galiza está claro
que non é a bandeira con estrela, enseña do movimento nacionalista. Ademáis, entre os
símbolos do BNG está contemplado que a bandeira con estrela e sen estrela son igualmente
válidos, outra causa é que a
maioria da militáncia se identifique coa bandeira estrelada,
mesmo por estética. Mais Beiras
non vai ser unicamente o presidente dos do BNG, senón de todos os galegas".

A campaña como solución
Desde o BNG tañen postas moitas esperanzas na próxima campaña eleitoral. Os responsábeis
móstranse contentos non só cos
250 millóns, case o doble que o
ano pasado, que teñen para
gastar, senón de como está a
responder a militáncia, pois teñen previsto máis de 3.000 actos eleitorais.
Pero onde teñen postas grande
parte das esperanzas de convencer aos indecisos que, segundo os inquéritos, serian o
50% do eleitorado, é cos espácios que nos médios públicos a

Xunta Eleitoral vai pór a disposición de cada organización.
No BNG sosteñen que o tratamento que lle están a dar os
meios non se corresponde coa
sua posición de segundo forza
política, "relegando ou minimizando a nasa mensaxe e impedindo que as propostas cheguen ao eleitorado sen interteréncias".
Ao poder dirixirse directamente
ao eleitorado, desde o BNG
pensan non só que as propostas cheguen ao coñecimento
público, senón que se cree na
sociedade un clima de discusión que leva a clarificar posturas e posicionamentos. Desde
o BNG pensan que o traballo
para que a mensaxe froititique
axeitadamente xa o viñeron realizando desde hai un ano, con
reunións sectoriais por todas as
comarcas do candidato Xosé
Manuel Beiras.

Touriño e Guerreiro
a un mesmo tempo
Ainda que non se produciu o reparto dos espácios eleítorais
nos médios públicos, a EdG de
Anxo Guerreiro pode tirarlle a
metade do tempo que lle correspondería ao PSdG-PSOE. O reparto non se fai en función dos
escanos ou dos votos, senón
das siglas que concorreron hai
catro anos. Como os socialistas
e os seguidores de Guerreiro
concorreron, cos Verdes, en
igualdade de condicións, de pedilo a xente de EdG e adoptar
os mesmos critéríos que en ante río res comícios, Touriño e
Guerreiro terian o mesmo tempo
nos espácios institucionais. •

Os concelleiros socialistas vigueses Delfin Fernández e
Uxio González fixeron patente o seu enfrentamento cos
concelleiros Dores Villarino e sobretodo Carlos Príncipe.
Delfin Fernández, Uxio González e Belén Sio --ainda que
esta última non puxo de manifesto o seu enfrentamentoacusan a Príncipe de desautorizalos constante e publicamente e ser errático nas decisións. Igualmente, fontes socialistas indican que os tres concelleiros non queren ser
presas dos compromisos de Carlos Príncipe e Dores
Villarino como consecuéncia da sua participación no governo municipal de hai dous mandados. Outras fontes indican tamén que tanto o PSOE galego como o de Madrid
pretenden que Príncipe centre a sua actividade política
no Senado e abandone o concello. +

Portugal construe unha autovia de Porto
a Valen~a pero renúncia ao TGV á Galiza
O Governo portugués vén de aprobar o proxecto de construción dunha autovia entre Valen~ do Minho e Porto polacosta, cando existe unha autoestrada entre as duas localidades.
Ao tempo que Portugal duplica unha via de comunicación
por estrada, renúncia á construción do Tren de Grande Velocidade desde Porto á Galiza. Fontes de Lisboa indican que a
diminución dos recursos procedentes do fundos estruturais
da Unión Europea é que o levou ao Executivo de Guterres a
tomar a decisión de suprimir esta ínfraestrutura. Nesta decisión tamén ínfluiria o feíto de que Lisboa agora pretende
duas conexións coa Meseta: unha por Porto e outra por
Lisboa. Na Galiza preténdese convencer a Lisboa para
que retome o vello proxecto do TGV litoral entre Galiza e
Lisboa cun enlace central coa Meseta en Castelo Branco.+

Fraga cesa o conselleiro de pesca
Amancio Landin
O Mércores 19 de Setembro o conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, Amancio Landin era cesado polo
presidente da Xunta, coincidindo coa precampaña eleitoral. Enrique López Veiga será o seu substituto voltando asi a ser titular dunha consellaria. Precisamente Landin ocupará a dirección do Instituto do Mar, cárrego para o cal nun primeiro momento López Veiga, número
dous nas listas do PP por Pontevedra, retornaba de
Bruxelas. O BNG considera que se trata dunha manobra
eleitoralista para "adornar" a un candidato eleitoral co
cárrego de conselleiro. +

Monbus edita as suas rotas de viaxe

con toda a toponimia deturpada
A nova edición das rotas de viaxe que vén de facer a compañía de transportes Monbus -unha das principais empresas
do sector- deturpa toda a toponímia galega e inclue nomes
de lugar que inducen a erro como Otero de Rey, Lorenzana,
Villagarcía, La Toja ou Orense. Esta atitude non resposta a
un encono frente o nacionalismo despois de perder a folga
que mantivo a CIG, senón que é unha tradición de vello. Esta empresa sempre gostou da deturpación da nasa toponímia e ainda que a sua relación coa Administración autonómica mudou sensibelmente -o IGAPE subvencionoulle un
crédito de dous mil millóns de pesetas-,. a Xunta renúncia a
abrigar a Monbus a normalizar a cartelaria da toponfmia.+
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Cuiña Crespo acusado de incompatibilidades

OPP batalla en duas frontes
BNG e PSdG-PSOE centran grande parte da sua campaña
eleitoral en pór de manifesto que Fraga, segundo as suas
próprias palabras, se apresenta de novo para "deixar arranxado o seu relevo". Tamén tentan trasmitirlle ao eleitorado
que o PP é un partido inestábel que se consume internamente nas loitas pola sucesión sen preocuparse de governar.
Unha información do semanário
lnterviu veulles aportar argumentas ao seu discurso. A revista do Grupo Zeta publicou
que Cuiña Crespo incorre en incompatibilidades ao ser coprop i etá ri o dunha empresa que
mantén subcontratas coa Administración autonómica.
lnterviu citaba dous informes
que advertian ao conselleiro da
posibilidade de vulnerar a lei de
incompatibilidades se asumia a
herdanza do-16% das empresas
que lle correspondia á marte de
seu pai, pois estas tiñan subxontratas coa Xunta.

A revista citaba un informe da
Asesoria Xurídica da Xunta onde
advertia a Cuiña da incompatibilidade se superaba o 10% do capital desas empresas familiares.

A Junta Consultiva de Contratación Administrativa (dependente
da Facenda de Madrid) tira as
mesmas conclusións que ao arganismo da Xunta.
Cuiña Crespo apresenta, despois de facerse pública esta información, outros dous informes,
neste caso negativos. Un do
Consello Consultivo de Galiza,
que afirma que a lei non pr6ibe
as subcontratas palas empresas
dos altos cárregos. Outro da Inspección Xeral de Servícios da
Xunta (órgano que xestiona oréxime de incompatibilidades, que
acorda aceitar a inscripción dos
bens patrimoniais remitida por
Cuiña á marte de seu pai.
Fraga lribarne califica de "sandez"
as acusacións. Cuiña Crespo non
só apresenta os dous informes fa-

vorábeis antes citados, senón que
sostén que ainda non asumiu a
herdanza despois de morrer o
pai, polo que ainda poderia reducir a participación. Pero Cuiña
contraatacou aldraxando ao autor
da información, Manuel Rico, e,
indirectamente a Xosé Luis Gómez, director editorial do Grupo
Zeta, quen tora director de La Voz
de Galicia. Actitude que foi condenada polo Coléxio de Xornalistas de Galiza, ao que pediu amparo o redactor Manuel Rico.
Pola sua parte, tanto BNG coma
PSdG-PSOE puxeron de manifesto que estes informes eran
unha "filtración" vida das próprias fileiras populares, que tentan impedir. que Cuiña sexa nom ead o sucesor de Fraga. O
conselleiro, no que podia ser
unha contestación indirecta aos
seus inimigos afirmou que a sucesión de Fraga deberá seguir
as canles democráticas. Men. tres tanto, desde as fileiras do
PP, espállase que tamén existen vídeos circulando sobre o
próprio conselleiro.+

A FPG pede que se procese a Fraga
Para a Frente Popular Galega o
principal problema de Galiza é a
preséncia de Fraga como presidente da Xunta. A FPG demandou que se procese a Fraga "polos crimes contra a humanidade e
contra a libertada de expresión
perpetrados durante o franquismo". Fronte á situación dun presidente que "non é un demócrata"
e que tampouco "respeitou a Galiza como povo", a FPG apreséntase para reclamar "as liberdades
democráticas para Galiza".
Para o candidato nacionalista

por Ourense, Xosé Luís Méndez
Ferrin, esta candidatura apreséntase nun momento histórico",
caracterizado pola "intensa
opresión capitalista sobre todo o
planeta". Ferrin criticou a todos
os outros partidos "por aceitar o
sistema globalizador e capitalista sen discusión".

plena independéncia de Galiza",
en referéncia velada ao BNG,
facéndolle un chamamento a todos os traballadores para que
se "mobilicen pola defensa dos
seus dereitos e contra o capita1is m o". Segundo Carballo, a
FPG segue as referéncias do
comunismo cub'ano.

Xan Carballo, número un da
candidatura por A Coruña, criticou directamente ao PSOE ao
que acusou de "entreguismo absoluto". Tamén se referiu a que
non existen "reivindicacións pola

A FPG é a única organización
do abano independentista que
se apresenta a estas eleiccións.
Nós-UP, considera que non se
dan as garantias necesárias para facelo. +

Xosé Cuiña na intervención da romaria do Monte do Gozo.

A. PANARO

Oestudo de Velarde di que Fraga eoterceiro conservador da história de España, con Cánovas eJovellanos

Opresidente da Xunta agradece
ao proprietário de El Correo Gallego que lle pagase unha biografía
-0- G. LUCA

A biografia apoloxética Fraga, o
el intelectual y la política de Juan
Velarde Fuentes, compañeiro de
mocidade do actual presidente
da Xunta no partido único de Falange Española, foi anunciada
en Santiago por Feliciano Barrera, proprietário de O Correo Galego/EI Correo Gallego que pagou a edición. O libro foi editado
en Marzo pola Editorial Planeta
de Barcelona. Na apresentación
do libro en Compostela, Fraga
agradeceu a Barrera que puxese
os cartas para a edición.
Velarde é catedrático emérito de
Economia Aplicada en Madrid e
vice-presidente da Fundación
Cánovas que fundara Fraga. Escrebeu este libro coma homaxe
ao biografiado, xa que considera
que a traveso do estudo, a disciplina, e a ~accese cristi~r:ia, deu

sintetizado na sua carreira política unha resposta ao triple problema de España. Para Velarde,
a triloxía asi definida é a de instalar un sistema liberal que non
se pase de libertário (a construcción dun conservadurismo declarábel), a da adaptación ao librecambismo e a convivéncia nunha
realidade cultural multiforme.
Nestas tres angueiras, Velarde
aprecia en Fraga un trasunto de
Cánovas e Jovellanos. O feito de
o malagueño ser artífice da Restauración, turra da man do biógrafo para perfilar un Fraga Restaurador da monarquia de Juan
Carlos 1 despois da barbárie, pero Velarde se non deixa meter no
remuiño. Bárbaro non lle parece
ao autor, ainda que si irracional,
a olios de economista, o governo
de Franco, que non por agudeza
do Dictador e si por decisión dalguns profesores lúcidos, entre os

do Deán de Direito Eloy Montero.
Raro que Velarde non coñeza
outro encentro famoso de Fraga
coa lingua do Lácio. En 1948 o
Instituto de Estudios Políticos publicara El Derecho y los Ofícios
de la Guerra, de Bartolomé de
Ayala, traducida do latín por Fraga. O catedrático de latín, José
Vallejo, e o subdirector do Instituto de Estudos Políticos, Manuel
Torres, emitiron un informe sobre
a traducción latina de Fraga que
lle atribuia errores de bachalerato. A obra foi retirada e, pasado
un tempiño, queimada.

que naturalmente inclúe a Fraga,
deixou a !entura do proteccionismo para se debruzar no relente
polar da competéncia.
Unha cita case vergoñante de José Rizal (do que non se di que foi
fusilado por defender unha autonomia posibilista para Filipinas) e
outra breve de Maceo, non nos
explican cal foi a arte de Cánovas
para dirixir con tino a famosa
convivéncia poliforme da rica
multipliciplidad dos domínios do
Estado, como deixou escrito o
presidente do consello de ministros no que botaba horas a mazo
o ministro Fraga. Como explica
no epílogo o ministro Rajoy "el
problema regional de España es
muy complejo", nunha declaración que precede á tese de que
Galiza era probe ("el dolor de Rosalia, la amargura de Castelao")
porque tiña pouca renda. O título
de ministro non se sortea nas

tómbolas e os probes son probes
porque non teñen un real.
O biógrafo lembra que Fraga traducira, con dezaoito anos, catro
tomos de De lustitia e Jure do xesuita Ll!iS de ty1olina, por enc9rga

No limiar, o ministro Rato fai xustiza a Fraga como inventor do lema
turístico España es diferente, que
como se cansara de repetir a oposicion a Franco era certo porque
descrebia unha realidade desastrosa e sen alcantarillas. Rato engade con renartería que gracias
a Fraga, Q lema xa non serve.•
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A sua candidatura é froito da
unión de Progresistas Vigueses, Democrácia Galega e Coalición Galega.

Enrique Marfany

É o remate dun proceso. Democrácia Galega leva na area
política perto de seis anos, xa
concorremos a eleicións pasadas. O problema é Clue até o
de agora o espazo nacionalista
moderado e de centro estaba
dividido en forzas políticas diferentes que defendíamos as
mesmas ideas e que tiñamos
os mesmos obxectivos. Habia
que converxer, que é ao ponto
no que se chegou no Congreso celebrado en Compostela
hai poucos meses, no que participou tamén a CNG de Monfo rte. Pero tamén é un ponto
de partida. Despois deste esforzo, DPG é unha forza política cunha forte conexión interna e que aglutina e quer representar a todo o espazo, que en
Catalunya, País Basco, e Canárias, representan respeitivamente CIU, PNV e Coalición
Canária.

'Nesta carreira nós gañamos cun deputado eo PP
perde con trinta eseis'
4* PAULA BERGANTIÑOS

A SUA MAIOR AMBICIÓN É QUE O PP PERDA A MAIORIA ABSOLUTA E PODER INTERVIR NA ELABORACIÓN
DOS ORZAMENTOS PARA MUDAR AS -PRIORIDADES DO GOVERNO GALEGO. DESDE A PEQUENA OFICINA QUE
O SEU PARTIDO TEN NA CORUÑA, ENRIQUE MARFANY, CANDIDATO Á PRESIDÉNCIA DA XUNTA POR DEMOCRÁCIA PROGRESISTA GALEGA, DEFENDE A NECESIDADE DE QUE UNHA CUARTA FORZA POLÍTICA ENTRE
NO PARLAMENTO PARA "MODERNIZAR" A CENA POLÍTICA. DECLÁRANSE "NACIONALISTAS DE CARACTER
AUTONOMISTA" EAPRESÉNTANSE ANTE O ELEITORADO CO LEMA "A CUARTA FORZA TAMÉN PODE DECIDIR".

Cales son esas propostas
irrenunciábeis?

Que os dlferéncla do PP e do
seu discurso galeguista?

Neste 12 anos de governo do
PP houbo avances, por exemplo, nas autovías, que son continuidade do traballo feito por
UCD e despois polo PSOE.
Pero Galiza ten unha das ·taxas
de natalidade máis baixa de
Europa e iso é un síntoma que
indica que tamén é unha das
máis pobres. Cómpre oferecerlle aos nosos xóvenes unha
cantidade suficiente de empregos seguros e ben remunerados para que poidan formar unha família. Hai duas formas de
tratar o mal endémico de Galiza, o de ser unha terra na que
todo está por chegar e nunca
chega. Unha é a economicista,
con investimentos, e a outra é
a que nós defendemos, procurar un proceso real de converxéncia coas outras comunidades do Estado en todos os ámbitos, economía, pero tamén
infraestruturas, sistema educativo, calidade da sanidade, capacidade competitiva das nasas empresas, formación empresarial ... e nun sistema político moderno, capaz de ser estábeis, sen que existan xénios
salvadores.

Coincidimos co PP e co PSOE
no abano político. DPG aglutina a persoas que van desde a
social-democrácia ao liberalismo. Pero a diferéncia é moi
funda porque eles son partidos
estatais e o seu obxectivo
prioritário é a defensa dos intereses de España no seu conxunto. O noso ámbito de actuación é a comunidade autónoma
e a nosa prioridade, a defensa
dos intereses de Galiza, sen
perxuízo da solidariedade que
debemos ter con outras comunidades. Sostemos que Galiza
debe ter a sua própria política,
porque ten singularidades que
exixen respostas tamén diferenciadas. Só desde un intento
de confundir a opinión pública
se pode dicer -algo moi típico
do PP- que o que nós representamos, represéntao un partido estatal. Ao PP non se lle
acorre afirmar en Catalunya
que o seu modelo é igual que o
de CiU . En canto ao BNG , o
ponto de converxéncia é que
as duas, salvando as diferéncias de tamaño, somos forzas
políticas de ámbito galega. Pero mentras que no Bloque caben posturas que van desde a
esquerda radical até outras
máis momas , nós queremos
representar a esas outras persoas que, mália querer militar
nun partido nacionalista, non
se sentían identificadas con el.
O Bloque pásanos pola esquerda.

Pero o seu aliado Manuel Soto, sempre declarou non ser
nacionalista. Que os une?
Nós entendemos de maneira
diferente que o Bloque o conceito de nacionalismo. Somos
nacionalistas constitucionalistas, defendemos un nacionalismo de carácter autonomista.
Con esta matización a expresión de Manuel Soto queda
perfeitamente clarexada. O
marco xurídico actual, o Estatuto de Autonomía, abonda para poder desenvolver a nosa
acción política. O Estado das
Autonomías é un magnífico
achádego, que pode permitir o
desenvolvemento das Comunidades actualmente máis retrasadas e contribuir a mellorar a
equidade na distribución dos
recursos entre os diferentes territórios. Non comungamos coa

Rexeitamos esa idea de pacto.
Para que se produza unha
transición tranquila son necesários acordes. Ternos uns
pontos programáticos irrenunciábeis e no caso de ser os
que poidamos decidir, o primeiro que fariamos seria falar con
todas forzas e despois decidir
con quen chegar a acordes en
función, sempre, dos intereses
de Galiza. A nasa maior ambición é intervir na elaboración
dos orzamentos para mudar as
prioridades. Elexir presidente
non é o naso problema, non
somos un partido con aspiración de charneira. Outras comunidades como o País Basco
ou Catalunya teñen governos
sen maioria absoluta e non pasa nada. Pero se a nosa xestión no Parlamento galega responde ás preocupacións da ci~
dadania, dentro de catro anos
esta conversacións pode ter un
senso diferente, poderiamos
ser nós os que tivésemos respaldo abando como para poder
formar un governo.

A. PANARO

idea de que Galiza foi invadida
parte do eleitorado, que non
quer participar. Aqui non houbo
polos españois e colonizada
polo imperialismo do Governo
unha verdadeira transición política. Que história é esa de que
central, ou con que esta é unou votamos ao señor Fraga ou
ha comunidade asoballada por
isto é un caos? Por outra parte,
Madrid, nen defendemos a autodeterminación. Ese é un pro- · quen pode confiar, sequer unha
migalla, nunha posíbel coalición
blema artificial, unha antigüaPSOE e Bloque? A situación de
lla, tora de lugar no mundo acGaliza, .con tres forzas políticas
tual.
incapaces de entenderse, é un
No seu lema afirman que a drama. Cando se producen este
cuarta forza tamén pode deci- tipo de distorsións no funcionamento dun sistema democrátidir, a quen esperan arrincar
co, a xente abstense. É necesávotos?
rio que apareza na cena política
un cuarto xogador independenA todos, incluido o partido da
te, que non esté collido polo
abstención, que é bastante impescozo, que non dependa dos
portante. O modelo político de
partidos estatais e que tampouGaliza é esperpéntico e provoco teña que sentirse vencellado
ca a desmotivación de grande

ás teses do Bloque, que por outra parte, son absolutamente
respetábeis. Se aparece ese
cuarto xogador rachariase co
discurso actual e facilitariase
unha transición sen problemas.
Se nós tiveramos que formalizar acordes pactaríamos con
aqueles que teñan unha política
máis acorde cos intereses de
Galiza, para que poidamos converxer coas comunidades máis
desenvolvidas do Estado. A
irrupción vai ser decisiva. O sistema actual ten os pés de barro
por unha razón: nesta carreira,
nós gañamos cun deputado, o
PP perde con 36.

Estarian dispostos a pactar
coPP?

Polo tanto, o noso primeiro
obxectivo irrenunciábel é ser
unha cuarta forza política presente no Parlamento, capaz
de transmitirlle e de garantírlle
ao eleitorado a seguridade de
que co noso concurso a transición de Galiza cara un sistema
político moderno vai ser serea, segura e estábel. Garantida a estabilidade política, entre as nasas prioridades· están: a educación do sistema
educativo a nosa sociedade, a
elaboración dun plano de desenvolví mento industrial que
permita pechar os ciclos produtivos aquí, aproveitar o nasos potencial turístico, non só
o rural, unha nova política forestal con compensacíóns para a xente que renúncie a
prantar espécies de crecimento rápido, en favor da nosa
biodiversidade ou investir
máis en investigación acuícola
de maneira que se compensen
os déficits que se están producindo na pesca, entre outras
propostas. Un obxectivo especial mente querido para min é
o de prestarlle unha atención
especial ao sector da pesca
de baixura en aspectos como
a seguridade dos mariñeiros. +
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Bin Laden
é dos bons

Aznar non bailou a muiñeira pero o discurso escapóuselle polo cenário e tivo que botar a correr na sua procura.

A. PANARO

Oataque aos Estados Unidos protagonista da 'romaria popular'

Aznar recorre ao terrorismo para
xustificar a reeleición de Fraga
*P.B.

Aznar veu a Galiza e fotografouse talando por telefone con
George Bush desde o Monte do Gozo. No· seu primeiro grande mítin pre-eleitoral, o Sábado 15 de Setembro, o PP non
encheu o recinto afeito aos concertos multitudinários e o
presidente do Governo central relegou as eleicións galegas
a un segundo plano. Antes de solidarizarse telefonicamente
co presidente dos Estados Unidos e transmitirlle o seu
apoio, Aznar, desde o estrado, empregouse a fundo en falar
de terrorismo e apoiar unha acción militar internacional.
Posto que "a situación non está para bromas -engadia case
que ao final da sua intervención- os galegas teñen que apostar polo progreso e a seguridade que Fraga lles pode dar".
Os autobuses fretados desde os
tas segundo a Policía Local.
concellos empezaron a chegar
Desde o PP transcendeu que se
ás once da mañá. Ao pouco, os
superaran as espectativas máis
ambiciosas, pero
máis madrugadores xa estaban
no aparcadoiro
sentados nas caos autobuses susetas atacándolle Aznar rematou
maban menos
ao polbo. A deunidades que anmora dos altos
teriores convocapedindo
tó ri as no Monte
cargos populares
o voto para o PP Faro. Os primeisaldábase con
longas colas nos
ros en aparecer
porque
sanitários e escana escena foron
padas á cafetería
Xosé
Guiña e
tempo
do Monte do GoXaime Pita. Á unzo, que fica tora
de dar confianza ha da tarde, endo recinto. Por
tre o corredor
e non
seguridade, os
que gardaban as
simpatizantes e
Bandas de Gaide sementar
tas contratadas
militantes populaentraban no reres desprazados
dúvidas".
cinto Aznar, o miaté Compostela
só puideron accenistro do Interior
der á finca por
Mariano Raxoi, o
secretário xeral
unha entrada. Por
iso, para poder ir
do PP Javier Aretomar un ·café á
nas e Manuel
outra esquina,
Fraga acompacumpria, igual que nas discoteñado dos membros do Governo
cas, deixarse pór un carimbo.
galego.

"é

Nun céspede acostumado aos
concertos multitudinários o primeiro baño de masas eleitoral
de Fraga quedou deslucido.
Quince mil persoas segundo a
organización, doce mil cincocen-

Despois de duas horas de espera, as intervencións, inzadas de
parabéns para a xestión do PP
no Governo español e galega,
sucedéronse con rápidez, pero
non sen pequenas dificuldades,

en máis dunha ocasión, para
combinar o uso do castelán e o
galega. Cun xigantesco retrato
de Fraga ás costas e o lema
"Pensa en Galiza" talaron primeiro os cabezas de listas, Inmaculada Rodríguez (Ourense),
Manuela López Besteiro (A Coruña), Xosé Guiña (Pontevedra),
que aproveitou a ocasión para
felicitar publicamente a Raxoi
polo traballo que desenvolve en
Madrid e o secretário xeral do
PpdeG, Xesus Palmou.
"Co terrorismo non se diálaga.
Só se lle derrota'', afirmou Aznar, que calificou o ataque aos
Estados Unidos, fío condutor do
seu discurso, como "un ataque
a todos os demócratas". Aznar
defendeu que nen o Estado español, nen Estados Unidos, nen
o mundo deben "transixir co terrorismo", que ten que "ser castigado con arreglo á xustiza internacional" e através "dunha
coalición contra o terror e unha
alianza recíproca". Para o presidente do Governo central "o
fanatismo relixioso, étnico e nacionalista radical son caras da
mesma moeda", e contra eles
"hai que ser inflexíbeis". Rematou pedindo o voto para o PP
porque "é tempo de dar confianza e non de sementar dúvidas".
Previamente, Manuel Fraga,
nunha corta intervención, afirmaba "non hai apocalipse que
nos asuste" e a peregrinación
do PP continua, "non hai fin".
"Aparecen novos problemas,
pero nós ternos as solucións",
sinalou. Mália que foron xóvenes os que, bailando no cenário
ao carón dos altos cargos, se
encarregaron de despedir o mítin, a média de idade do auditório congregado no Monte do Gozo superaba os corenta. •

Michael Moore, xomalista norteamericano, expresa as suas
dúvidas no diário P AGINA 12
pola versión do de N ova York.
"Como en todos os negócios, as
compañias aéreas só pensan en
gañar cartas. Catro equipas de
entre catro e cinco persoas atravesaron a seguridade aérea na
mesma mañá en tres aeroportos
diferentes para facer esta barba,
ridade? Eu só pergunto, non hai
máis nada? O s expertos están
toliños e por iso cantan que a
amenaza terrorista foi producida
polo tipo máis aterrador do planeta, O sama Bin Laden. Se ca,
dra foi el quen o fuco pero a
cousa non remata aí. Ou
pretenden que crea que este fulano que vive nunha choupana
do deserto adestrou aos pilotos
para voaren os máis modernos
avións sen que ninguén pergun,
tase por que estaban tan lonxe
dos seus percorridos? Ou
prefiren que crea que habia ca,
tro fanáticos relixiosos que sa,
bian pilotar avións e querían se
suicidar? Se cadra poden atopar
un piloto que queira morrer pola causa, pero catro? O que si
sei é que escoitei de todo sobre
Bin Laden non sendo isto: N ós
somos os que inven tamos este
monstro! Onde aprendera
terrorismo? N a CIA! Despois
da U n ión Soviética ocupar
Afaganistan, a Axéncia central
de lntelixencia aprendeulle a
facer sabotaxes contra os soviéticos. T an ben aprendeu que os
rusos sairon a correr. Bin Laden
está agradecido polo ben que o
ensinamos e pensou que seria
divertido usar as mesmas técnicas con tra nós. Nós
repugnamos o terrorismo
menos cando somos nós os te,
rroristas. N os 80, pagamos, armamos e formamos un grupo de
terroristas en N icaragua que

matou a máis de 30.000 civis. E
a a ver quen caralla se lembra
hoxe deles. Nós pagamos unha
chea de tiranías que asasinaron
a moreas de xente inocente pero nunca deixamos que todo
ese sofremento nos amole nen
un só dia. Despois do de Nova
York, non escoitei que ninguén
especulase que poderiamos ter
sido nós mesmos: un par de exmilitares que odiaban ao
Governo, por exemplo. Se cadra os árabes son mellares como
inimigos. O racismo é un
elemento clave e é moito máis
doado facernos odiar cando
consideramos o obxecto do noso odio diferente de nós". +

Adestrados
pala CIA
"Custa imaxinar á CIA corrento atrás dun Frankestein coma
éste para lle reclamar unha débeda", escrebe Jean Guy Allard
noGRANMA
INTERNACIONAL Allar refírese a un artigo premonitório do
director da cadea MSNBC norteamericana no que se daba
conta de como o líder seudi
chegou a home de confianza total da CIA en Afganistán e por
que se lle escapou á axéncia de
espionaxe este tipo que se converteu no seu máis famoso inimigo. Na CIA, cando un axente se pasa danlle o nome de revirado (blowback), e se Bin La,
den se revirou, a culpa é da
C IA. En 1984, Laden xa dirixia
unha organización de fachada,
Maktab a1A<1udmar que entregaba armas e combatentes para a
guerra con tra os soviéticos en
território afgano. O senador
Orin Hatch, do Comité de Espionaxe, dixo que Laden pagara
o seu prezo porque foi de grande
axuda para botar aos soviéticos.
No caso de Cuba, cantos terroristas anti-cubanos sairan dos
obradoiros da CIA e das suas
operacións encobertas en Latinoamérica e cantos se aproveitaron da axuda do FBI? Entre
Osama Bin Laden, ao que
achacan os atentados de Nova
York e W ashington, e Posada
Carriles ou Bosch, que fixeran
explotar un avión civil cubano
cando voaba ou Jo é Basulto,
que mandou avionetas en voos
de provocacion por riba da Ha,
bana, hai unha conexión que é
o adestramento que receberon
para o terrorismo por parte da
CIA". t

O presidente de México Vicente Fox no momento da verdade/ The Economist.
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El desconcierto de la educación, de Salvador Cardús, propón un debate- novidoso sobre os problemas do sistema educativo

Aescola convértese nunha cabeza de turco
la contribúe o feíto de que estea "sometida desde hai anos
a planos de reforma permanentes que cedo haberá que
reformar novamente. Preséntannola coma unha rua sempre en obras e isto suxire a
idea dunha institución precária
nos médios e errática nos obxectivos", segundo Cardús. A
introdución da ESO, significa
"arrincar aos alunas de primária dous anos antes do que
era costume para incorporalps
anticipadamente a un bloque
de idade obxectivamente máis
heteroxéneo e complexo", prosegue o autor de El desconcierto de la educación. Sen
embargo, en contra da postura
máis crítica non ere que se lle
deba facer "pagar os pratos
rotos dun malestar preexistente e mal resalto".

~ ALOIA A. FEÁNS

O difícil mundo da educación está sempre sometido aos máis diversos interrogantes. Nun contexto cada vez máis amplo onde aparecen novas fontes de formación máis atractivas, que papel lle queda á escola? A educación para a paz, o respeto e a toleráncia entran nas aulas para dar resposta ás contradiccións dos tempos que
corren. Ao mesmo tempo, crece a indisciplina, a violencia e o fracaso escolar. A sociedade amosa estes dlas a sua preocupación.
Comeza o novo curso escolar.
Ao tempo que abren as aulas,
pais e nais, alunas, profesores e
políticos debaten sobre a necesidade dunha reforma educativa
baseándose nos erras do actual
sistema. O fracaso escolar, a indisciplina e a discrimi"nación nas
aulas centran a preocupación
da opinión pública sobre a necesidade dunha reforma da educación secundária. Neste debate
xorden novas voces, como a de
Salvador Cardús, que fuxen de
xuízos catastrofistas para analizar a situación.
Salvador Cardús ven de publicar El desconcierto de la educación (Ediciones B.) , un libro
no que pretende dar as chaves
para afondar nas causas de
que o sistema educativo estea
constantemente no ello do furacán . Cardús pensa que "a
escala, depositária de case todas as esperanzas de progreso
das persoas e da sociedade en
xeral , convertiuse nunha das
máis destacadas cabezas de
tu rco dos problemas actuais".
Ao seu modo de ver, os motivos principais desta culpabilización son os prexuízos sociais que se teñen da escala, a
confusión sobre o que se pode

esperar dela e as rotinas que a
imobilizan e impiden que lle
dea respostas satisfactórias á
sociedade.

Os valores abstractos
entran nas aulas
A isto únese a idea de qua o papel social outorgado á escala
tende a delegar nela as dificultades que o resto das institucións
de socialización teñen para educar aos nenas, nenas e adolescentes, "debería ser posíbel afirmar, por exemplo, que tendo en
canta a diversidade e mutabilidade do mundo laboral, na actualidade a escala xa non pode
orientar profisionalmente aos rapaces e rapazas nunha dirección concret_a", segundo pensa
o autor de El desconcierto de la
educación. Neste sentido, a excesiva responsabilidade outorgada á escala na educación das
crianzas corre parella á aparición de novas axentes e institucións de socialización. O papel
da escala queda, deste xeito,
sumido nunha contradición. Cardús opina que "a escala debería
ser menos permeábel ás modas
e ás propagandas ideolóxicas
que apelan á educación de valores abstractos".

Salvador Cardús.

Unha cuestión que está actualmente en boca de todos é a necesidade de que a escota non se
imobilice e evolucione en paralelo
aos novas -tempos, educando na
toleráncia, o respeito, o ecoloxismo ... O proolema, neste ponto, é
que "cando a educación en determinados valores se convirte en
asignatura, é posíbel que para os
alunas remate senda unha actividade separada dos contidos próprios da escala( ... ) transformándose no que antes chamabamos

asignaturas Marias': Cardús considera que estes novas plantexamentos non serian necesários se
a sociedade tivera máis confianza na escola, xa que, tanto a reflexividade, como a toleráncia e o
respeito serian ensinanzas derivadas do conxunto global 9e matérias clásicas.

Unha rua
sempre en obras'

1

A esta imaxe pública da esca-

A todo isto, contribue, segundo
a reflexión aportada por Salvador Cardús, o feito de que a
posibilidade de estudiar é cada
vez máis unha norma, e non
un priviléxio, o que deriva nunha "devaluación subxectiva da
escolarización" converténdose
na via máis cómoda de prolongar a "difícil entrada nun precário mercado laboral", remata
Cardús. Desdramatizar o aparente caos que vive a educación e atender aos novos modelos educativos que xermolan
en paralelo ás contradicións
sociais será, para el, un dos
camiños máis válidos para
conseguir tamén un sistema
educativo máis acorde cos novas tempos.+

Advirte aos pais de que oBouza Brei poderia perder asubvención ametade de curso

A CIG denúncia o mercadeo

de concertos educativos nos centros privados de Vigo · ·
A CIG tamén denúncia que no
DOG do 5 de Setembro de 2001
aparece publicada unha Orde
que autoriza o cámbio de titularidade do coléxio "Los Milagros" a
favor do coléxio Bauza Brei, o
que poderia constituir,un primeiro
paso para o traslado das unidades concertadas dun centro ao
outro. lsto, a xuízo da CIG-Ensino, significaría non respeitar as
condicións para a concesión do
A CIG-Ensino denúncia que o coconcerto qu_e regulaba a Orde do
léxio concertado "Los Milagros"
22 de Xaneiro de 2001. Esta Orde Vigo vai pechar as portas e
de obrigaria a unha análise das
que transferirá ao Bouza Brei tancondicións do centro que opta ao
to o alunado, como parte do proconcerto e ter en conta cuestións
fesorado como o concerto coa
como a necesidade de prazas
escolares. Na zona onde se atoConsellaria de Educación, xa que
o Bauza Brei é un centro privado
pan tanto os Milagros como o
que carece de concerto educati- · , Bauza Brei, o bairro de Lavadovo. A transferéncia de concerto é
res, non hai necesidades de esirregular porque a lexislación non . colarización; existen vários ceno permite. Só son titulares do
tros públicos e as prazas escolaconcerto aquéles centros que fires son de abando ainda que peguran na correspondente Orde
che o co.l~xio os Milagros. Por
.de Concertos, neste caso publiesas razóns, no pasado o Bauza
cada no Diário Oficial de Galiza ·o
Brei vira negada a concesión do
24 de Xullo de 2001. Na mesma
concerto, por isa destas e, -ante
Orde figura os coléxio "Los Milaun cumprimento estrito da Orde
gros", pero nen o Bauza Brei e,
do 22 de Xaneiro de 2001 ·que
segundo a CIG-Ensino, ante o
regula o procedimento para a
iminente peche dos Milagros, esconéesión de concertos educatite pensa transferir alunado, provos, o Bouza Brei veríase privafesorado e concerto.
do novamente do mesmo.

A CIG denunciou o "mercadeo"
nos concertos educativos e advertiu á Consellaria de Educación da
ilegalidade que supón permitir esta situación. Oeste xeito, o sindicato nacionalista está á espera do
proceder da Consellaria. No momento en que o Bauza Brei reciba
cartas públicos de forma irregular
formulará un recurso contencioso
administrativo por nulidade do acto e por desviación de poder, recurso que se apresenta cando se

A previsfbel transferéncia irregular dun concerto de ensino entre
un centro que pecha e outro que
carecía do mesmo, poderia provocar en Vigo a indefensión do
alunado. lsto levou á CIG-Ensino a denunciar diante da Consellaria de Educación unha prática que contravén a lei, cando
ademais na zona sobran as prazas de escolarización.

-utilizan potestades admi~strativas
para un fin diferente ao estabelecido no ordenamento xurídico. A
CIG-Ensino non descarta incluso
a apresentación dunha denúncia
por presunta prevaricación.

Trastornos económicos
Este tipo de recursos adoitan resolverse con celeridade, polo que
en seis meses poderia coñecerse
o fallo c~rrespondente. No c~so

de dar a razón á 00-Ensino, o
centro Bauza Brei quedaría sen o
concerto traspasado irregularmente e sen a correspondente subvención. lsto provocarla un prexuízo aos pais do alunado; que verian como os seus tillos deixarian
de cursar estudos nun centro concertado para facelo nun puramente privado. En consecuéncia os
pais estarían abrigados a cubrir o
custo íntegro da mensalidade.
Ante esta posibilidade e para
evitar trastornos económicos, a
CIG-Ensino advertiu aos país
que se absteñan de matricular
aos nenos nos coléxios "Los Milagros" e Bouza Brei e que tramiten as suas matrículas nos
centros públicos da zona.

~ ~

O coléxio dos Milagros transferiu ao 8ouza Brei o concerto con Educación, profesores,
alunado e material.
AN .T.

Un representante da CIG:-Ensino denunciou ·a política· da Xunta de ''tolerar todo tipo de mercadeos nos concertos de ensino
para que todos os centros.privados teñan subvención" e advertiu que o.s recursos que vai interpor o. sindicato significarán un
ponto e aparte no "escurantismo
da Administración". Este portavoz agoirou un licámbio de tornas nos concertos no caso ae
gañarmos este contencioso".•
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Aúltima das protestas consistiu nun peche de tres dias na delegación de Facenda

Os viciños de Foz ameazan cunha folga
se Fomento non reduce a perigosidade da variante
En Foz non descartan convocar unha folga xeral como medida de protesta para que o
Ministério de Fomento acceda
a realizar mellaras na estrada
de circunvalación á vila. Levan todo o verán protagonizando actos de protesta para
denunciar a perigosidade do
tramo. O último, un peche de
tres dias na delegación co~
marcal da Axéncia Tributária.
A Plataforma Viciñal que reclama mellaras na variante de Foz
tomou por surpresa, o Venres
14 de Setembro, a sede da delegación comarcal de Facenda
na localidade. O seu obxectivo
era o de manterse ali pechados
até que Fomento accedese a
manter unha reunión cos seus
representantes. O Domingo 16
receberon unha arde de desaloxo e o Luns 17, ás duas tarde, e
sen ter obter nengunha constestación por parte do Ministério,
foron desaloxados por duas dúcias de axentes da Garda Civil.
Os viciños escolleran este edifício por ser o único organismo
estatal con sede en Foz e mália
os convites para abandoar o inmóbel organizáronse en turnos
e conseguiron permanecer no
seu interior durante tres dias.
Non é a primeira das mobilizacións. Xa protagonizaron vários
cortes de circulación ademais
de conseguer estragar a inauguración oficial do tramo no
mes de Agosto. Daquela, a
Garda Civil cargou contra os
concentrados. A Plataforma leva tempo alertando sobre a perigosidade do tramo, e fan especial fincapé en duas rotondas
que non se visualizan até estarpoucos metros delas. Exixen
a sua substitución por accesos
semellantes aos realizados na

ª

Os viciños permaneceron até o Luns 17 pechados na delegación da Axéncia Tributária, único organismo estatal con sede en Foz.

mesma estrada
máis contundentes. A posibilidapero á altura Exixen a substitución das rotondas
de de convocar
de Burela. De
feito, nunha
unha folga xeral é
por accesos similares aos realizados
unhas delas. Os
delas, a de Fana mesma estrada a altura de Burela.
zou ro,
está
focenses xa botaron man deste
proibido o xiro
a veículos lonmedida na sua
gos, unha circampaña en decunstáncia que
manda do mantimento do centro
perxudica ao
sanitário na vila.
trasporte escolar e ao de traballadores de AlBNG, Xosé Ramón Hermida.
En calquer caso, o que xa aprobaron foi unha nova protesta pacoa (Burela). É por iso que o
Unha vez rematado o peche, a
ra o vindeiro Domingo 23 de Sepresidente do comité de empretembro. Ese dia teñen convocasa participou no peche. Tamén
Plataforma celebrou unha nova
asemblea o Martes 18. Despois
da unha concentración de veíse sumaron representantes do
desta reunión, os viciños non
culos, apartir das once, diante
PSOE, incluído o alcalde, Xosé
da sede da Axéncia Tributária.+
García Rivera e o concelleiro do
descartan emprender. medidas

A grua de Pontevedra, vítima da boa educación vial

A pé, en bici, con patins ou no
autobus o 22 de Setembro. Estes son os meios de transporte
que os concellos de Vigo, Santiago, onde ·o billete do autobus
costará cinco pesos durante esta xornada, O Barco de Valdeorras, Ferrol, A Coruña, Lugo., Or-

Sen nengun estudo
financeiro, en Decembro de
1999 o Concello de
Ourense subiu un 40% o
recibo do lixo na cidade,
polo que esta factura pasou
de 5.435 pesetas e 7.61 O. A
suba enfrentouse cun
contencioso apresentado
polos concelleiros do PSOE,
que pagaron o recurso do
seu próprio peto. O Tribunal
Superior deu a razón á
oposición municipal e
ordeou ao concello devolver
os cartas cobrados de máis,
que se estiman nun monto
total de 133 millóns de
pesetas. Mália que o alcalde
Manuel Cabezas (PP) tratou
de ignorar o fallo xudicial, a
presión cidadá e o temor a
un custo político importante
disuadiron a Cabezas, que
agora decidiu devolver os
cartas.+

unha manifestación
contra a peaxe de Rande

Apeonalización ereordenación do tráfico f~n que aconcesionária exixa arevisión do contrato
A imaxe dunha grua enganchando un automóbil mal estacionado xa no·n é tan frecuente
nas ruas de Pontevedra. A peonalización e a reordenación do
tráfico provocaron que os viciños gañaran espazos perdidos
e que os atascos e as dobres filas se reduciran. Até o ponto de
que a empresa proprietária da
grua dirixiuse ao concello para
queixarse da baixa de volume
de negócio. Tanto ~ os traballadores como o governo municipal
seguen considerando necesárias as gruas, pero todos recoñecen que en Pontevedra algo
está cambiando no tránsito rodado.

Oconcello de Ourense
cobrou de máis
no recibo do lixo

tigueira, Ourense e Pontevedra
convidan a utilizar para o Día
Europeu sen Coches. Na cidade
do Lérez xa o ensaiaron nos
dous últimos anos para coñecer
o que é viver unha xornada sen
os ruídos dos coches.
Un dos primeiros en percibir os
cámbios das accións emprendidas polo governo municipal pontevedrés é o proprietário de
A.J.M. Carballo, a concesionária
da grua. Xaquin Carballo Balboa
pediu ao concello unha revisión
do contrato co argumento de
que hai uns meses o servizo
nón é economicamente rendíbel
debido á progresiva peonalización e á redución do tránsito rodado. "Pasamos de enganchar
600 coches ao mes a uns 300 e
isto non chega para atender as
nóminas", di. Segundo o empresário, neste exercício está
perdendo vintecinco millóns de
pesetas respeito aos anteriores,
cuestión que non é compartida

por Vítor Pazos, secretário da
federación de transportes da
UGT, sindicato maioritário na
empresa. "Non está perdendo,
está deixando de gañar, que é
ben diferente ' , explica. Pazos
subliña que desde primeiros de
ano a grua retirou 3.200 coches
e cobrou 31 O enganches na rua.
Calcula este sindicalista que os
ingresos ascenderían a trinta millóns, aos qu~ haberia que restarlles uns 17 millóns de pesetas en nóminas. "O empresário
segue gañando ao redor de un
millón de pesetas ao mes'', di
Pazos.

Maior responsabilidade
De calquer xeito Vítor Pazos recoñece que o peche dalgunhas
ruas ao tráfico fixo descender
considerabelmente os engaches
por automóbiles mal estacionados. "Non irnos negar que actuacións como a peonalización
inciden na maior educación dos

condutores, pero de aí a dicer.
que a grua non é necesária vai
un mundo. El utilízao como excusa para agachar un conflito
que ten cos traballadores, aos
que non lle paga desde hai cinco anos as tres pagas estabelecidas polo convenio e non cumpre cos salários'', afirma Pazos.
O concelleiro de Tráfico Raimundo González, que se reuniu
con Xaquin Carballo o Martes
18, analisa cun ponto de vista
positivo as queixas da concesionária. "Os cidadáns son máis
responsábeis e respetuosos co
código de circulación", sinala.
González intenta chegar a un
acordo co empresário da grua
revisando as tarifas ou aumentándolle as ganancias. Ou sexa,
reducindo a aportación que de
cada enganche vai para o conce llo, até agora un 30% das
10.150 pesetas que ten que
abonar o infractor para recuperar o seu coche. +

A Plataforma Cidadá pala
Supresión da Peaxe de
Rande convocou a V
Marcha a Pé para o
Sábado 22 de Setembro. O
acto partirá da Xunqueira
de Moaña ás cinco da
tarde e concluirá na peaxe
de Rande. A mobilización
contará con pontos de
avituallamento e con
autobuses de balde para
transportar aos asistentes
de novo a Moaña. A
Plataforma demanda da
Xunta menos promesas e
que se cumpra o
compromiso de suprimir
esa peaxe. O acto
coincide co Dia sen
Carros, unha xornada
mund~láquesesuman

numerosas cidades e na
que se tratará de disuadir
a moitos automobilistas
para que deixen
estacionado o seu
veículo.+

Isaac Prado Villapol en
terceiro grao penitenciário
A falta de tres meses para
oumprir os 70 anos e
daquela ser excarcerado
por razóns de idade, o ex
alcalde do Vicedo, Isaac
Prado Villapol
(primeiramente rexedor polo
PP e posteriormente por
lndependentes polo Vicedo)
obtivo o terceiro grao
penitenciário, polo que
poderá sair do cárcere de
Bonxe en permisos de fin de
semana e mesmo durante o
dia, para regresar no serán
e pasar a noite na cadea.
Con outras causas
pendentes, Isaac Prado
cumpre unha condena de
dous anos e médio de
cárcere por un delito de
atentado, tras ameazar de
marte ao ex fiscal xefe da
Audiéncia de Lugo, Garcia
Calderón.+

Terror global,
seguridade global
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MANuELCAO

O ataque terrorista suicida, do 11 'de Setembro, contra in,
tereses simbólicos vitais do capitalismo mundial ubicados
nos EE UU foi un episódio sen precedentes na história da
Humanidade que dá paso a un período de inestabilidade de
consecuéncias imprevisíbeis. As leituras deste suceso nun
contexto de alta inseguridade e volatilidade son várias:
1.- A globalización non é só un fenómeno económico se~
nón que afecta a todos os aspectos da vida política, social e
cultural. Os modos de interacción no mundo de hoxe
abarcan diversos aspectos, requerindo un enfoque integral
moi alonxado das análises parciais que poden afectar a un
mercado, unha ideoloxia, unha relixión ou unha área xeo,
gráfica. Tanto os terroristas como as vítimas son de países
e culturas diferenciadas e só teñen en comun a vontade de
perténcia e de interacción nun mundo global que xa é
abarcábel, interactivo e modificábel pala acción daÍgunhas
das partes. Os conceptos de equilíbrio no económico e no
político e de convivéncia e toleráncia no eido social, cul,
rural e de crenzas han ser os peares nos que ten que asentar
unha sociedade mundial en paz. A criación de novas insti,
tucións multilaterais e multiétnicas, baseadas en princípios
mínimos que todos han respetar, devén en esencial e ur,
xente tarefa se non se quer entrar nunha estratéxia de con,
flito xeralizado de imposíbel solución militar.
2.- Nengun Estado ou poder multinacional ten xa o mono,
póllo da violéncia. A poténcia milltar dos EE UU é a maior
do planeta pero a sua utilización é difícil contra un inimigo
invisíbel, fuxidio e agachado na mente de calquer indivíduo
ou grupo de indivíduos que consideran que a sua vida terreal
é intercambiábel en situación avantaxosa por unha vida
eterna e santa no paraíso cerro da sua crenza relixiosa. A tec,
noloxia actual e a sociedade de masas fomece grandes e sin,
xelas posibilidades de facer moito dano con accións executa,
das por colectivos moi pequenos dispostos a perecer no in,
tento. Os mecanismos represivos de control do crime son
ineficaces e contraproducentes aquí pois só serven para
acrescentar as posibilidades de que novos membros se sumen
ao exército de destrutores suicidas potenciais suministránd°'
lles máis argumentos para a xenreira e para perfeizoar os me,
canismos que maximizarán a destrución allea, toda vez que
xa está descontada a destrución física própria. O sistema de
seguridade do mundo global estará ligado a un modelo de
convivéncia e coexisténcia tamén global, se quer ser efecti,
vo. As solucións parciais ou a instauración dun xendarme
planetário asentado nunha crenza, nunha verdade, nunha ét,
nia ou nunha cultura é unha estratéxia tentadora para alguns
axentes que se senten capaces e lexitimados por mandado di,
vino e por ser representantes do Ben frente ao Mal. Hai que
confiar na capacidade e influéncia dos grandes e pequenos
poderes económicos e comerciais multinacionais para desa,
consellar posíbeis aventuras custosas, antieconómicas e, se,
guramente, condeadas ao fracaso.

,,,

'E preciso dialogar, negociar e
construír un mundo vivíbel
entre todos os grupos políticos,
sociais, étnicos e relixiosos"

3.- Ninguén se pode impoñer aos demais por moito tempo,
impunemente e sen sofrer graves consecuéncias agora ou no
futuro. É preciso dialogar, negociar e construír un mundo vi,
víbel entre todos os grupos políticos, sociais, étnicos e reli,
xioso(eliminando os danos globais e minimizando os par,
ciais. E necesário buscar mecanismos, regras e institucións
para canalizar, dar saída e resolver os conflitos económicos,
sociais e culturais pero tamén haberá que impoñer os necesá,
rios castigos para os infractores, unha vez demostrada a comi,
sión de delitos contra os princípios básicos da convivéncia.
4.- No curto prazo, os EE UU forzarán unha intervención
frente ao terrorismo internacional persoalizado na figura
de Ben Laden para recuperar o orgullo ferido e restablecer
a confianza dos investidores mais, no medio prazo, a solu,
ción deberla ir por outras vias. •

A colleita da uva pendente do acordono sector.

Ainexisténcia dun marco regulador preocupa osector da produción

Os viticultores mobilízanse
pola baixa do prezo da uva
-0- ALOIA A. FEÁNS

A falta de acordo co Consello Regulador para garantir a
compra da uva e a fixación de prezos segue a definir a situación do sector ás portas da vendima. Os sindicatos encabezan concentracións en distintos lugares de Galiza para
que as adegas e a Administración senten a negociar con eles.
Rías Baíxas vén de iniciar a
tempada de vendima deste ano.
O Ribeíro comezará a vindeira
semana. Con pequenas variacións, derivadas das condicións
climatolóxicas, o tipo de viño
que se queira e a variedade das
uvas, as cinco Denominacións
de Orixe do país empezan este
mes a recolla da uva. A vendima faise, sen embargo, sen un
marco de prezos estábeis que
regule os custos da produción,
motivo de preocupación para os
viticultores.

Até o momento, o único antecedente dun marco regulador foi a
experiéncia do Ríbeíro, segundo
apunta Xosé Manuel Vilas, do
Sindicato Labrego Galego. Durante 12 anos, esta Denominación de Orixe viuse sostida por
un contrato homologado. Este
ano, sen embargo, as previsións
non apontan cara á renovación
deste contrato. O Sindicato Labrego encabeza unha série de
mobilizacións estes dias para
tentar acadar unha negociación
co Goberno e as adegas. Segundo Xose Manuel Vilas, até o
momento, as argumentacións
esgrimidas pola Administración
sinalan cara á non actuación. As
adegas, pala sua parte "alegan
que hai viño sen vender e unha
caída de prezos a nível mundial", afirma Vilas.

O problema de todo isto é que
os lab1egos saen perdendo. No
caso de Rías Baíxas, a uva baixou desde o pasado ano ao redor de 200 pts. por quilo. O técnico de agricultura de Unións
Labregas, Xoan Carlos Suárez
subliña que isto é debido a que
"o sector industrializado non
quere pagar máis dese prezo".
Neste sentido aponta que o aumento da produción deste ano
tamén leva parella un incremento da cualidade, o que non xustifica a baixada dos prezos. As
adegas son as que teñen o poder fáctico e é por este motivo
polo que os labregos consideran
necesárias as mobilizacións.
"Se non nos mobilizamos isto
pode levar a unha hecatombe",
senténcia Xoan Carlos Suárez.
Desde Unións Agrarias búscase
que todos os sectores leven beneficio e témese que este ano
sexa o primeiro que se poderia
cualificar como crítico para a
produción. Por este motivo organizaron, o 19 de Setembro,
unha concentración frente á
Xunta, co propósito de entre- ·
garlle a Fraga por escrito as
suas demandas. Neste escrito
expoñen "que os viticultores de
Galiza, a escasos dias da vendi m a, non ternos garantida a
compra da nasa produción e.
tampouco o prezo desta". Entre

as suas peticións consta a convocatóri a de mesas de negociación nas distintas Denominacións de Orixe, o acceso dos viticultores ás axudas comunitárias, a revisión do Rexistro Vitícola e o estímulo das relacións
interprofisionais no sector.
O Sindicato Labrego tamén vén
de mobilizarse o pasado dia 14
de Setembro frente ao Concello
de Cambados. Entre as suas
queixas está a escasa actuación
por parte da Administración. Segundo afirma Xosé Manuel Vilas,
"a Conselleria segue actuando
cegamente sen ter en conta as
dificultades do país". O vindeiro
Venres encabezarán outra concentración en Ourense para seguir coas demandas que a maioria do colectivo labrego secunda.
Dáse a circunstáncia de que a
presidenta do Consello regulador
de Rías Baíxas, Marisol Bueno, é
tamén a candidata do PP por
Pontevedra. O Consello regulad ar que preside celebrou recentemente unhas eleicións que
gañou amplamente o Sindicato
de Xóvenes Agricultores, segundo informa Xoan Carlos Suárez.
Foron unhas eleicións nas que o
PP puxo todo o seu empeño.
Xa na rua, os consumidores
quéixanse de ter que suportar
constantes subas no prezo dos
viñas galegas. Un aumento argumentado palas adegas como necesário, debido ao incremento da
calidade ou ben á escaseza da
produción. A pregunta é se este
ano seguirán subindo eses prezos e cal será o motivo.•
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The Economistvalora as perspectivas económicas lago dos ataques nos EE UU

Ocapitalismo· trata de evitar a recesión
Polo interese que ten para os
leitores de A Nosa Terra publicamos unha extensa análise
publicada o 18 de Setembro na
revista The Economist sobre
as perspe_c tivas da economia
mundial despois dos ataques
terroristas en Nova York e
Washington o 11 de Setembro.

lncertidume e longo

Pero é importante lembrar tres
causas. Primeiro, o grau extraordinário de incertidume que involucran as valorazóns económicas agora mesmo. lsto fai calquera esforzo de predición máis
difícil que usualmente. Segundo, a importáncia de distinguir
entre as respostas a curto prazo
e o impacto en termos máis longos. Moitos economistas preteren esperar até ver a evolución económica americana no
cuarto trimestre do ano.

Os prezos das accións-cairon
estrepitosamente en Wall Street
o 17 de Setembro, o primeiro
dia de operácións desde os ataques terroristas do. 11 de Setembro. A caída chegou a pesar
dos recortes da taxa de interese
en América e Europa. Será inevitábel unha recesión mundial?
Pero puido ter sido pior. Ese semella ser ·o· veredicto da maioria
dos comentaristas despois de
ver o desenvolvimento dos
acontecimentos odia da reabertura de Wall Street o 17 de SeU~mbro. A xornada tiña grande
importáncia simbólica: era un
signo ao mundo desa vitalidade
loitadora de Nova York, de que
América estaba esforzándose
por voltar á normalidade. Asi, á
vista do Promédio Industrial
Dow Janes e o de alta tecnoloxia Nasdaq caindo mais alá do
7% foi case tranquilizadora. (O
Standard and Poor 500 caia o
5%.). Ao tomar tomar en canta
que durante o crack de 1987 o
Dow caiu un 22%, o que acaba
de pasar foi modesto.
Pero ninguén sabe como evoluirá n os mercados durante os
próximos dias: ás incertidumes
anteriores súmase o que pasou
o 11 de Setembro. Pero xa está
claro que a ameaza de recesión, en América e ao redor do
mundo, é agora máis grande
que o 1O de Setembro.
Desde que os ataques tiveron
lugar buscouse calmar aos mer. cadas financeiros, e inxectar
tranquilidade a inversores e comerciantes. O 17 de Setembro,
a Reserva Federal cortou en
meio ponto a taxa de interese
antes da reabertura de Wall
Street, a oitava baixada desde o
princípio de ano. Unhas horas
despois, o Banco Central Europeu (BCE), que decidira un corte o 13 de Setembro, secundou
á FEO cun corte semellante. Os
bancos centrais de Suíza e Ca·nadá tamén baixaron as taxas,
e o Banco de Inglaterra seguiu a
liña (cun recorte dun cuarto de
ponto) o 18 de Setembro. Tamén o 18 de Setembro, o Banco
de Xapón baixou as taxas na
sua xuntanza de dous dias e
anunciou un corte na sua taxa
de interese a 0.1% (de 0.25%).
Pero o regreso á normalidade
será un lento proceso. Moitas
instituizóns foron afectadas polo
dano ás oficinas e comunicacións que deixou o derrubamento do World Trade Center e polo
número grande de vítimas. E os
inversores só están a comezar
agora a analisar as perspectivas
despois do ataque terrorista. As
empresas de vídeo-conferéncia
e as accións de empresas de
defensa estiveron a subir, por
exemplo, mentres que as accións de aerolíneas e de compañias de seguros son rexeitadas polo mercado. As accións
das aerolíneas americanas cai-

p~zo

E por último, pero se cadra
máis importante, pódese opinar
que o impacto económico dos
ataques terroristas poderia ser
relativamente pequeno no termo longo. Horst Kohler, o director xerente do Fondo Monetário
Internacional, díxoo nunha declaración o 12 de Setembro.
Outros economistas estiveron
de acordo. Pero o verdadeiro
impacto en parte depende do
que pase nas frontes política e
militar. En todo caso, os ataques terroristas serán culpados
inevitabelmente se América, seguída polo resto do mundo, entra en recesión.

Wall Street abriu despois de seis dias e perdeu un dez por canto.

ron en 40% o 17 de Setembro,
para reforzar as suas súplicas
de que o goberno as axude coa
crise financeira que enfrentan
agora.
Por suposto, o mercado global
de accións estivera a cair moito
tempo antes do 11 de Setembro, unha baixada que se acelerara nos dias imediatamente
anteriores aos ataques, e é
abando posíbel que sigan caindo máis abaixo nos próximos
dias. O 17 de Setembro, o Dow

Jones caiu en mais do 20% desde a sua crista. Este dado subliña a magnitude dos problemas
da economia norteamericana
que xa existian mesmo antes
dos eventos da semana pasada.
As enormes incertidumes a curto
prazo refléctense en toda a economia. Como reaxirán os consumidores americanos e os negócios aos eventos catastróficos?
Seguirán as persoas a voar como antes? As aerolíneas están
asumindo unha redución do tráfi-

. co, e cortaron os seus voos ao
redor do 20%. Seguirán os consumidores acudindo aos centros
comerciais? Algunh?S tendas xa
están a informar dunha caída a
curto prazo do seu volume de
negócio. Como se cobrirán as
empresas se a venda polo miudo
se redu9e por un período máis
longo? E a recesión agora inevitábel? As implicacións económicas destas perguntas son grandes e a forma en que América
responda terá consecuéncias importantes para o resto do mundo.

Futuro incerto
O despregue de arrogáncia de
moitós líderes europeus ªº comezar o ano substituiuse coa
preocupación sobre as perspectivas para zona do euro. 13
de Setembro, as cifras mostraron que a área do euro medrou
só 0.1 % no segundo trimestre
comparado co primeiro; e só
1.7% comparado cun ano atrás.
A actuación frouxa de Alemañafoi especialmente espantosa e
frustrante. Maura a panorama,
con perspectiva pequena dunha
mellara, e mentres o seu impacto a longo prazo pode ser relativamente modesto, os ataques
terroristas non fixeron nada para
axudar á confianza de inversores, empresas e consumidores.
Pero é posíbel que as respostas
políticas aos eventos en América poderian ter algun impacto
beneficioso na actividade económica. A resposta dos bancos
centrais do mundo foi veloz e os
cortes da taxa de interese o 17
de Setembro e 18 foron significativos.

a

o

En América, a ideá dos políticos
de aforrar o superávit do orzamento desapareceu lago do ataque terrorista. George Bush dixo

Wim Duisembregr, direita, foi en axucla da reserva federal, que dirixe Alan Greenspan.

que América responderá aos
ataques: e a perspectiva dun
gasto guvernamental máis alto,
que ordinariamente alarmaba
aos conservadores fiscais, inxectará diñeiro adicional nunha economia debilitada. O 17 de Setembro, Bush dixo que .tamén
preparou un pacote de estímulo
económico se iso tora necesário.

Por agora, toda a análise
económica é necesáriamente
especulativa. Ninguén poderia predicar os ataques en
Nova York e Washington -e o
seu costo tráxico en vistas
humanas. E ninguén pode
ainda predicer con certeza as
suas consecuéncias económicas.+

Nada disto vislumbra unha perspectiva global moi leda. De feito ,
as causas xa estaban moi mal
antes do 11 de Setembro. As
estatísticas mostraban unha má
marcha da economía norteamericana.
O 14 de Setembro, fixo-se pública a undécima caída consecutiva mensual da produción industrial en Agosto-a máis longa
desde 1960. A produción industrial caiu 4.8% no último ano ; e
o rendemento da alta tecnoloxia caiu 7 .2% nun ano. O consumidor americano mantivo a
economía a frote. Pero hai temores de que isto poda estar a
mudar. O 13 de Setembro, o
amplamente respeitado estudo
quincenal da Universidade de
Michigan mostraba que o sentimento do consumidor mostraba
altibaixos. Exprésase xa un un
dramático debilitamento da
confianza. Os dados suxiren
que os contribuintes comezaron a receber os seus cheques
da devolución de impostos en
Agosto e gastáronos. Cando a
confianza se debilita en Setembro, sen embargo, é posíbel
que máis persoas porán agora
o diñeiro no banco. Un estudo
que será publicado o 25 de Setembro tal vez ofereza o primeiro indicador fiábel que lle pasou á confianza do consumidor
despois dos ataques.
Ate agora, América evitara a recesión; un período prolongado
da debilidade do consumo poderia romper o equilíbrio. lso seria unha má notícia para unha
economia mundial cuxas perspectivas vense máis escuras
que o que se puido predicar fai
só un ano. A medra en Xapón, a
segunda economia do mundo,
se acortou grandemente no segundo cua,rto do ano. Outros
paises en Asia, a incluir Singapur e Taiwán, xa están en recesión: o derrubamento da demanda americana para a sua alta tecnoloxia de exportación petounos duro.•
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Non é a primeira vez que unha
pelexa na porta dunha discoteca remata cunha morte, ainda
que n este caso e segundo as
testemuñas presenciais, Ruben
Villar non discutiu co seu agresor senón que primeiro este teria agredido ao porteiro e, despois, tras cairlle un vaso de vidro na cabeza, ao mozo de
Gondomar. No pasado mes de
Abril fi i o mozo ourensán Xosé António A lvarado o que
morreu a caireladas <liante dos
seus amigos nas portas da discoteca Emporio, de Vigo, pechada desde aquela. Tras unha
discusión cun porteiro por entrar ou non no local, este perseguiu a Alvarado e matouno.
Está identificado pero deuse a
fuga. A confusión chega despois cando os próprios responsábeis da discoteca uduvidaban" que o agresor estivera
contratado ou non para exercer labouras de seguridade.

É neste ponto no que oo sindicatos maniféstanse publicamente alegando que moitas discotecas e pubs botan man de mat6ns
reclutados en xinásios cuxa preparación non ten nada que ver
coa doo vixilantes das empresas
privadas de seguridade . Ao
mesmo tempo láianse de que se
xulgue a todos os empregados
de seguridade do mesmo xeito.
No caso de Rubén Villar,
CCOO, CIG UGT e USO reiteran que na discoteca Ramallosa 2000 non traballaba nengun
persoal autorizado ou homologado polo ministério de Interior
para exercer profisionalmente
labouras de seguridade. +
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Viciños de Sárria contra
a queima de neumáticos
nunha cementeira

Os sin dicatos
contra a
seguridad e
privada ilegal
dos locais
n octurnos
Rubén Villar, de vinteun anos,
morreu ás portas da discoteca
Ramallosa 2000, en N igrán, o
Domingo 16 de Setembro a
raiz de catro puñaladas que recebeu por parte dun mozo que
xa ingresou en prisión. Ademais del, tamén resultou agredido o garda de seguridade da
sala. Pero os sindicatos unha
vez máis voltan a cuestionar a
legalidade do persoal que vixila
os locais de diversión. Nun comunicado conxunto, CCOO,
CIG, UGT e USO denúncian
o incumprimento xeralizado da
Leí de Seguridade Privada e,
indo máis alá, o pasotismo da
administración á hora de supervisar e dar solucións. Os representantes sindicais aseguran
que xa se reuniron co subdelegado do Governo en Pontevedra ecos responsábeis policiais
de Vigo, pero que non se ten
feíto nada ao respeito.
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Ao redor de douscentos vici- ·
ños manifestábanse o Xoves
13 de Setembro en Oural ,
Sárria, para protestar pota
intención de Cementos Cos·
mos de utilizar como
combustíbel a queima de
neumáticos. Os viciños protagonizaron unha marcha
encabezada por unha
pancarta na que se podia ler
"Cementos sen neumáticos".
Leuse un comunicado contra
a incineración de resíduos e
os seus efeitos contaminantes. Os manifestantes receberon un comunicado de
apoio do comité de empresa
da fábrica leonesa do grupo
Cimpor, proprietário da planta de Sárria. Entre os manifestantes, membros do comité da fábrica, da CIG,
CCOO, BNG e PSOE. +

Os an6militaristas
marcharon á Lama
Xogos como a dramatización dun ataque poden servir para entender o sen sentido da violéncia.

A.N.T.

Os profesores tentan explicar aos escolares oacontecido nos EE UU

'Piloto suicida', 'forza militar',
'islamismo': novo vocabulário nas aulas ·
-0. A. ESTÉVEZ

Os nenos de Nova York que se reincorporan ás escolas tras os
atentados nas torres xemelgas negan a morte. Están convencidos
de que non houbo vítimas, de que "as torres estaban baleiras a
aquela hora". Esta é un ha das reaccións máis significativas, provocada en boa parte polas explicacións da família. Como expoñerlles
que o número de mortos é incalculábel? Os profesores galegos
pola sua parte intentan explicar que unha resposta violenta é unha senrazón. Tarefa difícil nun mundo dividido "en bos e maos".
Ai nda non comezara o curso
impedir que vexan o que paescolar o Martes 11 de Setemsou", sinala Manuel Dios , coordenador do Seminario Galego
bro. Pero dous dias máis tarde
de Educación
milleiros de nenas galegas volpara a Paz. Cativo s de catre e
taban ás aulas;
cinco anos cheboa parte deles
OS Estados
prestaran atengaron o Xoves
Unidos son
16 aos coléxios
ción á televisión
con novas vocadurante a primoitas as
-blos como torres
meira media hoxemelgas , das
ra dos ataques
crianzas
que
que nen sequer
e despois da
coñecian a exisprimeira impreestán
tencia, ou terrosión abandoaconvencidas de rismo internaran. Outros inComo fatentaran resolque non houbo cional.
cerlles entender
ver dúvidas coa
unha violéncia
família nas cavítimas, que
dificilmente comsas. Ainda asi
afirman que nas prensíbel para os
nas aulas estaollas adultos?
ba moi recente
torres non habia "Hai diferentes
o ataql!e e alpercepcións seguns profesores
ninguén.
gundo a idade e
intentaron explia madurez dos
car a crianzas
alunas. Os ataque non pasan
ques foron vistos
dos doce anos
por nenos de caconceitos como
tre anos e por ra"violéncia", "pipaces de quince.
lotos suicidas",
Segundo ese ní"islamismo" ou
vel, hai que cla"forza militar".
rexar dúvidas para fuxir de pre"Non hai que
xuízos, estereotipos. Débese
restrinxir o que poden e non
ter en canta que as c~ianzas
poden ver os nenes. Entre oureproducen as opinións escoitras razóns, porque imposíbel

N

tadas na casa ou na televisión", sinala Dios, quen explica
que hai xogos e dinámicas para explicar o acontecido. A
dramatización por parte dos
alunes dos atentados pode
axudar a comprendelos, sinala. "Non se trata de facer grandes exposicións nen conferéncias, senón de estabelecer dinámicas palas que entandan
que existe -unha violéncia estrutural que alimenta as condutas suicidas, pala fame e a inxustiza. Non debemos adoctrinar senón facerlles entender
que esas expresións de Bush
como vivo ou morto non valen
para nada", comenta.

Xogos
para explicar a guerra

O ingreso do insubmiso
Luís Villaverde na prisión
da Lama e a orde de
prisión para Carlos
Sánchez Crestar motivaron
unha marcha que se celebrou o Domingo 16 de Setembro. O destino desta
manifestación foi o cárcere
da Lama. Villaverde foi detido ao final de Agosto e
ten que cumprir sete
meses de condea por
incumprir a pena de inabilitación por negarse a facer
o servizo militar, mentres
que Sánchez Crestar declarouse insubmiso hai dez
anos. Ambos receberon a
solidariedade dos antimilitaristas e doutras organizacións, como os CAF que
instaron a todo o estudantado a secundar os actos
de repulsa contra esta
situación e a apostar "pola
desmilitarización e o desarmamento, por unha convivéncia pacífica entre as
persoas e os povos en plena igualdade". +

Teas con flores naturais,
aportación de D aquela
na pasarela Gaudí
1

Non é tarefa sinxela explicar
un ambiente prebélico e un
inevitábel ataque indiscriminado contra outro país. Tampouco é doado respostar á cuestión de que papel teñen Galiza
e España neste conflito. "Avicíñanse tempos difíciles para a
educación para a paz e, tamén
para os educadores nacionalistas, xa que o nacionalismo é
un dos movimentos aos que se
aproveita para satanizar tras o
ataque", afirma Xesus R. Jares, profesor, pedagogo e un
dos promotores da Nova Escola Galega. "Como profesores
ternos que defender por imperativo legal e por convencimento os valores de solidariedade
e paz, para isto ternos técnicas
e xogos que nos axuden a que
os nenas non entendan o mundo como unha confrontación do
Islam con Ocidente", sinala
Manuel Dios.•

Carmen Pichel foi a encarregada de deseñar a nova colección da firma téxtil de Lalin D'aquela cuxa novidade
reside no uso da
acrescencia, unha técnica
desenvolvida pala empresa
mediante a que os tecidos
fúndense con flores naturais.
Para poñer no mercado est~
colección, que xa se
anticipara na feira de
Dusseldorf, a firma lalinense
escolleu a pasarela Gaudí
de Barcelona. O proceso de
estampado de flores naturais
nas teas é produto colaboración coa Universidade de
Santiago e permite que se
conserve a textura, cor e
cheira das flores de toxo,
cravos e rosas. •
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Titulado Naviegos, os outros arraianos, aborda ahistória dun caµdal ferido de marte

Os nacionalistas asturianos
polemizan acerca dun documental galego sobre o rio Návia
O feito de titularse Naviegos,
os outros arraianos e apresentarse en Návia o Dia da Nación
Asturiana foi o que levou ao
grupo nacionalista Andecha
Astur a realizar unha série de
actos de protesta contra un
documental da Televisión
Española en Galiza que abordaba a história do rio Návia.

Os vídeo recolle imoxes do rio ao seu paso por localidades galegas e asturianas. Na
ilustración, un dos seus fotogramas.

O documental, de noventa minutos e dirixido po Ovídio Fernández, sobretodo facia fincapé nos
encaros, a emigración que estes
provocarán e as colónias hippies
dos anos setenta, pero tamén reconstruia a história do rio através
da memória do seu director, nado en Návia de Suarna. Agás unha pequena introdución, o documental carecia dun narrador e
eran as testemuñas persoais dos
entrevistados quen ian conducindo o seu desenvolvimento. Case
todas as voces expresábanse en
gal_ego e tamén se incidia no feito de ser este rio a fronteira cultural e lingüística do galega, pero
non habia ánimo político expansionista, indicou o director.

tos institucionais, tamén protesAdemais, con anterioridade a fita
taban porque o título talaba de
exibírase en vários concellos asarraianos".
turianos, sen que se producisen
protestas. Ainda asi, a sua proO vídeo está previsto que se emixección en Návia o oito de Seta na segunda catembro -data que
dea da Televisión
coincidia ca Dia
Española pero ao
Nacional de Astúparecer a sua
rias- motivou acemisión, inicial-to s de protesta
Astur cualifica
mente tamén prepor parte da forza
vista no circuito
nacionalista Ana ex~bición
territorial da TVE
decha Astur, que
en Astúrias, quemesmo tratou de
do vídeo de
dou posposta sen
evitar a sua exibición. O director da
provocación do que se informase
das razóns que
tita lembrou que
expansionismo levaron a tomar
quen realizaron a
esta decisión.
protesta non viran
galeguista.
o vídeo até ese
A Andecha Astur
momento e que,
emitiu un comunina sua maioria,
cado que cualifirexeitaron estar
caba de "provocapresentes no seu
ción do expansiovisionado. "O que
nismo galeguista"
lles molestou -dia exibición do vídeo e de manipuxo Ovídio Fernández- foi que se
lación histórica e política o seu
celebrase o cito de Setembro,
contido, "tentando negar a astualgo que tamén nos prexudicou
rianidade cultural, histórica e polía nós porque era feriado e portica desaparte de Astúrias".+
que houbo que competir ces ac-

AAndecha

A Junta pon eivas ao ensino do galego no Bierzo
Mália manifestarse a favor, a
Junta de Castela-Leon está a
impedir o ensino do galega nos
centros escolares do Bierzo,
denunciou a organización Fala
Ceibe do Bierzo. Esta entidade
lembrou que en Abril de 2000
soubose dun proxecto de acord~para levar o galega ás escoJas do Bierzo pero que a Junta

agardou até o 18 de Xullo de
2001 para aprobar definitivamente o acorde e que introduciu numerosos trámites· que dificuldaban a solicitude de impartir galega nas aulas bercianas.
Segundo denúncia Fala Ceibe,
a Junta aproveitou os feitos de
que o acorde se aprobou na

época vacacional e de que os
trámites son moi complicados
para asegurar que non hai demanda de ensino de galega.
Sen embargo, a edición berciana do meio dixital Vieiras indicou que si existe demanda en
centros educativos de Carucedo, Ponte de Domingo Flórez e
Veiga de Valcarce. Fala Ceibe

tamén constatou a existéncia
desta demanda neste último
concello.
Do mesmo xeito, Vieiras tamén
informou de que a Comisión
. Mista paritária do Acordo de Co- ·
operación para implantar o ensino do galega no Bierzo apenas
funciona e que non se puxo en

marcha unha campaña informativa institucional para dar conta
da posibilidade de optar ao ensino do galega. Todo isto levou a
Fala Ceibe a desmentir a suposta falta de demanda de ensino de galega e a denunciar "a
discriminación educativa que
sofre a comunidade galega talante do Bierzo". •

Anova etapa do asociacionismo
viciñal exixe cámbios legais
A Confederación Galega de Asociacións de Viciños (CoGAVE) reclamou un cámbio radical na
normativa sobre asociacionismo
viciñal para a próxima lexislatura. O novo presidente, Xosé
Sánchez, saído da última asemblea, celebrada en Compostela o
pasado 7 de Setembro, manifestou o seu desexo de que este
movimento social amplie a sua
implantación en Galiza e asuma
o papel protagonista que ten
neutros lugares.
A Cogave comezou xa a traballar na recolleita de sinaturas para iniciar un proceso lexislativo
de iniciativa popular. O marco
de actuación legal das asociacións baséase en normas de
1964. Non están regulados os
nasos direitos nen o mellar modo que ternos para influírmos
nas decisións políticas.

Visita de Pérez Touriño a A Nosci Yerra. o candidato socialista departiu cos traba-

11adores de Promocións Culturais Galegas SA, aos que felicitou por celebrar esta semana a publicación do número mil do periódico, e lles explicou as suas propostas para potenciar os meios escritos en galega e a pluralidade informativa, despois de realizar un percorrido palas instalacións da
empresa. Na fotografia, EmJlio Pérez Touriño conversa codirector de A Nosa Terra, Afonso Eiré. •

Sánchez destacou que é preciso
fortalecer a estrutura da CoGAVE
para convertela nun instrumento
eficaz nas reclamacións viciñais.
"Hai seis anos, naceu esta organización para defender os direitos
dos cidadáns. Hoxendia, xa repre-

sentarnos o 90 por cento de todo
o movimento", explicou.
O novo presidente considera impresci ndíbel profundizar o seu
traballo no médio rural. "Até
agora, nas aldeas e vilas non se
forman asociacións de viciños
senón plataformas de afectados
que se forman nunha ou noutra
dirección pero que marren lego
de que se resolve o problema".
Xosé Sánchez manifestou o seu
desexo de que as asociacións poidan contar con asesoramento técnico que faga máis útiles e fluídas
as relacións coa política. "Precisamos persoas que coñezan a realidade e a posíbel solución aos problemas reais dos cidadáns."
A Cogave tamén desexa encam iñar as suas accións cara á
consecución dun marco que
permita o desenvolvimento de
políticas de participación cidadá.
"Arestora só o están realizando
en Cataluña, por própria iniciati- .
va política. Nós debemos exixir
que estea previsto nas leis e
que se use para beneficiar os vi~iñas.'', afirmou Sáncbez. •

,•
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Vera e Barrionuevo,

no banco polo caso
dos fundos reservados
O ex ministro do Interior
socialista José Barrionuevo
e o ex secretário de Estado
Rafael Vera, declaráronse
inocentes no caso que
investiga a apropriación
indebida dos fundos
reservados do Estado para
a loita anti ETA. De todos
os acusados neste caso, só
o ex director xeral de
Seguridade, Julián
Sancristóbal admitiu algun
dos cargos, ao tempo que
indicou que pretende
aclarar aqueles aspectos
"cos que non estou para
nada de acordo no xeito de
enfocar esta investigación".
Os feitos que se comezaron
a xulgar en Madrid o
pasado 19 de Setembro,
ocorreron entre 1982 e
1994, cando,
supostamente, os acusados
consentiron substraccións
de diñeiro das cantas do
tesauro público para
sufragar pagarilentos extra
aos seus subordinados.•

Á esquerda, Pilar Giménez-Reyna, Presidenta ele Gescartera. Á direita, Pilar Valiente, xa ex-responsábel da Comisión Nacional de Mercado de Valores.

Pilar Giménez-Reyna entra no cárcere lago de publicar oseu diário

Rato, enguedellado na trama de Gescartera
logo da demisión de Pilar Valiente
A demisión de Pilar Valiente como presidenta da Comisión
Nacional do Mercado de Valores (CNMV) mantén aberta a fenda das responsabilidades políticas polo caso Gescartera. O
ministro de Economia, Rodrigo Rato, tamén pode saír prexudicado, dada a confianza mostrada respecto á sua subordinada.
A presidenta da Comisión Nacíonal do Mercado de Valores,
Pilar Valiente , apresentou ·a
sua demisión o pasado Mércores , 19 de Setembro. Esta ren ú ncia foi a primeira consecuéncia das revelacións dun
diário persoal de Pilar Giménez-Reyna, presidenta de Gescartera e irmá do ex secretário
de Estado de Facenda, Enrique
Giménez-Reyna. A própria funcionári a entande a sua saída
coma "un exercício de responsabilidade" que toma para liberar o organismo do acoso ao
que estaba a ser sometido.
Curiosamente, a publicación do
diário de Giménez-Reyna provocou unha chúvia de pedimentos
de demisión de Valiente , pola
implicación desta na trama ilegal de Gescartera. Nas páxinas
do devandito dietário, a xa ex
presidenta da CNMV aparece
como responsábel de diferentes
favores e "sopros" que este organismo lle fixo chegar á empresa para facela beneficiária
en situacións pontuais da bolsa.
Valiente salientou na sua carta
de demisión a sua absoluta certeza en que as suas actuacións
foron en todos os casos as máis
axeitadas e totalmente legais.
"A miña honra profisional está a
salvo e voume coa conciéncia
moi tranquila", explicou. Estas
declaracións contrastan totalmente coas anotacións do diário} q_nd~ Q seu _nome qparece

várias veces vinculado con estrataxemas para librarse da fiscalización e incluso para tapar
os responsábeis da axéncia de
investimentos unha vez que saísen á luz pública os abusos cometidos.
Poucas horas despois desta demisión, a xuíz que instrue o caso na Audiéncia Nacional, Teresa Palacios, ordenou o ingreso
en prisión sen fianza de Pilar Giménez-Reyna , por un suposto
delito de estafa e apropriación
indebida. Este auto coincide coas reclamacións do fiscal anticorrupción Luís López e da maior
parte dos avogados da acusación, que temían unha fuga. Ao
encarceramento de GiménezReyna únese o de Antonio Camacho, proprietário de Gescartera, xa na cadea desde o pasado 16 de Xullo.
Unha vez que Valiente demitiu e
Giménez-Reyna está presa, todas as olladas da oposición
céntranse en Rodrigo Rato, vicepresidente do governo e máximo responsábel das finanzas
do país. A man direita de Aznar
volveu mostrar o seu apoio a
Valiente e pediu cordura entre a
clase política e xornalística denantes de facer xuízos de valor.
Rato afirmou que Valiente "é unha funcionária que tivo un comportamento correctísimo en todos os seus anos de carreira",
mostrando a sua lealdade "á de-

mocrácia e a España" en momentos tan delicados coma o
caso Filesa e outras investigacións relacionadas ca PSOE.
O vicepresidente salientou que
foi Valiente quen destapou o
asunto Gescartera e- que até
agora só se fixeron acusacións
políticas que proveñen dos socialistas, dando a entender que
desde este partido pouco se podía talar de corrupción sen caer
en "comparacións evidentes".
Contado, o ministro de Economia indicou que é lícito que a
oposición pida as cabezas dos
políticos que governan. "lso non
me escandaliza", afirmou.
En troques, outro dos seus defendidos noutrora, o ex secretário de Estado de Facenda, Enrique Giménez-Reyna, pasou á
categoria dos colaboradores
que o "decepcionaran". "Nen el
mesmo desminte as acusacións
sobre a sua colaboración no
fraude de Gescartera".

Oposición satisfeita
Totalme.nte diferente é a percepción do asunto desde a oposición. O portavoz parlamentário
do PSOE, Jesús Caldera, sinalou que Rodrigo Rato "é un responsábel directo" do dano que
Valiente fixo á frente da CNMV.
''Toda esa institución sofre agora as consecuéncias das suas
faltas. Esvaeceuse todo o seu
prestíxio por culpa dun governo
incapaz", destacou.
Caldera é partidário de procurar
todos os elos entre Valiente e
Rato neste asunto mais considerou que a sua responsabilida-

de política neste asunto queda
clara desde o momento no que
defendeu publicamente a sua
xestión e mantívoa no cargo pese a todo. O portavoz socialista
espera que a comisión .do Congreso que investiga o caso Gescartera teña agora maior liberdade para extraer responsabilidades políticas dos testemuños
de Cristóbal Montero, ministro
de Facenda, do próprio Rato e
do presidente do Governo, José
María Aznar.
Para o coordinador xeral de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, a demisión de Valiente confirma as piares expectativas sobre a actuación governamental
neste asunto. "O máis grave é
que a sua renúncia non chegase por un convencimento político e un desexo de solucionar o
problema, senón por un achegamento demasiado perigoso das
autoridades xudiciais."
Tamén Pedro Azpiazu, portavoz do PNV no Congreso, explicou que o governo queimou
todos os peóns da partida de
xadrez para salvagardar as
suas pezas de valor. "Queimaron a derradeira peza que lles
quedaba denantes de admitir
que os membros do governo
están implicados".
O deputado de CiU, Xavier
Trias, volveu defender que sexan os xuíces os que procuren
probas da implicación de funcionários públicos nas tramas criminais. "As comisións parlamentárias pouco poden facer porque
non estamos a talar de política,
senón de delincuéncia, e iso só
pertence á área da xustiza".~

Piqué non consentirá
a autodetenninación
de Gibraltar
O ministro de Asuntos
Exteriores español, Josep
Piqué, manifestou a sua
total disconformidade co
pedimento do governo
colonial gibraltareño de
exixir o recoñecimento do
seu direito de
autodeterminación. No
transcurso dunha
entrevista en Antena 3
Televisión, Piqué
manifestou a vontade do
seu governo de chegar a
un acordo con Gran
Bretaña para modificar o
actual estatuto da colónia
británica, pero subliñou o
seu desexo de que este
territórlo se Integre no
futuro no Estado español
sen nengun réxime
especial. O governo de
Londres ainda non se
manifestou sobre a sua
postura neste asunto pero
parece confiado en chegar
a un acordo con Aznar sen
facer unha "devolución"
efectiva de Gibraltar.+

A lgrexa recebe

médio billón de pesetas
do·Estado cada ano
As diferentes
administracións que
compoñen o Estado español
páganlle cada ano á lgrexa
Católica case médio billón
de pesetas, o que supón a
metade do orzamento que
ten a Xunta de Galiza.
Segundo unha información
do diário El País, o concerto
é especialmente lucrativo no
que respecta aos profesores
de relixión, dependentes da
cúria para o seu
nomeamento pero
beneficiários de pagamentos
públicos. Ademais, a
meirande parte deste diñeiro
_está exenta de tributos.•
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PP ePSOE afirman que éareedición de Lizarra eBatasuna que tratan de aniquilalos

201

IU, unha bandeira de diálogo no Governo Basco
gurando entre elas a das eleicións municipais.

-0- B. LAXE

A "grande obsesión" do lehendakari lbarretxe é " constituír
un povo libre e en paz". Con
estas palabras poderíase explicar a entrada de Javier Madrazo, o lider de EB-IU no Governo Basco. Entrada que deu
lugar a unha remodelación e
unha pequena crise entre o
PNV e mais EA, que puxou por
non perder poder e protagonismo. PP e PSOE, pola contra, criticaron o acorde afirmando que era a reedición do
Pacto de Lizarra, por máis que
EH considere que o que tratan
é de debilitar a sua formación.

"

..

Xa non se pode talar de "Governo
nacionalista" en Euskadi. A entrada de Izquierda Unida non só lle
permite a lbarretxe contar con
maioria e ao PNV e aos seus coaligados ter maioria nas comisións, senón dar un sinal de pluralidade e diálogo. Para lbarretxe
é unha mensaxe clara ao povo de
que vai entepoñer, sobre todas as
consideracións, a procura da paz.
O camiño que escolleu é o diálogo, segundo quer remarcar con
este acordo cunha forza estatal
como IU. Ao mesmo tempo, o Jehendakari quixo deixar patente o
respeito do novo Governo tanto
polo Estatuto como pola autodeterminación, as duas sensibilidades que coexistirán de aqui en
diante na sua composición.
Na oposición, a entrada de Ma-

Otegi ere que o novo Governo
non oferece solucións nen para
a resolución do conflito nen para
o reto europeo "nen para constituí r outra sociedade desde o
ponto de vista da esquerda". O
voceiro abertzale acusou ao
PNV de "ir desmontando pouco
a pouco o construído en 1998".
Para Otegi, o PNV e mais EA
abandonaron o "soberanismo".

Begoña Erra:zti, 'Juan José lbarretxe, Xabier Anallus e Javier Madrzo, após da sinatura do pacto de govemo.

drazo en Ajuria Enea non foi
tan ben acollida. Tanto PP coma PSOE talaron de "pagar favores " pola lealdade". Acusaron a Madrazo de venderse
"por nada" e de ser "acólito de
Arzalluz". Xa no plano máis político consideran que este acorde entre PNV-EA-IU o que fai é
"reeditar o Pacto de Lizarra.
Mayor Oreja criticou a Madrazo
por "entrar no governo e non

representar os nacionalistas".
Arnaldo Otegi, voceiro da Mesa
Nacional de Batasuna, mostrouse _plenamente convencido de
que un dos obxectivos do novo
governo é, "e non o dicimos
nós, senón que o dixo Llamazares (coordinador xeral de IU) intentar que morra a esquerda
abertzale. Non sabemos por
que, pero eren que estando IU

:1 Un pacifista en Aiuria Enea
1
1
1

1

O novo conselleiro de Vivenda e
Asuntos sociais, Javier Madrazo,
é un político xestado nos movimentos pacifistas, ao que estivo
vinculado desde as orixes. Procedente dos grupos cristiáns de

base (HOAC) foi portavoz de
Xesto pola Paz e Bakea Orain.
Igualmente colaborou con outros
colectivos sociais, declarándose
obxector de conciéncia cando este direito non estaba legalizado.

Este profe~or de instituto de
Filosofia e Etica, nado en Santander en 1960, pero criado
desde meniño en Silbo, comezou a sua andaina política e
1986, afiliándose ao Partido

no Governo as posicións políticas de Batasuna serán máis febles", concluiu Otegi.
Otegi pensa que esta estratéxia
do PNV "tende a pórlle unha
ponte de prata" ao PSE-EE para que "algun dia entre no governo". O dirixente abertzale
mostrouse convencido de que a
estratéxia de debilitamento da
sua formación ten xa datas, fi-

Comunista de Euskadi, cando
estaba en plena desfeita. Ao
mesmo tempo, claro está, entra en Izquierda Unida. Desde
1995 é coordinador desta formación.+
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Estas declaracións semellan que
a Batasuna tamén lle doeu o
acordo con IU. Por unha parte o
governo recolle unha pátina de
esquerdas (IU despútalle votos
da Batasuna neste campo) que
os abertzales tentaron monopolizar. Por outra banda, o papel de
Batasuna no Parlamento voltase
insignificante pois lbarretxe xa
non necesita pactar con eles para sacar nengun acordo no pleno. a sua posición política institucional, despois de perder a
metade dos deputados , queda
moi debilitada. e mais pode quedar nas eleiccións municipais se,
como teme Otegi, se produce un
pacto para impedir que Batasuna governe nos concellos.

A primeira crise
A incorporación de IU ao Governo Basco levou consigo a
primeira crise. Non só provocou
un baile de carteiras para facerlle acomodo a Madraza en Ajuria Enea, asumindo a carteira
de Vivencia e Asuntos Sociais.
EA quixo reestruturar a sua
área de xestión. Non houbo novidade a respeito do nome de
conselleiros. Angeles lztueta tomou posesión do Departamento
de Educación, mentres que Joseba Azkárraga facia o próprio
con Xustiza e Sabin lntxaurraga
do departamento de Médio Ambiente. Ao trasladar as competéncias de Augas e Espácios
Naturais a este departamento
tamén tiveron que xurar os seus
cárregos aos conselleiros dos
departamentos (rexidos polo
PNV) aos que lle substraeron
esas competéncias: Transportes e Agricultura.
A remodelación nas carteiras de
EA semella que foron feítas en
funcións dos equilíbrios internos
do partido. EA pretende que Joseba Azkárraga teña "un respaldo especial", para que se converta no "referente" de EA no Governo. Gorka Knorr acusa o PNV de
non xogar limpo durante as negociacións con IU. Pero o presidente lbarretxe afirma que ''todo se
levou de acordo coas direccións
dos partidos integrantes".
Se en Ea existen algunhas diferéncias internas, tamén se manifestaron en IU. Un sector non só
critica que Madrazo seña conselleiro, senón que siga ostentando
o cárrego de coordinador de EB1U e o escano de deputado. En
Madrid tampouco non gustou nada a decisión de Madraza, tomada antes de que os órganos estatais de IU se pronunciasen sobre
a decisión de entrar en Ajuria
Enea. Menos ainda lle gustou a
Zapatero que olla como o s-eu
partido pode saír debilitado en
Euskadi, resucitando unha moribunda Izquierda Unida. •
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Sementar ódio
Estaba fronte á tv o Martes, 11
de SeteíTlbro, e non daba crédito aos meus olios. Pensei que
o que estaba presenciando era
unha broma de mal gusto, ou
unha película de ciencia-ficción
tipicamente USA. Pero non estaba soñando, estaba vendo en
directo como dous avións se
estrelaban contra as Terres Xém eas de Nova York , e estas
derrubábanse coma un castelo
de naipes.

_

Hermo

·

~

O que pasou hai unha semana
nos EE UU é unha consecuéncia da intransixéncia da política
norteamericana en Oriente Próximo, baseada no imperialismo
e nos intereses económicos .
Que ninguén se leve a enganos, non estou xustificando un
acto terrorista que matou a milleiros de persoas inocentes, só
constato unha realidade. Humanamente talando o que
aconteceu o pasado Martes é
inexplicábel , pero histórica e
politicamente talando ten os
seus fundamentos.
Os problemas de Oriente Próximo veñen de lonxe, pero se nos
retrotraemos á Primeira Guerra
Mundial, coa caída do lmpério
Otomano , a colon ización dos
países árabes pelas poténcias
europeas -sobre todo Fráncia e
Gran Bretaña-, lego , a
sua independéncia , e o Os Estados
conflito árabeisraelita -agu- Unidos de
dizado desde América recollen
a partición de
Palestina por oque estiveron
Nacións Uni- sementando
das en 1947-,
entenderemos durante moltos
mellor este foanos: rancor,
co quente do
planeta.
maldadee
Os EE UU hipocresia
sempre praticaron no Próximo Oriente
unha política
interesada. Lembrar no conflito
árabe-israelita as intervencións
de Estados Unidos , especialmente na Guerra dos 6 Dias de
1967 e na Guerra do Yom Kipur
de 1973, nas que se vinculaba a
búsqueda da paz aos intereses
políticos e económicos dos norteamericanos. Esta actitude interesada continuou até a actualidade coa axuda armamentística a Israel por parte dos EE UU,
axudando aos sionistas a ocupar território palestino, e provocando centos de mortos nos territórios ocupados por Israel. E
que dicer da guerra do Golfo e
tantos outros conflitos nos que
só interveñen os Estados Uni-.
dos cando ven perigar as suas
posicións estratéxicas ou intereses económicos.
Agora os culpábeis da acción
terrorista son os talibáns, porque agachan ao terrorista Ben
Laden; un terrorista que traba- ·
llou para a CIA norteamericana
cando as tropas soviéticas invadiron Afganistán. O réxime talibán é despreciábel, pero hai
que lembrar aos que non teñen
memoria histórica, que foi un réxime criado polos Estados Unidos, Pakistán e Arabia Saudita,
para intentar pacificar a guerra
civil de Afganistán despois da

unha vida adicada a nós, en Arzua, Manuel Ceruelo (Medalla
do Mérito ao Traballo do Concello de Santiago), natural da parróquia de Lema, recordábanos
a persoa do que tora alcalde de
Arzua pala Frente Popular no
36, Juan Vidal, un home que lle
facia escala á rapazada en Guldris sen cobrar un pataco, naquelas noites de inverno que
non paraban nen os cans, un
home honesto e desinteresado
que a barbárie do bando nacional tamén segou a sua vida.
Ceruelo pedíanos unha homenaxe para este viciño, alcalde e
ensinante insigne, exemplo para
os nasos tillos. Pala dignidade
do naso pavo, e sen rancor, temosque recuperar para a história da nasa comarca e de Galiza
a memória deste home exempiar. É de xustiza. +
CELSO

A.
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Sin Laden? Por
que Bin? Ben é
voz comun nas
línguas semíticas
P.ara significar filio
· de, coma Ben
Bella, Ben lusuf.
A UPI usa Bin
porque é a
pronúncia inglesa
de Ben, de cando
ben facia os
cursos da CIA.

MAGARIÑOS COSTAS

PREsJDENTE DA ASOCIACIÓN
.ANXEL CASAL DE ARzuA

Tarde e mal

retirada soviética de 1989, e dese xeito construir un oleoduto
desde Turcmenistán ata Paquistán, cruzando Afganistán. Oleoduto que seria construído por
unha empresa norteamericana
para paliar a crise do petróleo.

branzas, de sentidos recordos.

No fatídico Agosto do 1936 moitos homes e mulleres de conduta exemplar, persoas que adicaron a sua vida ao benestar e
progreso do seu povo, persoas
que brindaron o seu escaso
Resulta triste dicilo, pero os Es- . tempo libre á educación dos
tados Unidos de América recoseus viciños sen recursos, xente
llen o que estiveron sementando
que procurou o despegue ecodurante moitos ahos: rancor,
nómico da Galiza, viren tronzado o seu alento .pola barbárie
maldade e hipocresia. Agora, en
lugar de facer exame de
irracional da intransixéncia e a
conciéncia e intentar mudar unperversión imoral do bando naha política que provoca o que vicional dirixido polo xeneral Franmos o Martes na televisión, os
co, que se rebelou contra o Goestadounidentes fabrican banverno republicano elixido demodeiras e cultivan un patriotismo
craticamente polo povo.
ridículo e un ódio anti-árabe absurdo e racista, coma se os
Os homes dámoslles o nome
bons foran os ocidentais crisdalgunhas destas per·soas de
tiáns e os terroristas todos os
mérito ás nosas ruas, as nasas
musulmáns.
asociacións, os nosos institutos,
etc ... , en recoñecemento do seu
O fundamentalismo é algo casi
labor social a
natural en sociedades onde preprol dunha codomina a ignorancia e a pobremunidade con
za, e non erradicaremos esta lamáis benestar Debemos
e progreso.
cra se seguimos utilizando con
lembrar aJuan
estes países unha política de
explotación dos seus recursos
Pero
ade- Vidal, que fara
naturais, e incentivando conflimais, deste
tos bélicos segundo conveñan
recoñecemen- alcalde de Arzua
ou non aos intereses das poténto público, o pola Frente
cias do primeiro mundo.
relembrar a figura destas Popular no 36,
Asi pois, non me extraña demapersoas relesiado o que .sucedeu o dia 11 de
vantes é un un home que lle
Setembro, e apesar do execráexemplo ético facia escola á
para as novas
bel da acción terrorista, que matou a milleiros de inocentes, non
xeracións, pa- rapazada en
se pode semiar ódio e pretender
ra a nosa xen- Guldrissen
te. Son persorecoller outra causa. Está claro
as que ere- cobrar un
que simplesmente coas venganmos referente pataco.
zas non se vai cambiar nada, e
do que debeque o 11 de Setembro de 2001
ríamos ser e
cambiou o rumo da Historia.•
facer. xentes
que adicaron
XoAN F. PÉREZ ARGIBAY
(HISTORIADOR)
a SU? vida á cultura galega como Anxel Casal, á organización
das causas deste país coma
Alexandre Bóveda, etc ... Vidas
exemp'lares que, sen lugar a dúvida, se a nasa xente nova imita
,,.
no seu tesón e desprendemento
material, a nosa terra non terá
nengun medo ao futuro.
Pasou o mes de Agosto, tempo de festas na nasa terra, de
Hai pouco no acto Ánxel Casal;
ledícia, pero tamén de relem-

Aquel alcalde
arzuan

Os reis do mundo comezan a sofrer nas suas próprias carnes a
mesma barbárie pola que pasaron outrora vietnamitas, iraquianos, líbios, palestinianos, iugoslavos e todo aquel que se veu envolto nun dos cenários nos que se
contradiciron os intereses estadounidenses. Non quero dicer
con isto que xustifique este tipo
de accións xenocidas, simplesmente quera convidar á humanidade (desenvolvida e privilexiada)
á reflexión; Por que participamos
nós nunha guerra no Golfo Pérsico? Non tiñamos o petróleo a bon
prezo? Ah!. .. é verdade, nas guerras non se fala de terrorismo,
ainda que se asasinaran deceas
de milleiros de civis, martes das
que non puidemos chorar grácias
á obxectiva información da CNN.
Estou farto de que os que condean o terrorismo publicamente enchan de cartas aos seus exércitos... Para solucionar os problemas pacíficamente? Convido a todo o mundo a desconfiar dos presuntos "herois" que nos governan
e a atapar saídas verdadeiramente pacíficas aos problemas que
padecemos.+
DAVID GUERRERO GóMEZ

NANTES (FRANZA)

Sindicalismo
nacionalista /
nacionalismo
político
Na realidade política e social de
Galiza, precipítanse diariamente
acontecementos que nos indican
un retroceso imparábel da nosa
estrutura económica (agro, mar),
unha dependéncia cada vez
maior do capitalismo global (empresas públicas privatizadas,
empresas privadas galegas vendidas ao capital extranxeiro) e
unha agresividade do sistema
construida sobre bases lexislativas contra a base traballadora,
provocando unha indefensión
sen precedentes nas relacións
laborais concluintes nas cifras
de precariedade, nos accidentes
de ·traballo, nos empregos sen
contrato, na redución das prestacións sociais e de desemprego, no acoso da Sanidade Públi-

t

Nós debemos
dicer Ben Laden,
ainda que
corramos o risco
de non ser ben
entendidos.

Ariel Sharon
celebra o
dezanove
aniversário da
masacre que el
mesmo dirixira
contra dos
campamentos
palestinianos de
Sabra e Chatila
(tres mil mortos
nun foxo sen
lápida), lanzando
os tanques sobre
os rapaces dos
ti rabo las.

Aproveitando
a comoción do
mundo, Sharon

e·

1 manda torturar
(

: con descargas
1 eléctricas aos
1 cativos das
pedras.
Denúnciao
Joseph Algazi no
xornal Haa 'retz
de Tel Aviv. Pero
Sharon non é do
império do mal.

:
1
1

:
1

:

Carlos Casares
evita as crónicas
da actualidade na
prensa galega.
Ese re be: "Leo os
periodicos
suecos para
seguir a
información dos
atentados".

1
1

Será se cadra un
xornalismo en
exceso intenso
para o autor de
Deus sentado nun
sillón azul? Nun
comentário á
beira de don
1 Carlos, outro
comentarista e
ex-xuiz deita un
xacto de luz sobre
o estado do
mundo con esta
aguda senténcia:
"A situación é
agora
notoriamente
complexa". E
Lago?
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ca e das Mútuas na l.T. no incumprimento retórico e desafiante nas empresas dos dereitos laborais (xornada, salários e exercício de Folga), nas reformas laborais ininterrompidas, na involución que se pretende para a
negociación dos Convénios, etc.
A maiores na CIG convivimos
cunha realidade máis conmovedora e abafante, unha bafarada
de capitalismo contemporáneo
que inunda o Planeta de pobreza, onde o neoliberalismo no
seu templo e escaparate, na Europa occidental, mostrános a
sua arte e eséncia, o trato aos
inmigrantes, a realidade dos retornados galegas e dos seus tillos, é dicer o mellar das virtudes nos lugares de maior riqueza. Unhas circunstáncias que ao
sindicalismo de clase infúndenos raiba e ánimo de rebelión.
A resisténcia a este caos pasa
no noso País pola loita soberanista e unha política de esquerdas. Pero estabelecer un ámbito
de competéncias políticas. por
moito alcance e independéncia
que teña, non remata cos conflitos de clase. Esta segue tendo
vixéncia, e continua senda a
dialéctica dos povos e da loita
de clases o que debe provocar
os cámbios.

declara a importáncia do acto.
Foi, con toda seguridade, amanifestación de identidade e de
clase máis pronunciada de nacionalismo galega en moitísimo
tempo. Poderase relativizar esta
apreciación segundo os lugares
onde se discuta, pero o que nos
decepcionou aos militantes do
sindicalismo
nacionalista,
foron os titubeos e falla Empezamos a
de compromiso do na- estar cansos os
cionalismo
sindicalistas
político como
organización, nacionalistas de
as auséncias
máis destaca- xustificar
das no dia da demasiado a
folga, e o re•d t
plegue vol un- m1u oan eos
tario no posi- nosos afiliados,
cionamento e os excesos de
valoración
deste dia, en govemabilidade
definitiva un posibilista e
siléncio e autismo político "razonábel"
conscente,
que contrastou por outra
banda coa participación activa
de numerosos militantes. Alguns
deles vítimas e lesionados da
violéncia policial.

Unha acreditación deste feito, e
constatación dunha convulsión
no mundo do traballo e especialmente na Galiza, foron os conflito s de Monbus, de Sintel, do
transporte na Coruña, do 061,
das Auxiliares do Naval tanto en
Pontevedra como en Ferrol, do
GEA, etc, En todos a CIG tivo un
papel significativo e respondeu
proporcionalmente á necesidade
de cada un dos conflitos.

Pero o máis grave nesta especie de paréntese de levitación
trascendental comprobámolo o
Dia da Pátria Galega. A dirección do nacionalismo político
considerou que o contido do discurso para ese dia poderia condensar en 45 minutos a história
e a actualidade dos nacionalismos na Península, pero omitiuse unha referéncia sequer breve
sobre a folga do dia 15 celebrada un mes e médio antes.

Nesta disciplina de resisténcia,
o sindicalismo nacionalista promoveu e capitalizou a Folga Xeral do dia 15 de Xuño. O feito de
que unicamente no noso País
contestásemos a unha política
do Estado español e antiobreira,

Preocúpanos aos sindicalistas
esta dese desmedida de "responsabilidade política", esta espécie de conciliación no capítulo
de clases a un sistema que non
aterece concesións nen trégua
ao nacionalismo. Preocúpanos

que estén tan preocupados en
fecundar e facer creíbel unha liña de moderación e que a maiores, nos carteis preeleitorais,
con certo arte prestidixitador, se
converte a estrela vermella nunha transparéncia branca apenas
perceptíbel, desgarrada da sua
forma e simboloxia.
Amais de preocupados, empezamos a estar cansos os sindicalistas nacionalistas de xustificar demasiado a miudo ante os
nosos afiliados, os excesos de
governabilidade posibilista e "razonábel" que practicamos nalguns concellos. A política de luva branca, luminosa e cuasi reverencial cos representantes
empresariais, mentres se amasa
recurrentemente unha desídia e
mal de altura cos sindicalistas.
Costa entender como a procesión do Cristo de Vigo, pode ser
"o movimento cultural mais importante da cidade" e que estas
palabras procedan do máximo
representante nacionalista nela;
cando a cultura do País e a das
suas máximas figuras (Ano Castelao) pase inadvertido e con
máis pena que gloria.
Semella prestárselle mellor disposición aos conflitos divinos
que os terreais, e nunha sorte
de "redención ideolóxica" e con
excesiva veemencia ampáranse
no de "governamos para todos",
"polo ben da cidadania'', para
xustificar as nosas próprias contradicións. Asi, xa non se resgata nen se intenta recuperar os
servizos públicos privatizados, e
mesmo ·nos sentimos autorizados para privatizar o que antes
era público ou os novos servizos creados.
Entendo que non seria xusto
non recoñecer que a administración de poder por parte do nacionalismo nos Concellos, está
implicando unha práctica de gove rn o honrada. Que se dan
avances importantes na socialización de servizos, transporte

público, comedores escolares,
prevaléncia a entidades menores, sociais e deportivas, atención a mocidade, etc., pero non
abonda cos detalles cando o
Mundo está dirixido no conflito
social. Nesta dirección, o nacionalismo político parace andar
en sentido contrárió. Este debate tén que producirse.•
ANTOLIN ALCANTARA

Non quera ser
escocés
É aberrante senhores o que estou a ver en cada unha das romerías ás que asisto, unha gaita
galega desaparecida e substituida por unha gaita marcial ao estilo escocés é abraiante como o
pavo non se percata distes
acontecementos, e non pelea
por acabar con este tipo de situacións que suceden a cotio na
nosa nazón.
Nós merecemos unha cultura
própria, aquela que posuimos
durante moitos séculos, e non
unha cultura tirada das películas
e das superproducións como
Braveheart. Xa que agora, aparte de espanholizarnos, nos queren escocesar, cal será o seguinte paso?
Non sei aonde iremos a parar,
sobretodo porque isto é promovido polas institucións autonómicas que representan ao povo.
Unhas gaitas mudadas pelas
escocesas, ao igual que os traxes, os pasos e a apresentazón
dos respectivos grupos ou bandas,... xa non falo da percusión,
que perdeu a sua orixe artesá.
Diganlle a Saltar e companhia
que se deixen de lérias e promov§ln o que de verdade é naso. E mais, que non cámbien os
ritmos galegas polos escoceses ... Saúde a pátria. •
ELOY GESTO
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De que diñeiro
negro falan se
nós non pagamos
impostas?",
pergunta un
bispo. Na
escuridade de
Gescartera nunca
as finanzas do
Concordato foron
tan claras.+
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Serrogüetto son Anxo Pintos (gaitas, umfona, saxo soprano, flauta de pico, violin e piano), Isaac Palacin (percusión e bateria), Santiago Cribeiro (acordeón, teclados e piano)
Quim Fariña (violin) Quico Comesaña (bouzoulci e aJ'PCI céltica) Guillenno Femández: (guitarra acústica e baillo eléctrico) e Guadi Galego (voz:, percusión e gaita). Voz Noticias
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os moitos nomes
últimos dias, o dunha muller:
Barbara Lee, "demócrata
californiana de cincuenta e cinco
anos, progresista, de raza negra e
filla de militar" segundo a prensa.
Foi a única congresista, de 4 21, que
na Cámara de Representantes
norteamericana votou en contra da
declaración de guerra a ese inimigo
difuso que atentou contra as Torres
Xémeas e o Pentágono. Un inimigo
ao que lle colocan o rosto de Bin
Laden e que se ramifica en
múltiplos países co Islam como
elemento comun e nunha
amalgama de grupos terroristas. No
Senado o voto favorábel foi
unánime.

A

e conta coa colaborcición de George Rousse
-0- PAULA BERGANTIÑOS

Integrar música e outras artes nun mesmo produto é a idea que
inspira o terceiro disco de Berrogüetto. Para conseguilo procuraron a colaboración do parisino George Rousse. Con el desprázaronse até o complexo histórico-artístico de Sargadelos, en
Cervo, e participaron dun proceso criativo do que dará conta
o seu novo traballo. Santiago Cribeiro e Quim Farinha, dous
dos seus compoñentes, cóntannos en que consiste a proposta.
Hepta é un proxecto multimeia e
a co laboración con Ge rge
Rousse na ce a raíz da exposición que o arti ta, coñecido pola
reinterpretación de espazos en
ru(nas ou en vias de selo, realizou no CGAC a finais do ano
pasado. "Yin a mostra e surprendeume ba tante. Ocorréuseme a
idea de que seria alucinante que
fixeramos algo en comun. Puxém o nos en contacto con el e
aceitou encantado porque gostou do proxecto, da proposta de
intentar incorporar figuras humanas no seu traballo, algo que
nunca fixera", conta Quim Farinha. Pero para o grupo tamén
era importante o lugar. "Estivemos buscando por toda Galiza e
ao final dimos con Sargadelos.
Pareceunos interesente polo que
representa, o florecimento no século XX dunha indústria renovada", engade Santiago Cribeiro.

sete en latin. "E un número máxico. Hai sete notas, Rousse utiliza sete cores, somos sete músicos, traballamos sete dias con el
e no dia sete do mes sete ás sete
da tarde, fixemos a apresentación", explica Santiago Cribeiro.

O disco sairá a primeiros de Decembro e o grupo ainda traballa
no formato e nos diferentes soportes que vai utilizar. Non des,
cartan a posibilidade de incluir
unha pista con CD-Rom e un
pequeno vídeo de como se fixeron as fotografías. Hepta significa

Un son próprio

E que poden adiantar do fundamental, os novos temas? "Até
que non os escoite rematados
non me atrevería a dicer nada",
di Quim Farinha. "É Berrogüet,
to", aponta o seu compañeiro para logo engadir que "o grupo ten
un son suficientemente definido.
Evidentemente, non somos os
mesmos que hai dous anos, evolucionamos, pero a xente identifica a nosa música". "En calquer
caso -aclaran- é o público o que
ten que opinar despois de escoitarnos. Nós estamos metidos no
allo e definir a música dun mesmo é moi complicado" ..

O segredo da sua música, "se é
que existe algun", radicaría segundo Santiago Cribeiro en
"ter claro de onde vimos e o
que somos. Partir da nosa músi,
ca tradicional pero cun trata-

mento contemporáneo. Outra
xente tamén o fai, pero supoño
que, a iso, únese a maneira que
ternos de traballar. Un de nós
pode ter a idea para un tema,
pero o arranxo final faise entre
todos, todos aportamos algo".
"lnfluen tamén reférencias a
outras músicas que escoitamos
-sinala Quim Farinha. Compor
unha música galega, cen por
cen, pechada ao exterior, hoxe
é imposíbel".
Van xa algo máis de seis anos, e·
dous discos -Naviculária (1996)
e Viaxe por Urticária (1999)desde que na Primavera de
1995, seis músicos cunha dilata,
da traxectória musical e experiéncia neutras formacións, confluían en Berrogüetto. Desde entón gañáronse o recoñecimento
da crítica internacional, emprederon várias xiras dentro e fora
do país e convertíronse nun dos
máis importantes referentes da
nosa música. ''Neste tempo cambiou sobretodo o feíto de que
agora somos profisionais", comenta Santiago Cribeiro. lsto
permítelles "viver do que nós
gosta" e "estar moito máis centrados na nosa música", ademais
de viaxar e coñecer outras culturas e os seus sons.
Co segundo disco producíase a
incorporación de Guadi Galega
e non hai moito montaron o
seu próprio estúdio de gravación en Caldas de Reís, onde
están a piques de rematar este
terceiro disco do que ainda non

se coñece o título. "O estúdio
dache unha liberdade enorme á
hora de traballar. Non estás
pendente de horários, presións .. . Ao ser tamén local de
ensaio podes facer unha preprodución, escoitala e ir cambiando o tema sobre a marcha,
é outro sistema;', explica Quim
Farinha. Xa barallaron a posibilidade de gravar cunha multinacional, pero finalmente, e segundo dá conta o músico "optamos por volver a renovar con
BOA porque nos fixeron unha
oferta máis que interesante e,
como se soe dicer, máis val ser
cabeza de rato que cola de león".

de Lee é a voz da razón.
Frente a un Bush convertido en
"sheriff' mundial que fala en termos
de loita entre o Ben e o Mal, entre
o mundo livre e os covardes
terroristas fillos de culturas
fanáticas, case intrínsecamente
·perversas, Barbara Lee explica que
non se podé dar "unha reazón
unidimensional a un problema
multidimensional", que hai que
evitar a caída "nunha espiral fora de
control". Xa antes fora ela a única
en votar en contra dos bombardeos
sobre Sérvia no 1999. Os feítos e as
suas consecuéncias deron-lle a
razón. Mais pouco importa esta
cando o presidente da poténcia que
decide sobre o planeta recorre ao
vello Oeste recriado por Hollywood
e resgata o "Busca-se. Vivo ou
morto". Poderia resultar ridículo se
non fose terrível.

~mentários

ouvidos na rua o
mesmo 11 de setembro: o dun rapaz
que di "case espero a ver a película";
os dos que, <liante das informacións
iniciais que atribuen o ataque a
grupos radicais palestinos exclaman
"Pobres palestinos! Van desaparecer
do mapa". Non se trata de antiamericanismo elementar nen de
insensibilidade perante a dor; é a
intuizón de que os estadounidenses
non van suportar que o filme de
destruizón con perfeita coreografía
se tinxa de sangue real e próprio,
sen que haxa un heroi que evite a
catástrofe. Moito menos suportável
todo cando o inimigo non é outra
super-poténcia: ataca desde o
mundo dos párias. E talvez fai
reviver os vellos fantasmas do
Vietnam, a humillazón da derrota.
Por iso aquí, en tanto a TV repite
obsesivamente o que parecen
efeitos especiais mais é real, con
escamoteo das vítimas para evitar a
desmoralización e as consignas de
Bush multiplicadas, a xente do
comun agarda e teme unha resposta
que non será a da razón, senón a do
orgullo ferido.

A conversa remata cunha reflexión sobre o directo, un aspecto
ao que Berrogüetto concede
moita importáncia, e que é, en
boa medida, clave do seu éxito.
"Un grupo como o noso non vive da venda dos discos senón
dos concertos. É precisamente a
capacidade de convocatória o
que dá contado poder dun grupo", apontan. "Estamos nun
momento no que hai moitos
grupos que fan discos pero que
nen sequer actuan e a música é
algo para que a xente escoite en
directo. O soporte, é unha maneira de acceder a un público
as afganas, condenadas á
moito máis amplio, pero o mái~ ·
importante son os concertos". E
non,vida sob un rexime que os
uns dos máis especiais, segundo
USA levaron ao poder, preparandoafirman, son os de apresentase agora para seren bombardeadas á
ción de disco, nos que o públipar dos seus verdugos. Nen sequer
co escoita por vez primeira os
terán direito a médicos e
temas e "non sabes como vai · hospitais. •
reaccionar". •
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Autónoma de Madrid e, posterior,
mente, impartiu clase5 na de Vigo,
onde ocupou o cárrego de subdi,
rectora do coléxio universitário. .
T amén formou parte da equipa
reitoral desta universidade. •

• Infidelicidades,
,..,
,, .

gana o premio
erótico de
Edicións Positivas

• Burela estrea o Patakarock
• Apresentan o
Vinte mozos e mozas son os responsábeis de organizar a prirneira edición
libro--homenaxe a do
Patakarock. A mocidade en Marcha, festival que se celebra o 21e022 de
por iniciativa do colectivo cultural Buril. Música, tertúlia e gas,
Manuel Maria en Setembro
tronomia nun ambiente reivindicativo. Esa~ a fi.losofia dun programa que
se abre ás sete da tarde do Venres cunha exposición de artesania, libros e
Pontevedra
música, e que continua cunha asemblea aberta da mocidade ao redor de
En Pontevedra homenaxean a
Manuel Maria o Martes 25 de Se,
tembro nun acto organizado pala
asociación Maio Longo e que ser,
ve para apresentar na cidade do
Lérez o libro adicado ao poeta
chairego e editado por Xerrnolos
de Guitiriz. O acto, que comeza
ás oito e media no Café Moderno
do edifício de Caixa Galicia, con,
ta coa participación de Emílio X.
Ínsua, Miguel Suárez Abel, Corsi,
no Femández Vila, Alfonso Blan,
co e o próprio Manuel Maria.•

• Entre bateas,
unha nova série
nas Rias Baixas

..

Figurantes de Ogrobe e de San,
xenxo participaban estes dias no
proceso de selección para unha
nova série galega de ficción. Rias
Baixas estará dirixida por Xurxo
Coira e terá como fundo
histórias do contrabando. A pro,
dución corre a cárrego de Costa
Oeste e, entr_e os actores, están
Miguel de Lira, Nekane Fernán,
dez, Luísa Merelas e Xosé Luís
Bemal. Ún dos últimos traballos
de Costa Oeste foi a película teb
visiva Condeado a vivir, baseada·
na vida do tetrapléxico Ramón
Sampedro e que xa foi emitida
na canle pública basca ETB. •

•Alunas galegas.
e portugueses
levan o Atlántico
a Barcelona
f

.,

Unha delegación de alunos ga,
legos ·e portugueses participarán
activamente nas festas da
Merc;.é de Barcelona o vindeiro
22 de Setembro cun espectacu,
lo titulado Desde o Atlántico pa,
ra o Medilerráneo. O concello
de Barcelona e o centro da
ÜNESCO realizaron un convite
ernarcado no Ano Europeu das
Línguas polo que os rapaces ga,
legos e portugueses explicarán
aspectos da sua cultura. Catro
institutos galegas, de Ponteve,
dra, Ponteareas, Vigo e Gondo,
mar, máis tres portugueses, un
de Melgac;.o @ dous do Porto,
_p articipan na iniciativa. "En
Barcelona queren ensaiar nes,

temas como a sexualidade, a falta de infraestruturas para a xuventude ou a
precariedade do emprego. A música tecno virá na noite da man dos DJs
Peixe, Alexis, Jose e Ele. Para o Sábado 22 está previsto una xantar de ir,
rnandade nos locais da praza de Abastos. Exposicións e colóquios na tarde
cunha mesa redonda titulada "A mocidade organizada". O espírito máis
festivo continua na noite coas actuación de Batuko de T abanka, grupo de
Burela que fai música tradicional cabo,verdiana, Beetle ]wlge, de Ribadeo,
Postneck, de Cangas do Morraw, Yacam de Viveiro, e Réplica de Návia.•
tas festas da Merc;.é a sua
própria capacidade de cara ao
Forum Cultural Mundial que
acollerán no 2004. Proba disto
é que hai seiscentos actos cul,
turais programados para as fes,
tas", explica Xabier Prado, pro,
fesor en Ponteareas e un dos
coordenadores da expedición
galego,portuguesa. No Paseo de
Gracia recitarán a Cabanillas,
ensinarán o hino galega e
representarán unha peza teatral
de de Rafael Dieste. Pola sua
parte os portugueses levan baixo o brazo a Pessoa e Manuel
Alegre asi como a música do
Zeca Afonso. • -

•Marre
Carmen V ázquez,
directora
da editorial
Obrado ira
Carmen V ázquez, directora da edi,
torial Obradoiro, finou o Venres
14 de Setembro en Compostela.
Desde hai nove anos estaba á fren,
te da filial en galega do Grupo
Santillana. V ázquez foi profesora
de Matemáticas na Universidade

• Obra de Maruxa Mallo,
Colmeiro e Souto na Barrié
llr"Paris, Paris, Paris" é o título da exposición que a Fundación Pedro
Barrié de la Maza inaugura na Coruña o 18 de Outubro, prestado da,
quelas palabras coas que Miró expresou os soños depositados na capi,
tal francesa. Escolma a mostra obras de vinte artistas españois na Es,
cola de París, procedentes do Museu Picasso de Barcelona, o Centro
de Arte Raiña Sofia de Madrid, a Fundación Pilar i Joan Miró de Ma,
Horca, o Museu de Arte Contemporánea Unión Fenosa e doutras ins,
titucións e coleccións privadas. Poderanse,ver obras de tres galegas,
Colmeiro, Arturo Souto e Maruxa Mallo. A sua beira, Picasso, Maria
Blanchard Juan Gris, Miró, Ispiael de la Serna, Pancho Cossío, etc.•

Xa hai gañador para o primeiro
prémio de narrativa erótica con,
vacado por Edicións Positivas.
Segundo se foco público o 15 de
Setembro, a obra Infidelicidades
de Manuel Lourenzo González
levouse o primeiro prémio. Foron
dez as obras que se apresentaron;
a gañadora baixo o lema "60 pá,
xinas que valen coma 69". •

• Ferro Ruibal,
Paco Martin e
Xabier Docampo
no congreso
Cultura Popular
Rematou no Porto o 14 de
Setembro o congreso Cultura Po-

pular de Galiza e do Norte de Portugal. Durante as diferentes xor,
nadas foron expostos diversos as,
pectas da cultura do país nun
congreso que a Xunta quer cele,
brar alternativamente na Galiza e
Portugal. Na xornada de clausura
participaron Xesus Ferro Ruibal,
Paco Martín e Xabier Decampo.
Na sua intervención, Ferro Rui,
bal sinalou que "se se producise
unha catástrofe mundial o ser hu,
mano poderia sobreviver só coñe,
cendo a fraseoloxia. Nos ditas populares é onde se recolle cando
hai que sementar, ou cando se
pode ir ao mar, as causas funda,
mentáis da vida". Docampo
laiouse de que hoxendia " se un
neno lle pergunta ao seu pai ~.
orixe de algo el lle di que non o
sabe ou o remite a intemet. Perdeuse o misterio das narración";
pala sua parte, o escritor lu¡iés
Paco Martín centrou a sua mter,
vención nas adiviñas e na perda
do seu valor explicativo. "Cada
vez falamos menos, no lugar da
palabra está a imaxe", sinalou. •

•Adeus
a Segundo
Balbuena,
de A Roda
O vindeiro 13 de Outubro o
Centro Cultural Caixanova de
Vigo acollerá unha homenaxe·
que o grupo A Roda brinda a un
dos seus cornpoñentes, Segundo
Balbuena. A intención do grupo
era que Balbuena, gravemente
enfermo, puidera participar nes,
te acto, o cal veuse truncado po,
·10 seu falecemento o Mércores
13 de Setembro. Con cuarenta e
sete anos, este músico integrou,
se en A Roda hai sete; nun mo,
mento no que o grupo estaba a
renovar o seu estilo. Os seus

compañeiros do grupo, que rece,
bia en 1979 o Prémio da Crítica e
. que popularizou cancións como
O gato, Pausa, pousa, ou Foliada
do Celta, cantaron unha peza na
sua honra durante o soterramen,
to de Segundo Balbuena o Xo,
ves 13 no cemitério do bairro
vigués de Tui.•

•Ü último de

Din Matamoro
na galeria VGO
Con obra nas coleccións das prin,
cipais institucións do país, unha
exposición de Din Matamoro na
Galiza non se abre con
frecuéncia. Pero o Venres 14 de
Setembro a galeria VGO da cicla,
de viguesa inaugurou a nova tem,
pada coas últimas criacións de
Matamoro nunha mostra que vai
estar aberta até o 14 de Outubro.
Na percura da sua particular figu,
ración, Matamoro apresenta obras
de grande formato nas que chama
a atención a simplicidade dos tra,
zos sobre fundos de cor. Acampa,
ña ademais as pinturas de for:ogra,
fías realizadas por el mesmo. +
1

• Cidades de cine
noCGAC
Visións da c:idade 1I é o título do
ciclo de cinema que se proxecta
no CGAC entre o 16 e o 20 de
Outubro. A selección de filmes,
cuxas proxeccións terán lugar ás
dez da noite, inclue Metrópolis
de Fritz Lang, Paris qui dort, de
René Clair, Berlin, sinfania dunha ciclad.e, de Walter Ruttmann,
Surco, de José Antonio Nieves
Conde, Salaam Bombay, de Mira
Nair, e LA. Confidential, de
Curtís Hanson. •
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medievais
Títulos: As flores do meu amigo / As chaves
do tempo.

Autores: Rafael Femández Lorenzo / Lufsa
Villalta.
Editan: Xerais / ANT.

A dia de hoxe, a literatura gale,
ga constitue ainda un sistema
infradesenvolvido que turra por
sair adi ante. Nos d erradeiros
vinte an os av anzouse moito,
pero ainda segue h abendo eidos
mo i pouco cult ivados. N ótase
especialmente no ensino: can ,
do se procuran discursos narra,
tivos que ilustren determinados
momentos h istó ri cos (hoxe
ocuparémonos do medievo, pe,
ro co século XIX, por exemplo,
acontece case o mesmo) e que
exan asequíbeis á leit ura de
mozos e mozas, a escaseza de tf,
tulos é case patética. En boa
parte da década pasada, Galván
en Saor (Dario X. Cabana)
cumpriu esta misión bastante
ben, ainda sendo un discurso
complexo pola mestura tempo,
ral que contén. Un título é moi
pouco, sobre todo se se preten,
de individualizar o acto da lei,
tura segundo as preférencias
manifestas por cada aluno, -a
estratéxia que mellores resulta,
dos está a oferecer na actualida,
de- ; o título único para a toda
a aula é un disparate pedagóxi,
co anacrón ico. Quen <lera que
puideran ler Morte de rei (D.X.
Caban a) o u M agog ( M a ri a
Gán dara ), pero es tes mozos e
mozas (de 14 anos; ano arriba,
ano abaixo) salvo en casos moi
excepcio n ais d an acced id o a
elas. Hoxe traemos a estas páxi,
nas dous títulos novas, duas es,
tratéxias diferentes para ache,

Luisa Villalta.

garse á aventura med ieval de
cabaleiros e doncelas.
O primeiro deles é da autoría de
Rafael Fernández Lorenzo e leva
un t í tulo (As flor es do meu
amigo ) que imediatamente fai

pensar en Paio Gómez Chariño.
Efectivamente, viaxamos deica
o século XIII, no reinado de
Afonso X, e Paio Gómez Chari,
ño é un dos protagonistas. Con
el están tamén Jean De Tournai,
burgués, Guillaume Manier, clé,

-

-

rigo, Joam Airas de Santiago e o
paladín Tirso de Remeiras, acle,
mais, naturalmente, do mozo
Edelmiro Soutelo Leirachán, fi,
llo dun cabaleiro morto nas gue,
rras de Granada. A misión de
Paio Gómez Chariño é levar a
Edelmiro a Pontevedra, á vez
que acompaña a Santiago aos
dous pelegrins de Flandes. Te,
mos o necesário para emprender
unha viaxe iniciática que se pre,
sume chea de aventuras. E asi
será, tanto
Paio Górnez
Chariño, co,
mo Tirso de Precisamos
Reme iras e unMorn.ing
mesmo Edel,
miro, terán Star
ocasión de medieval,
demostrar a xa.
sua valentía
O problema
en singulares
loitas . Ta, é que somos
mén haberá descoñece,
lugar para o dores da
refinamento
cortesán, pa, nosa própria
ra unha rnila, história.
gre, e sem,
pre, para as
cantigas. O
suficiente Pª'
ra facérmonos unha idea da vida
do século XIII. Non obstante, as
aventuras que os nasos protago,
nistas acometen deixan un certo
sensabor porque son resaltas con
tanta rapidez como se apresen,
tan, de tal maneira que o mo,
mento climático que represen,
tan escorre como a auga entre as
mans, sen deixarnos tempo a un
grolo frresco. Pero o que nos in,
teresa hoxe é outra causa ben
diferente de acción novelesca.
N ós mesmos témolo recomenda,
do porque representa un achega,
mento á época medieval pero
con linguaxe actual. No discurso
de As flores do meu amigo, salvo

23

conta de libros
Cantos nacidos dos
anúncios por palabras
Hai xa dez anos que se publicaba por
vez primeira o libro Contos por pala,
bras, co que Agustin Femández Paz
gañaba o prémio
Lazarillo en
1990. Agora Xe,
rais edita unha
versión ampliada.
Os dez relatos incluídos teñen en
comun a sua orixe:
naceron a partir
dalguns dos anún,
dos por palabras
que se atopan nos
xomais. Unha empresa de arcas fúne,
bres que precisa representantes, unha
axéncia matrimonial, un spot televi,
sivo falto de nenos, unha vendedora
de bombóns que ten que saber inglés,
etc; calquer <lestes fios é un bon
arranque para estimular a
imaxinación do autor e dos leitores.
Conta coas ilustracións de Enjamio e
está recomendado de once anos en
<liante.+

AAcadémia
con Murguia
O 5 de Setembro de 1905 constituía-.
se na C oruña a Real Académia
Galega. Cales fo,
ron os seus antecedentes? Como
resultaron os co,
mezos? Elisardo
López Varela síntetízanos os
prirneiros para
chegar ao obxectivo central do tra,
hallo Unha casa
para a língua: co,
ñecer a andaina da
Academia baixo a
1
presidéncia de Manuel Murguia. Este
e Curros criaron unha ponte entre
Galiza e Cuba que culminou en 1905
coa primeira pedra dunha
institución nacida para coidar da
língua e velar palas belas artes
galegas. En Espiral Maior. •

(Pasa á páxina seguinte)

Augas para nenos

Camilo Nogueira

A memoria

da nación
O reino de Gallaeda

A peza O país acuático, de Eduardo
Alonso, rnereceu
unha mención
especial na
primeira edición
do prémio Estor,
nela de teatro para
nenas, que
convocou o pasado
ano a Fundación
Neira Vilas. Valorábase
especialmente na
peza que fose repre,
sentábel, e nesta
L10 -mw.wmimwimw~w
son uns pallasos os que van narrar ªº
público a história dun país que morria de sede.+
., ;w.
_
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Catoira por Borobó
Catoira sur le Ulla é o título dun tra,
hallo que o xomalista Raimundo Gar,
cía Domínguez, Borobó, construe a
base de artigos
seus aparecidos
en xomais como

La Noche e Diario
de Pontevedra ou

XERAIS

~~
~~

escritos na sua casa
de Trevonzos, in,
cluíndo tamén un
pregón que o vete,
rano xomalista en,
carregouse de ler
nas festas de Catoira Ffr . , ~,,.,,.,,,,,.,~¡.,~'""'"m"' .
hai trece anos. Do
1;·:
seu gesto e coñeci,
mento por esta terra dan testemuña as
sagas de personaxes e a xeografia hu,
mana retratadas nestas páxinas, edita,
das ca patrocínio do concello. +
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Terra e tempo

(Vén da páxina anterior)

alguns casos, a linguaxe é pura- Revista cuadrimestral de
mente actual, tanto a que emprega o narrador como a das
información, análise e
personaxes, inclusive hai ocainterpretación
sións nas que esnaquiza por
completo a verosemellanza. É
N 2 17. Maio-Agosto de 2001. Prezo 500 pta.
dicer, trátase dunha <lesas-noveEdita: Uni6n do Povo Galega.
las "con fondo" histórico, pero
non unha novela histórica. Eis a
Os elementos que constituíron a idea de
España son analizados neste número. Anprimeira estratéxia para familiaselmo López Carreira repara na
rizar aos mozos e mozas con este
invención do paradigma historiográfico
vello mundo. Haberá que agarda Idade Medar a que teñamos un discurso
dia Española.
con tema ahondo atractivo e
Paulo González Marinovelado para podermos avaliar
ñas explica o
esta via. Como se funciona moi
xeito no que
ben, As flores do meu amigo é coa identidade
mo literatura oral, atrae moito
galega se . mais contada que lida.
esvaeceu no
estudo histórico dun
xeito deliberado.
Narciso de
Gabriel
atende á influéncia
da escala na configuración nacional de
España. Xosé Ramón Freixeiro Mato
acompaña o proceso de imposición do español en Galiza e as suas conotacións como arma imperialista. Camilo Nogueira
rememora as orixes da idea oficial de España.+

Guía dos libros novas
N" 32. Setembro de 2001. Prezo 300 pta.
Dirixe: Xabier Madrifián.
Edita: Noroeste Edici6ns.

Entre os libros comentados neste número,
destacan A mulher no nacionplismo galega,
de Noa Rios; A nacéncia do socialismo en
Galida, de Raimundo García, "Borobó";
Arredor de Castelao, de Pilar Garcia Negro; Guía da Ribeira Sacra, de Mercedes
Vázquez e
Carmén
Vázquez;
Ocadema,
de Xabier
López; A
memoria

do bai, de
Xosé
Vázquez
Pintor;
As filias
do defunto
coronel,
1
de Kat·:
herine
Mansfield; Adeus, India, adeus, de Xosé
Manuel V illanueva; O xabaril branca, de
Tucho Calvo; Cadáver adiado, de Antón
Tovar; Palimpsesto, de Agostiño Lomba;
Kitaro/ti, de Brais do Castro e Eliana en
ardentia ou Bernardo destemplado, de Roberto Salgueiro, entre outros. +

A outra via é a que representa
As chaves do tempo, de Luísa Villalta. Como a de Fernández Lorenzo, sitúase na fronteira entre
novela e novela breve, as duas
andag polas xenerosas cen páxinas. E, tamén, unha fabulación
móito máis complexa. De primeiras ten moito, outra vez, de
iniciática, pero rematará sendo
unha reflexión sobre o tempo e
a fe nun mesmo. Houbo unha
vez un rei que tivo fama de nobre e de bon corazón, con dous
fillos, un destro nas artes de
guerra e outro nas artes artísticas. Dá a cada un unha chave
do reino. As chaves teñen a
mesma semellanza pero unha é
de ouro e outra non, unha traerá fortuna e outra desgrácia. A
partir de aqui a história dos
dous irmáns é ben diferente ainda que os dous eren ter a de ouro. Tamén haberá feitos de armas e lances amorosos. Un na. rrador ( unha narradora) testemuña relátanos todo cunha prosa densa e sintacticamente bastante correcta; incidimos no de
"sintacticamente correcta" por
ser procedemento imprescíndibel para lograr linguaxe medieval izan te reproducindo a maneira que de contar as cousas tiñan entón; non se trata só de
usar moitos cultismos, moitas
Rafael Fernández Lorenzo.

palabras medievais, senón de
usalas da mesma maneira que se
facía entón, eis. porque este é
sen dúvida o xénero narrativo
máis complexo. Iso require moitas leituras, empaparse até que
un chegue a escreber e mesmo
falar coas suas palabras e a sua
fraseoloxia. No caso da noveliña de Luísa Villata, a cousa
complícase ainda máis porque
representa un percorrido histórico deica unha actualidade abstracta. O leitor, de início, non
sabe nada de tal percorrido e só
moi no remate, coincidindo xa
co clímax, empezará a sospeitalo. Por outro lado, tamén se
move na arribigüidade a procedéncia histórica da narradora.
Isto provoca que o vocabulário
e a maneira en que se relaciona
(relacións paradigmáticas e sintagmáticas), ainda provocando
discurso medievalizante, deixen
pingar formas actuais quen nun
princípio poden desconcertar
pero teñen xustificada presénciá.. O resultado é un discurso
con vontade de estilo fértil,
exuberante, de periodo longo,
mais tamén, comedido, equilibrado e non gratuitamente ostentoso. Unha pena que a dimensión do discurso sexa cativa
en relación á da história; e que
a resolución do conflito non sexa tan climática como nos prometiamos, pois á vez que resolve, plantexa problemas. Asi, As
chaves do tempo, sitúase entre
duas augas. Por un lado, para un
leitorado das características do
que estamos a falar, é un dobre
gume moi perigoso que acostuma
deixar só parcialmente satisfeito
ao leitor. E para un leitorado
adulto sabe a pouco tanto pola
trascendéncia da mensaxe final
como polo acerto estílistico.
Precisamos un Moming Star medieval, xa. O problema é que somos de~coñecedores da nosa própria história e da infinidade de
asuntos atractivos que contén.+

Máximo Pradera.

Duelo de sano
nas noites
da tv

viciados, coa continuación da entrada na equipa dos personaxes
da "canteira" de Gran Hermano.
Todo parece repetido na nave
marciana, agás tres novas azafatas
modelo mísil de longa distáncia
(para os novos tempos que se
anúncian, vaia).

Programas: Maldita la hora versus Crónicas
Marcianas.
Canles: Antena 3 e Te!ecinco.

Todo parece indicar que cómpre
unha revolta na ideoloxia de ambos os programas se non queren
condenar o país dos telespectadores ao sono temperán. Máximo
Pradera necesita rendibilizar o
aburguesamento de Sardá e esquecerse tanto de si Pradera
mesmo. Can- necesita
do tomou as
rédeas deste rendibilizar o
programa, o aburguesa~
ex chico Po- mento de
lanco esqueceuse de Fer- Sárdá e
nando Sch- esquecerse
warz, o ying de el mesmo.
que equilibre
o seu yang
tendente á
esaxeración. Que os guionistas lle
obriguen a ollarlles aos ollos aos
convidados, a templar o seu humor e os seus comentários.

O efecto Pradera esluíuse denantes de despegar. O programa sen
nome, bautt_zado ás présas durante a sua primeira emisión (Maldita la hora) fracasa na sua primeira
batalla: ilusionar os televidentes
cansos da "p~ sardiana". O ataque de Antena 3 nótase precário, sombrizo, baseado na fortísima personalidade de Máximo
Pradera, que durante os primeiros programas tomou todos os
folgos posíbeis e reivindicou a
sua figura de showman completo.
Desde a paródia do famoso vídeo
musical de "Simply irresistible'',
de Robert Palmer até o final do
espazo, con urros de autosatisfacción incluídos, o condutor asume o protagonismo. Incapaz de
escoitar os seus convidados, de
socato, sen avisar, saca un gag da
manga, confúndese ao anunciar
as seccións ou pisa en falso as intervencións dos seus colaboradores, ainda moi verdes pero con
aspecto de competentes.

XOSÉ M. EIRÉ

En T elecinco, á mesma hora, Xavier Sardá abriu novamente un
chiringuito no que todo cheiraba
a humidade, logo dun verán fechado, sen que entrase nen unha
lufada de aire fresco. As mesmas
mesas de comentário da prensa
do corazón; case os mesmos con-

Do lado de Sardá, por favor que
lle muden a personalidade camorrista a Mariano Mariano e que
manden a Afganistán á imitadora de Rocío Jurado acompañada
de Enrique del Pozo. Ogallá algun dia Galindo dea un golpe de
estado xunto a Carlos Latre disfrazado de Dinio e impoñan unha ditadura de glamour inspirada
no "alcorán" de Boris lzaguirre. +
C. LORENZO

R.G.T.
Revista Galega de Teatro
N 2 17. Primavera de 2001. Prezo 800 pta.
Dirixe: Antón Lamapereira.
Edita: A.C. Entre Bambalinas.

,,

Manuel Vieites escribe ao redor do teatro e a educación social, coma unha estratéxia contra a exclusión. Margarita
Pino repara tamén neste
tema. Elena
Cánovas fala
da traxectória
de Teatro Yeses,
composto por
presidiários.
Teresa· León,
Juan Carlos
Talavera e
RubénCobos
falan do teatro entre reixas. Eduardo PérezRasilla fala das expectativas temáticas e
formais para o teatro deste novo século.+

RCCróN
l. CONTOS
DA CORUÑA
Xurxo Souto

'X.erais

2. NARCOS
Carlos G. Reigosa
Xerais
3. FISTEUS
ERA UN MUNDO
LupeGómez
A Nosa Terra

3. EsPAÑA

DUN VELLO
RELOLTADO
Antón Tovar
Galaxia

UNIFORME
José l. Lacasta-Zabalza
Laiavento

NoN RCCróN
l. A MEMORIA
DA NACIÓN
Camilo Nogueira
Xerais

4. ANTONIO
FERNÁNDEZ
LóPEZ
A. Pousa & V. Arias
Ir Indo

5. 0

PENSAMENTO
DE CASTELAO
X.C. Garrido Couceiro
ANosa Terra

2. A LOITA
ANTIFRANQUISTA

4. HOMÓNIMA
A. Riveiro Coello
Galaxia

.

")

5. DIARIO

DE Luís CosTA
Juan Garcia Durán
A Nasa Terra

·
Librarias consultadas:
·
Cm·tabún (Vigo). CouceÍro (A Coruña). Michelcna (Pontevedra).
' . ·
.
Pedreí'.a (Santiago). Scmto (Lugo). Torga (Ourense).
.
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De Celanova á Coruña no 150 aniversário de Curros
Reivindican no congreso ao redor do poeta 'dignidade'rpara a sua memória
Reivindicacións en verso. Dese
xeito podía resumirse o congreso
que se desenvolvia o baixo o tí,
tulo "Curros Enríquez e o seu
tempo" en Celanova do 13 ao
16 de Setembro co obxectivo
explicado polo seu director, Xe,
sus Alonso Montero, de outor,
garlle no 150 aniversário do seu
nacemento un recoñecemento
que até agora se lle negara. A
intervención de Alonso Monte,
ro durante o congreso, organiza,
do polo Consello da Cultura,
destacou as auséncias que o no,
me e a figura do poeta padece,
ron durante o franquismo subli,
ñando a escasa comemoración
do seu centenário en 1951. Ex,
plico u o director do congreso
que tras ser reivindicado polo
republicanismo, despois da Gue,
rra do 36 comeuzou a ser califi,
cado c omo "un home torvo,
malhumorado e amigos de dis,
putas polrticas". A Curros adi,
couselle o Dia. das Letras no ano
1976. Entre os ponentes do con,

greso estivo Xosé Luis Méndez
Ferrín, que explicou ó enfrenta,
mento entre Curros, corno de,
fensor da literatura en galego,
con Emília Pardo Bazán e outros
escritores que consideraban o
galego como un dialecto apro,
priado para o folclore.
O congreso rematou o Domingo
16 de Setembro cunha grande
homenaxe na cidade da Coruña
na que estiveron presentes, en,
tre outros, o presidente da Aca,
dérnia Francisco Femández del
Riego, Méndez Ferrin, Diaz Par,
do e o concelleiro de Cultura da
Coruña, Xosé Luis Méndez Ro,
meu. Foron moitas as voces Pº'
éticas que se deron cita para re,
citarlle a Curros diante do seu
monumento, na Académia e no
Teatro Rosalia de Castro. Ade,
mais, Xosé Maria Paz Gago
aproveitou a reunión para solicitar do concello que Curros
non continue "nunha tumba ig,
norada e indigna".•

Voz Noticias

FRANCISCO

T egra casou por obriga, por aca,
tar os desexos do papá, pero non
lle gustaba a vida conxugal, ou
alomenos a que lle ofereceron.
Someterse a un estraño de por
vida non é causa grata, pero 50'
meter a unha rapaza de quince
ou dezaseis anos a un marido alto
no dente faise penoso de máis.
Se dixese rotundamente que ao
seu esposo non tiña que llo escoller ninguén, T egra podía ser
unha adiantada para o seu tem,
po, nunha época na que a
maioría dos matrimonios eran
acordes familiares, e evitar de
paso toda unha vida de sufri,
mentos, pero T egra casou nun
acto de submisión filial, cun tal
Zamiro, natural de Iconio, na
Anatolia, adiantándolle, ela,
que fixera votos de castidade, e
polo tanto tiñ.an que durmir en
camas separadas.
Resignouse o bo de Zamiro a
agardar o pastel da rapaza, a que
ela descubrise por si mesma as
marabillas da relación de parella,
e a promesa e votos de castidade

Santa Tegra, a amiga de Paulo
quedasen no fondo do baúl das
necidades, pero ela, empeñada
en levar a súa idea de non deitar
cun home a quen non amaba e
aínda lle dobraba ou triplicaba a
idade, agardaba o momento de
provocar o divorcio que, tal e
como era a condición da muller
naquel tempo, só podía vir por
medio dun repudio do esposo.

quela a boa rapariga encontrou
as razóns que non sabía explicar
por si mesma para xustificar o
seu desexo de manter a pureza
prematrimonial. No tempo que
Paulo estivo en lconio, Tegra
converteuse nunha incondicio,
nal dos seus sermóns, e cando o
predicador marchou, ela foise
detrás del.

Pero Zamiro non a soltaba. Xa
fose pola dote prometida, pola
beleza da doncela ou sirnplemen,
te por non facer o ridículo dian,
te da vecindade, aguantou estoicamente a negativa de T egra a
xacer no mesmo leito ca el. Ata
que un día estalou o escándalo.

Ao verse só, Zamiro non aguan,
tou máis e foi á casa dos sogros a
repudiala; pero daquela, a mesma
nai de T egra, que vía como a súa
filla perdía tan bo partido, de,
nunciou á rebelde casada diante
das autoridades xudiciais por
abandono do fogar conxugal. O
xuíz, pensando que se trataba de
dous vulgares amantes, deu orde
de busca e captura contra ambos.

Cadrou a pasar por Iconio Paulo de Tarso, predicando sobre o
divino e o humano, e as doces
palabras do varón produciron
en T egra unha atracción fatal.
Falou Paulo de castidade e das
virtudes da virxindade, e da,

Paulo compareceu alegando que
el non levou a ningunha esposa
detrás de si, senón que foi ela
quen, namorada das súas pal~bras

Marica Cm11pn

PEDINCHE LUZ PRESTADA

quixo seguilo; mentres a inocente T egra aseguraba que ela só
quería permanecer solteira e de,
dicada a reflexionar sobre aquel
de quen falaba o mestre e a igual,
dade entre todas as persoas.
O xuíz, querendo ser o máis xus,
to posíbel, ordenoulle a Paulo
que desaparecese do seu territo,
río, non fose a arrastrar a máis
beatas e deixar ao pobo sen mu,
lleres. Pero a ela, para que non
fose a prirneira muller que repu,
diase ao marido, ordenoulle regresar co esposo, se non quería
sufrir todo tipo de torturas.
Ante a reiterada negativa a volver
ao fogar conxugal, o xuíz ameazouna con rnetela nunha fogueira,
pero ela logrou fuxir e reencon,
trarse con Paulo fóra da cidade.
Nalgún lugar de Antioquía, un
home namorouse da rapaza que
acompañaba a aquela especie de

ANT. VIDAL

rabino, e propúxolle relacións;
pero como ela, fiel ao seu con,
cepto de castidade, non aceptou,
o rexeitado amador, nun acto de
vinganza, acusouna publicamente de sacrílega, polo que, tras un
novo xuízo foi condenada a su,
frir tortura nun foxo de osos e leóns, os cales, véndase enfronta,
dos, pelexaron entre elas polo
_territorio e esqueceron á rapaza.
Foi lago empurrada a cocodrilos
e a touros con ferraduras de fe,
rro candente, pero ningún animal a importunou, estando co,
mo estaban cos seus propios pro,
blemas, xa fose porque non a vi,
ron como algo comestíbel ou
porque pasou desapercibida
diante da dor que os animais so,
frían, co bárbaro sistema de em,
bravecelos, e cando puido mar,
chou de novo ao encontro de
Paulo, para ficar co apóstolo dos
xentís ata que este lle permitiu
volver a Iconio, onde o seu es,
poso xa morrera e ela puido fun,
dar unha comunidade de donce,
las, seguramente coa herdanza
do esposo repudiado.•

•
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Os xefes da resisténcia en Toulouse. Primeiro pola esquerda, José Antonio Paz, no centro Lópe:z: Tovar. Terceiro pola direita Garcia Acevedo e primeiro pola direila o
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Os líderes galegas
da Resisténcia francesa
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Para moitos homes e mulleres
o exílio significou tomar outra vez as armas
-0- X. ENRIQUE ACUÑA

A ocupación da Franza polas tropas alemás foi a pior das noticias que podian agardar os refuxiados republicanos. Fuxidos, na clandestinidade, en campos de traballo ou concentración a nova situación que se lles apresentaba prevíase fatal.
Por un lado perseguidos ou vixiados polas autoridades colaboracionistas e por outro desnortados coa posición oficial do Partido Comunista Francés nos primeiros momentos da invasión.
Habian ser republicanos españois
os que iniciaran a resisténcia no
Sul da Franza xa ben por iniciativa
personal ben seguindo consignas
emanadas desde o partido comu,
nista liderado por Jesús Monzón.
Hoxe vese unanimemente recoñe,
ciclo o papel decisivo duns guerri,
lleiros que aportaron a sua expe,
riéncia de tres anos de guerra civil
en España, unha ampla formación
política e tamén a capacidade ina,
ta para a loita clandestina.
Non foron poucos os galegas que
libraron este novo combate pola
liberdade en terras alleas. Esca,
pados á Franza tras a derrota ou
chegados desde o Norte da Áfri,
ca, os que puderon librarse do
seu translado a campos de traba,
lle na Alemaña fomeceron uni,
dades de guerrilleiros desde os
primeiros intres da Resisténcia.
A enfermidade da memória botou
sobre eles unha lousa que tende,
ron á vez os historiadores oficiais,
o asañamento franquista e as loi,

tas internas no seo do exílio. Par,

ticular incidéncia, no último dos
casos, as desatadas coas diferentes
crises de autoridade dentro do
PCE e que levaron ao silencia,
mento dos nomes e traxectórias
de numerosos militantes caídos en
desgraza, principalmente, tras o
denominado Caso Monzón.
Quédannos, contado, informa,
cións que nos permiten estabele,
cer a importante participación de
homes e mulleres galegas na re,
sisténcia francesa. O comezo do
exílio para moitos deles foi outra,
volta empuñar as armas nunha
loita desigual e clandestina na
que viron cair a moitos compa,
ñeiros vítimas, en igual medida,
da acción dos invasores e das tor,
turas e enfrentamentos coas for,
zas colaboracionistas francesas.
Ainda que foron numerosos os ga,
legos anarquistas (caso do futbo,
lista Carballiño, activo guerrilleiro
na Bretaña) e socialistas que em,
puñaron as armas, a memória or,
ganizada só transmitiu o neme da,

A viúva de Manuel Castro recebe do exército francés a Cruz de Guerra.

queles que se moveron máis ben
na órbita do PCE. Landeira e Bol,
che (Daniel Álvarez Quintás)
-antigos oficiais de Líster en Es,
paña- Enrique Oubiña, Millán, o
pontevedrés Calvo tiveron unha
actuación mítica na guerrilla á par
de vellos militantes sindicais co,
mo Julio Soto. Sobre outros como
Antonio Núñez e Ramiro López
-de nome de guerra Mariano- re,
caiu boa parte do aparato clandes,
tino no Sul da Franza. Unha rede
de enlaces onde o papel de mulle,
res como a viguesa Placeres Cas,
tellanos, na zona de Ariege, ou
Mercedes N úñez, a barcelonesa
tan ligada á Galiza, foi decisivo.

nolo Castro, que chegou a aca,
dar o grao militar de T enente
Coronel de Estado Maior. Con,
sumada a liberación retoma ao
interior onde se integra nun gru,
po armado contra o franquismo.
Foi detido e ao pouco executa,
do. Logo da sua morte, a viúva
recebeu solenemente e a título
postumo a Cruz de Guerra da
nova república francesa.

Nos Pireneus estivo activo Ma,

Asumiron os tres tarefas de fonda

Mentres os verdadeiros líderes
militares e políticos da resisténcia
foron José Antonio Paz, Ramiro
López e José García Acevedo.

Invasión do Vall d'Arán

o coronel da 9l*rila J. Garáa AmYedo.
responsabilidade que continuaron
lego da vitória sobre os alemáns,
tendo sempre presente o derroca,
men to do réxime franquista e a li,
beración da Galiza.. Ramiro López
(Mariano ), nado en Ferrol en
1913, era un emigrante na Franza
mo i directamente ligado a Jesús
Monzón, o verdadeiro líder do
PCE naqueles momentos. Babeo
as suas ordes Ramiro organizou a
sonada invasión militar do Vall
d'Arán en Outubro de 1944, mo,
bilizando 7 divisións que agrupa,
han nada menos que 15.000 ho,
mes. Mariano convértese no exe,
cutor político dunha operación
artellada desde a Unión Nacional
que recentes investigacións histó,
ricas situan lonxe tanto da mani,
puladora versión carrillista como
da franquista. A invasión do Arán
dista hoxe para os historiadores da
aventura "monzonista" despresti,
xiada por Santiago Carrillo e con,
vértese nun operativo militar en
, toda regra moi ben organizada por
un Estado Maior dirixido polo ga,
lego José García Acevedo.
Ás seis da mañá do 19 de Outu~
bro abriuse unha operación ar,
macla e logo de cumprir o carác,
ter propagandístico da misión,
Acevedo ordena répregar as tro,
pas guerrilleiras despois de infli,
xir numerosas baixas ás tropas
franquistas que sofreron centos
de prisioneiros e que á vez per,
deron numeroso material de
guerra. José García Acevedo foi
un dos guerrilleiros máis con,
decorado pelas autoridades da
Franza libre, recebendo, entre
(Continua na páxina seguinte)
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ANOSA TERRA
(Vén dii páxina anterior)

outras, a Lexión de Honra e a
Medalla da Resisténcia.
A dureza que oferecen os repetidos conflitos internos do PCE
desde a toma de control da dirección por parte de Santiago Carrillo, converte en moi difícil seguir
os ,pasos de moitos destes destacados militantes. Vítimas da derrota
da República e das loitas internas
dun PCE totalmente cautivo de
Stalin e o PCUS. Non poucos
deles desaparecen do santoral do
partido tal como antes mereceran
a retórica da propaganda. Outros,
caso de Ramiro López, viron corno a sua cercanía a Monzón Hes
significou a desconfianza absoluta
da dirección do PCE, controlada,
despois da invasión de Arán, por
un omnipotente Santiago Carrillo. Ramiro López Mariano rnorreria nun accidente de tránsito
ocorrido na provincia de Castelló
en 1974.
9

Sernellante situación á destes loitadores no exfüo francés atópamola cos que se viron na obriga de
actuar na clandestinidade no Estado español. Militantes comunistas
no máis duro do primeiro franquismo corno o lucense Luís Sendín, o home de confianza de Heriberto Quiñones en Valéncia e
Madrid. Sendín forrnou parte da
Comisión Central Organizadora
do PCE que tiña Albeno Puente
por coordenador na Galiza, outro
militante do que pouco sabemos
ao igual que de Juan Pino, enlace
do partido de Jesús Monzón en cerras galegas. A pertenza destes homes ás fraccións do partido lideradas por Quiñones e Monzón -logo
caídos en desgraza e perseguidos
con saña pola própria dirección
exterior do PCE- tirou sobre eles
o habitual nenguneo das suas biografias e aportacións, tanto ao partido como á loita antifranquista.
Mentres, en Agosto de 1944, en
plena liberación, os guerrilleiros
galegas no exilio francés non duvidaron en despregar a bandeira
galega nos desfiles da celebración.
En Maio de 1947 José Amonio
Paz, Coronel da FFI, que conservaba ainda a enseña, escrebia:
"Gardámola nós para enarborala
xunco a outra roáis heroica ainda,
a que tremoarán os guerrilleiros
galegas do interior, no dia da liberación da Galiza".
Nunha histórica foto realizada
en T oulouse dos "xefes españois" da guerrilla resalta a presenza dos galegos Antonio Paz,
Calvo e Garda Acevedo retratados á par de líderes tan significados como López T ovar, Quim,
Juan Blázquez ou Luis Bermejo.
Poucos anos despois Ramiro López, Antonio Paz e Antonio Núñez apoiarian a constitución no
exilio francés do Bloque Repubricán N azonal Galega e, dentro del,
promoverán un Consello Nacional
Galega da Resisténcia como elemento prático de apoio á loita armada no interior. De feíto no xornal Galiza, voceiro de BRNG, escrebíase en 1947: "O Bloque Repubricán N azonal Galego está
completamente identificado coa
loita guerrilleira, asi está expresado
nas suas bases constitucionais e unha das suas misións é precisamente
axudar por todos os meios ao seu
alcance aos que combaten no interior da nosa pátria e en prirneiro
lugar aos guerrilleiros". +
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DE BOROBó

O exemplo de Ramón Martínez López
No exemplo anterior que puxen de Luis Bauza Brey aludín
ao bo e xeneroso comportamento que tivo co seu irmán no
galeguismo, e querido compadre despois, tras a dramática
despedida de ámbolos dous, ao
embarcarse Ramón Martínez
López na motora, en que quedou a salvo a sua testa preclara.
Daquela enguedellárase, coma
unha cereixa a outra, o exemplo que agora poñerei, do ilustre catedrático, que nos seus
derradeiros anos sería o presidente do reconstituído e xa
efémero partido _galeguista.

Española en Lisboa; na cal o
eximio historiador Claudia
Sánchez Albornoz era o embaixador. Ata que, ao apoiar Oliveira Salazar ao bando nacional
na Guerra de España,-expulsa
de Portugal ao embaixador e ao
seu agregado. Quen volvera
meses antes ao país veciño, fuxido na mencionada motora.
Martínez López embarca de novo, xa con pasaporte diplomático, nun navío sueco, que se dirixía a Marsella e dende alí chega
a París, onde permanece como
agregado cultural da embaixada
española, ata abril de 193 7; no
que se vai ao frente republicano,
incorporándose ao Corpo de
Carabineiros, do que chega a ser
tenente coronel.

• A CANTIGA DO SOMBREIRO. Se non fora por ser máis
novo, ao nacer Martínez López
despois do 98, podería incluílo
con toda xustiza na ínclita xeración dos Ramóm: teima miña
da que tratei nas Xornadas sobre
Ramón Cabanfflas celebradas en
Cambados, na primavera. Pois
Ramón Martínez era, en cerro
xeito, unha prolongación da
humanidade do seu grande tocaio arousano e do de T rasalba.
Tanto que, pola súa gallardía
física e fineza espiritual, caber fa acomodar para il, aquela
cantiga que recolleu Cabanillas, na sua Antígona, referente
a Otero Pedrayo:

Af, o señor don Ramón,
que ben que Ue está o sombreiro,
non hai mozo más garrido
en todo o chan de Amoeiro.

A

cantiga tamén poidera
adaptarse á figura do propio patriarca da T erra asoballada; pois usaba asemade un
amplo sombreiro, moi semellante ao típico chambergo dos
bohemios. Pero eu máis ben
imaxinaba (ao iniciarse o ciclo
en homenaxe a Ramón Martínez López, celebrado durante o
verán de 1988, na Casa da Cultura de Boiro, que leva seu nome) que a quen lle tivo que
sentar moi ben o sombreiro, foi
ao mozo nacido na cimadevila
boirense.
E preguntaba daquela si se
cantaría por Triñáns, e Mañóns e Goiáns, nos anos da república -tempo no que disfrutaba Martínez López da espléndida mocedade- unha variante
daquil cantar do chan de Amoeiro. ¿Non a cantarían as mozas, á volta da romería de San
Ramón de Bealo, ao velo tan
aposto e xentil, aquela preciosa canción? Alterada, léxica e
xeograficamente no último
verso, que sería se cadra, dende
N eixón a Abanqueiro. Ou aínda
máis longo, dende Postmarcos a

Leiro.

•

0 XOVE CATEDRÁTICO.

Pasto que se percibía arredor
da planta xuvenil de Martínez
López certa aura de dandismo,
ao acaso de donxoanismo, que
deixaba impresionadas ás mociñas, aínda despois de desaparecer do seu ámbito. Cando xa
Ramón Martínez brillaba lonxe, impulsado pola precocida-

Ramón Martínez López en Estes Park,

Colorado, ao pouco da súa chegada
aos Estados Unidos. Verán de 1940.

de de seus éxitos académicos.
-Recordo que, cando no primeiro ano da República entrei na
universidade de Santiago, as
lindas alumnas dos últimos cursos de Filosofía e Letras, que
aínda chegaran a coincidir con
Martínez López no momento
en que este culminaba sua carreira, referíanse a il con acento enamorado. Coma si de un
príncipe azul se tratara; evadido axiña do claustro compostelán pra habitar somentes no
limbo dos soños femeninos; ao
gañar por oposición a cátedra
de Lengua e Literatura Españolas, do Instituto de Lugo, contando tan só vintetrés anos.

M

arca que motivou a sorpresa e quizabes alg1:1nha
sana envexa entre a mtelectualidade galega. Anque tamén a rendida admiración das
primeiras universitarias santiaguesas que suspiraban pola garrida prestancia de Ramón
Martínez, tan bo partido coa
súa flamante cátedra.
Axiña soubo Ramón conquistar á que sería a súa fermosa
dona, Isabel Castromán, a lindísima americana de Carril, que
competía en encanto coas famosas belezas da Vilagarcía leda de navíos: a señora viúva de
Golpelleira, a mítica Cachúmbula Camerón e as fillas de don
Lisardo Barreiro, algunha delas
desaparecidas na flor da súa
mocedade.
•

DE PORTUGAL A TEXAS.

Logo de sentar cátedra en Lugo
-onde entre outras causas foi
anfitrión de García Larca-,
vaise Martínez López, en 1933,
ao Instituto Español de Lisboa,
que axiña dirixirá. Alí traba
arnistade con Femando de Pessoa, T eixeira de Pascoaes e Fidelino de Figueirido, os tres inxeis escritores portugueses. Tamén foi Ramón agregado cultural á Einbaixada da República

A

nque non é miña intención aquí relatar os azares
políticos de Ramón Martínez, que tantos anos o alonxaron da Ría de Arousa. Limitareirne a consignar que perdida a guerra por nós, os republicanos, tivo que marchar ao
exilio. Foi primeiro a Bos Aires, logo a Princenton e, por
fin, a Austin, Texas, reemprazando ao sabio filólogo e historiador, Américo Castro. Alí se
xubila, aos 64 anos, sendo declarado emeritus profes sor.

• A

CIENTÍFICA SAUDADE.

Nis ta longa etapa de exilio, a
saudade de don Ramón de Cimadevila cristaliza; adquirindo
un contido científico moi particular, moi barbazán, coma il
mesmo manifestou no seu Pregón das Festas do Vran, 1984,
en Boiro:
"Cantas veces -recordou- durante a miña longa estadía en
universidades norteamerican_as
tiven ocasión de lucir diante
dos meus alumnos, con frase
consagrada en inglés I was there (eu estaba alí), os meus coñ eci me n tos do Barbanza,
Abanqueiro, Moimenta ... Vouvos contar un pequeno e inxenuo segredo (e tamén recurso
asociativo, lindando a picaresca pedagóxica). Ensinei eu filosofía e lingüística peninsular.
Pois ben, eu teño que confesar
que moitas veces, co pretexto
de poñer exemplos de cerras
verbas, consciente ou inconscientemente, íaseme a mente á
asombrosa toponimia boirense.
¡Cantas veces expliquei, orgullosamente, a etimoloxía de
Moimenta e Cespón! ¡Cantas
aproveitei a riqueza do contido
histórico das vellas circun~
cricións como a de Postmar·cos" .
•A NAI DE RAMóN. Naquel
tan emotivo Pregón narrou Martínez López, con bágoas nos
ollos, un episodio do cal foi a
súa nai protagonista e que ben
merece transcribirse aquí:
"Corrían os primeiros meses do
ano terríbel de 193 7. Unha casa de Cirnadevila fora ocupada
dende os comenzos da Guerra

Civil palas mocedades de certa
agrupación. E a ocupación moi
cedo se transformou en casa
para actividades que nada tiñan que ver coa política. Moito Venus e pouco Marte. Cando os danos conseguiron que a
casa fose liberada, a señora pediu a aquel santo e pintoresco
capelán Don Noal que fose
bendecida aquela casa ultraxada. Sinto un grande orgullo ao
me lembrar o que alguén que
asisteu á marcha me contou.
Despois da bendición a propietaria, con voz ahondo alta para ·
ser ouvida pola xente que
acompañaba a procesión, díxolle nervosa a Don Manuel: Outra bendición, Don Manuel que
nesta casa tensé pecado moito. E
agora vades a permitirme que
non vos diga quen era aquela
boiresa por razóns de modestia.
Conocina moi ben e tamén a
casa".

:.

• A CARÓN DA NATUREZA. E
ao xa anciano pregoeiro don Ramón caianlle as bágoas pola
meixélas, ao lembrar sen nombrala, a dona Concha, súa nai.
Se ben naquil emozoante pregón Martínez López non se deixou arrastrar por unha morriñosa lembranza do Boira que foi;
contendo delicadamente a saudade sentida durante tantos
anos de desterro nestas palabras
belidas e sinxelas:
"Cando penso nas cantarelas
polas · noites estreladas do vran
dende o Cano hastra Cimadevila, ou a alegre volta da romería de San Ramón de Bealo (a
_súa lembranza máis fixa) mozos
e mozas, amigos ou namorados,
ou as paseatas palas limpas
praias de Barraña, ou a festa da
vendima en Romarías ou Cespón, algo socede na miña alma
que simplemente gosta, e dalle
a esta, unha orixe que ten que
ver coa anterga unión do Home
e a N atureza, algo que o noso
Castelao exixía hastra do verdadeiro artista no seu famoso
pórtico de Causas institulado A

carón da natureza".

I

ste célebre -pórtico, con toda
a súa intertextualidade,
arrisqueime a transformalo,
máis tarde, nos Versículos do
Barbanza, apéndice da miña
Rianxada. Ocurréuseme facelo
despois de escoitar a Martínez
López aludir a el no seu pregón. Tras diste, o alcalde entón de Boiro, Manuel Velo
-que dira o nome de don Ramón á Casa da Cultura que ergueu no parque da Cachadainvi tourne a xantar co inxel
boirense e a súa dona.
Logo -viñeron á miña Casa da
Fiada, a tomar café. E dende o
meu T revonzos gozóu o adail galeguis ta da contemplación de
Rianxo, onde Daniel, o noso,
viveu a carón da natureza. E
cóubolle tamén ao ilustre catedrático repasar alí, visualmente,
a lección das súas saudosas topon í m ias: Neixón, o Budeón,
Abanqueiro, Mañóns ... +
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Moitas perguntas quedan sen resposta mirando a televisión. Para
aqueles que desexen profundizar
no conflito que se aviciña e no
xeito no que os EE UU xestionan
a crise, non está mal revisar a obra
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de Michel Collon Monopoly: La
OTAN a la conquista del mundo,
editado por Hiru. Pronto estará
nas librerias galegas Os novos cans
de presa, de Noam Chomsky, en
edición de Laiovento. •
• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •
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men pre-islámico, e que
mostra os mistérios das orixes dunha civilización que
floreceu ao Sul da Península Arábiga hai máis de
3.000 anos e cuxa mitoloxia
xira arredor á figura bíblica
da raiña de Saba. Declarada
como Património da Humanidade pala UNESCO, a selección da riqueza arqueolóxica desta rexión estará entre o s. VII a.C. e o VI d.C.
Até o 28 de Outubro.

Último fren.
Lugo

(cara 1946),
de Juan
Manuel
Castuera,
que forma
parte da
exposición
España onte
ehoxeque
podemos
ollar no
Museu de
Be/as Artes
da CORUÑA.

Betanz:os
• EXPOSICIÓNS
SUSANA MURIAS
Na Sala de Exposicións
Fundación CIEC, podernos
ollar os seus gravados, augafortes e augatintas, até o
30 de Setembro.

A Cor-u ña
•CINEMA

CGAI

,.

Para esta semana o ciclo Et
dieu crea la femme, adicado a

Teatro do
Noroeste
cenifica
A Celestina,
o Venres 21
e Sábado 22
no teatro
R.osalia de
Castro da
Coruña.

actrices francesas, ocupa case
toda a programación: o Xoves
20 e Venres 21 traenos La
Buche,
de
Daniele
Thompson (2000), a visión
do Nadal de tres irmás: para
unha é a relembranza fascinante da sua infáncia; outra
veo como unha grande produción que comeza a prepara
en Outubro; e a terceira
ódiao xunto coa histéria colectiva que conleva. O Luns
24 e Martes 25 proxectarase
Lovers, de Jean·Marc Barr
(1999), fita encadrada no
movimento Dogma, que narra a relación dun pintor iugoslavo, residente ilegal en
París, cunha moza francesa
empregada nunha hbraria. O
Mércores 26 e Xoves 27 será
a fita Merci pour le choco-

lat, de Claude Chabrol
(2000), que conta como na
Lausarme, o famoso pianista
André Polonski e a directora
de empresa chocolateira Muller, casan por segunda vez. E
o Venres 28 Code inconnu,
de Michael Haneke (2000),
as traxextórias de personaxes
moi dispares: Anne (Juliette
Binoche), xove actriz que está a piques de comezar a sua
carreira cinematográfica; e o
seu mozo Georges, fotógrafo
de guerra, que raramente esta
na Franza. As proxeccións
son sempre ás 20: 15 h. no
Centro Galego de Artes de
lmaxe.

• EXPOSICIÓNS
AIMAXEE
SEMELLANZA
Colección de trinta fotogra-

BIENAL
ÜNIÓN-FENOSA
Case cento e medio de
obras entre pinturas, esculturas, fotografia, instalacións e montaxes participan
nesta sexta edición da Bienal de Unión-Fenosa que
fias nas que Fran Herbello,
poderemos ollar na Estación
tomando como base o corpo
Marítima. Xurxo Lobato,
humano, introduce guiños e
Kin Matamoro, Tatiana
referéncias á equívoca senMedal, Manuel Patinha,
sación que ternos da fotografia como imaxe cerra do • Mª do Carme Chacón.
Yolanda Ferrer, Amad~
que é real. Herbello, nado
Gabino, Antonio Galán,
na Suíza no 77, licenciouse
Ana Mª G. Pan, Dario
na Faculdade de Belas Artes
Álvarez Basso, Pedro
de Pontevedra en Xuño de
Muiño, Guillermo Ay·
2000. Despois de estar este
merich ou os irmáns Xoán
mesmo verán no certame
e Salvador Cidrás figuran
Photoespaña, no Círculo de
entre os escolmados.
Belas Artes de Madrid, agora podemos contemplar esta
WILDLIFE
colección na Fundación Luís
Seoane (Durán Loriga 10)
PHOTOGRAPHER
até o 2 de Outubro.
OFTHE YEAR
Até o 31 de Decembro poderemos ollar esta mostra foIEMEN
tográfica no Casa das CiénBaixo o subtítulo Na terra
cias, froito do concurso máis
da rai.ña de Saba a Fundación Barrié apresenta nas
prestixioso de fotografia de
suas instalacións esta mosnatureza que existe no muntra arqueolóxica sobre .o ledo organizado polo British
Museum e a BBC Wil.dlife. A
colección amasa os principais prémios e as mellares
imaxes de cada sección.

UN SÉCULO
DE HISTÓRIA
O museu de Belas Artes
acolle un cento de fotografías que reflicten a vida española desde hai cen anos
a través da 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, costumes e protagonistas dun
século en imaxes.

•MÚSICA
COMIC PSYCHOS
Esta banda vai encher a sala Mardigrás de punk-rock
procedente de Australia, o
Venres 21 ás 22:30 custando a entrada 1.200 ou
1.500 pta. (adiantado e billeteira). O Sábado 22 ás
22:30 serán os roqueiros
madrileños Mamá Ladilla
quen leve a música ao local
por 800 ou 1.000 pta. Os
Bah Preachers, banda de
punk-rock que chega desde
Bélxica, tocarán o Xoves
27 ás 22:30 por 700 ou 900
pta. Os composteláns So·
mos Peligrosos Levarán a
sua música rock o Venres
28 á mesma hora con entrada de balde. E os madrileños The Nuggets ca seu
son garaxe-punk actuarán
o Sábado 29 co prezo da
entrada a 700 ou 900 pta.

Caixa Galicia, contaremos
con esta actuación na Praz.a
da Feira o Sábado 22 ás 22 h.

A Estrada
•MÚSICA
MúSICA ENERXÉTICA

O programa As nosas músicas oferece este concerto o

Sábado 22 na Praza da Feira ás 22 h. organizado pola
AMELGA.

Fen.e
•MÚSICA

CARMEN DOLORES
O Venres 21 ás 20:30 h. na
Praza do Concello, dará un
concerto no que tamén
van participar os Ruxe

Ruxe e Alberto Mbundi,
dentro do ciclo As Nasa
Músicas organizado pala
AMELGA e Caixa Galicia.

•TEATRO

A CELESTINA ...
Comedia dos tolos amores
de Calixto e Melibea, o
Venres 21 e Sábado 22 Te~
atro do Noroeste levaraa
ao teatro Rosalia de Castro.
PEPE EL ROMANO
Obra basada en La sombra
blanca de Bernarda Alba, de
Ernesto Caballero, cenificada por Traspasos Teatro
o vindeiro Xoves 27 no teatro Rosalia de Castro dentro do ciclo teatral de Caixanova. Entradas de 750 a
1.675 pta.

Cospeito
•MÚSICA
NOITE DE MURGA
Dentro do programa As nasas músicas, organizado por
AMELGA e ca patrocfnio de

Ferrol
• EXPOSICIÓNS
ACISCLO MANZANO
O artista ourensán sérvelle
á autoridade portuária para
proseguer coa idea de abrir
este recinto ao público e
así, a partir <leste Xoves 20,
poderemos disfrutar das
suas obras.

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

Ballesr.er.
ÁNGEL}OHÁN
Naceu en Lugo en 1901.
Mestre de formación e telegrafista 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 37 ao 41. Morreu aos 64
anos e a sua viuva, Lola
Doreste, cedeu parte do seu
legado ao Museu Carlos
Maside Sada que fa¡ posíbel
que hoxe contemplemos a
dureza dos anos de prisión
nos rostos dos seus compañeiros de cela por el debuxados. Na galeria 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-

Os
Qvinquilláns,
a quen
ollamos nun
inh'e da
representación do obra
Gulliver,
estarán en
FORCAREI o

Martes 25.
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A branca
Rosa.

Os piratas
será cenificada polo
Teatro do

Noroeste
este Xoves
20 en LALIN.

dafom Artábria (Madalena
31) até o 20 des te mes.

Cava (Praza do Campo)

IRRUPCIÓNS
No C.C. Carballo Calero, \
desde o 21 de Setembro até
o 1O de Outubro podere- '
mas ollar as obras de Car·
men Bellas.

deWily.

• EXPOSICIÓNS

Os ALBORES

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

esta exposición que leva
como subtítulo Acuarelas

DA EsPAÑA MODERNA
O obradoiro e arquivo de
documenación musical do

Centro de Artesanía e Dese·
ño de Galiza exibe oito ré-

•MÚSICA
PANORAMA GALEGO
CONTEMPORÁNEO
A segunda edición traeranos obras de Eligio Villa,
Carlos López-Garcia,
Paulino Pereiro, Antó·
nio Peña, Julián Manuel
e o cuarteto de corda Shos•
takovitch Ensemble, no
e.e. Torrente Ballester, ás
21 h. o Sábado 22.
•TEATRO

EL CABALLERO
DE OLMEDO
Suroeste Producciónes
vai levar esta obra até o
e.e. Torrente Ballester este
Xoves 20.

Forcarei
• EXPOSICIÓNS
ETNOGRÁFICA
O Centro Etnográfico Terra de Monees de Soutelo
mostra perto de un milleiro
de pezas etnográficas da comarca.
•TEATRO

Os QUINQUILLÁNS
O grupo de animación in·
famil levará a obra A Noite o Martes 25 ao Auditório da vila.

Lalin
•TEATRO

A

BRANCA ROSA.

plicas de instrumentos medievais. Até o 30 de Setembro.
doncela nen para un nen
para o outro, por que Neptuno vaina converter en
serea para sempre xamais: a
Branca Rosa serea do mar
azul. Comédia romántica
da man de Teatro do
Morcego que poderemos
ver cenificada na Casa da
Cultura o Xoves 20.

Lugo

PICASSO. CERÁMICAS
O xénio rompeu tamén
nesta maneira de expresar
a sua arte os moldes estabelecidos para criar unha cerámica libre, nova e dun
imeso poder de suxestión,
no Centro de Artesanía e

Deseño de Galiza.

,,,
N ar-0,n.
•TEATRO

• EXPOSICIÓNS
TAMÉN FOMOS
EMlGRANTES
Esta mostra estará, desde o
Mércores 26 até o 31 de Outubro, na sala de exposicións
de Caixa Galicia. Componse
de 201 fotografías e reproducións de periódicos sobre a
emigración na segunda metade do século XX.

CARTAS DE AMOR
Lagarta, lagarta será quen
poña en cena esta obra no
Auditório Municipal o
Venres 28 e Sábado 29.

DIÁLOGOS
Este é o título 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 rnostra de escultura cerámica de Alfonso
Otero Regal que podemos
ollar na Capela de Sta. Maria, dependente do Centro
de Artesanía e Deseño de
Galiza. Durante este mes.

Os PIRATAS
Loruc:e de amor do amor do
pai, do do esposo, namora·
da de Morgan ... finalmente

TENDÉNCIAS
Até finais de mes poderemos ollar na Taberna da

Pola liberdade
A loitP. antifranquista

de Luís Costa
JUAN GARCÍA 1)URÁN

,. Farde1 da Memoria
Colecdon
.

Ogrobe

de exposicións Caixanova e
na Escala de Artes que leva o nome do mesmo, hai
unha exposición homena..xe á obra deste artista.

•ACTOS

POLÍTICAS EN ÁFRICA
Da man de Severo Moto
poderemos atender a esta
charla o Xoves 27, ademais
de Torturas e maus tratos
por Augusto Mba-Sa Üya·
na, na Aula Sócio-cultural
Xoan XXIII, ás 20:30 h.

ECONOMIA GALEGA
Xomadas que se celebrarán,
desde o Mércores 26 ao Venres 28, na galería Sargadelos
coa intervención de Mª do
Carme Garcia Negro, que fa.
lará sobre o sector pesqueiro;
Edelmiro López Iglesias, que
o fará sobre o agro; e Xavier
Vence, que desenvolverá o
tema "A dinámica da economia galega no contexto galega e peninsular". As xornadas están organizadas pala
asociación cultural Maio
Longo, coa colaboración da
Dirección Xeral de Política
Lingüística, e as intervención terán lugar ás 20:30 h .

• EXPOSICIÓN$

•CINEMA

ANTÓN FAILDE
No Edifício Sime6n, na sala

CAPITAIN BLOOD
Produción estadounidense

Ouren.se
• CONFERÉNCIAS

~

~ 8

de 1935, dirixida por Michael Curtiz, que se proxec tará dentro do ciclo
His~ do cinema do cineclube, ás 20 h . e ás 22:15 h.
na sala da Caja Madrid. Título clásico do cinema de
aventuras, que lanzou á fa.
ma a Errol Flynn, e que
iniciou unha longa série de
títulos protagonizados por
iste e Olivia de Havilland,
dirixidos maiormente por
Michael Curtiz.
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• EXPOSICIÓN$

Suso BASTERRECHEA
Mostra as suas obras, baixo
o título Levanté frágiles es·
tructuras para mi comodidad. . . até o 23 de Setembro, no Espazo para a Arte
de Caja Madrid (Praza de
Sta. Maria).

Por-riño
• EXPOSICIÓNS
FOTOGRAFIA ANTIGA
Vellas vistas da vila poderanse contemplar no . local
da Praza de San Benito, até
o Luns 24, grazas á sua cesión por parte de Lídia Soler e Xoán Manuel Areal.

Redondela.
•MÚSICA
VOCES NOVAS
No Auditório Municipal
AMELGA oferecenos este
concerto de cantautores en
colaboración con Caixa Galicia o Sábado 29 ás 21 h.

Tamén
lomos
emigrantes
éunha
mostra
fotográfica
que agora
podemos
contemplar
en LUGO.

Santiago
• EXPOSICIÓNS
0VOOLEVE
A colección Julio Álvarez
Sotos estará exposta na
lgrexa da Compañia.

Novas TEMPOS
A pintura de Ricardo Üu·

No cora~ón de Galicia
Viaxe polas terras
d Chantada e A Ulloa
e
XUUO VAJ.CÁRCEL
Colección As Viaxes
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tes poderá ser aliada no

Coléxio de Fonseca.
SIGNOS E PEDRAS
ERGUIDAS:
O choúlo e o aberto en Galiza,

asi é como se titula esta
mostra, organizada polo
Museu Provincial de Lugo e
o Museo do Pavo Galego,
que é onde podemos ollala,
sobre formas inéditas da humanización da paisaxe na
Galiza e dos signos depositados nela polos seus habitantes. Os autores do proxecto
son Yves Bergeret, poeta e
ensaista, antigo conservador
no Centre Georges Pompidou; e Anxo Fernández
Ocampo, doutor en tradución e profesor da Universidade de Vigo. As pedras erguidas nos camiños, nos
marcos das portas e das fiestras, pintura de arte popular,
incisións sobre rnadeira, ernprego de cores e rnateriais
de construción, disposición
dos obxectos no espazo ... todo é resaltado banco a forma
do diálogo criativo.
COLECCIÓN
FUNDACIÓN

_..,

•

I?teR

30
..

"

A.Reo

Últimas adquisici6ns: colecd6n Furulaci6n ARCO, que
se expón regularmente no
depositário temporal, neste
caso o CGAC, adernais
doutras institucións. Esta
mostra será complementada
en Novembro coas pezas adquiridas polo CGAC para a
sua própria colección. Ao
tempo, en Ferrol, exponse a
mostra Arquitectura e paisaxe
11L1 Colección Fundación. Arco
e cuxo fio condutor é o das
incorporacións recentes.

..
eoov,ocat:o, ,r1.as
XORNADAS DE ENSINO

A CIG e a AS-PG teñenas programadas para diversas localidades cos obxectivos básicos da galeguización do
ensino e a renovación metodolóxica e
didáctica tratando de cobrir os importantes baleiros que se observan nos
planos formativos. Todas as xomadas
están avaladas pala Consellaria de
Educación e os asistentes van receber
unha certificación acreditativa. A estrutura das xomadas é sempre semellante: unha semana de duración en
sesións de tarde, con obradoiros nas
primeiras horas de contidos variados
(intemet, expresión artística, danza,
xogos cantos tradicionais, garantia social, xénero corno factor de diversidade, recursos audiovisuais, actividade
física, modelado, imaxe da muller na
literatura, violéncia xuV"enil, etc.). Na
últimas horas da tarde realizaranse
conferéncias, debates e charlas, ademais de actuacións musicais, representacións teatrais, etc. Do 24 ao 28 estas
xomadas vanse desenvolver en Ferrol
no local da CIG, en Ourense no FoRGA (Rio Maio 27) . O prezo de inscrición é de 6.000 pta. (3.500 para parados e 2.000 para afiliados). En Compostela terán lugar na faculdade de
CC EE e tamén nestas datas e a cuota
de inscrición será de 7.000 (4.000 parados e 2.500 afiliados). En Lugo, estes mesmos dias terán lugar as V xornadas musicais onde se dan a coñecer
os pequenos instrumentos que pertencen tamén á nasa discografia musical

e que poden dar rnoitas posibilidades
no ensino xa que o alunado pode
aprender a construilos e tocalos. Para
rnáis información poden dirixirse a
calquer local da CIG ou da AS-PG.
GALICIA EN FOCO
O Clube de Prensa de Ferrol organiza
a XII edición de fotoxomalismo no
que poderán participar profisionais residentes no país ou que traballen para
algun rnédio galega e que acrediten
ter publicada un mínimo dunha fotografia entre o 30 de Setembro de 2000
e o de 2001. O soporte único válido é
o papel fotográfico e os participantes
terán que enviar 2 fotografías en branca e negro ou en cor con medidas de
30x40 xunto cun positivado dos traballos en formato 13x18 ou en diapositiva para a reprodución no catálogo
do certame. O 30 de Setembro remata
o prazo de admisión de traballos que
deberán ser enviados ao apdo . 238,
15480, Ferrol. O prérnio, ademais da
publicación como separata no catálogo do seguinte certame , consistirá
nunha peza de cerámica de Sargadelos
deseñada por Diaz-Patdo para o prirneiro certame. Máis información no
telf. 981381246.
PRÉMIO DE POESIA
FIZ VERGARA VILARIÑO

Está organizado polo Concello de Sarria e a asociación cultural Ergueitos
no que se pode participar con poemas
en língua galega cunha extensión mí-

nima de 400 versos, inéditos e non
premiados anteriormente. Os traballos
presentaranse mecanografados a dobre
espazo, por quintuplicado e en sobre
fechado baixo plica. Enviaranse por
correo certificado ao Concello de Sárria indicando o nome do certame á
r/Maior 14, 27600. O prémio que se
estabelece é de 500.000' pta. e a edición da obra pala editorial Espiral

Maior.
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
MICOLÓXICA

A asociación rnicolóxica Liboreiro de
Bueu organiza a primeira edición deste premio para amadores onde o tema
estará relacionado coa micoloxia. Cada autor poderá apresentar un máx imo de tres traballos orixinais e inéditos que non foran premiados. Poderán
ser a cor ou en branca e negro cun
formato de 20x30 en soporte qu ímico
ou dixital montado sobre cartolina
negra ou branca de 25x35. No reverso
de cada fotografia figurará un título e
un lema que tamén deberán ir indicados nun sobre que garde os dados do
participante. O prérnio é de 50.000
pta. e o prazo de apresentación remata
o 8 de Outubro na Casa de Cultura de
Bueu. Máis información no loboreiro@bueu.org.

Uvegó
Teafro
cenifica a
obra O

podemos coñecer na Casa

mento dos traballos que esta entidade ven desenvolvendo sobre a história da
banda deseñada en PortuFRANCISCO G. lAGARF.S
gal, aborda a produción de
Vinte anos de pintura (1981Júlio Resende para periódi2001) na Casa dru Artes.
• cos desde o início da sua carreira, nos anos 30 e 40. Na
• LEITURAS
Casa T ait desde o Sábado
29 até o 18 de Novembro.
L A INTELIGENCIA

das Artes.

retrato de
Parían Gray
en
SANTIAGO.

EMOCIONAL

O Mércores 26 no local de
Alecrin terá luga r un encontro do clube de leitoras
con esta obra de Daniel
Goleman.

ALBERTO CARNEIRO

Até o 30 de Seternbro poderernos visitar a sua obra no
COAC. Dentro da revisión ·
sobre figuras fundamentais
da plástica portuguesa, apreséntase, por vez prirneira no
Estado, unha retrospectiva
do artista a través dunha escolrna dunhas tri,nta obras
que 'abranxen -rnáis de tres
decénios e refliten as evolucións do artista, a sua identificación estética ~oa fusión
do corpo e a natureza, a paisaxe como lugar de ··relem: ·
branza, aproximacións ás
ciéncias orientais, etc. Un
longo proceso de transformación da natureza na arte
que se mostra mediante inte~encións na natureza na
que o corpo se fusiona eón
esta dunha forma espiritual.
ÜILLIAN WEARING

A complexidade das rela. cións humanas é un dos temas centrais desta artista británica, que no 97 gañou o
prestixioso prémio T umer.
lnspírase nos formatos dos
documentais de T.V. e os
programas de confesións
apoiándose na fotografia e no
vídeo para explorar os aspectos máis íntimos das relacións
entre as persoas. Proporciona
o ,retrato dalguns aspectos da
vida contemporánea ocidental. Con retratos de alcólicos,
sen teito, personaxes que reviven os seus traumas, etc.,
Wearing lémbranos ,.gue o
papel da arte consiste en potenciar a no.5a percepción da
realidade, én pon en dúbida a
nosa aceptación do convencional, os nasos tabus e o naso xeito de meter en compartimentos ao mundo que nos
rodea. Até o 7 de Outubro
noCGAC.

O povoamento do N oroeste peninsular das comunidades paleolíticas as cidades contemporftneas. Debate sobre
as continuidades e descontlnuidades
culturais do N oroeste Peninsular, entendido como urn gigantesco palimpseto, como o resultado de rnilénios de
história cujas marcas é importante decifrar, compreender, transmitir e conservar. A arqueología como agente de
mo d e rn iza~ao de urna regiao se rá
igualmente um dos temas debatidos.
Com a organiza~o e produ~o debida
ao Departamento de Ciencias e T écnicas do Patrimón io da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, celebrará-se em esta faculdade do 1 a 3 de
Outubro. +

franteras , de Vigo, levarase a cabo na

Co gallo do 50 aniversário
do Museu das Peregrinaci6ns,
poderemos ollar a mostra
fotográfica deste artista, que
baixo o título Viaxe ao pais
das almas, estará neste Lugar até o 30 de Seternbro.

....

ARQUEO LOGIA
DO NOROESTE PENINSULAR

CURSO DE EDUCACIÓN
PARA O DESENYOLYIMENTO
Organizado pola ONG Educación sin

- }ORDI EsTEYA

,

Casa da Xuventude desta cidade o 6,
7, 13, 20, 21, 27 e 28 de Outubro cunha duración de 40 horas en total. Está
dirixido a mestres, monitores de tempo libre, voluntários de ONGs e interesados. en xeral, sendo o prezo de inscripción de 3.000 pta podendo facela
en Afonso XIII 21, ofic. 111 C (entrada
lateral) os Luns, Mércores e Venres de
18 a 20 h. O curso tratará de Educación para a paz; Educación en valores;
Educación ambiental; Resolución de
conflitos e ONGs. O número máximo
de prazas é de 25 (por arde de inscripción) e pódese solicitar máis información nos telf. 636 886 357 Belén, ou
669 432 111 Ramón.

•MÚSICA

P ORTOCARTOON
As pontes son o tema principal nesta III edición. Os
distintos sentidos que ten esta palabra mobilizan aos hiscorietistas de todo o mundo.
No Museu Nad011Lll da lmprensa até o 30 de Setembro.

FUGA CON PIANO

~TEATRO

.

O RETRATO
DE DORIAN GRAy
Con motivo do centenário
da morte do dublinés. Oscar Wilde, Uvegá Teatro
cenificará, baixo a dirección de Vicente Montoto,
esta obra para lle rendir
homenaxe ao xenial autor.
A brillantez da palabra
ponse nesta obra ao servizo dun tema universal que
até hoxe ainda non fo¡ resol to: a consecución da
eterna xuventude. O Sábado 22 e Domingo 23 no
teatro Principal.
ELIANA EN ARDENTIA

Ou Bernardo destemplado,
por Nordesia Produccións levaráa ao Principal o
Domingo30.

TINOVIZ

Vigo
•CINEMA

A TOLA HISTÓRIA
DAS GALÁXIAS
Esta fita de Mel Brooks de
1987 proxectarase o Xoves
20 no café Uf (Pracer 19),
organizado polo Colectivo Ne-

mo de fantasia e ciencia ficci6n.
• EXPOSICIÓNS

ANTó~ GOYANES
A mostra será inaugurada
este Xoves 20 na sala de
exposicións do C. C. Caixanova, ·onde estará até o
21 de Outubro.

DIN MATAMORO
A galeria de ane contemporánea Voo (López de

Neira 3) sérvelle de cenário para mostrar a sua obra
a partir do Venres 14 e até
o 16 de Outubro.

XoÁN A.NLEO
Nada é o que parece, todo é o
que parece , é como titula a
mostra das suas últimas criaci©ns: esculturas de fundición en bronce con baño de
plata, fotografías, série de
auto-retratos fotográficos,
vídeo, e instalación de irnaxe de vinilo sobre parede
pintada. As suas obras nútrense de imaxes e referéncias procedentes da televisión, publicidade, xogos infantis, ou calquer outro elemento kiéSch. Na galeria Ad
Hoc até o 3 de Novembro.
ANTÓNIO

ABAD

No Camiño, mostra que

Con cer to-diaporama o
Venres 21 ás 22:30 por 300
pta. na Cava dos Ratos. O
Sábado 29, nes te mesmo
local, haberá un concerto
de bossanova da man de
Juan Curiel, por 500 pta.
• OBRADOIROS
XABRÓN REC ICLADO

Na Cava dos Raros o Domingo 30 ás 20 h. podes aprender a facelo.

•TEATRO

Tanttaka Teatroa cesignificado, o que sinten
nifica esta obra ·de Alesos que tocan e .os que ess and ro Baricco e que
coitan, chegando a conconta a vida dun pianisverterse o cenário nun
ta ·excepcional·, chama- •pequeno concerto de
do Novecentos, nacido
jazz. O Mércores 26 no
' nun barco que percorre
Pazo · da Cultura de
a principios · do século
PONTEVEDRA; o
XX as rotas entre AméVenres 28 na Casa da
rica e Europa. Unha hisCultura de VILAGARtória sobre a imigración,
CIA DE ARoUSA; e o
a amizade, pero sobre toSábado 29 no C.C. Caido sobre a música,··o seu
xanova de VIGO.•

i%~NE$J.LO DE 0URENSE
~'· www.ourenseconcello.com.
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SEXISMUNDA

9fi.cial do- C<.>néélto

Sarabela Teatro levaráa
ao cenário do C. C. Caixanova a adaptación da obra
La vida es sueño de Calderón de la Barca, o Sábado
22 e Domingo 23.

~ª~~9n ,\Aftit:O*
~-"'membtés do

fu:elón .de at;ti.-

Ma.dr.id
• EXPOSICIÓNS
POÉTICA EN AZUL

O pianista do océano

A Rede

Mostra do pintor, afincado
en Vigo, Rufino Peral que
presta especial atención ao
mundo ·da música e, especialmei;te, ao jazz. Composta maiormente por cadros ao
óleo, pódese atapar algun de
téenica mixta. Até o 2 7 de
Setembro na Casa de Galizti.

Porto

•MÚSICA
XI FESTIVAL DE

JAZZ

Que comeza o Venres 21,
no RitJoli Teatro Municipal
ás 21:30 h., e chega até o
Sábado 29. Todos os estilos e ori?ces. Universo que
procuta afirmar un reper tório portugués e onde QS
consag rados xovien cos
novos protagonistas. O
Venres 28 e~tará, por
exernplo, Bob Brookmayer.

• EXPOSICIÓNS

Júuo RESENDE

GRANDE NOITE
DO FADO

Mostra organizada pala Bedeteca de Lisboa no seguí-

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

Continua a

mostra,
noCGAC

compostelán,
doGillian
Wearing.
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Anú.n cios de; balde
• Alúgase casa en Aguete (Marin)
por temporadas. Telef. 986 703 146.
• Véndese piso en Bertamlráns
(Ames). Tres cuartos, cociña amoblada, calefacción individual, trasteiro, 2
prazas garaxe, piscina comunitária,
13,5 millóns. Telef. 981512597.

a venda "Mongólla. Umha
entldade estatal rugosóide" o último

• Já está

Francisco
G. lagares
mostra a

sua pintura
na Casa das
Arles
de VIGO.

Lisboa
•MÚSICA
NOITES DE ]AZZ
Na Casa da América Latina (Avda. de Juhlo 118 B
/ Telf. 21 395 53 09), con
Mário Grama~o Sexte~
to: Mário Grama~o, saxo
tenor e flauta; Emflio Robalo, piano .eléctrico; Joao
Louren\:O, guitarra eléctrica; Sim5es Cebola, baixo
eléctrico; Marte Ciro, bateria; e Castora, percusión. O Sábado 29 de Setembro ás 22 h.
DAVID SYLVIAN
Unha das rnáis belas e expresivas voces que a música popular viu nascer. Os
seus primeiros pasos foron
nos Japan (1976) que tivo como 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 carreira
de Sylvian podemos apontar títulos como Brilliant

Tree s (1984), Gane To
Earth (1986) , Of The Beehive ( 1987) pola estrada
difusa da improvisación e
da música instrumental. ..
Após dun sil éncio de 12
anos en solitário, en 1999
ed ita Dead Bees on A Cake, que reflexa a maduración e asimi lación de alguns elementos musicais
norte-americanos, onde
vive após casar con Indrid
Chavez no 90 . Unha sfntese da sua obra pode encontrarse en Eveythyng
And Nothing editado h ai
uri ano pola Virgim. No
CoUseu dos Remédios o
Luns 24.

MúSICA MODERNA
Festival que se realiza no
]ardim 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 Nai;óes, no Palco 6,
ternos a Atomic Bees e a
Zoe o Yemes 14 a partir
das 11 da noite; e o Sábado
15, no mesmo lugar e á
mesma hora, Terrakota e
Djamboonda (Telf. 21891
93 33).+

libro de poesía de lgor Lugrls. Pódelo
atopar, en Compostela, no bar A Ser~ia, pub Tarasca, livrarias Couceiro,
Artico, Palavra Perduda, M9 Balteira,
Folhas Novas, Pedreira, Sargadelos,
tenda A Mouga; en Ponferrada na libraria Siena; en Ourense na livraria
Torga; na Coruña nas librarias Sisargas, Couceiro, Nós, Lume e Colón; en
Pontevedra na livraria Michelena; en
Vigo nas librarias Andel , Cartabón, Librouro, Universitária Sur e Sargadelos; en Ferrol na Funda<;om Artábria e
na galería Sargadelos; en Madrid na
galeria Sargadelos. Ou ben solicitalo
contra-rembolso a artefactoeditorial@hotmail.com (1.000 pta. + 300
pta. para gastos de envio).
•A asociación Máximo Gorki reanuda a sua activldade a partir do 1 de
Outubro cos seguintes cursos: idioma ruso, xadrez, e coral polifónica.
Para máis información poden dirixirse
á República Argentina 17 2º esq ., ou
ao telf. 986 224 457.
• Regálanse gatiñas mauras de 2
meses, cariñosas e boas cazadoras.
Telf. 982 240 853 ou 616 906 417.
•Auxiliar de enfermeria, titulado e
con experiéncia, oferécese, en Vigo,
para coidar crianzas, anciáns ou doentes, nos seus fogares ou hospital.
Telf. 651 146 537.
• NÓs-Unidade Popular ven de editar os Textos da Assembleia Nacional Constituinte (teses, discursos,
resolugóes). Se desejas receber o livro envia os teus dados ao apdo. 180
de Ponte Yedra e recibira-lo contrareembolso de 1.000 pta no teu domicílio.
• 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 sair por
Caldas de Reis, Pontevedra ou Vilagarcia. Telf. 679 742 646.

• Cabaleiro de 57 anos oferécese
para coidar ou acompañar persoa
maior. Experiéncia, boa cultura xeral,
coñecimentos de cociña, francés, italiano e portugués. Telef. 666 623 190.
• Buscamos compañeiro ou compañeira para compartir piso na Coruña, zona do Peruleiro (a carón de Riazor). A renda é de 18.000 pta./persoa.
Moi bon estado e compañia agradábel. Telf. 606 018 441 ou 981 431
067, preguntade por lago ou Sabela.
• Véndese casa de pedra con terreo (5.000 m2). Zona de Lugo. Telf.
608 988 669.
• Búscase persoa non fumadora para compartir piso en Lugo. Calefacción, televisión, vídeo e electrodomésticos do trinque. Telf. 982 253 519.
• Ola!!! Somos "O Jarbanzo Negro'', grupo de música integrado
por galegas, alemáns e extremeños.
Viaxamos por todo o · mundo coa nosa música e traballamos tamén no
mundo do teatro-circo. Buscamos
unha persoa gaiteira con experiéncia 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
amizade. Telf. 658 655 472.
• Oferecese condutor de furgoneta
ou repartidor con experiéncia para
toda Galiza. Manuel 616 354 911.
• Vendo Enciclopédia da Arte Universal "Summa Artis", de Espasa
Calpe, completamente nova e cos to- ..
mos platificados. Prezo e condicións de
pagamento a convir. Telf. 600 717 628.
• Turismo na Ribeira Sacra. Alúgase casa de dous andares e garaxe
por tempadas, en Nogueira de Ramuin. Telf. 986 376 022.
• Alugaria 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 cabalos en Vigo. Telf. 639 446 271 (Mónica).
• Vendo furgoneta Ford Transit 6409, 11 anos. Sen tar><eta de·tansporte. 650421771 .
• Busco casa independente com

finca fechada para alugar pela zona
de Tul ou aforas de Porrinho. lmprescindível admitir cam. Teléfones de
contacto 986 603 973 I 636 566 155.
• Camisola coa legenda "Um outro
mundo é possrvel" impressa a tres
tintas sobre fundo de várias cores:
azul, cinzento, castanho, verde ... Talhas M, L, XL e XXL. Prego: 2.000 pta.
gastos de envio incluídos (paquete
azul de Correios con entrega a domicílio). Encomendas a Fundagom Artábria, Apdo. 570, 15.480 - Ferrol.
• Santiagués de 30 anos, residente
en Vigo, desexa coñecer mozas de
idade semellante para amizade.
Telf. 658 655 472.
• Buscamos violinista, segunda
voz veminina e frautista para gravar
disco. Razón no telf. 677 229 434.
• Sessóns de música céltiga para tocar en baiucas, tascas, festas e outros
actos sociais. As persoas interesadas
poden chamar ao telf. 981 560 159.

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

a

• Merco ou troco pins de temática
nacionalista de calquer tipo: políticos, sindicais, de bandeira (estreleiras) , culturais, etc. Especialmente interesado nos pins das distintas federacións da CIG . Chamade ao telf. 981
574 635 ou ben mandar mensaxe a
mesiasgaliza@hotmail.com .
• Alúganse cuartos na zona da Praza Roxa en Compostela. Noites ou
meses completos. Telf. 617 065 527.

• Lantania estrea nome e enderezo na web (www.lantania.com1. Xa
está na internete a nova edición.
Ademáis edicións antigas e foro. Expresa a tua opinión.
• Profesor de formación vial oferécese para traballar en auto-escalas de toda España. José. Telf. 913
760 723.
• Vendo taberna-pub folc funcionando, a 5 Km. de Bueu, casa de pedra restarurada, calefacción, amoblada, terreo de 500 m2 e manancial.
Telf. 600 717 628.+
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