
O BNG convencido de que só lle falta mobilizar 
as suas bases para conseguir o cámbio 

--------~10~~~~~-

A folgo de ve~erinários impede 
o saneamento gandeiro 

-----------13~~~~~-

Anxo Guerreiro 
anúncia 

que apoiará 
ao BNG se este 
supera o PSOE 

-----9-----

Ángel Cuerda cántanos como fo¡ capaz 
de peonalizar Gasteiz 

--~~~~-16~~~~~-

Hai outro cinema ¡ 

que t~mén podemos ve~ 
----------21~~~~~-

Pepe Carreiro 

O RRRO t QUE SE 
BOTEN TODOS CONTRR 
MIN, QUE NON SON Míll5 
QUE UN RPtNDICE DR 
PRR~ITRLISTR 

~\ 
5{s l~?Jrn~ )-

27 DE SETEMBRO •2001 •ANO XXIV• IV XEIRA f UN DA 00 EN 1907 N'' LO<ll • 200 PIA 

Afirman que usarán a mentira mentres recoñecen 
que ainda non hai probas que impliquen a Ben Laden 

Os EE UU deseñan 
unha 'guerra informativa' 
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A ORDE MUNDIAL A DEBATE 

frán só se sumará á 'coalición antiterrorista' baixo mandato da ONU 

Os EE UU recoñecen 
que non teñen nengunha proba 

contra Ben Laden 
-0. A. EIRÉ - C. LORENZO - X. CARBALLA 

Washington tivo que recoñecer que a sua policia non conseguiu achar nengunha 
pista sobre os autores intelectuais dos ataques suicidas contra os EE UU o pasa
do 11 de Setembro. Mália esta confesión, o aparato militar norteamericano prepara 
unha operación en Afganistán co teórico obxectivo de deter a Osama Ben Laden. 
Irán, viciño dese país asiático, só apoiará o ataque se as Nacións Unidas o patrocinan. 
eorge B~sh ten problemas para 
encaixar todas as pezas no cre
bacabezas da orde internacional. 
O modelo de represália que pre
tende seguir, baseado no wanted 
dead or alive (búscase vivo ou 
morto) dos filmes do oeste bate 
de fuciños cos reparos interna
cionais. Ademais, o FBI e demais 
axéncias de investigación son in
capaces de atoparen nengunha 
soa proba das relacións entre os 
atentados do 11 de Setembro e 
algunha rede terrorista interna
cional concreta. O fiscal federal, 
John Ashcroft, tivo que recoñecer 
publicamente que nengun dos 
detidos ten nada a ver cos ata
ques e que o rastro de Ben La
den non aparece por nengures. 
Pero en nengun momento expli
cou cantas persoas foron detidas. 

Ashcroft, afectado por este pri
meiro fracaso das investigacións, 
quixo buscar unha explicación. 
"As redes de apoio están en Eu
ropa. Alemaña ten moito que dicir 
sobre os contactos co terrorismo 
islamista", destacou. Ao tempo, o 
fiscal alertou sobre posíbeis no
vas atentados, desta vez con ar
mas químicas. "Abortamos vários 
int~ntos de transportar mercado
rias perigosas sen licéncia. Esta
mos a interrogar nas comisarias 
vários activistas islámicos que 
pretendian atacar novamente a 
povoación civil, con ántrax ou al
gun outro tipo de substáncia." 

O traspaso de responsabilidades 
á UE coincide co nacimento do 
grupo "11 de Setembro" da lnter
pol, encargada de investigar inter
nacionalmente actividades terro
ristas. Desde Alemaña, portavo
ces do governo mostraron o seu 
interese en que sexa este novo 
grupo o que conduza as pesqui
sas. Para as autoridades europe
as, esta parece unha excelente 
oportunidade para rachar o mono
pólio do FBI na loita contra o crime 
internacionaL Non hai que esque
cer que, até agora, esta oficina es
tadounidense participou directa
mente en investigacións no Reino 
Unido ou en Rúsia, por exemplo. 

Volver á casa da ONU 

Aos poucos, o governo estadouni
dense atópase con valados de in
comprensión á hora de deseñar a 
"coalición antiterrorista". O desexo 
de Bush e Cheney de que ''todos 

Son moitos os actos contra a violéncia e a represália armada que se suceden nas EE UU a pesar da silenciamento oficial. 

os que non estean connosco, au
tomaticamente pasan ao bando 
contrário" caeu coma sobérbia 
inútil na comunidade internacional. 

A maior proba do fracaso destes 
princípios é a resposta ao chama
do de Irán. Este país é unha re
pública islámica xiíta, que non ten 
relacións diplomáticas cos EE UU 
desde 1979, que posue fronteira 
con Afganistán -o suposto cená
ri o da próxima guerra- e que 
apareceu, desde o momento do 
ataque, coma un dos sospeito
sos. Por isa o feito de que aceite 
formar parte da nova alianza é 
tan chamativo. Mais o réxime que 

dirixe Khatami puxo unha condi
ción, léxica e coerente: que se
xan as Nacións Unidas as que re
gulen a loita antiterrorista e as re
presálias estadounidenses. 

O gol diplomático de Teherán 
ainda fai rincharlles os dentes a 
Condoleeza Rice e Donald 
Rumsfeld, os asesores de Esta
do e de Defensa de cabeceira 
de Bush. A estratéxia será se
guida, seguramente, por moitos 
outros países, incluso resgatada 
por outros que xa se puxeron á 
disposición dos EE UU. 

O governo estadounidense sabe 

diso. Decatouse de que o rebufo 
das suas proclamas, dos tronos 
do seu presidente e o bafo da 
vinganza poden traerlle máis 
problemas ca apoios tora das 
suas fronteiras. Non en balde, o 
pasado 25 de Setembro, pagou 
as cuotas atrasadas que lle ade
bedaban a este organismo e ra
tificou un tratado contra o finan
ciamento do terrorismo e outro 
sobre a persecución a grupos 
armados, ambos os dous apro
bados hai meses sen que Was
hington lles dese atención. 

Outras voces de expertos, con-
Pasa á páxina seguinte 

• 

• 
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Operacións militares 
politicamente correctas 
De "Xustiza infinda" a "Liber
dade duradeira". O cámbio de 

pasado, á caza de bruxas e á 
ditadura do medo que caracte
rizou a vida dos seus país e 
avós a partir de 1947. 

. nome para a operación de res
posta militar ten moito a ver" co 
tempo do políticamente correc
to. No fundo agachan unha te
rríbel contradición, o governo _ 
Bush non quera nen xustiza ~ 
nen liberdade, tal e como afir
man os seus próprios conse
lleiros. 

Para o resto do mundo come
za a famosa intervención no 
neme de Deus. "Un deus para 
uns e .un deus para os outros", 
tal e como afirma o refrán. Na 
xustificación da guerra contra 
o espírito de Ben Laden fálase 
máis da divinidade que nas 
bulas papais que favoreceron 
as cruzadas en Palestina na 
ldade Média. Un deus, tal e 
como afirmaba o vicepresiden
te Dick Cheney, que xa está a 
actuar en pequenos comandos 
da Delta Force na fronteira en
tre Afganistán e Turkmenistán 
e toma folgos denantes da ba
talla nps portaavións que su
can o Indico agardando autori
zación de Pakistán para inicia
ren a ofensiva.+ 

O aoudlta Ben laden, no centro, durante unha comparecéncia diante dos meios de comunicación asiáticos. 

Vén da páxina anterior 

todo, pensan que estes xestos 
pretenden máis apartar do cami
ñ o a Kofi Annan. O secretário 
xeral das Nacións Unidas anda 
desaparecido tras os ataques, 
agochado nas fotografias detrás 
dos políticos estadounidenses, 
incapaz de reclamar a sua posi
ción no conflito coma voz lexiti
mada para unir o mundo nun te
ma de gravidade tan profunda. 

afastado país chamado Afganis
tán. 

Todos os líderes de opinión esta
dounidenses puxéronse de acor
de para favorecer a política do 
pensamento único nos EE UU. 
Desde a queda das Torres Xe
melgas e o "agosto" da venda 
das bandeiras estadounidenses, 
págase co ostracismo a disidén
cia. As principais emisoras de te
levisión puxéronse de acorde pa
ra clausurar a traxédia e deixar 
de em itir imaxes do ataque e 
moito menos das vítimas. A rádio · 
volveu á tesoira e son máis de 
150 as cancións vetadas. Unha 
letra que tale de paz, de achega
mento entre culturas ou de sub
versión contras os próprios EE 
UU, ten moitas posibilidades de 
acabar no caldeiro do lixo. Nen
gun xomal se fai eco das mani
festacións pacíficas que se suce
den por todo o país. Entre
mentres, todos os días cóntanse 

os exemplos deses "valentes 
mozos que se enrolan en calquer 
das tres armas". O impulso do 
modo correcto de ver a situación 
traspasouse ao Estado español. 
O pasado Venres, 21 de Setem
bro, todas as canles, incluída a 
de pagamento Canal Plus, emiti
ron a un tempo unha "Homenaxe 
aos heroes" que axuntou miles 
de millóns para :is famílias das 
vítimas. Ao final da telemaratón, 
o actor Clint Eastwood, máis 
Harry, o suxo ca nunca, advertiu
lles aos terroristas que "nunca 
haberá descanso en América até 
velos baixo terra". 

O secretário de Defensa dos 
EE UU, Donald Rumsfeld, xa 
exixiu do Congreso carta bran
ca para aplicar métodos de 
"guerra suxa" nas investiga
cións antiterroristas. Liberdade 
duradeira para pinchar teléfo
nos, intervir cantas de correo, 
ampliar o tempo dos "interro
gatórios .en comisaria" e facili
tar ao máximo asordes de de
tención. Os próprios nortea
mericanos enfróntanse agora 
ao seu particular retorno ao 

Un país, 
un pensamento único 

Estas areas no zapato do presi
den te norteamericano parece 
que lle tiran o sono mais non lle 
atan os brazos ás costas. O seu 
departamento de Defensa, coa 
axuda dos principais médios de 
comunicación, convenceu a todo 
o país de que hai culpábel: Ben 
Laden, e de que hai só un xeito 
de devolverlles a seguridade aos 
estadounidenses: a masacre dun 

Esta é unha mostra, segundo o 
historiador Timothy Garton Ash, 
da dependéncia de Europa res
pecto aos EE UU. "Se os ataques 
alcanzasen os Campos Elíseos o 
grao de solidariedde neutros paí
ses non teria alcanzado o nível 
do deste atentado", explicou nun
ha entrevista ao diário El País.+ As televisións estadounidenses participan na campaña govamamental a prol da guerra. 

Unha guerra informativa 
Os meios de comunicación ocidentais, seguindo 
o ditado do voceiro da Casa Blanca, Ari Fleischer, 
aos seus colegas estadounidenses, puxeron todo o 
empeño en que non se aliaran mortos, pavura e até 
funerais e escenas emotivas. 
Estas mesmos meios anúncian unha marte futura de 
moitos por mor dunha guerra bacteriolóxica. 

Estase aterrorizando á opinión pública de meio mundo 
(o informado) para que acaten e asuman a política 
expansionista dos EE UU en Asia Central 
recoberta de antiterrorismo. Para que lle déixen as 
mans libres aos seus governos. Para continuar ca 
beixamáns (o máis claro exemplo é o 
Governo Aznar) ao imperialismo americano, até 
pretender confundirnos con que Norteamérica 
somos todos. 

Porque esta guerra que están a librar os EE UU, por 
intereses petrolíferos, do narcotráfico e xeopolíticos, é, 
sobr~ todo, unha guerra da información. Asi o admite 
o Pentágono, que tala "dunha guerra informativa de 
grande intensidade". "Esta é a guerra de información 
máis intensa que se podan imaxinar. Seguro que eles 
van mentir e que nos irnos mentir", explicou con toda 
naturalidade un oficial do Exército norteamericano a 
Howard Kurtz, ex delensor do leitor no The 
Washington Post. 

Quen son eles? Eles somos todos e cada un dos que 
non acatemos a arde internacional que nos tentan 
impoñer. A Guerra do Golfo, coa sua censura (as 
notícias viñan filtradas a un pequeno grupo de 
xornalistas escollidos (pool ) polo próprio Exército 
norteamericano, as suas mentiras e a granc;,fe 
manipulación, só foi un exercício didáctico do que se 
nos aviciña. 

O sentido crítico da prensa estadounidense, a 
independéncia que tanto pregoan, quedou maís unha 
vez sepultada entre as toneladas de patrioterismo 
barato caido das torres que simbolizaban o seu 
poderío económico. Aos norteamericanos véuselles o 
mundo abaixo. O medo levounos a aceitar unha 
unidade patriótica informativa, tratando de evitar que 
haxa debate ou fendas na sociedade. Sobre todo é 
preciso obviar as .consecuéncias que un ataque 
americano poderia ter para a sua povoación. 
Consecuéncias económicas, pois o medo a outras 
represálias dos terroristas lévaos a admitir que é 
necesário o extermínio. 

"Os alemáns foron responsábeis por Hitler. Se non se 
levantan contra os talibáns ... deben de morrer de fa me 
(os afganos). Punto.", dictaminaba Bill O'Reilly de Fox 
News, ún dos presentadores con máis audiéncia 
televisiva. Asi as causas, tampouco é posíbel a 
neutralidade ou as matizacións. "O que non está 
connosco está en contra nasa", proclamou George 
Bush. Desa disxuntiva fictícia e turdia, no Estado 
español. sabemos moitQ nos últimos anos. 

Pero, mália ao intento de impoñer de vez o 
pensamento único,·mália a que moitos meios de 
comunicación asumen a teoría informativa do 
Pentágono (sobranceir.amente os españois), existen 
reaccións que non poden ser controladas desde os 
seminários de análises das multinacionais. 

Primeiramente, fronte aos intentos de minimizar os 
. estados e sacarlles todo o poder, regulando o mundo 

coas leis do "libre mercado", que ditan á sua 
• . comenéncia, os estados voltan a aparecer como entes . 

necesários para garantir a orde mundial. Fronte aos 
intentos de armar unicamente unha coalición militar 

que, co seu poder, anulase calquer discordáncia aos 
desígnios do "mercado", estase a impoñer a 
necesidade dunha coalición diplomática (política) para 
solucionar as situacións de ataques de inimigos non 
identificados nen localizados. Fronte aos intentos de 
estabelecer unha arde mundial única, teñen que 
maquilar a ofensiva para que non se vexa unha guerra 
do Norte rico contra o Sul pobre. O chamamento á 
unidade mundial levounos a que moitos dos "inimigos" 
se situasen no seu bando, para escapar aos ataques. 
Este feíto cría unha evidente contradición nos 
intereses das multinacionais. 

Por se fose pouco, a mundialización planetária, o 
pensamento único e o fin da história proclamado, 
esfarélase e faise anacos canda os cristais das Torres 
Xemelgas, dando múltiples imaxes non oficiais. En 
todos os paises do mundo a~'arecen voces contrárias 
aos designios que p·retende .impar" Bush. Moitas destas 
voces que se pode ouvir polos meios tradictonais, son 
voces contrárias, instaladas no próprio sistema. Outras 
moitas utilizan os canles das redes informáticas para 
lanzar as. suas mensaxes e os seus debates. Ademais, 
poáese acceder hoxe a pensadores, críticos e 
analistas de todo o mundo. 

A Mundialización informativa está a xogar en contra 
dos seus inspiradores. Pero non só se procuran outras 
informacións, senón que se está a criar un forte debate 
sobre os meios tradicionais, incluso no corazón de 
Norteamérica. Esqueceron que a sociedade se move 

., por procesos dialécticos. O que non vale é quedar 
parados, de papóns, qomungando coa verdade oficial 
a xeito de anestésia paralizante. Os cidadáns ainda 
ternos moito que facer e que dicer nesta coxuntura . 
mundial. Que non haxa dúbida. • 

ANOBA TERRA 

o .·. 
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Os Patriot vendéronse a esgalla despois da guerra do Golfo 

O negócio bélico precisa g~erras 
Un dos lobbys que con máis for
za manda en Washington é o que 
representa os intereses das gran
des empresas armamentísticas, 
moitas delas con negócios tamén 
no mundo civil. Como lembrába
mos hai duas semanas, o presi
dente americano Eisenhower, no 
seu discurso de despedida, ad
vertiu en ton elexiaco, dos peri
gos de ceder aos desígnios do 
que el mesmo chamou "comple- , 
xo militar-industrial". O capítulo 
de Defensa nos Estados Unidos 
é un dos máis inflados do orza
mento federal, e sé no planificado 

escudo antimisiles, que antes do 
11 de Setembro era o cabalo de 
batalla da política exterior nortea
mericana, falábase dun negócio 
inicial de 300.000 millóns de dó
lares, con participación de em
presas como Boeing, Lockhedd 
ou General Dynamics. 

Os estoupidos en New York e 
Washington volven o escenário a 
un ponto anterior, e paga a pena 
lembrar, as espectaculares ven
das de armas realizadas polos 
EEUU durante a Guerra do Golfo, 
cando a coalición que formou obri-

gou a rearmar a unha manchea 
de paises e serviu para reactivar a 
indústria das armas americana, en 
debalo relativo despois da caida 
do Muro de Berlin. 

Un traballo do profesor José Ma
ria Tortosa, profesor de sociolo
xia na Universidade de Alacant, 
e publicado en Papeis de Cues
tións lnternacionais, aponta ele
mentos de grande interese so
bre a cuestión. "Un dos obxecti
vos da operación Raposo do De
serto era "gravar vídeos de pro
moción" das armas intelixentes, 

infalíbeis, limpas e ... caras. Con
vén lembrar, a este respeito, os 
entusiasmos de Bush pai cos 
misiles Patriot. Fiel ao seu papel 
de axente comercial ou vende
dor dos Estados Unidos, o que 
Bush estaba explicando eran as 
vantaxes do seu produto a res
peito doutros produtos". 

Pero T ortosa, neste artigo publi
cado no ano 1999, apontaba un 
escenário que se pode ter en 
conta na actual crise que se 
centra en Afganistán, un país 
que tamén ten fronteira, peque-
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na, coa China. "Que China é 
percibida polas elites estadouni
denses como futuro rival na he
xemonia é algo claro: un Produ
to Interior Bruto, a poder de pa
ridade de compra, igual ou su
perior ao dos Estados Unidos: 
unhas taxas de medre arredor 
do 1 O por cento anual , sostias 
desde as reformas de Deng 
Xiao Ping, unha capacidade nu
clear probada, unha posesión 
da tecnoloxia aeroespacial que 
fai que alugue aos mesmísimos 
Estados Unidos a lanzadeira 
longa Marcha con base en Si
chu án .. . , un incremento dos 
gastos mili tares resu ltado da 
sua boa economia, e unha me
llora da sua teconoloxia militar 
mercé ás axudas de Clki nton 
como pago ás donacións para a 
campaña eleitoral presidencial". 

Seria ese o pano de fondo dun
ha escalada armamentística que 
o sucedido o 11 de Setembro 
non faria senón acelerar. De fei
to unha das decisións tomadas é 
especialmente grave: ,levantar o 
embargo de armas á India e Pa
kistán, dous paises con capaci
dade atómica, e enfrontados po
lo longo conflito de Cachemira. 

A ONU seria en todo este asunto 
un convidado de pedra que non é 
capaz tampouco nesta matéria de 
exercer a sua autoridade. Unhas 
semanas antes dos atentados 
auspiciou unha conferéncia sobre 
armas lixeiras que se saldou cun 
fracaso. As armas lixeiras (pisto
las, fusís automáticos, bombas de 
man, morteiros) causan médio mi
llón de mortes ao ano no planeta, 
a maioria civis. A indústria de ar
mamento conseguiu bloquear a 
proposta de controis sobre este 
comércio. A oposición frontal foi 
dos EE UU coa complicidade de 
Rúsia e China. Os tres paises son 
exportadores e produtores destas 
armas que move 5.000 millóns de 
dólares anuais, dos cales 1.200 
son norteamericanos. 

O desp legue destes días nos 
meios de comunicación é un 
verdadeiro catálogo de armas. 
As infografias oferecidas das 
distintas anatomias de barcos, 
avións, armas e soldados, teñen 
todo o aspecto de converter á 
prensa nun catálogo do maior 
negócio do mundo.• 

En Afganistán seméntase o 75 por cento de todo o ópio do mundo 
Coma en todas as intervencións 
armadas, as orixes e conse
cuéncias do conflito son espúre
as e embriagantes. Neste caso, 
parece que tamén. A escolla de 
Afganistán como campo de ba
talla ten máis interese cá simple 
captura dun terrorista barbudo. 
O investimento de 20.000 mi
llóns de dólares (case 4 billóns 
de pesetas) na operación ten 
que dar máis rendemento có 
cumprimento dunha senténcia 
de "olla por olla". 

O território de Afganistán, suma
do ás fronteiras con Irán e Pa
kistán, forman o chamado "Cre
cente de Ouro", que produce as 
tres cuartas partes de todo o 
ópio sementado no mundo, a 
matéria prima da heroína. Este 
dado pode ser fundamental para 
explicar por que governan os ta
libáns o país e por que interesa 
tanto volver tomar canta deste 
importante mercado. 

Segundo unha información de 
Los Angeles Times, de Maio 
deste ano, Colin Powell aprobou 
unha axuda de 43 millóns de dó
lares ao governo de Kabul pala 
sua loita contra o narcotráfico. 
En realidade, o prémio era unha 
peaxe por asegurar a produción 
e o transporte da heroína cara a 
Ocidente. Agora, coa escusa 
perfecta para entrar no país, ese 
servizo poden volver controlalo 
os axentes da CIA en conivéncia 
co novo governo títere. 

A história da relación entre os Es
tados Unidos e os talibáns vén de 
lonxe. Cando a URSS invadiu o 
país en 1979, o consumo de dro
gas en Pakistán era do O por cen
to, en 1985, había 1, 2 millóns de 
heroinómanos no seu território. 
Por que? As investigacións do 
italiano Gennaro Carotenuto le
van á conclusión de que a heroí
na serviu para financiar a guerrilla 
islamista oposta aos comunistas. 

Xa denantes da intervención de 
Moscova, este crecente producia 
o 70 por cento do ópio pero non 
se fabricaba nen un gramo de 
droga. Segundo Carotenuto, am
parado nas próprias estatísticas 
das Nacións Unidas, a CIA im
plantou a plantación de ópio e o 
estabelecemento de laboratórios 
de fabricación de heroína coma 
"imposto revolucionário" para os 
labregos que pasaban a de 
pender do seu mandato. 

Despois da retirada soviética, en 
1989, Pakistán, executor da. polí
tica norteamericana na zona, 
protexeu a pequena facción tali- , 
bán para que tomase o control 
do país e mantivese en bon fun
cionamento a rota da droga. 
"Non é casual'', afirma Carotenu
to, "que os únicos países que re
coñeceron os talibáns sexan os 
máis firmes aliados dos EE UU 
na zona, Pakistán, Emiratos Ára
bes Unidos e Arábia Saudita." 

O botin do petróleo 

Outro dos pontos xeoestratéxicos 
fundamentais para entender a im
portáncia de Afganistán, e o seu 
sufrimento desde hai décadas, é 
o seu papel como território rico 
en petróleo. As últimas investiga
cións dos satélites dan case por 
seguro que baixo os seus esgré
vios rochedos está unha reserva 
de ouro negro tan abondosa co
ma a do Golfo Pérsico. 

Sen necesidade de viaxar ao 
futuro, Afganistán é hoxe pon
to abrigado de paso do petró
leo que se agacha nas ribeiras 
do Mar Cáspio. Desde a caída 
da URSS, várias empresas 
norteamericanas tomaron can
ta da extracción de petróleo 
nas ,repúblicas ex soviéticas 
de Asia Central. A reserva de 
cru que poderia explotarse 
produciria imensos benefícios 
e aseguraria a preminéncia 

económica aos países que a 
controlasen. 

A CIA rapidamente comprou al
guns governos e dotounos de 
autoridade ditatorial para asegu
rar a "boa comunicación" cos EE 
UU. Outros caeron rapidamente 
na influéncia rusa. Moscova im
pediu a independéncia de Chec
hénia -patrocinada tamén co di
ñeiro da heroína- para asegu
rarse o oleoduto cara ao oeste. 

Mais para os norteamericanos, la
go de asegurar a produción, cóm
pre controlar o transporte. Só hai 
tres vias cara ao mar do petróleo 
do Cáspio. A máis longa está nas 
mans de Rúsia e da China, a 
máis rápida atravesa Irán. Afga
nistán e Pakistán é a única opción 
que queda. O control deste país 
facilitaría moito o negócio do cru 
asiático e amortizaria o forte in
vesti mento realizado na opera
ción "Liberdade duradeira".+ 
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Médios e expertos duvidan da guerra coma resposta axeitada ao terrorismo 

Voces críticas na nau de aceiro 
A férrea disciplina á que obrigou o governo aos médios norteame
ricanos fixo dimlnuír moito as criticas dos principais xornais. A 
autocensura que as grandes empresas mediáticas impuxeron en 
canto ás vítimas, aos posfbeis responsábeis das masacres de No
va York e Washington e á valoración da atitude do seu presidente, 
fixo reaccionar os críticos, que ergueron a voz para reclamaren 
unha xestión do conflito racional, democrática e ponderada. 

Manuel Vázquez Montalbán ex
plica en Interviú as manobras 
que os EE UU realizan en can
to á relación coa prensa para 
tronzarlle o espírito disidente 
coa política do Pentágono. "Na 
retransmisión en directo da ne
na vietnamita incendiada ou o 
bombardeo con napalm de 
Vietnam do Norte ou a estam
pa do xeneral vietnamita asasi
nato dun tiro na tempa un pre
so do Vietcong, causaron tal 
repugnáncia entre os recep
tores que estiveron na orixe de 
moitas manifestacións pacifis
tas e actuaron coma factor 
determinante na consecución 
da paz. Por iso non creo que a 
decisión actual de ocultar cadá
veres responda a unha opera
ción de pudor, senón a unha 
estratéxia de manipulación pa
ra evitar que a carnicería se 
convirta no elemento de análi
se e leve consigo unha refle
xión distanciada da traxédia. n 

Miguel Bonasso, no xornal ar
xentino Página 12, reflexiona 
sobre o golpe na mentalidade 
colectiva norteamericana que 
supuxo o ataque. "Rematou a 
"pax americana" imposta tras a 
extinción da superpoténcia so
cialista e que o império recibiu 
un golpe no plexo solar que non 
basta desde logo para tirarlo de
finitivamente do ring, pero che
gou para mostrar o rei espido, 
con todas as suas debilidades. 
Reveación que lle pon fin á eta
pa da posguerra fria, signada 
pola hexemonla norteamerica
na, e ábrelle as portas a un con
flito sen lfmites no espácio e no 
tempo, pantasmal , onde o xi 
gante -coma os extraterrestres 
de H. G. Wells-pode ser mina
do polo infindamente pequeno: 
polos xermes invisíbeis." 

A resposta 

Outro elemento de interese pa
ra os analistas é o modo co 

que se deseña a resposta nor
teamericana. Conscientes de 
que está en cuestión o estado 
actual do mundo, todos eles 
peden prudéncia e sentidiño 
denantes de se lanzaren a un 
acto que pode sobardar o grao 
de crueldade do próprio atenta
do contra os EE UU. 

O experto en relacións interna
cionais Noam Chomsky dá can
ta deste perigo nas ondas de 
Rádio 892, de Belgrado. "A 
forma na que Ocidente decida 
respojnder é un asunto de su
prema importáncia. Se os ricos 
e poderosos optan por mante
ren a sua tradición centenária 
recorrendo á violéncia extrema , 
contribuirán a unha escalada 
circular da violéncia, nunha di
námica xa coñecida, con tre
mendas consecuéncias a longo 
prazo. lsto non é inevitábel. Un 
público consciente dos feítos 
nas sociedades máis libres e 
democráticas pode desviar esta 
política cara a canles moito 
máis humanas e honorábeis." 

Mais os desexos de impoñer a 
morte babeo as premisas do ga
binete Bush e o xeito norteame
ricano de ver a vida bate incluso 
de fronte coas próprias reticén
cias dos membros do seu go
verno. William Kristol explica 
nas páxinas do Washington 
Post, as diferéncias entre o pre
sidente e o seu secretário de 
Estado, Colin Powell. "Durante 
décadas falouse nos EE UU da 
imposibilidade da guerra por 
causa da desunión. Agora os 
norteamericanos están unidos, 
pero a doutrina Powell ten un 
cariz máis global. Falar de gue
rra pode facerlle dano á coali
ción internacional que estamos 
formando. A coalición é a chave 
desta guerra contra o terror. Po
well parece agora máis sensíbel 
á opinión pública global do que 
foi algunha vez respecto á opi
nión pública norteamericana."+ 

Alguns novas gurus xa falan de 
choque entre culturas, de pri
meira batalla da gran guerra en
tre Ocidente e o Islam. Bush ter
ma do revólver: "Os que estean 
comigo que se coloquen detrás 
e aplaudan. Os demais pasan a 
seren obxectivos militares." 

'Connosco ou contra nós' 

Afirma algo disto, con moita irania, 
José Pablo Feinmann, en Pági
na 12. "Xa non hai ricos nen po
bres, xa non hai culturas e identi
dades diferentes. Somos todos 
ocidentais e estamos en guerra 
contra o Islam. E se non, somos 
terroristas, tan terroristas coma os 
fanáticos que derrubaron as To
rres Xemelgas. Videla e os nasos 
militares, o mesmo: un estaba con 
eles ou contra eles. E se non es
taba con eles (condición que se 
estendia até os "indiferentes" ou 
os "tímidos") era un subversivo. 
Foi asi como todos fumos subver
sivos. É asi como hoxe, a medida 

que esta loucura continua, todos 
seremos terroristas." 

O uruguaio Eduardo Galeano, 
tamén en Página 12, repara na 
dicotomia moral na que se con
verteu, a mantenta, un conflito 
moito máis complexo. "Na loita 
do Ben contra o Mal, sempre é o 
povo o que pon os mortos. Os 
terroristas mataron traballadores 
de cincuenta países, en Nova 
York e en Washington, no nome 
do Ben contra o Mal. E no nome 
do Ben contra o Mal, o presiden
te Bush xura vinganza: "Vamos 
eliminar o Mal deste mundo", 
anúncia. Ben Laden, amado e 
armado polo governo dos EE 
UU, era un dos principais "gue
rreiros da liberdade" contra o co-

munismo en Afganistán. Bush 
pai ocupaba a vicepresidéncia 
cando o presidente Reagan dixo 
que estes heroes eran o "equi
valente moral dos Pais Funda
dores de América". Hollywood 
estaba de acorde coa Casa 
Branca. Neses tempos, filmouse 
Rambo 3: os afganos musul
máns eran os bons. Agora son 
os maos malísimos, en tempos 
de Bush tillo, trece anos des
pois", prosegue Galeano. O es
critor reacciona con sarcasmo. 
"Henry Kissinger foi dos primei
ros en reaccionar ante a recente 
traxédia. "Tan culpábeis coma 
os terroristas son os que lles 
dan apoio, financiamento e ins
piración", sentenciou, coas pala
bras que Bush repetiu pouco 

despois. Se iso é asi, haberia 
que empezar por bombardear a 
Kissinger. el resultaria culpábel 
de moitos máis crimes cós co
metidos por Ben Laden e por to
dos os terroristas que no mundo 
son." 

O estadounidense James Pe
tras fala, nun artigo que recolle 
www.rebelion.org de impro
visación e a irracionalidade das 
acusacións contra os talibáns 
afganos. "Se a teoría da conspi
ración é tan feble como parece 
e existe unha teoria alternativa, 
máis plausíbel, sobre a existén
cia dun grupo autónomo, pe
queno e moi loc·alizado (respon
sábel dos ataques), por que 
Washington prepara a guerra 
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Uns 4.000 
millóns 
de pobres 
Á hora de explicar as 
causas da masacre dos 
EE UU, moitos analistas 
basean as suas hipóteses 
na fonda diferéncia entre 
os países ricos e os 
pobres. Os sucesos do 11 
de Setembro deberian ter, 
en consideración dos 
analistas, un efecto 
revelador para modificar 
radicalmente o modelo de 
construción do mundo. 

O polaco Marek Halter 
reflexiona en El Mundo 
sobre as ligazóns que 
existen entre a extrema 
miséria e o terrorismo. 
"Como van entenderse 
eses 2.000 millóns de 
indivfduos que, con certas 
diferéncias de nível, teñen 
a sorte de de poderen 
acceder á sua parte de 
riqueza, de liberdade e de 
cultura, con eses 4.000 
millóns de desgraciados, 
lamentos, atormentados 
por escuras enfermidades 
e asoballados polas 
imaxes que ven desfilar 
nas suas. pantallas de 
televisión, imaxes dun 
mundo ricachón, no que 
se tiran os alimentos para 
asegurar os prezos e no 
que se matan as vacas 
sas?" 

Steve Moyer, en 
www.indymedia.org, 
repara tamén no 
desequilíbrio do 
capitalismo actual como 
explicación da traxédia. "A 
Terra está na balanza. O 
futuro da humanidade 
tamén. Necesitamos 
cabezas racionais e frias 
para levar a nau do mundo 
a bon porto. Debemos 
criar unha sociedade na 
que a xustiza social sexa a 
primeira prioridade e non 
un aspecto secundário 
que sempre se deixa para 
o futuro. Ternos que lograr 
que cada persoa teña 
cubertas as suas 
necesidades vita is."+ 

contra Afganistán? Unha hipóte
se é que os EE UU, denantes 
dos ataques terroristas estaría 
xa deseñando o derrocamento 
do réxime talibán e está a utili
zar os ataques para xustificar a 
sua política. Un alto oficial pa
quistaní confirmou que en Agos
to de 2001 un oficial estadouni
dense lle contou que o seu go
verno pretendía eliminar os tali
bán a primeiros de Outubro des
te ano. A razón: os talibáns ate
recen as suas bases para o 
adestramento de militatnes islá
micos apostas ao poder esta
dounidense. Unha segunda hi
pótese é que a mobilización de 
guerra e as regulacións que a 
acompañan permitiralle a Was
hington e a outros países da UE 
mobilizaren tropas de terra para 
o combate, acabando asi coa 
oposición cidadá ás guerras so
bre o terreo (a chamada "sín
drome de Vietnam")."+ 



6 \ BSTASEMANA 
N11 1.001 -ANO XXIV 1 

\ ANOSATERRA 27 DE SETEMBRO DE 2001 
1 

A ORDE MUNDIAL A DEBATE 

\ 

cRíAcgRvos 
XURXO BORRAZÁS 

Hai só uns meses que o fillo de Bush apro, 
veitou un pucheirazo do seu irrnán para 
converterse en presidente dos EE UU, ¡só 
uns meses! ¿Que culpa teñen eles de pro, 
ceder dunha familia destacada, non é así 
señores Baltar e Cacharro? O pequeno 
George "W" medrou nun ambiente no 
que papá dirixía a GIA, era presidente dos 
EE UU e mataba a ~entos de milleiros de 
civís no deserto de lrak, cun uniforme de 
camuflaxe que sería a envexa de calquera 
fillo. E claro, ¿que fillo non trata de imitar 
e superar ao seu pai ?, é lei de vida. 

A criaturiña pedía empresas petroleiras que 
dirixir e papá non po ]ía negarllas. "W" 
arruinábaas de conta, 

\ 
de Reagan ou papá Bush, as televisións e a 
prensa mostran imaxes de ficción nas que os 
rañaceos· saltaban polos aires: en películas a 
esgalla, portadas de discos, comics, cadros, 
relatos. Hai imaxes a dudas e algunhas delas 
arrepían pola semellanza co ocurrido. ¿Qué 
quererá dicir que as torres fosen destruídas 
tantas veces antes polas artes?. Igual nada e 
todo é unha paranoia de quen escrebe. 

• A NEUROSE RELIXIOSA, tanto se é cris, 
tiá, xudea ou musulmana (as tres son a 
mesma· relixión e dentro de mil anos vera, 
se así) axúdalles a Bush, Sharon ou Bin 
Laden a tirar as bombas e a lexitimarse 
<liante das súas comunidades. Só cara fóra 

porque ben saben eles 
que as súas loitas son do pero ¿qué neno non 

fai íso cos seus xogue, 
tes? "W" pedía ser go, 
vemador dun estado e 
papá non dubidaba. 
"¿Qué s:he parece Te, 
xas?" "E grande" "Pois 
para ti ese e para o ir, 
manciño Jeff, Florida" 
"Pero Flórida é máis 
güai", e o vello presi, 
dente da CIA besbesa, 
ba: "En Texas podes 
matar máis" "¿de ver, 

'Os amen canos 
desiguais e parten de 
motivacións económi, 
cas, sociais e políticas. 
Son, coma todas, gue, 
rras de somet,emento 
ou liberación. Por íso 
c~do Bush, óu Aznar, 
nos ameazan co seu 
"ou se está con nós ou 
cos terroristas", a moi, 
tos o que primeiro nos 
sae é "con vós nunca". 

pensan ªque todo 
problema ten unha 
solución mecánica: 

hai criminais, 
¡matalos!" 

dade?" "Si, pero non 
llo digas a Jeff, cos if, 
máns hai que levarse 
ben que sempre che poden botar unha man 

o futuro". E velaí. 

ando ''W" se fixo presidente tras perder as 
leccións todos vimos nel a face de seu pai 
atando pobres no deserto e unanimemen, 

t tememos o peor, como cando chegou Az, 
tememos o peor para Euskadi ou cando 

e egou Sharon tememos o peor para Pales, 
t . Estas eleccións, sobre todo a de Bush, 
e lícanse pola arrogancia dun mundo que 
hai dez anos derivo o lento proceso de re, 
1pan;o de benestar iniciado un século atrás e 
un par de anos despois· comezou a andar ca, 
ra atrás, a multiplicar a pobreza, a fame óu a 
escravitude na mesma' medida en que ~e 
multiplicaban os beneficios billonarios das 
élites empresariais e financeiras: os cativos 
soterrados para Nike, as farmacéuticas dei, 
xando morrer a millóns ·de persoas para non 
afectar os seus balances, Ecuador ·a despovo~ 
arse afogado pola débeda. Telefónica, Rep, 
sol, Endesa ou Iberia mercando Latinoamé, 
rica para arruinala. 

Quen notj ten nada, nada ten que perder. 
No primeiro mundo os abusos son controla, 
dos e a resposta limítase ás protestas contra 
a globalización e os novos poderes: FMI, 
Banco Mundial, G 8, GA TI , estructuras 
de poder real non elixidas nin representati, 
vas que anulan a democracia. No terceiro 
mundo, onde a vida non val nada, só un de, 
safío á morte fai que a vida acade sentido e 
cobre valor. Di unha ensaísta norteamerica, 
na, Diane Johnson, que "as accións terroris, 
tas non son tanto un exemplo de ausencia 
de lei como un comentario sobre as normas, 
un aspecto da estructura mesma", e engade 
que "as ambigüidades e contradicións dos 
terroristas son de carácter retórico máis que 
ético". Isto pode soar a demencial ou insen, 
sible, cando xa todo o mundo se espantou o 
día 11 espero que non· sexa preciso sac;:Cij" o 
autocolante da dor e a condena, pero a idea 
de xustiza (ética ou poética) que subxace 
nas afirmacións de D. Johnson, a teatralida, 
de e o moralismo das accións terroristas son 
algo próximo a todos nós. 

Agora que as Torres Xemelgas de Nova York 
foron destruídas por senllos Boeing fabrica, 
dos nos EE UU, por pilotos instruídos nos EE 
UU e seica financiados por un antigo aliado 

Todos ternos experi, 
mentado a situación de 
ir esgotando a gasoliña. 

Sabemos que neses casos o axeitado é con, 
ducir a modo e sen arroutadas, pero sempre 
hai quen acelera para chegar antes á esta, 
ción de servizo. O govemo dos EE UU, e la, 
caios como o de Madrid ou o PSOE, acele, 
raron histéricos e posesos xustificando a 
guerra sucia, poñendo carteis de vivo ou 
morto, censurando a prensa, a música, o ci, 
ne, silenciando ás Nacións Unidas ou Pª' 
sando do Parlamento. 'Rodríguez lbarra di, 
cía que os asasinos do GAL nos EE UU se, 
rían heroes, deputados do PP clamaban por 
bombas atómicas. Amar di que o terrorismo 
non ten causa e que todo é o mesmo, non 
sabemos se está a pedir anthrax ou limpeza 
l)Uclear para o casco vello de Bilbo e a ba, 
día de Donosti. Obispo de Nova York in, 
formaba que non hai mal que por ben non 
·veña, agora ~ igrexas énchense. A Deus r°' 
gando ~ co mazo dando, Bush declaraba o 
atentad'<i> un a~to de guerra e así eximía ás 
aseguradoras do pago de indemnizacións ás 
víctimas, ao tempo que prometía billóns pa, 
ra as multinacionais aeronáuticas. 

\ 
No govemo americano asignáronse pa, 
peis: o secretario de defensa é o falcón, C. 
Powell a pomba ,e Bush o moderador. 
Abriu W all Street e tanteouse a reacción 
con ambientes de distinto signo, con de, 
claracións de guerra e de prudenci~. O go, 
vemo ultraliberal do fillo da "Tormenta 
do deserto" ha facer finalmente o que sexa 
máis beneficioso para os mercados. A súa 
guerra non buscará facer xustiza senón re, 
sultar exemplar. Os americanos pensan 
que todo problema ten unha solución me, 
cánica: hai criminais, ¡matalos!. Síntense 
ameazados por outros países e non dialo, 
gan, constrúen un escudo. 

Pensémolo de novo, que case ".'inte persoas 
de diferentes nacionalidades, estudiantes · 
destacados, encantadores e yiaxados que se 
preparan dur~te anos, secuestran catro Bo, 
eing simultaneamente no país máis vixiado 
do mundo e escártanos contra o World T ra, 
de Center e o Pentágono renunciando ás 
súas vidas e acabando coas de milleiros de 
civís. Que había previstos máis avións suici, 
das, armas químicas, caos informáticos. E 
todo isto organizouse desde unha chabola 
de adobe nas montañas d.e Afghanfstán. 
Pensémolo de novo. Pensémolo de novo.• 

TODOS CONTRA GODZILLA 
BARTHÉLÉMY SCHW ARTZ 

• Os ESPECIALISTAS da clasificación 
cultural procuran desde hai anos atopar 
unha voz que Hes permita volver compor, · 
tarse como entendidos. Queren recuperar 
o que os xornalistas perderon en credibili, 
dade e seren canalizadores da contesta, 
ción que volve. 

Os sociólogos reclaman, os filósofos ma, 
nifestan, os escritores explican, os artis, 
tas critican, os rapeiros resisten pero to, 
dos eles propoñen unha língua de refere, 
réncia para expresarse na contestación 
de mañá. 

• NESTA BUSCA, hai palabras que xa 
foron escollidas. A 
contestación social 

imenso campo de batalla. Godzilla en, 
cama o mal absoluto e é <loado re,em, 
prazar detrás da metáfora a forma en car, 
nada polo mal, polo outro, para represen, 
tar sen esforzo unha guerra civil urbana 
antes que unha guerra clásica contra un 
inimigo exterior. 

• ESTA IDEA DA DEPORTACIÓN masi, 
va das povoacións urbanas en tempos de 
crise, reaparece no filme Estado de sitio 
(1998). Esta película canta unha campa, 
ña de atentados en Brooklyn que leva 
aos militares a decretar a leí marcial e a 
meter en campos de concentración aos 
árabes,americanos. Desta, o mal ten un 

perfil algo menos me, 
tafórico: ten rosto 

non debe poder ex, 
presarse máis que fa, 
lando a língua do Es, 
tado. Os qµe se en, 
cargan de correr a 
voz, son precisamen, 
te os que non eren 
ne la. 

'Godzilla encama 
o mal absoluto e 

humano. Nunha pró, 
ximo película, só lle 
falta a umir unha for, 
ma ocial p~ra ue re, 
presente o seu con, 
ceito, designe a cla, 
ses perigo as e a orte 
que lles está reserva, 
da pola represión so, 
cial. Na Fundación M~c, 

Bloch, o 1 cómico 
troupier Rt;gis De, 
bray subliña o desafio 
do epíteto nacional 
republicano que xusti, 
fica de tres maneiras:\ 
estar da parte dos 
máis febles; asumir 
un patriotismo do 
mal menor contra a 
marea dos pequenos 
chauvinismos e casar 
a abriga da razón re, 
publicana coa obriga 
pasional da nación. 

• EN HOLLYWO
OD, os profisionais 
do cine,espectáculo 
preparan as imaxes 
de choque das ínter, 
vencións represivas 
contra as graves cri, 
ses sociais, previstas 

é doado re.-emprazar 
detrás da metáfora 
a f arma encamada 

polo mal, 
para representar 

sen esforzo 
unha guerra civil 
urbana antes que 

unha guerra clásica 
contra un inimigo 

1 

L • " t:xtenor. 

Facer espectáculo dos 
siste¡ffias de terror de 
masas, ten unha in, 
tención preventiva, 
para anunciar desde 
agora como vai ser o 
futuro (de acordo con 
estes especialistas) de 
~oda explosión social. 
E o aviso de que van 
ser tratadas implaca, 
belmente como se fai 
coa irrupción de 
Godzilla. Non haberá 
compasión . 

As forzas de represión 
que con tanta aten, 
ción debemos revistar 
na imaxe, e tán para 
persuadir a todos de , 
te firme propósito. 
Prevenir conte ta~ 

por moitos sinais pero ainda non vistas 
1 nas metrópoles occidentais. 

A película Godzilla ( 1998), conta a his, 
tória dun dinosáurio que reaparece no 
.noso tempo e se refúxia en Nova York. 
A povoación inteira de Manhattan ten 
que ser evacuada polo exército nortea, 
mericano que manda tropas contra o 
monstro e transforma Nova York nun 

ción social pola alienación cultural para 
conxurar a cólera dalgúns e e tarrec r a 
povoación polo espetáculo dunha r pre, 
sión espantosa pa11a outros. 

O 6dio do inimigo social xunta a tod 
Todos contra Godzilla. • 

Este artigo foi publicado no número 4 da r vista 
~eau Tempete erl Novembro de 1998. 
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O cese de Landin viria provocado polo dbterioro eleitoral no sector pesqueiro 
' ' 1 -

Crise conxuntural o 
marexada. política a Xunta? 
~ A.E. 

1 

Por que Fraga lribarne cesou 
ao conselleiro de Pesca Amán
cio Landin e nomeou a Henri
que López Veiga para o posto, 
un mes antes da cita eleitoral? 
As expllcaclóns son várias, 
pero todas tetien un lado que, 
ao asentalo, cambaléase, can
do non cae por falta de con
slsténcia. As palabras de Fra
ga abren moitas Incógnitas. 

Crise guvemamental. A afirmación 
semella evidente. Fraga lribarne, 
presidente en funcións, decide ce
sar un mes antes dos comícios a 
Amáncio Landin, como conselleiro 
de Pesca e nomear para substitui
lo a López Veiga Fraga nega que 
exista crise e resólveo todo afir
mando que "foi un cámbio de mú
tuo acordo entre os tres". 

Que motivaria ese acorde, se
gundo Fraga? O presidente explí
cao recorrendo ao interese en do
tar ao Centro T ecnolóxico do Mar 
(CETMAR) dun director, pasto 
para o que foi nomeado Amáncio 
Landin. Tanto Landin como Veiga 
ratmcan estas palabras, pero da
se a circunstáncia de que López 
Veiga foi reclutado por Fraga de 
Bruxelas para ser o director deste 
centro. Segue Fraga sen explicar 
este súpeto troco de pastos. 
Tampouco se entande moi ben 
que, un centro que leva agardan
do tres anos a sua posta en fun
cionamento, teña agora tanta pre
sa en contar cun director. Non 
podia agardar un mes máis? 

Desde o BNG, afirman que o ce
se de Landin débese á sua poli
tica ineficaz e ao descontento 
de amplos sectores pesqueiros, 
que culminaron co levantamento 
das mariscadoras de Mugardos 
a semana pasada. Desde o 
PSOE adxetivase o troco como 
"esperpento e escándalo políti 
co". Alguns sectores pesqueiros 
acolleron con ledícia o cese de 
Amáncio Landin. Tamén houbo 
outros que mostraron a sua de
cepción e apoio ao cesado. 

Outra explicacións sosteñen que 
parte do PP, preócupada pota po
lítica de Amáncio Landin de non 
plegarse á dinámica eleitoralista, 
sobre todo no sistema das vedas, 
dos paros biolóxicos e dos luga
res para,pescar na costa, pediron 
o seu cese. Afirmase que desde 
da dirección do PP, ollaban con 
preocupación o desgaste existen
te no mundo mariñeiro. · 

Ambas formulacións, a da opo
sición e a do PP, terian idéntica 
_base: Fraga mudoU o consellei
ro para ·tratar de ilusior.iar e re-
cuperar o voto perdido no mun
do mariñeiro. Desde o BNG afir
mase que esta decisión, ainda 
con retraso, veulle dar razón á 
sua moción de censura, pois Fra
ga tivo que cesar aos dous con
selleiros máis enxeitados, ao de 
Agricultura e o de Pesca. Porque 
agardou tanto Fcaga? Só pola 
sua renuéncia a facer cámbios? 

Henrique López Veiga substituiu a Anufincio Landin. 

Por non darlle bazas ao BNG? 

Axudas millonárias 

O mesmo dia en que se producia 
o relevo na conselleria de Pesca, 
nunha reunión extraordinária do 
Governo aprobábanse axudas 
por milleiros de millóns, precisa
mente para os sectores pesquei
ro e gandeiro, nos que o PP ten 
máis risco de perder eleitorado. 

Fraga prometeulles un investi
mento de 20.800 millóns de pe
setas nos próximos catre anos, 
cofinanciados pola Xunta e o Mi
n istério de Agricultura. Tamé~ 
foron aprobados 27.000 millón~ 
de pesetas para adicar, nos prói 
ximos seis anos, á atención d~ 
persoas maiores, un grupo de 
povoación onde o PP recada a 
maioria dos seus votos. ¡ 

Para o BNG, esta decisión da 
Xunta mostra que "o PP está mol 
nervioso coa sua baixa eleitoral e 
tenta paliar como sexa o descon
tento existente tanto no agro co
ma no mar". Pero o BNG alerta 
de que outros convénios milloná
rios asinados estes anos co Go
verno central, ou anunciados por 
Fraga, "unicamente foron políti
cas propagandísticas sen contido 
real". Un exemplo seria o convé
nio rnillonário para sanear as 
rías, asinado con Isabel Tocino, 
do que nunca máis se soubo. 

\ 
Lópe:z Veiga, o efémero 

Máis alá da necesidade de Fraga 
de realizar un cámbio en Pesca, 
porque López Veiga, un alto fun
cionário en Bruxelas acede a ser, 
se as cousas veñen mal dadas, o 
conselleiro máis efémero da xeira 
autonómica? Hai quen explica 
que López Veiga demandaba un 
soldo do PP en consonáncia' co 
que deixou de perceber en Bru
xelas. A consellaria seria o xeito 
de pagarlle este mes que estaba 
no paro e só como candidato do 
PP. Pero a posición económica 
de López Veiga terialle permitido 

moi ben aguantar un mes sen co
brar. Que se saiba, tampouco é 
tan roñoso polo diñeiro. 

A outra explicación seria a ambi
ción política de López Veiga. Can:. 
do regresou de Bruxelas, afirma\ 
que canso de estar tora, Veiga \ 
sostiña que non ia entrar en políti- ' 
ca e que, unl((amente, viña de di
rector do Centro T ecnolóxico do 
Mar. Despois foi aceitando, pouco 
a pouco, e como non quer a cau
sa, ser o candidato in pectare do 
PP á alcaldia viguesa. Logo nú
mero dous do PP por Pontevedra, 
desprazando ao mesmo secretá
rio xeral, Xesus Palmou. Agora foi 
quen de voltar á consellaria de 
Pesca que antes abandonou, ain
da que sexa en funcións e, posi
belmente, por un mes. Porque 
Fraga, se gaña as eleicións vai ra
char a máxima que acuñou á hora 
de confecionar as listas eleitorais, 
"os parlamentários non deben ser 
conselleiros"? Renunciaria López 
Veiga, chegado o caso, a conse
lleiro ou ª· parla~entário? 

. \ 
Fraga, coma tantas outra veces, . 
racharía a sua ,liña argumental 
por motivos de ¡ "namoramento". 
Asi explican persoas próximas a 
López Veiga o 'que acorre con 
Fraga e o conselleiro. Fraga es
taría "namorado" .de López \Vei-· 
ga, como antes o estivo das-per
nas de Isabel Tocino, preferín
doas a Aznar para a sucesión. 

j . 

Fraga: gesta de López Veiga pola 
sua· decisión, as suas ideas cla
!ras e a sua capacidade para non 
¡enc~drarse en bandeirias parti-
1dárias. Ademais, dá unha imaxe 
!renovada, semellante á de Ba
irreiro Rivas no seu dia. Quererá 
¡utilizar Fraga a Veiga como fixo 

l
no seu dia con Barreiro? Terao 
en mente, como din alguns dos 
seus achegados, para substituilo, 
!chegado o caso, nomeándoo vi
;Cepresidente? Polo menos se
imella que López Veiga ere que 
lpode pasar. E se o ere, afirman 
lperto sua, é porque existiron, po
llo menos, jnsinuacións. • 
! .1 

ANOSATERRA 

· Galiza non apre$entou 
; 1 

as contas de 1998 por un 
bloqueo do Consello de Contas 
Galiza é a única comunidade autónoma de todo o Esta
do que non apresentou diante do Tribunal de Cantas as 
cantas correspondentes ao exercício de 1998. Ainda 
que o conselleiro' maior de Contas, Luciano Fariñas, 
. atribuiu a falta á disolución do Parlamento, outras fontes 
· sinalan que o retraso débese a tensións internas no 
Consello de Cantas, tensións que virian xeradas por po
los re~ultados da ponéncia do conselleiro socialista Xa
quin Alvarez Corvficho, que pon de manifesto que dos 
fundos entregados pota Xunta aes concellos, o 90% van 
dirixidos a municípios governados polo Partido Popular, 
cando esta forza política governa no 70% dos concellos ga
legas. Os mesmos dados

1
sinalan que os concellos non po

pulares receben da Xunta un 50% menos que os do PP.• 

7 

1 ·1 ' . : • Co 1 h 
1 Duas. m1 pers~s. eX1Xen en mposte a un. a 
i fiscahdade propna para os montes comuna1s 

Duas mil per~oas participaron en Cbmpostela nunha 
manifestación celebrada o Sábado 22 de Setembro para 
demandar a elaboración dunha fiscalidade acaída ás 
necesidades dos montes viciñais en man comun galegos. 
Os asistentes reclamaron a supresión do sistema 
impositivo actual criado polo '3P, meiante o cal aplícase 
ao monte comunal unha fiscalidade semellante á que se 
aplica ás sociedades mercantis. Este modelo óbvia o feito 
de que a natureza dos montes comunais obrígalles a 
cumprir labores sociais, ecolóxicas e culturais, razóns 
polas que non están en condicións de pagar os mesmos 
impostos que as empresas. A Organización Galega de 
Comunidades de Montes, presidida por Xosé Alfredo 
Pereira, lembrou que o modelo actual implica a morte-do 
monte e a sua mercantilización.+ 

A Xunta deberá pagar 
parte da supertaxa de 1996 

\ 
Por primeira vez, o Governo central abrigará á Xunta a fa-
cerse cárrego da multa por exceso de produción láctea. A 
supertaxa que deberá desemb_olsar a Administración gale
ga corresponde a 1996 e implica asumir a débeda de 166 
millóns da compañia Láteas Ria Tormes, que no seu dia 
foi avalada pala institución autonómica. Ainda que naquela 
campaña de 1995-1996 a Xunta asegurara que non ia ha
ber supertaxa, finalmente impúxose unha multa por un 
monto total de 2.500 millóns de pesetas para todo o sec
tor, polo que as indústrias ,recorri~on aos tribunais e a Xun
ta, para evitar conflitos, avalou as multas. Agora, ao que
brar Lácteas Río Tormes ser ter pagado a multa asignada 
no seu momento, será a Xunta quen terá que respostar 
polo aval dado. Ainda asi, o Instituto Galega de Promo
ción Ecormica, IGAPE, esruda recorrer este pagamento.t 

O PP rexeita a~udicar urxentemente 
a depuradora da Coruña 
Tanto a Estación Depuradora de Augas Residuais da 
Cor~ña como o emisário submariño de Bens terian que 
ter entrado en funcionamento en Xaneiro deste ano, 
segUndo dispoñen_ as directivas europeas. Mália a 
necesidade, das duas obras, o Pártido Popular rexeitou n9 ' 
Congreso unha iniciativa d.o BNG-que reclamaba a ' 
"urxente adxudicación das obras da EDAR da ctoruña e do ' · 
emisário submariño". A negativa xustificouna o Executhio 
central en base a que "deben cumprirse os requisitos -
prévios", mais sen explicar-a que requisitos se referia e 
ignorando os chamados de atención da Co

1
misária 

,europea de Meio ambiente do pasado mes de ""arzo. • 
i . 

\_. 

Campaña pola revisión do proceso 
de Xose Humberto Baena I · 
A Comisión 27 de Setembro promove a revisión legal do 
proceso sumarísimo seguido no ¡ ano 1975 contra Xosé 
Humberto Baena, que se resolve~ coa condena de mor
te executada o 27 de Setembro contra el outros militan
tes de ET A e. FRAP. O proceso contra Baena estivo in
zado de irregulariedades sobre ilts que a xustiza militar 
franquista produciu a cobertura legal precisa para a 
execución, con tanta emerxencia como fose necesária 
para evitar as probas. A Comisión apresentará o Venres 
28 de Setembro ás 8 ·da tarde, no local da Federación 
Viciñal de Vigo, na praza da Princesa, a iniciativa coa 
participacipn da avogada Doris Benegas, o escritor Xo
sé Maria Alvarez Cáccamo e Flor Baena, irmá de Xosé 
Humberto. O acto será moderado polo profesor de his
tória e colaborador .de A Nosa Terra Ce_lso López-Pazos.+ . 
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Cales son os obxetivos que 
1 Esquerda Unida definiu como 

principais para os próximos 
comícios? 

O elemento fundamental é con
tribuir desde a esqu.erda á de
rrota do PP, por estar acaban
do ca pouco de sectores pro
dutivos que habia articulados. 
A derrota do PP é unha condi
ción necesária para que se 
abra unha nova etapa. Ade
mais, coma toda organización 
que se presente a unhas elei
cións, trataremos de conquerir 
o máximo número de votos, de 
parlamentários e, se pudése
mos, a maioria absoluta. Pero 

_sabemos que iso non está ao 
naso alcance. Existen outros 
obxectivos, ademais, que son 
importantes para nós: abrir un 
debate de como influen a glo
balización e as políticas neoli
berais na Galiza, dar a coñecer 
o noso programa, estabilizar a 
organización ... 

Ademais da necesidade de 
derrotar a Fraga, que comen
taba, cales son as "ideas for
za" que van empregar nas 
mensaxes aos eleitores? 

Centraremos o naso discurso 
no mundo do traballo: reforma 
laboral, precariedade, rotación, 
traballo temporal, contratos li
xos ... Outro elemento impor
tante é a destrución de secto
res produtivos como a pesca 
ou a gandeiria. Non é, como 
afirman as forzas da oposición 
parlamentar, que o PP non sai
ba, senón que está aplicando 
unhas políticas para permitir 
unha dinámica económica dis
tinta~ que entren as grandes 
multinacionais ligadas ao sec
tor alimentar e acabar cos pe
quenos proprietários. Tamén é 
importante a nosa aposta por 
un Estado Federal, solidário e 
republicano. Nós somos repu
blicanos os 365 dias do ano, 
non só o 14 de Abril como al
gu ns. Despois existen os te
mas sectoriais como o da mu
ller, o da mocidade e o da ve
llez. 

É igualmente importante para 
a nasa organización o tema 
meioambiental. Existe unha 
auténtica campaña de agrávio 
contra o meio ambiente. Des
de o Plano SoGAMA, que nós 
irnos pór ante a opinión públi
ca con toda a crudeza, despois 
das renúncias de PSOE e do 
Bloque, até o Plano Hidrolóxi
co, coas minicentrais, cos re
cheos, regasificadoras, Louri
zán ... 

Vostedes e máis Esquerda de 
Galicia veñen dun tronco co
mun. Como lle explicaria aos 
cidadáns as diferéncias que 
existen hoxe entre ambas or
ganizacións? 

Non ternos interese nengun en 
estabelecer diferéncias e me
nos con eles. Consideramos 
que están na órbita do PSOE, 
que son o PSOE e que muda
ron parte do seu programa po
lítico para conseguir deputados 
e palácio . Nós non renuncia
mos ao naso proxecto co único 
fin de estar no Parlamento. 
Non ternos nengun interese en 
discutir con eles pois penso 

GALIZA 
ANOSATERRA 

ELEICIÓNS GALEGAS 

.Carlos Dafonte 
JÉ prioritário derrotar ao PP 

para salvar·os sectores produtivos' 
-0- AFONSO EIRÉ 

MILITANTE DESDE A SUA MOCIDADE, EX CONCELLEIRO NA CAPITAL, CARLOS DAFONTE É O CABECEl

RA DE LISTA DE ESQUERDA UNIDA POR LUGO E CANDIDATO A PRESIDENTE DA XUNTA POR ESTA OR

GANIZACIÓN. UNHA ORGANIZACIÓN QUE TRATA DE RECOMPOÑER FORZAS E FIXAR O DISCURSO DES

POIS DE MÚLTIPLES RUPTURAS E TRAUMAS INTESTINOS. DUAS COUSAS ESTÁN CLARAS NA SUA 

MENSAXE: O POSICIONAMENTO DE ESQUERDAS E A PRIORIDADE EN CONSEGUIR A DERROTA DO PP. 

que son unha simples anécdo
ta nestas eleicións. 

Re.lacións co nacionalismo 

8emella que Izquierda Unida se 
achegou aos nacionalismos 
periféricos. Aí está a form-ula
ción do federalismo, o pacto 
de Estella ou, recentemente, a 

entrada no Governo Basco ... 

Non nos achegamos ao na
cionalismo. O PCE, antece
dente de IU, tiña formulado 
desde hai moitos anos, que o 
Estado español era un estado 
plurinacional. Con esa idea, a 
nasa fórmula é o Estado Fede
ral. Somos os que ternos este 

proxecto máis elaborado e dis
cutido. Apostamos por modifi
car a Constitución e que as na
cións acaden plenas compe
téncias para federarse despois. 
Non entendemos aos que se 
declaran federalistas e se ne
gan a reformar a Constitución. 
Esta composición do Estado 
ten que ter lago translación a 
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Europa. Tamén somos federa
listas a nfvel europeu . Ternos 
elaborado unha Constitución 
Federal a nível europeu que o 
Grupo Popular e o Socialista 
se encarregaron de botala 
abaixo. 

En relación ao Pacto de Estalla, 
sempre o entendemos coma un 
elemento ·importante para aca
bar coa violéncia en Euskadi. 
Estaba aberto a todos os que 
quixeran participar, incluidos PP 
e PSOE. O que pasa é que o 
demonizaron, cando fo i un in
tento moi sério _de conseguir a 
paz no País Basca. 

Na sua última visita a Galiza, 
Gaspar Llamazares, coorde
nador de IU, entrev istouse 
con Xosé Manuel Belras. Até 
que ponto é posfbel unha re
lación entre as duas corren
tes históricas de esquerda 
na Galiza, a do PCE e a na
cionalista? 

Estamos sempre dispostos a 
traballar coas forzas coas que 
ternos coincidéncia. O proble
ma do Bloque é que coincide 
moito máis en Madrid con IU 
que aquí: a loita contra a 
OTAN, contra a globalización 
neoliberal, polo Estado Fede
ral, palas 35 horas, a precarie
dade laboral. .. Nembargantes 
na Galiza non hai maneira de 
chegar con eles a acordes para 
lanzar campañas ou mobiliza
cións nese sentido. Aqui faise 
moito menos de esquerdas que 
en Madrid. Posibelmente non 
nos consideren, como non so
mos un ha forza parlamentar ... 
Ternos intención de colaborar 
tanto co BNG coma co PSOE 
para avanzar nunha política de 
esquerda. 

Entre Beiras e Touriño 

A maiorla dos militantes de 
EU están afiliados a CCOO. 
No mes de Xuño exlstlu unha 
folga xera l á que se opuxo 
fronta lmente Comlslóns ... 

Nós tentamos construir un mo
vimento político social. Na di
rección de EU ternos xente da 
CIG, de CC 00 e de UGT. Os 
nasos afiliados poden mil itar 
sindicalmente onde lles pare
za. EU está disposta a apoiar 
todo tipo de mobilizacións que 
vaian en contra das políticas 
neoliberais que está a executar 
o PP. Nese sentido, sacamos 
un comunicado apoiando a fol
ga, outros, que semella que te
ñen eses sindicatos como co
rrea de trasmisión, non taran 
capaces de dicilo tan clara
mente. 

lmaxfnese que teñen vostedes 
a chave do Governo e que te
ñen que decidir entre Belras e 
Touriño. 

Parécenos normal que, neste 
caso, votemos polo candidato 
que saque máis deputados . 
Non teriamos nengun reparo 
en votar por Beiras e chegar 
con el a acordes para que se 
recollese parte do naso progra
ma. O mesmo pasaria con 
Touriño, sempre que acadáse
mos o acorde de desenvolver 
un programa un pouco máis 
escorado á esquerda. • 
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Cal é a mensaxe que quer 
transmitir nestas eleicións Es
querda de Galicla? 

En primeiro lugar irnos dar a co
ñecer o papel que desempeñou a 
nosa forza política no Parlamento 
nestes catro anos. Sen falsas 
modéstias, explicaremos o noso 
traballo, que penso, foi recoñeci
do tanto pala sua cantidade, co
mo cualidade e singularidade. 
Convén recordar que nós eramos 
dous deputados e apresentarnos 
cerca de duas mil iniciativas. En 
concreto, nove proposicións de 
lei, que son as propostas tecnica
mente máis complicadas e com
prometidas, cando o PSOE só 
apresentou. unha. Polo tanto fo
rnas un grupo que dinarnizou a 
Cámara. En canto a cualidade, 
fomos os únicos que logramos a 
demisión dun alto cargo da Admi
nistración, o Xefe da Inspección 
Sanitária da Coruña, aportando 
tenacidade e probas. Logramos 
que se recoñecera, despois de 
dous anos de negativas perma
nentes por parte do Governo, 
que, no tema das incompatibilida
des, o señor Cachón ten o siste
ma sanitário público na ilegalida
de absoluta. 

Fala tamén de singularidade ... 

Ademais das coincidéncias que 
pode ter coas outras duas forzas 
políticas da oposición, EdeG for
mulou temas polos que, segun
do se desprendia dos debates, 
ninguén está disposto a apostar 
na próxima etapa para non per
der os votos máis conservado
res. lso é un mal endémico das 
forzas da esquerda que nós non 
padecemos. Por iso propuxemos 
a redución da xornada laboral, 
cando era un tema tabu, a am
plicación da lei do aborto, o pro
blema das parellas de feito, o di
reito a eutanásia, a legalización 
das drogas ou os direitos sociais 
e políticos, incluido o direito a 
voto nas municipais, dos imi
grantes sen papeis, que na Gali
za xa suman 3.000. Tamén for
mulamos outros, como o das in
compatibilidades do sistema sa
nitário ou o da liquidación dos in
centivos fiscais sobre a sanida
de privada, no que non repara 
ninguén e que a médio prazo 
pode ser o cancro que acabe co 
sistema sanitário público tal e 
como o coñecemos. 

Queremos facerlle chegar á xen
te que, sen a nasa presenza no 
Parlamento, a esquerda teria 
perdido peso político. Na rnaioria 
dos debates importantes, nas 
poucas ocasións que compare
ceu Fraga, por imperativo legal, 
mesmo na moción de censura 
que apresentou o BNG, fomos 
unha forza decisiva xa que, de 
non ser por nós, a esquerda que 
non é nacionalista teria quedado 
praticamente diluida. Na Galiza 
existe un sector importante de 
povoación que non se sinte re
presentado polo PSOE sobreto
do despois de que Emílio Pérez 
Touriño, rachara coa posibilida
de de que a esquerda histórica, 
igual que a direita e o nacionalis
mo, comparecera aglutinada, 
respeitando a sua pluralidade. 
Ímoslle peder o voto a ese sec
tor da esquerda que ten distán
cias culturais co BNG e que non 
acredita no PSOE, sobretodo 
coa confusión que está introdu
cindo a respeito da posibilidade 
dunha alternativa a Fraga. 

Non gesta da campaña do 
PSOE? • 

GALIZA 
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Anxo Guerreiro 
'Se Fraga perde a maioria e o BNG lidera a oposición, 

Beiras debe ser presidente' 
I * P. BERGANTIÑOS 

DESDE UN EVIDENTE DISTANCIAMENTO CD PSOE, CD QUE COMPARTIU CANDIDATURA NAS ANTERIORES AUTONÓMI

CAS, ESQUERDA DE GALICIA APRESÉNTASE AS ELEICIÓNS EN SOLITÁRIO E ARGUMENTA QUE SEN A SUA PRESENZA 

NO PARLAMENTO "A ESQUERDA ESLUIRÍASE". ANXO GUERREIRO, O SEU CANDIDATO Á PRESIDÉNCIA DA XUNTA, AS

PIRA A SEGUIR OCUPANDO O SEU ESCANO NA CÁMARA GALEGA E CONFIA EN TER COMO AVAL "A CANTIDADE, CUALl

DADE E SINGULARIDADE" DO TRABALLO FEITO NESTES CATRO ANOS XUNTO AO SEU COMPAÑEIRO, XOSÉ MANUEL 

PAZOS. CRmCA AD PSOE POR CRIAR CONFUSIÓN A RESPEITO DA POSIBILIDADE DUNHA ALTERNATIVA A FRAGA E DE

FENDE QUE SE O PP PERDE A MAIORIA E O BNG CONTINUA LIDERANDO A OPOSICIÓN, BEIRAS DEBE SER PRESIDEtm. 

Nestas eleicións Fraga compare
ce con tres vantaxes. Duas delas 
son antidemocráticas: o control 
dos meios de comunicación e a 
utilización clientelar dun orza
mento que supera o billón de pe
setas e que en lugar de investir
se no desenvolvimento integral 
da Galiza, en moitos casos, ser
ve para preparar as eleicións. A 
terceira é que desde a oposición 
non damos situado unha alterna
tiva críhel, que lle aporte confian-

za;' seguridade e estabilidade fu
tura á xente. lsto ten bastante 
que ver cun PSOE que introduce 
na campaña ambigüidade e con
fusión. Por exemplo, o seu se
cretário de organización, Xosé 
Blanco, afirma nunha entrevista 
publicada en prensa a cinco co
lunas que Beiras ·nunca será pre
sidente, ou o que é o mesmo, 
que se o PP perde a maioria e o 
BNG queda de segunda forza 
política, seguirá .governando Fra-

A. PANARO 

-ga. Hai outros que van máis lon
xe, como o candidato pola Coru:
ña, Méndez Romeu, que di que 
se Fraga perde a maioria pero é 
a lista máis votada ten que se
guir governando. Nós non ternos 
esa confusión. 

Nestes catro anos, vostede 
defendeu a Touriño como 
candidato alternativo a Fraga. 
Por que se produce este dis
tanciamento co PSOE? 
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Nós pensabamos que o cámbio 
de governo debia estar encabe
zado polo conxunto da esquerda 
e, neste sentido, Touriño era o 
candidato maioritário. Pero Touri
ño rompeu esa posibilidade, non 
só con Esquerda de Galicia se
nón con centos de persoas pro
gresistas de longa tradición que 
lle ofereceron esa posibilidade, 
encabezar un proxecto semellan
te ao de Maragall en Catalunya. 
El negouse e reduciu as frontei
ras exclusivamente ao perímetro 
do seu partido, desbotando ou
tras correntes, non só a nós. Ao 
rachar con esa posibilidade dei
xou de ser o candidato de EdeG. 
Agora sono eu. Seria Touriño se 
tivera construido esa alternativa. 
Por outra banda, ainda que aspi
ramos a que a esquerda encabe
ce o cámbio tamén ternos claro 
que se o BNG queda segundo, e 
Fraga perde a maioria, Beiras 
debe ser o candidato a presiden
te, por ser, dentro da oposición, 
o candidato designado democra
ticamente. Non ternos nengunha 
dúbida, unha cousa son as no
sas preferéncias, pero a priorida
de é o cámbio. 

E que resultados espera obter 
EdeG? 

Se son sinceiro teño que dicer 
que non o sei. Pero que en cal
quer caso aspiramos a repetir a 
nosa representación parlamen
tar cun deputado pola Coruña e 
outro por Pontevedra, os dous 
que tivemos nesta lexislatura. 

No Estado, Nueva Izquierda 
integrouse no PSOE. Por que 
non aconteceu o mesmo con 
EdeG no país? 

Nunca estivemos en Nueva Iz
quierda. Somos unha forza pró
pria e tampouco compartimos 
esa idea. Como é sabido, a 
maioria da xente non se inte
grou no PSOE, foi máis ben un
ha operación de imaxe dalgun 
dos seus dirixentes. A maior 
parte das bases están confor
mando grupos semellantes ao 
noso en Madrid, Andalucía, Va
léncia ... Nós ternos que colabo
rar coa esquerda galega e es
pañola pero desde a nosa pró
pri a personalidade. Non irnos 
renunciar ao que somos e non 
nos irnos integrar no PSOE, 
nen agora nen no futuro. 

Antes fixo referéncia ·as suas 
diferéncias co PSOE, pero 
que acontece con Izquierda 
Unida? 

A verdade é que non sei moi ben 
o que formula ultimamente. A ní
vel de Estado, é certo que a ati
tude de Llamazares é máis posi
tiva que a de Anguita. Ten me
nos carisma político, pero un pro
xecto político máis adaptado ás 
necesidades do país e da es
querda. Gastamos da sua inter
vención no debate de política xe"' 
ral no Parlamento español. A no
sa ruptura con Julio ·Anguita foi 
polos seus disparates, e non re
n u nci amos a recompor o con
xunto da -esquerda no Estado. 
Pero isto seria sobre duas bases, 
que exista un proxecto europeu 
e español sério e que se recoñe
za a nosa soberania na Galiza, 
algo que Anguita non respetaba 
e que forma parte xa da nosa 
identidade histórica. Somos des
de hai moito tempo unha forza 
que propón un modelo federal 
para España e iso ten que tradu
cirse tamén na estrutura das for
zas políticas que .o articulan.+ 
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Pédelle aos militantes e simpatizantes do BNG que se mobilicen na campaña para conseguir o cámbio 

Beiras afirma que só falta traduCir en votos a 'nova maioria social' 
-0- P.BERGANTIÑOS 

"Mobilizádevos e estou cerio de que trunfaremos". Con esta reco
mendación pechaba Xose Manuel Beiras a sua intervención na 

· apresentación de candidaturas do BNG en Compostela. Amosou- _ 
se convencido de que o 21 de Outubro, Galiza pode comezar "un r 

novo camiño", pero tampouco dubidou en cargar as tintas e pe
dirlle aos militantes e simpatizantes do BNG que se-apliquen nas 
próximas semanas para que "esa nova maioria social con arelas 
de cámbio que xa existe se traduza nunh~ova maioria eleitoral". 

Díxoo Beiras o Dia da Pátria 
diante de milleiros de persoas e 
volveuno repetir o Sábado 22 de 
Setembro no Pa-

ra os seus intereses ou facer 
que governe o BNG, con voz 
própria e sen receber consigna 

zo de Congresos: 
"unha nova maio-
ria social está en 'Que fa.gan caso 
marcha". O porta-
voz da formación , 
nacionali~ta afir- aos seus fdlos' 
ma que diferentes__ 
segmentos da ci-

de tora". Ou o 
que é o mesmo 
"facer agramar en 
votos a Galiza 
que veri' 

Beiras tamén 
aclarou que a 
crise política que 

dadania percebe
ron este ano que 
o BNG tiña res
postas para a cri
se que deu lugar 
á moción de cen
sura, unha crise 
"de divórcio entre 
acción política e 
necesidades da 
cidadania". Enga
de, ademais, que 
moitas das perso
as que conforman 
esa maioria emer
xente "foron até 
onte votantes do 
PP que se deron 
conta de que Fra
ga usaba o poder 
para mallar nos 
sectores que lle 
daban a sua con
fianza". Só queda, 
mantén Beiras, 
"que estes seg
mentos da ci
dadania expresen 
en clave política a 
sua vontade de 
cámbio". 

"Galiza non é un reduto da 
direita" afirmaba na primeira 
das intervencións o eurode
putado, Camilo Nogueira, 
que reivindicou a existéncia 
no país dunha "tradición de
mocrática, cívica e 
progresista que estivo sem
pre protagonizada polo 
nacionalismo". Nogueira ex
plicou que o programa do 
BNG sirve para "todos e to
das" e lembrou os inquéritos 
que indican unha confianza 
maioritária da mocidade no 
BNG. "Ternos que decirlles 
aos pais e as nais que fagan 
caso aos seus fillos", 
concluia. O eurodeputado 
nacionalista foi o primeiro en 
intervir e o encarregado de 
transmitir a solidariedade do 
BNG coas vítimas do ataque 
aos Estado Unidos pero 
tamén aclarar "estar contra a 
guerra" e reivindicar unha 
orde mundial máis xusta. 

motivou a mo
ción de censura 
segue aberta e 
que é o próprio 
Fraga o que cen
sura aos seus 
conselleiros ao 
excluilos das lis
tas. Afirmou que 
o BNG é a única 
formacións que 
centrou e está a 
centrar a aten
ción nos proble
mas reais do pa
ís e nas suas so
lucións e que foi 
quen de peneirar 
entre o repertório 
"inmenso" do seu 
programa as 40 
medidas que re
q u iren unha ac
tuación máis ur
xente. "Por que 
non falan diso en 
lugar de tanto dí
xome, dixome?", 
perguntouse. Pa
ra o candidato á 
Presidéncia polo 
BNG, "a Xunta 
de Fraga chegou 
ao límite porque 
non se pode 
manter unha 
maioria enganan
d o sistemática
mente aos eleito
res. Eu asumo -
engadiu- a res
ponsabilidade de 

Beiras pechou o acto no que tamén interviron Camilo Nogueira, Francisco Rodríguez, Olalla Femández Davila e Pilar García Negn> e 
que apresentou a tenente alcalde de Compostela, Encama Otero. A. PANARO 

_,' 

Na mesma liña, pouco 
despois, o deputado nas Cor
tes, Francisco Rodríguez, 
alertaba contra "os que que
ren usar as condicións inter

p a r a q u e ¡ s o nacionais", para criminalizar 
aconteza, apon- ao nacionalismo. "Téñenos 
tou o portavoz do medo -afirmou- porque 
BNG en Compos- ·saben que somos a principal 
tela, "cómpre mo- pedra no Estado contra a sua 
bilizarse, tripar 0 estratéxia de centralización e 

~ipartidismo, porque 
país, lugar por lu- representamos a democrácia 
gar e bárrio por e o pluralismo, frente a prepG
bárrio, para dei- téncia e o totalitarismo"·• 
xar claro que só 
exist~n duas op-
cións:: permitir que os que gover
naron até agora sigan a utilizar o 
país ~orno moeda de cámbio pa-

reestablecer o 
diálogo coa cidadania e de que 
esa _sexa a fonte nutrícia para 
governar".• 

'O PP non pensa en Galiza1 

O lema preeleitoral do PP ser- . 
viulle de excusa ao portavoz 
do BNG no Congreso, Francis
co Rodríguez, para criticar des
de o estrado a política do PP 
na Xunta e no Governo central. 
"Despois de governar durante 
máis de dez anos, o PP acaba 
de descobrir, que Galiza exis
te. Recoméndanos que pense
mos nela. Pois os tres deputa
dos do BNG no Congreso pui
d e m ós comprobar que eles 
non pensan no país", afirmou. 

Negarse a aprobar axudas para 
reparar os danos dos tempo
rais, favorecer a reestruturación 
do sector cárnico, defender a 
política de cuotas, "pasar olím
picamente" do sector pesqueiro, 
aceitar un sistema financieiro 
que non é apropriado para Gali
za ou manter un sistema edu
cativo ~nfantil que non respeita a 
língua materna do alunado, fo
ron alguns dos exemplos que 
enumerou o deputado. Pola 
contra, Rodríguez, atribuiulle ao 
PP "pensar, en como cometer 

fraude" e mantivo que grazas 
ao medre e a actividade institu
cional do BNG "ese españolito 
tan fanfarrón", en referéncia a 
Aznar, "pasou de saber que na 
Galiza hai moitos galegas a ter 
que ter a mirada posta en nós 
continuamente". 

Na crítica ao Executivo galega 
insistiu a candidata por Ponte
vedra, Olaia Fernandez Davila 
que defendeu un governo lide
rado polo BNG cun "programa 
que incida no progreso econó
mico e no desenvolvimento so
cial e que permita avanzar na 
igualdade. Os governos nas ci
dades demonstran que iso é 
asi -engadiu. En Vigo pasa
mos de ter dez comedores es
colares a ter trinta e catre". A 
deputada no Parlamento lem
brou que, pola contra, "a Fraga 
debésmolles ser unha das re
xións máis pobres de Europa" 
e ter os índices de precarieda
de laboral que provocaron a 
convocatória dunha folga xeral 
no mes de Xuño. 

Os concellos descoñecen cal é o seu cupo de eleitores. 

Antes de que o candidato a 
Presidéncia, Xosé Manuel Bei
ras subira ao cenário, a núme
ro dous pota Coruña, Pilar 
Garcia Negro, acusou ao PP 
de ser "servo dilixente" e "cum
plice activo" de que Galiza non 
cante en absoluto á hora de 
determinar a política do Esta
do. Para Garcia Negro, o na
cionalismo galega non só non 
é o problema "como nos inten
tan facer crer, senón que so
mos parte da solución, porque 
este país -engadiu- precisa 
prescindir de todos os xudas e 
dunha profunda rexeneración 
democrática que acabe coa 
corrupción no manexo e mal
gasto de fundos da Adminis
tración" Asimesmo, afirmou 
que é o BNG o que "marca 
desde hai vinte anos para aquí 
a axenda política deste paf s e 
oferecendo respostas" e que o 
catálogo de triunfos que exibe 
o Governo nestes últimos doce 
anos "non é máis que o índice 
perfeito do Estado de miséria 
e atraso do país".• 

A Xunta Eleitoral Central recoñece práticas fraudulentas no voto exterior 
A Xunta Eleitoral Central ditou 
unha resolución na que se de
manda que se extremen as 
precaucións no voto exterior, 
para evitar os fraudes. Recor
da que non está permitido en
viar vários votos no mesmo 
sobre, o que por si mesmo se
mella un recbñecimento á 
existéncia desta prática fraudu
lenta en anteriores comícios. 
Esta é a leitura que fai o BNG, 
polo menos, calificándoa de 

"positiva pero un brinde ao sol". 

Agora, os muñidores de votos, 
terán unicamente que introdu
cir cada papeleta en seu so
bre, que deberá de ser eleito
ral e, logo, ninguén lles impide 
que unha mesma persoa envíe 
os votos de cantas persoas 
saiban que están censadas. 
Os empregados de correos 
dos paises extranxeiros non 
teñen que saber a lei eleitoral 
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española e menos faceta cum
plir, identificando persoalmen
te aos votantes. 

A atención, en dias atrás, esti
vo centrada nos "mortos que 
votan", cando este semella ser 
un problema menor dentro do 
fraude eleitoral que, segundo o 
BNG e PSdG-PSOE existe co 
voto exterior. 

Dase a circunstáncia de que os 

concellos galegos descoñecen 
cal é, realmente, o seu cupo 
de eleitores, porque non inter
veñen para nada na elabora
ción do censo de residentes
ausentes. As publicitadas de
puración dos censos realiza
das pota Administración, non 
contemplaron para nada a ac
tuación dos concellos. 

O fraude da votación dos mar
tes non é posíbel nos votantes 

' · .•,. 
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galegos do interior, pero sí o é 
co voto dos emigrantes. Para 
os nacionalistas as anomalías 
detectadas unicamente poden 
subsanarse se "se emprega o 
mesmo procedimento e garan
tías no voto exterior que no in
terior, quer dicer, aplicando o 
princípio democrático do voto 
persoal, libre e segredo", afir
ma Francisco Jorquera, repre
sentante do BNG ante a Xunta 
Eleitoral.• 
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Fraga e Culña vinculan cu denúncicu de Irregularidades ao miolo da campaña eleitoral. Arquivo A.N.T. 

As irregularidades do conselleiro están a centrar a precampaña 

Operación Delfín, Cuiña protagonista 
-0- A . E. 

Culña Crespo estese a converter no protagonista da precampaña 
elettoral, malgré tui. A denúncia de incompatibilidades entre a sua 
función política e a sua tacenda empresarial sitúano nun primeiro 
plano. Pero o que se está é a xogar a sucesión de Fraga no PP 
máis que o efecto eleitoral derivado da situación do conselleiro. 

Dera un paso atrás, calculado ou 
empurrado por Fraga. Despois 
de deixar a secretária xeral do 
PP, Guiña Crespo acochárase 
nun segundo plano para esca
par, sobre todo, ás acometidas 
internas. Pero a precampaña 
eleitoral voltouno a facer omni
presente nos meios de comuni
cación, sobre todo de Ponteve
dra. A necesidade de "sacar vo
tos debaixo das pedras" conferia
lle a Guiña un protagonismo só 
comparábel con Fraga lribarne. 

A confección das listas eleitorais 
do PP poñian de manifesto que o 
de Lalin era unha das poucas per
soas, secadra a única, con posibi
lidades para substituir a Fraga, na 
oposición ou no Govemo. O pre
sidente do PP encarregouse non 
só de rexuvenecer as candidatu
ras nun 50%, senón que fixo unha 
límpeza total daquelas persoas 
que, con poder local ou resortes 
pela sua posición do Governo, 
puidesen poñer cambadelas ou 
atrancos ás decisións de Fraga 
ou sementar liortas. 

Só tres conselleiros permane
cian nas listas, Pita Varela, Ló
pez Besteiro e Guiña Crespo. 
Con eles, o secretário xeral do 
PP, Xesus Palmou. A ninguén 
se lle pasa pola cabeza que Pita 
poda ser nada máis que can la
drador. Besteiro nundi se en
frontaria a Cacharro e Guiña. 
Palrnou ten anunciado que non 
asipira a nada máis. Só queda 
Cuiña en posición, ainda ~que, 
agora, pretehdan meter na ca
rreira a López Veiga pois, para 
ser presidente da Xunta é pre.
ceptivo ser parlamentário. 

Neste contexto e nesta situa
ción é cando saltan á opinión 
pública as denúncias de irregu
laridades contra Cuiña Crespo. 
lnterviu publica sendos frifor
mes da Asesoría Xurídica da 
Xunta e da Xunta Consultiva de 

Contratación Administrativa, na 
que se advirte que o conselleiro 
está a incorrer en irregularida
des ao posuir o 16% dunha em
presa familiar que subcontrata 
coa Administración (o límite é o 
10%). Gu iña, pola sua banda, 
apresenta dous novas informes; 
do Consello Consultivo e da 
lnspeción Xeral de Servícios, 
ambos organismos dependen
tes da Xunta, que rexeitan as 
ilegalidades. Pouco despois, 
Cuiña Crespo, anuncia que de
mandou o dictame do Tribunal 
Superior de Xustiza. 

Fraga entra en acción 

O efecto das denúncias podía 
ter amainado en pouco tempo, 
sobre todo polo control que ten 
a Xunta da maioria dos meios 
de comunicación galegas. Foron 
os erras de Fraga e de Cuiña os 
que lle deron máis trascendén
cia ao tema, inscribíndoo na pi
zarra eleitoral que lle conviña á 
oposición. Fraga anunciou, por 
duas veces, que Cuiña vendería 
as accións herdadas de seu pai. 
Desmontaba, deste xeito, a liña 
de defensa do conselleiro que 
sostiña que a sua situación era 
legal e que ainda non se efec
tuara a partilla. 

Guiña contradi a afirmación de 
Fraga e afirma que non se des-' 
prenderá das accións rnentres o 
Tribunal Superior de Xustizá 
non se pronúncie. Ademais, se 
Clinda non se efectuou a partilla, 
como as vai vender? Como can
do apareceu a trama para asasi
nar a Cuiña (antes do congreso 
do PP que o descabalgou da 
secretaria xeral), Fraga trata de 
cortar polo san sen porse de 
acordo co conselleiro. 

Por se fose pouco, Cuiña mán
dalle ün recado directo a Fraga. 
Quer saber dunha vez cal vai 
ser o seu futuro político, pois 

manifesta que venderia as ac
cións se Fraga quer que "me 
dedique máis intensamente á 
política" Ainda máis? Fraga con
testa que " aí está e aí seguirá". 
Ao día seguinte, lnterviu voltaba 
a sacar unha información na 
que anunciaba axudas de 180 
millóns de pesetas ás compa
ñias da família Guiña proporcio
nadas polo minstério de Econo
mia que dirixe Rodrígo Rato. 

A oposición contraataca 

Emílio Pérez Touriño pon de 
manifesto que non foi a oposi
ción quen levantou o tema, se
nón que os informes "levan o ca
rimbo da Xunta e do Governo de 
Madrid". Tanto o candidato so
cialista como o do BNG, Xosé 
Manuel Beiras, situan as filtra
cións á prensa na órbita do PP. 
O detonante serian as desputas 
internas pola sucesión. Ambos 
partidos tamén pediron as expli
cacións pertinentes no Parla
mento do presidente en funcións 
da Xunta e de Rodrigo Rato. 

As críticas da oposición e o seu 
uso eleitoral conse!Juinte, leva
ron a que tanto Fraga coma Gui
ña perdesen totalente os papeis, 
entrando nas descalificacións e 
até nas ameazas. Fraga acusou 
a Beiras de "calúmnias" por de
cir que o presidente admitia as 
irregularidades ao anunciar a 
venta de accións. Cuiña falou de 
"carroñeiros" e prometeu que se _ 
o tribunal lle daba a razón "ac
tuaria con contundéncia". 

Mentres, continua a batalla in
terna do PP, coma se fose un ha 
barrea de fins de verán, que se 
consume sen ollar o lume -nen 
botar fume, os estrategas eleito
rais tentar lanzar Jl icjea de que, 
se Cuiña é atacado, é porque "a 
oposición recoñece que non po- . 
de con Fraga" ·e están. xogando 
"ao prazo de catro anos" para 
demantelar ao PP. Pero Cuiña 
onde se xoga ,o seu futuro é na ' 
loita interna no PP, non na sua 
confrontación con Beiras e con 
Touriño. Está de novo en mar
cha a Operación Delfín. Desde 
A Coruña anúncian máis episó
dios a xeito de video.• 

Acabar con 
Milosevich 
Un artigo de Michael lgna, 
tief reseña na revista THE 
NEW YoRK REVIEW o libro 
do xeneral norteamericano 
W es ley K. Clark que dirixira 
as guerras contra Bósnia e 
Cosovo. "Como di Clark no 
libro, a decisión capital para 
a guerra non fo.ron as viola, 
cións dos direitos humanos- · 
de Milosevich en Cosovo an, 
tes de marzo de 1999, nen se, 
quer a expulsión de cosova, 
res despois que comezase o 
bomb~rdeo. O que máis im, 
portaba era a necesidade de 
impor a vontade da OTAN 
sobre un govemante que de, 
safiara á diplomácia nortea, 
mericana e europea en Bós, 
nia e Cosovo. Como a cues:.. 
tión central era a credibilida, 
de, a lóxica estratéxica era 
cii:cular: a OTAN tiña que 
bombardear para probar que 
podia fa~elo". • 

Tribunal contra 
as privatizacións 
Catrocentas organizacións de 
base de todo o continente de 
América do Sul veñen de es, 
-rabelecer no Ecuador un Tri, 
bunal Contra as 
Privatizacións. "O foro 
nomeou presidente do Tribu, 
nal a Rodrigo Carazo, que foi 
presidente de Costa Rica en, 
tre 1978 e 1982 e publicou 
un informe sobre os efeitos 
da venda das empresas públi, 
cas no continente -informa 
Kintto Lucas no diário 
ESTRATEGIA LABORAL- no 
que se exixe a sanción dos 
responsábeis da política pri, 
vatizadora ao tempo que se 
comprometían a recuperar·as 
empresas públicas que pasa, 
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rana mans privadas. Carazo 
dixo que as privatizació{lS 
conduciran á globalización 
da pobreza e sinalou que en 
Costa Rica o servizo eléctri, 
co chega ao 97% da 
povoación e as 
comunicacións ao 96,5%, en 
empresas que están nas mans 
do Estado o que permeteu 
maior eficácia e benefício 
económico para o país. O ex, 
presidente de Costa Rica 
lembrou que a explotación 
eléctrica en mans do Estado 
é un excelente negócio que 
proporciona ao país grandes 
benefícios polo que debería 
server de modelo para tódo o 
continente. Carazo dixo que 
moitos govemos do Sul de 
América deixan de govemar 
par~ transformarse en delega, 
dos de poderes de fora. Hebe 
de Bonafini criticou o mode, 
lo privatizador e indicmi" que 
hai empresas que se dan de 
balde e o diñeiro da venda 
nunca vai para o país senón 
que fica nas mans de quen 
govema. T amén criticou as 
privatizacións que provoca, 
ron o aumento do desempre, 
go e das tarifas de servizos 
públicos na Arxentina''. • 

Subvencións 
para as empresas 
de Cuiña 
"O ministério de Economia 
subvencionou con 180 
millóns de pesetas a fundo 
perdido a tres empresas fami, 
liares de Xosé Cuiña, canse, 
lleiro de Obras Públicas da 
Xunta e herdeiro político de 
Manuel Fraga", escrebe Ma, 
nuel Rico no semanário IN
TERVIU. "As axudas do 
departamento de Rodrigo Ra, 
to chegaron en 1999 e 2000, 
de acordo cos dados do 
Rexisto Civil de Pontevedra. 
A Xunta e o Instituto Galego 
de Promoción Económica ta, 
mén subvencionaron os 
negócios de Cuiña. As 
axudas a fundo perdido 
déronse ao abeiro do Real 
Decreto 568/88. En dous ex, 
pedientes, o Govemo central 
aprobou a modificación dou, 
tra resolucion inis::ial e apro, 

· bou mellares condicións para 
as empresas familiares do 
Conselleiro. A familia Cuiña 
pasou de ter un pequeno 
obradoiro de carpintaria en 
Lalin, con problemas econó, 
micos, a montar un grupo em, 
presarial formado por 1 O 
sociedades que facturan máis 
de 5.000 millóns ao ano. Boa -
parte deste repunte debeuse 
ás sub,contratas da Xunta 
despois do nomeamento de 
Xosé Cuiña como conselleiro 
de Obras Públicas. Por riba 
das sub,contratas da Xunta, 
as subvencións foron a segun, 
da via usada pola.S empresas 
da familia Cuiña para receber 
diñeiro proc.edente das admi, 
nistracións governadas polo 
Partido Popular. No caso do 
Governo central, estas axudas 
comezaron a chegar despois 
de Amar entrar na Moncloa, 
de acord9 cos dados que con&, 
tan no rexisto mercantil".+ 
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A .medida levanta indignación na Plataforma Cidadá Antipeaxe 

OS viciños demandan gratuidade, Autopistas 
anúncia máis subas 
* ALOIA A. FEÁNS 

A partir do 1 de Xaneiro a su
ba do IVE nas autoestradas 
significará un aumento de trin
ta pesetas no tramo Vigo
Pontevedra. Despois de tres 
anos reivindicando a gratuida
de deste tramo, os viciños dos 
concellos afectados láianse 
de tantas promesas incum-
pridas e anuncian que van 
continuar coas mobilizacións. 

A Plataforma Cidadá pola su
presión da peaxe de Rande 
acolle esta nova suba con indig
nación. "Estamos fartos xa de 
tantas promesas caducadas", 
segundo denúncia Manuel Mén
dez, presidente da Plataforma, 
"e cansos tamén de que se nos 
dea a razón coma se fosemos 
tontos". Diante desta situación, 
o colectivo anúnci'a que conti
nuará coas mobilizacións. 

A Quinta marcha do pasado dia 
22 tivo lugar dias despois de 
que o conselleiro de Politica Te
rritorial, Xosé Guiña, remitise un 
convénio a Manuel Abeledo, 
presidente da Deputación de 
Pontevedra. O convénio consis
ti ria en liberar o tramo da A9 
que une as duas beiras da ria 
de Vigo, durante os tres últimos 
meses do ano, para os conce
llos de Vigo, Cangas, Bueu, Mo
aña e Redondela. Un convénio 
"restritivo e inxusto'', en pala
bras de Manuel Méndez, pasto 
que ficarian esquecidos del os 
concellos de Pontevedra, Marin 
e Vilaboa. O traxecto liberado 
seria o de Cangas-Vigo, Vigo
Cangas. Ademais, os viciños 
beneficiados polo convénio de
berian estar empadroados nun 
dos cinco concellos e realizar un 
mínimo de 1 O viaxes mensuais 
e un máximo de 80. 

Cinco alcaldes dos concellos 
afectados reuníronse o pasado 
dia 20. Só faltaban os rexidores 
do PP, de Cangas, Bueu e Moa
ña. Ante a situación discrimina
tória das medidas propostas até 
o momento pola Xunta, os cinco 
alcaldes anúncian que apoiarán 
as mobilizacións da Plataforma. 
Ao respecto do pacto suscrito 

con Guiña en Febrei
ro do pasado ano, 
Lois Pérez Castrillo 
sinalou que non foi 
máis ca unha medida 
eleitoralista. 

boa é un capricho de 
Guiña que responde 
a unha represália po
lo tema da empaca
dora", aponta Manuel 
Méndez. 

Na marcha do pasa- Por este motivo, en 
do dia 22 contaban Xaneiro deste ano, 
tanto os presentes as asociacións de vi-
coma os ausentes. ciñas e o concello 
Os presentes (ade- redactaron un mani-
mais de 5.000 dos vi- festa no que decla-
ciños afectados e os ran a sua indigna-
integrantes da Plata- ción. "Non se pode 
forma), Gu illerme entender que se pre-
Vázquez, Dores Villa- tenda o paso gratuí-
rino, Xosé Manuel to de habitantes de 
Pazos e membros concellos do contor-
dos concellos afecta- no de Vilaboa e non 
dos. Os ausentes, re- se contemple o mes-
prese ntantes dos mo para os viciños e 
concellos de Cangas, viciñas do cancel lo 
Bueu e Moaña, que que no seu território 
só acoderan ás dué;ls ten os lugares desti -
primei ras marchas. nadas a cobro ". Aí 
Tendo en canta o es- reside a contradi -
caso apoio co que ción, xa que a auto-
conta a Plataforma pista bordea este 
en Galiza por parte concello , a peaxe 
do Governo, Manuel pertenece ao mesmo 
Méndez asegura que e os viciños -son os 
"o esperado é que máis afectados polo 
sexa o Ministerio de significado negativo 
Fomento quen se fa- que tivo a construc-
ga cargo deste pro- "" ción da A9 nas suas 
blema, coma en Ca- Os asistentes repartiron unha esquela da peaxe. Na fotografia, Ma- vidas. Ruídos , im-
taluña ou Andalucia". nuelMénde:z:,presidentedaPlataformaAnti-peaxe. pacto paisaxístico, 
Por facer unha com- "graves moléstias 
paración, o tramo de autoestra- derivadas da deficiénte conser-
da que une Jerez e Cadiz (27 vación das marxes da autoes-
km.), custa neste momento 140 trada" .. . 
pesetas. O tramo Pontevedra
Vigo (22km) saía a 350 pesetas 
até o momento. A partir de ago
ra, custará 380. A A9 é unha 
das autoestradas máis rendíbeis 
para ENA (Empresa Nacional 
de Autopistas). Audasa, depen
dente de ENA tivo no ano 2000 
uns ingresos de 13.000 millóns 
de pesetas, segundo informa a 
Plataforma. 

Moaña, Cangas, Bue u, Ponte
ved ra, Vigo, Marin, Vilaboa e 
Redondela son os concellos 
afectados por un dos tramos 
máis caros das autoestradas 
estatais. O de Vilaboa é un ca
so excepcional. Desde a consti
tución da plataforma no ano 
1998, este concello foi ignorado 

no longo camiño de promesas 
que as autoridades compe
tentes empregan como respos
ta ás mobilizacións. "O de Vila-

Desde que a Plataforma Antipe
axe comezara o seu camiño alá 
por Decembro do 1999, as acti
vidades que desenvolveron os 
seus integrantes foron múltiples 
e variadas. O pagamento pese
ta a peseta, as marchas e mobi
lizacións, un recurso ao Tribunal 
Supremo, autocolantes, carta
ces, esquelas cheas de irania ... 
até a recente colocación de ca
binas de peaxe informativas, si
tuadas nas distintas vilas e cida
des implicadas. Unha série de 
actividades cun único obxectivo, 
"a reivindicación da eliminación 
dunha peaxe inxusta, que xa é 
un clamor unánime de toda a 
sociedade'', segundo sinala o 
presidente da Plataforma.+ 

Os nacionalistas rexeitan calquer achegamento para unha moción de censura 

As distáncias entre PP e BNG 
garanten a Nava Castro a alcaldia de Ponteareas 
Pouco probábel parece que 
Nava Castro, unha das conta
das mulleres alcaldesas no pa
ís, perda o seu sillón en Ponte
areas tras sair derrotada dun
h a moción de confianza. Os 
cinco votos do PP, tres do 
BNG e dous do PSOE impedi
ron no pleno do Mércores 19 a 
aprobación dos orzamentos 
municipais. No prazo dun mes 
ábrese a posibilidade dunha 
moción de censura. Sen em
bargo, na prática, a distáncia 
entre o PP e o BNG resulta in
salvábel. 

Máis perta atopáronse as duas 
formacións políticas despois das 
eleicións de Xuño de 1999. Os 
nacionalistas, encabezados por 
Roberto Mera, acadaron que ex
cepcionalmente o Bloque dera 
luz verde a un posíbel governo 
cos populares. Tratábase de re
tirar do concello a Xosé Castro, 
alcalde do que xa renegaban no 
PP e que se fixera con sete con
celleiros baixo as siglas Unión 
do Condado-Paradanta. Desde 
as primeiras reunións os na
cionalistas tiveron a impresión 
de que o PP, mália interesarlle o 

enfrentamento con Castro, non 
tiña intención de ter aos do BNG 
como· sócios do governo. Unha 
visita do presidente da Deputa
ci ó n de Pontevedra, Manuel 
Abeledo, serviu para advertir a 
Salvador Gómez, numero 1 do 
PP: "cos nacionalistas xamais". 

O consenso desta vez entre po
pulares e nacionalistas, tras 
dous anos de convivéncia na 
oposición, está ainda máis lon
xe. O concelleiro e portavoz do 
BNG, Roberto Mera, desminte 
rotundamente que se vaia a pro-

ducir algun achegamento duran
te as vindeiras semanas. No PP 
non o din de xeito tan claro pero 
subliñan que unha negociación 
pasaria por aceitar unha alcaldia 
popular, o cal é o mesmo que 
non estar disposto á moción de 
censura. Mera afirma que "nin
guén máis que nós desexa un 
cámbio en Ponteareas, pero 
non entraremos en compoñen
das co PP". Só Carlos Losada, 
portavoz dos socialistas pontea
reáns, aposta por superar as di
feréncias ideolóxicas para des
bancará família Castro.+ 
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O PP non considera 
urxente o paso a nivel 
no Graxal 

"En breve haberá unha so
lución". Esta foi a resposta 
do PP na Comisión de 
lnfraestruturas do Congreso 
á proposta do deputado na
cionalista Carlos Aymerich 
de construir un pasaxe a ní
vel na estrada N-VI á altura 
do Graxal. As razóns para 
acometelo con urxéncia, se
gundo explicou Aymerich, 
están "en que nun tramo de 
máis de dous quilómetros 
non existe nengun modo 
seguro de atravesar unha 
via que conta con catro ca
rris". O pasado 20 de 
Setembro o delegado do 
Governo, Arsénio 
Fernández de Mesa, negou
se a receber "por cuestións 
de segu ridade" a Anxo Gar
cia Seoane, que acudia a 
unha entrevista na Coruña 
en representación da alcal
dia de Oleiros para deman
dar o paso a nível. Si rece
bia a un concelleiro da equi
pa de governo do outro 
concello afectado, 
Cambre.+ 

En Novembro de 2002 
ábrese a autoestrada 
de San~ago a Silleda 

O conselleiro de Política 
Territorial anunciou, con 
máis de un ano de antela
ción, a conclusión do pri
meiro treito da autoestra
da entre Compostela e 
Dozón. Trátase do tramo 
entre Santiago e Silleda, 
cunha lonxitude de 56 
quilómetros e oito 
enlaces. Entre Composte
la e Bandeira executouse 
o 30% dos investimentos 
e entre Bandeira e Sllleda 
o 10%. Xosé Cuiña non 
explicou porque anunciou 
con tanta antelación a 
conclusión deste trelto 
nen tampouco se este 
anúncio ten algo que ver 
coa proxímldade das elel
cións. O que non indicou 
foi cal será o prezo da pe
axe, nun momento no que 
esta taxa é tan 
polémica.+ 

Graves inundacións 
na Mariña 

As intensas chúvias caídas 
durante a tarde do Sábado 
22 de Setembro na Mariña 
provocaron inundacións e 
anegamentos sobretodo na 
vila de Foz. A auga penetrou 
en numerosas vivendas e 
estabelecimentos públicos, 
derrubou un muro dunha 
igrexa e cortou várias ruas. 
Ribadeo foi outra das locali
dades máis afectadas. Nesta 
última vila a auga anegou un 
centro de saude. En Burela 
os efectos das chúvias 
deixáronse sentir, pero só se 
rexistaron problemas 
pontuais, entre os que se 
atopan numerosos acidentes 
de tránsito. Os danos 
ocasionados en toda a 
comarca son cuantiosos~• 



Gescartera: anatomia 
dunha sociedade 

ManuelCao 

Poucas veces sae á luz un escándalo das dimensións de Ges, 
cartera tan axeitado para ilustrar as claves e características 
do poder político e económico en España. Esta estafa pon 
de manifesto as interrelacións entre os grupos de poder aso, 
ciados á direita espafiola tradicional e as preferéncias e 
comportamentos que teñen respeito da asignación dos re, 
cursos reais e financeiros. V elaí están os núcleos sociolóxi, 
cos que conforman a España tradicional: a lgrexa Católica 
co seu entramado reticular, as institucións dos Ministérios 
que detentan o monopólio da violéncia, os grupos incrusta, 
dos por marca de sangue e tradición na burocrácia política 
dominante e, finalmente, aparecen implicadas as novas ins, 
titucións reguladoras dos mercados financeiros manexadas 
e manipuladas mediante a penetración das relacións infor, 
mais da elite político,burocrática tradicional que inutiliza, 
deturpa ou valeira de contido e capacidade de actuación a 
calquer órgano de regulamentación e control de actividades 
de carácter político ou económico. ¡ 

Gescartera é un pufi interno á própria dirixéncia política e 
burocrática dominante e representa a continuidade dun 
grupo social que vive de rendas, manipula as fn5táncias do 
Estado en benefício próprio con absoluta naturalidade e 
impunidade sen recoñecer límites éticos ou morais nas suas 
p~ticas d intermediación e manexo de fondos próprios ou 
alleos. O contexto social conformado por un.tia sociedade 
que tatnén aspira a viver de rendas non conte't;npla a exis, 
téncia' de castigos legais que desincentiven este tipo de 
comportamentos desencadeándose, pola contra, unha cerra 
onda de solidariedade con infractores e puferos para tratar 
de resarcirse a contada colectividade social das perdas pro, 
<lucidas por inextricábeis e raras decisións, case nunca acla, 
radas, e con responsábeis fuxidos, mudos, falecidos ou desa, 
parecidos. Velaí o intento de lexislar a posteriori un fondo 
de axuda aos danificados con carácter retroactivo para que 
poideran recuperar o diñeiro perdido e se manteñan cala, 
dos. Tal fondo representaria unha medida oportunista e in, 
tervencionista a favor dun grupo social próximo ao poder 
político govemante e que viria contradicer, máis unha vez, 
o pretendido carácter liberal e favorábel ás decisións do 
mercado do proxecto socioeconómico da direita española. 

O manexo dos fondos públicos en beneficio dun grupo so, 
cial dominante asentado nas instáncias do poder burocráti, 
co (militar ou civil), económico (financeiro, i.mobiliário e 
propriedade latifunÜiária) e político ten abondosos exem, 
plo ao longo da hi tória de España e velaí a sucesión de 
crebas públicas e privadas, estafas, desfalcos e fuxida de ca, 
pitais p r parte de grande número de persoeiros e institu, 
cións que acabaron fundindo no descrédito á xestión da ac, 
tividade pública, a membro da clase política, partidária 
ou n n, e ás pr prias institucións de xeito que, na nosa so, 
ci d d , c par ce natural que o desempeño das activida, 
d públic e priv das teña como obxectivo prioritário o 

nriqu cim nt rá id en rtapi as 1 gais, morais ou polí
llmit d r . V lar o ap i explícito a persbnaxes 
il, ] . M. Ruiz Mate , M. C nde, etc que me mo 

a i 1 it ral de aut rizando a cond1,1ta das 
instáncia xudiciai , p lítica ou económica consideradas 
tan trapall ira u mái que a do pr prio imputado f 

'Gescartera é un pufo inte 
á própria dirixéncia polític 

burocrática dominante e 
representa a continuidadr 
dun grupo social que viv 

de rendas" 
i 
l 1 

o 

Compre interrogarse se estes grupos dirixentes poq~n con, 
<lucir a unha sociedade cara o progreso económico e social 
no médio prazo. Os soldos abusivos e sen control asignados 
a Morey, Giménez,Reina e outros contrastan coas 1axudas 
escasas e controladas aos sectores produtivos, actividades 
tecnolóxicas, modernización social, mellora dos ~ervizos 
públicos, etc. Constatemos como avance que agora os in, 
fractores son coñecidos pola opinión pública o q¡~e, por 
certo, non parece que Hes preocupe especialmente.+ 
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As explotacións gadeiras precisan ~uns cé~caclos sanitários q'ue certifiquen estaren libres de en,fel'll'\idades como a brucelose ~u a 
tvben:ulose. Sen eses certificados,~ comén:io exterior está proibido. Na fotografio, gado vacun nunha\teira. \ A.IN.T. ' 
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Sitúqse no 50°/o e pon en perigo o comércio pecuário para vida 

O ~aneámento gadeiro paralisado 
por un conflito laboral 

1 

entre Xunta e veterinários 
j 

1 -

Un conflito de corte laboral que enfrenta á Xunta cos veteri
nários encarregados do saneamento gadeiro, cesd,u notabel
mente a actividade saneadora e vai por en perigo /sobretodo 
o comércio exterior pecuário de animais para vida. A Admi
nistración négase a recoñecer unha orde da Inspección de 
Traballo para inscreber aos veterinários como persoal labo
ral, por iso apresentou un recurso que está pendente de fallo. 

Na actualidade, o saneamento 
gadeiro está totalmente paralisa
do no naso país e fontes ben in
formadas indican que no que vai 
de ano só se sanearon o 50% 
das explotacións, de modo que, 
de seguir asi, a final de ano non 
estará saneada a cabana galega 
e as explotacións carecerán das 
cualificacións sanitárias coas 
que demonstrar que están libres 
de enfermidades como a bruce
lose ou a tuberculose. A Xunta, 
pala sua banda, non deu dados 
acerca da porcentaxe de explo
tacións saneadas nen sobre o 
impacto que terá a crise que vi
ve o sector por mor da paralisa
ción da actividade dos veteri
nários de saneamento. En cal
quer caso, o saneamento é unha 
actividade que ~estionan veteri
nários non oficiais .. 

1 

1 

A situación é graye porque as ex
plotacións gale~as que non po
dan acreditar a <;1ualificación sani
tária de saneadµs non poderán 
comerciar co e*erior con gado 
para vida. A cri~e non afecta ao 
gado para matadoiro e, segundo 
coa laxitude coa que actue a 
Consellaria de Agricultura, tam
pouco ao comércio interior de pe
cuários para vida, ainda que tan
to o Estado como a Unión Euro
pea· poderian abrigar á Xunta a 
paralisar tamén o comércio den
tro do naso país para aquelas ex-
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plotacións sen as acreditacións 
sanitárias pertinentes. 

O conflito estoupou este ano 
despois de que este colectivo, de 
entre 150 e 200 veterinários, le
vase doce anos prestando servi
zos de saneamento gadeiro con 
contrato adminstrativo de servi
zos. Era unha situación irregular 
na que os integrantes do colecti
vo emitian todo tipo de certifica
cións oficiais mália .:arecer de 
calquer tipo de relación laboral 
coa Administración autonómica. 

A relación do colectivo coa Xun
ta de Galiza viña regulada por 
un contrato de prestación de 
servizos que realizaban uns pro
fisionais que tiñan a categoria 
laboral de traballadores autóno
mos. lsto impedía que se reco
ñecesen os servizos prestados 
á Administración -era como se 
eses servizos fosen prestados 
pci>r un ha empresa privada- : e 
daquela tampouco se lles reco
ñecia o traballo realizado como 
meritas válidos ante un eventual 
concurso oposición ou calquer 
outro mecanismo da Administra
ción para dotarse de persoal in
terino ou contratado. Foi a toma 
de consciéncia da inseguridade 
laboral na que vivian a razón 
pola que os integrantes do co
lectivo decidiron iniciar un confli
to. coa Administraci9n. xa que a 
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Consellaria de Agricultura en to
do momento negouse a aceitar 
as pretensións dos veterinários 
de consideralos persoal laboral. 

Inspección de traballo 

A primeira medida tomada foi· a 
denúncia ante a Inspección de 
Traballo do Estado, que, tras as 
correspondentes inspeccións, or
deou á Xunta que inscribese aos 
veterinários do saneamento como 
persoal laboral, en lugar de autó
nomos prestadores de servizos. 
Entendia a Inspección de Traballo 
que o importante non é o que di o 
contrato que os vincula coa Admi
nistración, senón o quen tan, e 
como tais son traballadores por 
canta allea onde o patrón é a Ad
ministración autonómica. Oeste 
xeito, os traballadores actuaron 
en consecuéncia e deixaron de 
pagar o seu seguro de autóno
mos: consic;ierábanse xa persoal 
laboral da Xunta de Galiza. 

Pero, mália a firmeza da arde 
da Inspección de Traballo, a 
Xunta non tomou en considera
ción esta abriga e decidiu non 
inscreber aos veterinários de 
saneamento na sua nómina de 
p:ersoal laboral, asi quei apre
sentou un recurso xudicial que 
ainda está pendente de fallo. 
Ante esta a'titude, os veteri
nários cesaron na sua activida
d'e. O conflito agravouse des
pois de que un dos membros do 
colectivo sofrese un grave aci
dente labora~ e que a mútua da 
Xunta non 9e fixese cárrego. 
Ror último, cabe dicer que os in
tegrantes do jcolectivo levan no
Vt3 meses se¡ cobrar.• 

1 .... 
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A produción industrial caiu en Xullo un 1,4°/o na zona euro 
1 

Desplómase a confianza do consumidor ,:nos EE UU 
• 1 ; 

1 1 

~R.M. 

A confianza do consumidor estadounidense desplomouse 
en Setembro grandemente, ao sofrer a sua caída máis gran
de desde Outubro de 1990, durante a crise do Golfo, segun
do o primeiro estudo que mede este factor despois dos ata
ques ás cidades de Nova York e Washington o 11 de Setembro. 

A corrosión do mercado labo
ral e o debilitamento das con
dición s comerciais pesaron 
grandemente nos consumido
res, segundo o informe difundi
do pola Axéncia Reuters, que 
implica unha redución severa 
das vendas ao detalle, o que 
para moitos economistas indi
ca xa síntomas de recesión 
económica. 

este ano, e diseque as voltará 
a baixar de novo en Outubro, 
nun estarzo para evitar a rece
sión. 

Zona euro 

"As ramificacións económicas 
do 11 de Setembro continuarán 
as próximas semanas e meses, 
e o número de despidos conti
nua subindo, ve~en tempos 
máis du-ros cara adiante," dixo 
Lynn Franco, director do Centro 
de lnvestigacións do Consumi
dor da Conference Board, nun
ha declaración. "Os consumido
res evitaron que os Estados 
Unidos entrasen en recesión, 
pero este xa non será o caso 
nos próximos anos." 

O enfriamento da atividade 
económica na zona euro voltou 
constatarse esta semana con 
cifras. A produción industrial 
nos países que integran amo
eda única caiu en Xullo un 
1,4%, segundo dados publica
dos o Luns pala Secretaria de 
Estatística da UE (Eurostat). 
No conxunto das economías 
europeas o descenso foi do 
1,3%. Un mes antes, sen em
bargo, rexistárase un incre
mento do 0,9% na zona euro e 
do 0,7% na UE. Se se compara 
con Xullo de 2000, a baixada 
foi do 1, 1 % nos Doce e do 
1,4% nos Quince. 'lsto confir
ma a ralentización observada 
desde Decembro', segundo pe
ritos de Eúrostat. 

A prepOténc:ia dos Estados Unidos provoca moitos rexeitamentos nos países do Terceiro Mundo. 

. Este informe cadra coas ex
pectativas da Reserva Federal, 
que xa cortou oito veces a sua 
taxa de interese de referéncia 

A evolución á baixa na produ
ción industrial rexistouse en to-

dos os países. As caídas máis 
fortes respeito ao mes de Xuño 
foron as de Irlanda (14,6%), se
guída de lonxe por Holanda 

(3,5%), Portugal (1 ,9%), España 
(1,7%) e Alemaña (1,6%). ltália 
(0,7%), Reino Unido (0,5%) e 
Bélxica (0,2%) rexistaron os va-

lores menos negativos. Finlán
dia (1,4%) e Luxemburgo (1,5%) 
son os países que se achegaron 
máis á meia da zona euro.+ 
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Algunhas reflexións sobre a IV Guerra Mundial 
Os habitantes da cidade desarmada e des, 
prevenida . apenas advirten o zunido do 
avión. Entón senten a luz, o balbordo, o es, 
toupido. Outro aeroplano xa enfila cara o 
segundo branca indefenso. Milleiros de ví, 
timas marren sen comprender o que pasa. 
Non, non se trata dos ataques contra as to, 
rres xemelgas de Nova lotk ... Asi foron in
cineradas Hiroshima e N agasaki en Agosto 
de 194 5. Culminaba así a estratéxia do c°' 
mando de bombardeo aliado que reduciu a 
piras funerárias outras cidades igualmente 
desprovistas de obxectivos militares, como 
Bremen, Dresden, Hamburgo e Dortmund. 
Remataba a Segunda Guerra Mundial, 
contlito onde 9 de cada 15 baixas foron 
aportadas pala iner-,:ne povoazón civil. 

Cada nova contenda redefine os concei, 
tos de inimigo, campo de batalla, obxecti, 
vos, estratéxia e táctica. A bomba atómi, 
ca, ao elevar ao seu curne absoluto a orxia 
de linchamento de civis indefensos da Se, 
gunda Guerra Mundial, senta as bases da 
T erceira. Aquela fara un xogo soma cero, 
no cal o que gañaba unha parte perdíao o 
adversário. Este era un xogQ de soma me
nos cero, no que todos podian perdelo to, 
do. A Guerra Fria, como se chamou á 
T erceira Guerra Mundial, desplazou a he, 
catombe de civis cara pequenas guerras 
"limitadas" e cara a aniquilación masiva 
de bens económicos. 

Durante case meio século as duas potén, 
ciás máis poderosas da terra dilapidaron o 
seu Produto Interno Bruto nunha esgota
dora carreira armamentista. A Unión So
viética costeouna con inxentes sacrifícios 
no investimento interno e no nível de 
vida. Os Estados Unidos financiárona 
-ou lograron que os países ocidentais lla 
financiaran- mediante a emisón de dóla, 
res inorgánicos e unha pesada débeda ex
terna. Exausta nesta imolación planetária 

ao gasto armamentista, a Unión Soviéti, 
ca sofreu todas as hurnillazóns de potén, 
cia derrotada: desmembramento territo, 
rial, desarme unilateral, devaluación, sa, 
queo das suas riquezas entre máfü~.s, perda 
para a sua povoazón de todas as conquis, 
tas sociais. 

Os Estados Unidos, pala contra, asumen a 
postguerra con toda a prepoténcia de nazón 
vencedora. Como rei, 

tración nazis, os mandatários posts9bera, 
nos son escollidos polos reclusos. A ma
neira daqueles, exercen o terrorismo eco, 
nómico contra os seus administrados. Ac, 
tuan como sanguesugas que garanten a 
transferencia de riqueza e traballo barato 
aos países máis desenvolvidos mediante 
políticas de abertura económica unilateral 
ou de pago da déveda externa. O obxecti, 
vo da nova contenda é traspasar a totali, 

dade da riqueza plane, 
tora da OTAN e dona 
da primeira indústria 
armamentista do globo, 
monopoliza o mercado 
da coacción masiva. 
Exércea através dun go, 
verno global, o da 
ONU. Impón a sua he, 
xemonia financeira 
~ediante o Banco 
Mundial e o Fondo 
Monetário Interna
cional (os Senados vir
tuais que governan o 
mundo, Noam Choms, 
ki, dixit). Baixo a amea~ 
za desta "pax america, 
na", case todos os países 
de Ocidente descenden 
á condición de Estados 
postsoberanos. 

'O obxectivo 
da nova contenda 

tária á vintena de 
multinacionais que xa 
acaparan máis da me, 
tade das propriedades 
do globo. 

é traspasar a 
totalidade da riqueza 
planetária á vintena 
de multinacionais 

Ao igual que a Segun, 
da Guerra Mundial, a 
Cuarta cébase na po, 
voazón civil. Rexista a 
UNICEF que perta de 
meio millón de nenas 
perecen cada ano nos 
países subdesenvolvi, 
dos como consecuén, 
cia da crise da déveda. 
Como nos campos de 
traballo forzado nazi, 
os mandatários post
soberanos forzan aos 

que xa acaparan 
máis da metade 
das propriedades 

do globo" 

\ • ESTADOS Disco .. 
LOS. A0 que exerza a .,, 
máis mínima autonomía trátano como Es, 
tado díscolo: bloquéano como a Cuba, de, 
sestabilízano como a Chile, invádese co
mo a Panamá, ocúpase como a Haiti, acó, 
sano como a Líbia, calcínano con bombas, 
como a lrak. Os Estados postsoberanos 
operan asi como xendarmes locais execu, 
tares das políticas financeiras e estratéxi, 
cas do Policía do Globo. Ao igual que os 
ratkamp, alcaldes dos campos de caneen-

seus governados a 
aceitar remuneracións 
inferiores ao nível de 
supervivéncia e des, 

póxanos dos seus direitos sociais á educa, 
ción, á saúde, á seguranza, á estabilidade 
laboral. Abruptas devaluacións das moe, 
das locais abaratan o traballo e a transfe, 
réncia de valores ao exterior. 

Pero de repente a povoazón comprende 
que nen o governo nen os partidos post, 

· soberanos a representan, rebélase contra a 
farsa, e é masacrada durante unha semana 

inteira. Asi estoupa a Cuarca Guerra 
Mundial en Caracas, o 27 de Febreiro de 
1989, como popularazo (do que foi teste, 
muña presencial este cronista) que se ex, 
tende a todo o país, e inícia o regueiro de 
sublevacións que se encende inter , 
mitentemente en Miarni, Chicago, Quito, 
Bos Aires, Seattle, Xénova ... O Estad 
Maiores rentan librar toda nova guerra 
coas regras da anterior, e pérdena cand o 
adversário impón as suas nova lei . Na 
Cuarta Guerra Mundial hai ainda un 
bando organizado en estados hex mómi, 
cos, que defende obxectivo territ riais 
precisos mediante exércitos e armas con
vencionais. Pero os seus antag nista xa 
non son os estados postsoberano , non 
clases, castas, étnias, marxinalidades, ex, 
cluídos, devedores, credos, movimentos 
de liberación nacional, ecoloxistas: que 
outros chamarían Organizacións non Gu, 
vernamentais, sociedade civil, ou simples, 
mente Humanidade. O armamento tam, 
pouco non é convencional: as armas in, 
véntanse, improvísanse ou expróprianse 
ao inimigo. O campo de batalla non fica 
segregado en raias nen en áreas estratéxi, 
cas: ocupa toda a extensión do globo. Na 
mesma medida en que o poder financeiro 
se estende polo planeta, é penetrado polo 
adversário. En van postula escudos nucle, 
ares contra agresores extracontinentais ou 
extraterrestres. O inimigo está nas suas 
entranas: é as suas próprias entranas. A 
Cuarta Guerra Mundial, como a Segunda, 
tamén se trai entre mans unha solución 
final: esta vez a do Problema da Humani
dade. Cando a concentración de capitais 
e a automatización acumulen toda a pro, 
priedade do planeta en poucas dúcias de 
proprietários, todos os demais seres huma
nos serán desbotábeis. Adivine vostede 
en q~e grupo ficará comprendido, e sabe
rá que bando lle corresponde na últtma 
Guerra Mundial.+ 
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Agresión e 
despido 
dunha 
traballadora 
no mercado 
vigués de Teis 

T ransi Femández e Maria Reza, 
sindicalistas da CIG, foron o 
Martes 25 o rostro público dun, 
ha traballadora, cuxo nome se 
mantén no anonimato e que 
acaba de ser despedida dos seu 
pasto no mercado do bairro de 
Teis, en Vigo. U n caso que es, 
tá, por un lado, denunciado no 
xulgado do social, pero que ta, 
mén inclue unha denúncia na 
comisaria por agresión. ''É unha 
xoven que tiña un con traco 
temporal de tres meses nun dos 
pastos da praza. O con trolador 
do mercado, que exerce de ví, 
xiante, comezou a acosala pe, 
dindolle para sair e paseando 
todo o dia por <liante do pasto", 
explica Maria Reza. O xerente, 
contratado polos comerciantes, 
a sua vez, contrata aos contra, 
ladores. "A situación ernpeorou 
cando el comezou a en trar no 
pasto cando ela facia a caixa ou 
se estaba a mudar de roupa. fa, 
lou co xerente, pero en vez de 
reprender ao vixilante, come, 
zou a persecución contra ela, o 
control de horári . Os empre, 
sári do to son de Xinzo de 
Umia e ela pouco contacto ti, 
ña c n el ' , canta Maria Reza, 
r nsábel da muller na ClG 
e marca! Vig . 

en troques, se aceita, continua, 
rá traballando e o empresário 
promételle intentar que o con, 
trolador sexa transladado. Co, 
mo ela non retira a denúncia, 
chégalle o finiquito en Agosto, 
dias antes da data de remate do 
contrato", sinala Reza. 

Na cen· l sindical aclaran que 
a denúncia pública destes feitos 
non pretende prexudicar aos 
comerciantes de Teis. "A única 
responsabilidade dos postas é 
que deles depende a contrata, 
ción do xerente", comenta Ma, 
ria Reza que non descarta que 
se produzan mobilizacións por 
este caso de acoso sexual e de 
despido provocado por non re, 
tirar unha denúncia. + 
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Despois de dm: anos de procesar probas para poder acusar a Ence/Elnosa de delito ecolóxico continuado, o xuizo terá que esperar. 
Os viciño1 non necesitan probas para saber que a fábrica contamina dende hai máis de corenta anos. 

ENcE/ELNOSA demorara dez anos a instrución con recursos e 
retrasos nas probas solicitadas polo delito ecolóxico 

A Audiéncia de Pontevedra 
sen data para o xuízo contra a Celulosa 
-0- G. LUCA 

ENcE!ELNosA puido demorar dez anos o proceso por delito ecoló· 
xico mediante recursos e retrasos na aportación de probas. Ago
ra é a Audiéncia Provincial a que anúncia un retraso da vista oral 
que teria a suas causa no interminábel proceso de instrución. 

O xu ízo oral poderia demorar 
po r problemas de competén
cias dentro da Audiéncia de 
Pontevedra, que, segundo dei
xaron entender fontes da xudi
catu ra, non serian doados de 
soluc ionar. Despois de dez 
anos de instrución , estirados 
dia a día pala Administración 
pública ao non querer entregar 
os informes solicitados polo 
xulgado, o retraso xogaria ou
travolta a pral da empresa. 

A Audiéncia corresponde deci
dir quen xulgará o caso, des
pois de declarar definitivas as 
actuación da fiscalía e a instru
ción , pero o acontecimento da 
vista oral, celebrado polos de
mandantes coma o anúncio 
dunha investigación pública 
completa sobre o funcionamen
to de ENcE!ELNOSA, poderia ser 
citado para as calendas gre
gas. As razóns aducidas para o 
retraso son todas banais. Al
guns dos maxistrados da Au
diéncia participaron nas probas 
da instrución e algunhas sec
cións poderian ser declaradas 
non competentes. O retraso 
enorme da sanción procesal 
das probas fixo que moitos dos 
xuíces que interviran naquela 
fase aparezan agora na Au
diéncia. 

O fiscal-xefe da Audiéncia Jai
me Gago culpa a Administra
ción de relear os informes e 
estudos requeridos pola Fisca
lía e o Xulgado de instrución, ·o 
que demora desde 1990 a au
diéncia pública do caso. A Au
diéncia terá que determinar se 
nove direitivos de ENcEIELNosA 
contaminaron o mar de Ponte-

vedra e derramaron as condi
cións da natureza e dos seus 
habitantes arreciar do comple
xo de Lourizán. A acusación 
contra os nove cadros é por 
delito ecolóxico continuado e 
por dous delitos cont inuados 
de danos e catro faltas contra 
persoas para o que reclama 
penas de 27 anos e unha multa 
de 54 millóns de pesetas que 
deberán abonar todos os pre
ces ad os ou, no seu caso, 
ENCE. A acusación pública ta
mén reclama perta de 49 mi
llóns para as conse llarias de 
Política ,Territorial e Pesca e o 
pagamento dunha fianza de 
cen millóns para afrontar as 
responsabilidades subsidiárias 
que se puidesen declarar du
rante o xuízo . 

Corenta anos 
de contaminación 

Na opinión dos viciños que 
apoian a denúncia formulada 
pala Asociación Para a Defen
sa da Ria (APDR) o demoradí
si mo xuízo só poderá confir
mar mediante unha sentenza a 
realidade de que o complexo 
industrial contamina o mar, a 
terra e o aire desde o comezo 
da década dos 60. Tamén o 
resenten desde hai ben tempo 
os traballadores do mar. Esta 
realidade fora confirmada por 
unha auditora internacional 
contratada pola Xunta como 
recurso para presionar a celu
losas ·para que completase en 
Lourizán o proceso industrial 
da pasta cunha fábrica de pa
pel. 

A Audiéncia de Pontevedra re-

cusou nun auto da sua Sección 
Primeira de 30 de Xuño pasa
do, dous recursos de ENcE!EL
NOSA contra a demanda popu
lar por delito ecolóxico, apre
sentada pala Asociación Para 
a Defensa da Ria. A Audiéncia 
entende que a fábrica comete 
delito ecolóxico por aire e por 
mar. 

Mália as millonárias campañas 
de publicidade que en repeti
das ocasións anunciaron o fi
nal da contaminación, o certo é 
que os benefícios de manter 
contra toda crítica unha locali
zación industrial inadmisíbel 
para a maioria están concen
trados nun reducido consello 
de administración e tanto os fil
tros industriais de última xera
ción como os cámbios de pro
ceso non se traduciron nunha 
redución do dano sobre a at
mósfera,· aterra e o mar. 

Outra estratéxia de ENcE/ELNO
SA para obviar o proceso por 
delito ecolóxico foi anunciar un 
cámbio radical nas técnicas de 
elaboración de pasta de euca
lipto, con sustitución do cloro 
por peróxido de hidróxeno para 
branqueo. Pero unha semana 
só de peche de Elnosa abon
dou para a empresa reclamar 
cloro, sob ameaza de expe
diente de crise. 

Dos nove responsábeis de EN
CE/ELNOSA citados por presunto 
delito ecolóxico , catro son di
rectivos da fábrica de Lourizán: 
Xosé Garrido Seoane, Xosé 
Manuel Seoane, Cándido Ta
boada Otero e Francisco Gil 
Mayoral. Os outros ou son pro
prietários ou están na dirección 
da empresa en Madrid: Juan 
José Guibelalde lñurritegui, 
Antonio Valcarce García, Juan 
Ignacio Villena Ruiz-Clavijo, 
Fernando García Rivera e Pe
dro ~lanquer Gelabert. • 
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O PP rexeita 
o matrimónio 
entre homosexuais 

"Proibir o matrimónio entre per
soas do mesmo sexo é unha 
proba máis de que as normas 
e as institucións sociais son 
homófobas", afirmou o deputa
do nacionalista Francisco Ro
dríguez durante o debate no 
Congreso dunha iniciativa do 
BNG para demandar o direito 
dos homosexuais a contrairen 
matrimónio civil. O PP cos 
seus votos rexeitou a proposi
ción de lei e argumentou que 
as unións entre persoas do 
mesmo sexo son "situacións 
difícilmente encuadrábeis nas 
categorías xurídicas existentes 
polo que haberia que ir a unha 
nova regulación ao marxe do 
matrimónio civil". Rodríguez, 
pala sua parte, defendeu a pro
posta porque "só desde 
preconceitos excluíntes se po
de manter esta probición. O 
matrimónio, cumpre lembralo, 
é unha institución civil e laica, 
non un sacramento relixioso". + 

A Federación Ecoloxista 
reúnese no Covelo 

A casa reitoral de Prado, pa
rróquia do concello do Cove
lo, acolle o Sábado 29 e Do
mingo 30 de Setembro a 
asemblea ordinária anual da 
Federación Ecoloxista Gale
ga (FEG). A organización 
desta xuntanza correu este 
ano a cárrego dos grupos 
Adenco e Asemblea do Suí
do, ambos integrados na fe
deración. Para abrir a 
xuntanza celébrase unha 
mesa redonda o Sábado ás 
doce do mediodia no centro 
social de Maceiras ao redor 
do ecoloxismo no rural. Nes
ta asemblea, ademais de re
capitular as actividades reali
zadas durante o último ano, 
levarase a cabo a eleición 
dos integrantes da comisión 
permanente e do coordena
dor xeral da federación.+ 

Demandan 
a 'criminalización 
de chulos e clientes1 no 
Dia Contra a Prostitución 

Celebrouse o 23 de Setembro 
o Día contra a Prostitución, da
ta instituída durante a conferén
cia mundial "Organizándoos re
xional e globalmente contra a 
explotación sexual", realizada 
en 1999 en Bangladesh. Na 
Galiza o Grupo de Estudos da 
Condición da Muller Alecrín 
lembrou a data cun vídeo
forum ao redor da tita Leaving 
Las Vegas organizado polos 
centros de dia para prostitutas. 
Ana Míguez, presidenta de Ale
crín, lembrou que "é preciso 
exixir a criminalización dos pro
xenetas, traficantes, chulos e 
clientes; solicitar que os gover
nos nacionais garantan a igual
dade de oportunidades á povo
ación feminina, requerir o cese 
á persecución de mulleres 
prostituídas asi como exixir que 
se incremente a atención direc
ta á povoación afectada".• 
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José Ángel Cuerda, ex-alcalde de Gasteiz 

'Cando a peonalización se puxo en marcha, 
os que estaban en contra 

cambiaron radicalmente ·-de atitude' 
-0- G. LUCA 

José Áng.el Cuerda, toi alcalde de Gasteiz 
vinte anos. Nese tempo tixo da sua cidade 
un modelo de urbanismo sostíbel, con todo 
o centro peonalizado, amplas zonas verdes 
e dotacións nos bairros. Cuerda, do Partido 

Nacionalista Basco, conta como a oposi
ción á peonali"zación se converteu en de
manda xeral asi que se puido exemplificar 
no centro da cidade. De a pouco visitou Vigo 
para talar da experiéncia urbana de Gasteiz. 

En Gasteiz toi un éxito a peo
nalización. 

Os comezos non foron doados. A 
pouco de chegarmos a alcaldia, 
cando abordamos a peonaliza
ción do centro, a maioria dos co
merciantes opúñanse. O consello 
da Cámara de Comércio estaba 
plenamente de acorde en peonali
zar, pero como os seus sócios 
non a querian, eles declarábanse 
abrigados a defender o tránsito 
de automóbeis, contra o seu pró
prio critério. Cando avanzaba o 
proceso de peonalización, atopá
monos coa gratisima sorpresa de 
que os viciños doutras áreas da 
cidade reclamaban tamén a proi
bición do tránsito nas suas ruas. 
Por que? Porque se decataran 
das avantaxes de peonalizar. A 
traveso da peonalización, os vici-

ñas re-encontraron a cidade. Un 
Sábado, ás oito da tarde, hai un 
rio de xente que parece unha ma
nifestación e non son máis que os 
viciños que gozan da sua cidade 
sen a pexa do automóbil privado. 
O automóbil privado ocupa as 
ruas, faise dono das ideas e asfi
xia as cidades. En todo o conti
nente europeu xa se disparou o 
sinal de alarma e por isa estabe
leceron un dia sen coches, seme
llante ao dia adicado a combater 
o cancro. Se salientamos os 
atrancos que o coche produce no 
meio ambiente e na vida urbana, 
lograremos desmitificalo. A alter
nativa está en cambiar o indivi
dualismo por un comportamento · 
cívico. 

Cal é a estratéxia para conse
guilo? · 

Sobre todo na educación, en le
var á cidadania os valores cívicos 
da responsabilidade, do compro
miso compartido, da solidarieda
de, da necesidade de superar o 
individualismo de que cadaquén 
se queira ocupar só do seu e sa
farse das abrigas colectivas, que 
queira chegar ca seu coche á 
porta da sua casa ainda que ou
tros vivan piar por iso. A clave da 
cidade sostíbel é a educación. 

Asi que unha biblioteca públi
ca pode ser máis importante 
ca enxeñeria de tránsito. 

A enxeñeria de tránsito é impor
tante pero unha biblioteca, unha 
escala, a Axenda 21 ou o centro 
cívico son importantísimos. A pe
dagoxia diária do alcalde, para 
explicar o que se quer facer coa 

cidade e como se quer facer, é 
fundamental. O alcalde ten unha 
grande autoridade moral, tanto 
para os que pensan coma el co
mo para os que non. Ten que ser 
o primeiro educador. 

Unha vez experimentada, a 
peonalización tal conversos 

Despois da primeira fase na que 
se opuxeran os comerci.antes, asi 
que a peonalización se puxo en 
marcha cambiaron radicalmente 
de atitude e os que estaban en 
contra son hoxe os primeiros de
fensores da medida. Hai pouco, 
un banco cedeu o seu solar a un 
comércio de tecidos na rua Dato, 
no centro de Vitó-
ria. Coido que isto 
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os polideportivos, nos que o cida
dán pode nadar pero tamén dis
pón dunha biblioteca e dun lugar 
de encontro, de lecer e de apren
dizaxe. Os centros estaba.n pen
sados como escalas de cidada
nia que lago albergarian tamén 
os servizos sociais de base do 
Concello e os centros de aten
ción cidadá. Ao tempo estes cen
tros son coléxios eleitoráis en 
tempo de comícios. A cidade ten 
hoxe once centros cf vicos. 

Que deflnia o novo planea
mento? 

A cidade como centro de convi
véncia. Paramos a área de ac

tuación urbanísti
ca urxente, o AC

é algo moi positi
vo. Tamen estaba
mos contra os 
grandes estacio
namentos urbanos 
a costa de par
ques. Lembro un 
viciño que me de
cía: "alcalde, que
remos menos par
ques e máis apar
cado iros ". Agora 
comeza a haber 
máis estaciona
mentos e menos 
xardins . Son ma
neiras distintas de 
planear a cidade. 
Máis que fomentar 
mob ili dade, hai 
que facer dota
cións. Se todos os 
bairros teñen cen-

1 A pedagoxia 
diária do 
alcalde, para 
explicar o que 
se quer facer 
coa cidade e 

TU R. Era unha 
iniciativa ben in
tencionada dunha 
corporación de
nanterior que 
queria dar res
posta a un proble
ma de vivenda . 
Nós queriamos 
facer cidade, revi
samos o planea
mento e puxemos 
en marcha outro 
proceso diferente, 

como se quer 
facer, é 
fundamental. O 
alcalde ten que 
ser o primeiro 
educador" 

de crecimento 
compacto da ci 
dade. O ACTUR 
era unha urbani
zación periférica; 
nós abordamos 
un proceso de 
crecimento com-

tros culturais, sani-
tários, deportivos 
a unha distáncia razoábel, os vici
ños non collerán o coche para 
usar estes servizos. 

Gasteiz pasou de cidade con 
problemas de crecimento a 
ter un urbanismo modélico. 
Comotoi? 

Na década dos 60, a cidade pa
so u de 55.000 habitantes a 
175.000. Nesta alancada intervi
ron moitos factores. Nom ea
damente, o esgotamento do solo 
nas províncias extremeiras, maior
mente en Guipuzkoa_ Un efeito 
chamada acompañou o despegue 
industrial, con fortes imigracións o 
que supuxo cámbios sociolóxicos 
importantes. Por exemplo o de fi 
car a povoación de orixe en mina
rla. Ainda hoxe, máis da metade 
da povoación de Vitória naceu fa
ra. O Concello quixo dar unha res
posta ao, estirón e asi nacera a 
ACTUR, Area de Actuación Urba
nística Urxente. Un cálculo que 
por fortuna non se cumpriu daba 
500.000 habitantes para O 2000. 
De feito estamos hoxe nos 
215.000. En Abril do 79 entramos 
no concello coa idea clara de que 
cidade queriamos facer. Aspectos 
coma o de planificación territorial 
ou o que hoxe chamamos cidade 
sostíbel, que daquela non recebia 
ese nome; a cidade son os seus 
habitantes: como viven, traballan, 
se organizan e diverten. Unha ci
dade non é os espazo urbano e 
nen sequer o espazo social. Para 
que mereza ese nome ten que ser 
unha comunidade e unha comuni
dade comprometida cos valores 
cívicos. 

Cal foi o papel dos centros cf
vicos nese novo planeamento? 

Seguimos un modelo de equipa
mento que no noso primeiro pro
grama eleitoral chamabamos 
centro sócio-cultural e deportivo 
ao que deseguida demos o nome 
de centro cívico. Buscabamos un 
equipamento integrador diferente 
dos centros especializados, coma 

pacto da cidade . 
Queriamos que a 
cidade medrase 

como mancha de aceite. Queria
mo s unh a cidade na que se 
mantivese a proximidade, a coe
sión social. Naceu asi un clima 
de co-responsabilidade. Nun 
tempo de intrascendéncia, de 
banalidade e egoísmo consumis
ta. Con mellar ou pior fortuna 
queríamos avanzar cara un pro
xecto colectivo. Eramos cons
cientes de que hai un labor edu
cador fundamental. Unha cidade 
sostíbel é unha cidade educado
ra. O conceito de sostibilidade é 
revolucionário. 

Qu e at rancos se opoñen á 
utopia da cidade? 

O primeiro obstáculo somos nós 
mesmos. Ninguén nace sabendo 
e tamén hai que aprender a ser 
alcalde. Galeano di que a utopía 
serve para avanzar. Nese cami
ño aparecen problemas graves 
coma o da vivencia, o solo. Qui
xemos criar ao abei ro da leí do 
solo do 92 un área de reserva 
que era o futuro da cidade. Tive
mos a má sorte de que o Consti
tucional declarase nula aquela 
lei do PSOE. Queríamos que o 
70% do solo fose municipal. 
Asegurar que o 70% dos cida
dáns tivesen unha vivenda, era 
importante. Vivemos nun mundo 
capitalista sobre o que actuan os 
proprietários do solo, os constru
tores, os especuladores, os ins
taladores ... Un proxecto de pro
priedade pública do solo oponse 
a todo isa. Agora que non esta
mos na alcaldia vemos que van 
abrir o maior centro comercial 
periférico de Euzkadi, a 8 quiló
metros de Vitoria. lsto atenta 
contra a sostibilidade da cidade. 
Os urbanistas franceses decian 
que estes centros son depreda
dores da vida urbana. O meu 
partido, desde a Deputación Fo
ral, estaba en contra do meu cri
tério. Agora vai adiante co enga
do de 1 .200 pastos de traballo 
que farán desaparecer outros. 
Loitei porque isto non vira por
que se opón á cidade sostíbel. • 
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Ciberlíngua, unha iniciativa para desenvolver 
o idioma nas tecnoloxias da información 

Por primeira vez cinco 
cidades asinan un convénio 
de normalización lingüística 
Os alcaldes de Ferrol, Lugo, Pontevedra, Santiago e Vigo asinaron, 
o 26 de Setembro en Compostela, o convénio Ciberlíngua, unha 
iniciatiya educativa inédita por ser a primeira que se toma de forma 
comun polos concellos asinantes e por abordaren a promoción do 
Idioma nas tecnoloxias da información e da comunicación. A 
AS-PG, CIG-Ensino e Galego21 tamén participan na iniciativa. 

Ainda que as cinco cidades asi
nantes do acordo teñen real ida
des sociolíngüísticas diferentes, 
os concellos aproveitaron os 
elementos comuns que posuen 
para formalizar un convénio que 
fuxe de declaracións puramente 
retóricas e que incide en aspec
tos concretos. Ciberlíngua é un 
programa que se desenvolverá 
nos primeiros cursos da ESO 
durante o curso escolar 2001-
2002 nos cinco concellos cita
dos. A filosofía que subxace é a 
popularización do uso das tec
noloxias da información desde o 
galega, de forma que a internet 
aparece como elemento central. 

O convénio estima necesária a 
renovación constante dos coñe
cimentos nun mundo de cám
bios profundos e rápidos, é di
cer, unha nova e constante alfa
betización nun contexto no que 
as opcións do alunado son tan 
amplas que corre o risco de per
der a perspectiva. Daquela o 
programa pretender conferir á 
escala un papel determinante 
como vía para orientar ao aluna
d o e evitar dispersións na 
;¡prendizaxe. Asi, Ciberlíngua 
vai dirixido a profesorado, alu
nado, pai~ e en xeral todo o 
contorno dos estudantes. 

A iniciativa está estruturada en 
tres partes. A primeira delas, a 
descoberta, consiste na aproxi
mación á rede tanto desde a 
perspectiva da constitución dun 
espazo de comunicación próprio 
baseado na nosa língua, como 
desde o ponto do uso de lfn
guas francas como o inglés ou 
de línguas próximas, que facili
tan o achegamento ao contido 
da información pero que, como 
no caso do castellano, implican 
un risco de asimilación e substi
tución progresiva por parte de 
entidades que consideran pres
cindfbel esta lf ngua. 

Convocatoria dirixida a Organizacións non 
Gubernamentais de Desenvolvemento 

A segunda etapa será de asimi
lación, para coñecer os recursos 
dos que dispón o galega dentro 
da internet. Neste ponto, os asi
nantes do convénio denunciaron 
a pasividade da Consellaria de 
Educación na criazón de conti
dos pedagóxicos para a rede e 
a incapacidade para tan seque
ra promover un portal educativo, 
como fixo a Consellaria de Edu
cación de Catalunya ou como 
están a desenvolver outras co
munidades autónomas. 

111 CONVOCATORIA DE AXUDAS A PROXECTOS DESTINADOS A LOGRAR UN AVANCE 
NA MELLORA DAS CONDICIÓNS DE VIDA E DESFRUTE ·Dos DEREITOS SOCIAIS, 
ECONÓMICOS E POLÍTICOS DAS POBOACIÓNS BENEFICIARIAS EN PAÍSES EN VÍAS 
DE DESENVOLVEMENTO. 

Por fin, a terceira etapa, a inte
racción, abrigará a construir un 
espazo próprio de comunicación 
na rede, nun lugar no que as 
persoas podan pór en comun a 
información da que dispoñen e 
estabelecer un marco de coopo
ración na aprendizaxe. • 
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A firma Ombuds é propriedade de cadros de Alianza Popular cando Fraga era presidente e candidato 

Gescartera transportaba cartos mediante 
unha empresa de seguridade contratada pola Xunta 
* G. LUCA 

A enchente de Gescanera chega ás portas da pre-campaña do Go
vemo autonómico coa implicación no proceso dunha empresa de 
seguridade que prestaba servizos comuns a Gescartera e a Xunta. 
A firma Ombuds Compañia de Seguridad, con domicílio na rua L~ 
pez de Hoyos de Madrid, aparece na instrución como intendente 
nos transportes do saco negro, a contabilidade B de Pilar Giménez
Reyna. A firma tamén está contratada polo govemo de Santiago. 

A m_aioria do capital de Ombuds 
pertence a un grupo familiar 
protagonista da primeira executi
va de Alianza Popular, nos tem
pos en que Fraga ainda era can
didato a presidir o Governo cen
tral e tamén se relaciona co pro
ceso de Campamento polo golpe 
do 23-F, a traveso do CESIO. Na 
carteira de clientes de Ombuds 
aparece entre outros, o Arquivo 
Histórico Militar, un coto no que 
se censuran as consultas e que 
constitue unha excepción dentro 
dos arquivos militares dos paises 
democráticos. Na Consellaria da 
Presidencia da Xunta recoñecen 
dificuldades para identificar nal
gun lugar da fraga de contratas e 
sub-contratas de seguridade a 
esta empresa que paga impos
tes en Madrid. 

O nome de Ombuds acompaña 
unha segunda fase do proceso 
de Gescartera sinalada polo cese 
de Pilar Valiente, presidenta da 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores e as tensións trascen
dentes entre o vice-presidente 
económico Rodrigo Rato e o mi
nistro de Facenda, Cristóbal 
Montero, coa ameaza de tirar de 
la manta aó fondo de Luis Rama
llo, ex-vice-presidente da CNMV. 
As posicións dos dous ministros 
de Aznar parécense ás discu
sións entre o ministro de xustiza 
e o conselleiro da presidéncia de 

· Nixon a conta do escándalo do 
Watergate (1973), cando o pri
meiro coidaba que era precisa 
unha censura ferreña sobre a in
vasión do cuartel demócrata por 
espías do Governo, e o segundo 
defendía unha estratéxia de con
taminación informativa. 

Despois da comparecéncia do 
ex-secretário de Estado. de Fa
cenda, Enrique Giménez-Reyna. 
na comisión do Congreso, o 
contáxio de responsabilidades 

t:l~ 
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Vilaboa Ho Morrazo 

atinxe novas áreas reservadas 
no corazón mesmo do Governo 
central. O que nas primeiras in
formacións permitía só entrever 
a catro irresponsábeis reunidos 
nunha oficina para invitar aos 
aferradores sen rosto a gañaren 
xuros do 30%, agora baralla 
despachos cercanos ao de José 
Maria Aznar na Moncloa. O pre
sidente da Junta de Extremadu
ra, Juan Carlos Rodríguez lba
rra, adianta un nome para a cria
tura que comeza a se perfilar 
cos dados que van aparecendo 
na investigación: Gesca_rtera 
funcionaba como un sistema de 
finanzamento para o partido da 
direita. O que nos tempos de 
Fraga en AP significaba a "Chan
taxe direita de Rosando Naseiro 
pegando brados ao teléfono pa
ra levantar aportacións, agora 
seria, na versión · de Rodríguez 
lbarra, un sistema de grande ca
lado. No cúmio hai cadros do 
governo Aznar que comezan a 
acusarse mutuamente. No corpo 
central aparecen as mútuas po 
Episcopado, o Exército, a P~li
cia, a Guardia Civil e a ONCE. A 
base da triángulo esta formado 
por unha chea de grandes apor
tacións de diñeiro negro e de pe
quenos aferradores. 

Responsabilidade 
da lgrexa 

Os esforzos da xerarquia ecle
siástica por librarse do seu prota
gonismo principal dentro de Ges
cartera, non tan máis que aumen
tar diante da opinión pública a 
sua responsabilidade moral e pe
nal. O compromiso da lgrexa no 
calote e ainda maior despois de 
trascender que os bispos recebe
ran información privilexiada para 
safárense cando o carro estaba a 
piques de embarcar o que signifi
ca que deberon prever con certe
za un descalabro importante pa-

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO . 

Enrique Giménez-Reyna declarando diante da Comisión de lnvestigadón do Congreso, o Ma rtes 25. 

ra os que non tiveran o priviléxio 
de seren avisados a tempo pa ur
xéncia de retirar os cartos. A can
ta da participación no timo, o Es
tado recoñece que a igrexa está 
a recebar medio billón de pesetas 
por ano dos orzamentbs xerais a 
canta de axudas várias. Nesta 
cantidade non estan sumadas 
outras aportacións coma as que 
o governo Fraga entrega a lgrexa 
dende a Xunta, coa aportación 
da parte principal dos fundos de 
Cultura que se argumenta con:i9 
defensa do património público. E 
óbvio que o PP reproduce nas 
comunidades autónomas que go
verna esta consigna, co que o 
meio billón de agasallo para a 
Conferéncia Episcopal é só unha 
parte do que se cita. A outra, non 
menos importante, é a partici
pación medrada e ainda non re-

matada da igrexa na conversión 
emprendida polo PP do ensino 
público en privado. 

As declaracións de Enrique Gi
ménez-Reyna contra a sua irmá 
e presidenta de Gescartera 
("usou e abusou do apelido") re
velan a altura moral dos cadros 
do governo do PP . Na Comi
sión, o espectáculo parecese a 
unha carreira por librar as res
ponsabilidades sobre o derra
deiro da procesión. A candidatu
ra parecia favorecer a Jai me 
Morey, asesor do presidente va
lenciano Eduardo Zaplana, que 
aseguraba lér o Marca na sua 
visita diária ao despacho por un 
millón e méd io de pesetas ao 
mes. Despois de suspendido, 
por evidente incapacidade dian
te dos investigadores, permane-

ce a dúbida de cal poderia ser a 
matéria das interesantes e de
longadas conversas que Fraga 
anota no seu diário con Morey, 
en diferentes ocasións. 

Outras revelacións do proceso 
ao matute de diñeiro negro, ain
da sen probar, apontan a un se
gundo rego de información privi
lexiada que permitia aos axen
tes de Gescartera entrar en con
tacto con persoas que tíveran 
problemas co fisco por non de
clararen parte do seu capital. O 
pendello da irmá de Giménez
Reyna estaba en disposición de 
oferecerlles un abeiro discreto e 
chapado de nomes de non pou
ca confianza dentro do edifício 
do Estado como son a Policia, a 
Guardia Civil, o Exército e o 
mesmo ministério de Facenda. + 

Gin1énez Reina, paseador en Córdoba e Neria 
O teniente Francisco Giménez 
Reina foi un dos actores desta
cados da represión en Andalu
cia nos anos 40. Francisco Mo
reno Gómez, cita no seu libro 
La Resistencia Armada Contra 
Franco (Editorial Critica, Barce
lona) a Giménez Reina como 
paseador en Córdoba e Nerja. 

O iniciador da saga Giménez 
Reina, que escrebia o seu 
apelido sen trazo e con i latino, 
aparece tratado na investiga
ción de Moreno como un crimi
nal que superou a actuación 
represiva de Manuel Gómez 
Cantos en Cáceres. "Os cri
mes de Gómez Cantos en Cá
ceres non son un caso aillado 
nen insólito na España fran
quista, senón que, pota contra, 
eses crimes foran ampliamen
te superados potas actuacións 
do teniente coronel Angel Fer
nandez Montes de Oca en 

Córdoba e Málaga, o teniente 
coronel Luis Marzal en Jaén, o 
xeneral Manuel Pizarra Cenjor 
en Teruel e o teniente Francis
co Gomez Reina en Córdoba e 
Nerja (Málaga), o comandante 
Martinez Machado e os capi
táns Joaquín Fernandez e 
Francisco Aznar lriarte en Cór
doba e Xaén, por citar só al
gúns casos do tráxico corredor 
dos horrores e sen esquecer 
os métodos de guerra suxa 
empregados polo teniente co
ronel Eulogio Limia Pérez en 
Toledo, Ciudad Real e Grana
da", di o historiador. 

A xinea militar dos Giménez 
Reina, virada logo en Gimé
nez-Reyna, exténdese ao coro
nel José Giménez-Reyna, que 
meteu os aforres do Patronato 
de Huérfanos de la Guardia Ci
vil nas sacas oe Gescartera. O 
coronel é persoa de plena con-

fianza de Santiago López Val
divieso, director xeral da Guar
dia Civil, un cargo público que 
evita aparecer na comisión de 
Gescartera. Valdivieso é un 
cargo que comezou a sua ca
rreira xunto a Fraga no Ministé
rio de Información y Turismo, 
circunstáncia que lle prace 
lembrar nas peregrinacións da
cabalo con tropa regular do 
carpo que dirixe a Compostela. 

A sección militar da sociedade 
Giménez-Reyna non ten con 
todo o protagonismo de Enri
que e Pilar. O primeiro foi se
cretário de Estado de Facen
da e, segundo o que vai reve
lando a Comisión, enxeñeiro 
que trazou as pezas principais 
do timo. A segunda era a pre
sidenta de Gescartera, non 
coñecida pota sua carreira 
nas finanzas senon por ser ir
má de Enrique.• 
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Pax Infinitum 
Fronte ao terrorismo económico 
que mata a millóns de persoas 
de fame e miséria, causado palas 
relacións económicas inxustas 
entre os paises ricos e os máis 
pobres do mundo, propoñernos a 
xustiza social, o reparto equitati
vo das riquezas e o desenvolve
mento por igual de todos os po
vos e comunidades da terra. 

Fronte ao terrorismo armado que 
invade países, que promove gue
rras de conve-
n i é n c i a nas 
que as únicas Non queremos a 
beneficiadas "xustiza infinita" 
son as fábr i-
cas de armas con fonna de 
e as multina-
cionais, reivin
dicamos o de
sarme e o anti
militarismo. 

Fronte ao te
rrorismo cultu-

, ral, qu e des 
true a riqueza 

annas e guerras, 
defamee 
miséria, de 
destrución e 
morte. 

da diversidade cultural, lingüísti
ca, artística .. . promovendo unha 
forma única de pensar e de creer, 
esiximos a liberdade e a tolerán
cia no respecto a todo pensamen
to, cultura e xeito de ver a vida. 

Fronte ao terrorismo meioam
biental, que destrue bosques e 
mares, rí os e montañas , todo 
aquelo grácias ao que vivimos, 
desexamos o desenvolvemento 
sostíbel baseado na harmonia 
cun entorno natural que viviu en 
paz ao longo de millóns de anos 
antes de xurdir a raza humana. 

Por todo iso e máis non quere
mos a "xustiza infinita" con for
ma de armas e guerras, de fame 
e miséria, de destrución e marte. 

Nós só queremos a "paz infinita" 
coa terra e cos homes.• 

ACHASS (ASOCJACIÓN 
CH.ANT ADINA DE 

OUDARIEDADE CO AHARA) 
Ü BXECTA PEsETA 

(PLAT RMA DE ÓBXECCIÓN 
FISCAL) B ICI POLA P AZ (ONG 

PARA O DESENV LVlMENTO) 

En pé de paz 
A maquinária militar estadouni
dense está en marcha, máis unha 
vez. A opción da via da represión 

ANOSATERRA 

indiscriminada parece ser a única 
que manexa o Governo dos EE 
UU para "vingar" a afrenta dos 
ataques suicidas sobre Nova York 
do dia 11 de Setembro. Non se 
trata de tomar medidas que casti
guen os responsábeis dos ata
ques, senón de sementar a repre
sión, absurda e incontrolada, so
bre países e povoacións. 

Encirrado por unha vaga de pa
trioteirismo barato -alimentado 
desde as opcións máis reaccio
nárias e ampli ficado sen des
mato desde a meirande parte 
dos meios de comunicaciórr, o 
Govemo estadounidense conse
guiu a aprobación case unánime 
da sociedade norteamericana 
para unha estratéxia que só con
templa a guerra como solución. 

Quedan excluídas, xa que logo, 
caísquer outras medidas que non 
sexan o accionar militar e, sobreto
do, en nengun momento se dá un 
cuestionamento das políticas de
senvolvidas no plano internacional 
polos EE UU nas últimas décadas, 
como se non existisen responsabi
lidades directas en situacións co
mo as que se dan en todo o Orien
te Médio (Palestina ... ). 

Para esta escalada militar o Go
verno norteamericano está-lles a 
pedir ao resto de governos do 
mundo a sua adesión máis ab
soluta; non hai lugar para a míni
ma discrepáncia e aquel que for
mule as suas dúbidas ao respei
to é susceptíbel de ser tratado 
pouco menos que como "inimi
go", tal é maniqueísmo con que 
se está a afrontar a situación: o 
"ben " (nós) contra o "mal" (eles). 

lsto está-se a traducir nunha sub
misión e vasalaxe sen límites aos 
desígnios do Govemo que encabe
za Bush -político tan mediocre co
mo reaccionário--. De feito, a única 
discusión parece ser semántica, xa 
que se evita o termo 'guerra', so
bretodo por parte dos govemantes 
europeos, e pouco máis. 

Tristemente, tampouco está a 
existir de maneira rotunda unha 
corrente de opinión na cidadania 
que avogue, fronte á saída milita
rista que se aviciña, por abordar 
en clave estritamente política o 
conflito. Esta responsabilidade 
debería estar, inicialmente, nas 
organizacións políticas e sociais 
e, de maneira fundamental, na
quelas de raiz máis progresista e 

,\farh':a Cwnpo 
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popular, quer dicer, as que asu
men os postulados da esquerda. 

De aí que sexa conveniente recla
mar -desde xa e mentres se asis
te a un desproporcionado despre
gue militar dos EE UU en todo o 
mundo-- unha necesária mobiliza
ción social en contra da · guerra, 
tan ampla como se poida, a esca
la planetária. Unha mobilización 
social que propugne a paz, ante o 
escenário bélico que se nos apre
senta, pero que tamén vaia un 
pouco máis alá e cuestione a in
xustiza dunha orde mundial -a do 
capital 'globalizado'- que se pra
ce en condenará miséria, á ex
plotación e á fame a máis dun ter
zo da povoación do planeta. 

Ver isto é tarefa urxente de todo 
aquel que pretenda liderar cám
bios, en clave de transformación 
social, en calquer país do mundo. -
Nunha nación como a nosa, Gali
za, sen estado próprio e tiraniza
da por un Governo como o do 
PP, a urxéncia volve-se maior. O 
nacionalismo -como forza de pro
greso e imprescindíbel para unha 
transformación real do país- ten, 
pois, que afrontar este momento 
desde unha posición de plena 
responsabilidade histórica e mobi
lizar-se en prol da paz. 

A actual conxuntura que marca a 
axenda eleitoral de outubro non 
pode, de nengun xeito, minguar 
a capacidade 
do nacionalis-
mo de se po- Non está a 
ñer á fronte existir de 
desta mobili-
zación social, maneira rotunda 
porque o que unha corrente 
está en xogo é 
demasiado im- de opinión na 
portante como et'dadania que 
para o relegar · 
a un segundo avogue por 
plano. Como abordarenclave 
di un recente 
co mu ni e ad o estritamente 
do governo política 0 cubano res-
peito da crise confllto. 
aberta, "non 
todo está per-
dido". Nesa certeza, o que cum
pre é sair á rua, manifestar-se, 
criar unha consciéncia crítica en 
contra da solución violenta -pre
ci samente porque non é solu
ción- e comezar -a construir 
esoutro mundo posíbel que o fu
turo reclama.• 

RAFA VILLAR 
(SANTIAGO) 
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Estamos en 
plena batalla 
eleitorat, quen o 
diria. Nos 
institutos, o 
profesorado 
explica as ofertas 
p.olíticas á 
rapazada. Valor 
non lles falta. 

Como 
interpretar o 
programa de 
Fraga, por 
exemplo? "É un 
vellote recén 
deshibernado que 
di que hai que 
pensar e se 
esmendrella de 
risa -escrebe unha 
aluna-. Ao fondo 
é todo confusión". 

O sistema 
publicitário de 
pedir que se 
medite sobre o 
obxecto da 
campaña e non 
sobre quen a fai, é 
brillante. Con el 
podemos 

·-

r 
i. 



1 prescindir do 
1 candidato. 1 .,;:; 
1 
1 
1 Beiras e Touriño 1 
1 puxéronse dac~rdo 
1 en apareceren a 
1 

direita do cadro. 1 
1 Conclusión dun 
1 estudante: "Non 1 
1 queren que 
1 votemos á ... 1 esquerda, que é 1 
1 onde aparece 
1 Fraga". 
1 
1 
1 
1 Marfany 1 
1 procura unha 
1 posición 
1 cartel izada no 1 
1 centro-abaixo. 

• 1 Xoga con a 
1 

avantaxe de que •• 1 non é recoñecíbel 
1 en absoluto. 1 
1 
1 
1 Por que outros 1 
1 indícios estamos 
1 en campaña? Os 1 

cerebros do país 1 
• ¡ 1 son obxecto de 

1 entrevistas 1 
1 seriadas na 
1 prensa de 
1 

Catalunya. Todos 1 
l . viven coma bispos 
1 pero declaran que 1 
1 con Fraga non 
1 poden nen 
1 respirar. 1 .. 
1 
1 
1 

El será que 1 
1 ventan o final do 
1 pensador? 1 
1 
1 
1 

Pola última 1 
1 revelación do 
1 proceso de 1 • 1 1- Gescartera, 
1 sabemos que o 
: Ecónomo da 
1 arquidiócese de 
1 Vallado! id 
: preparaba almas 
1 para que 
1 renunciasen a 

? 1 
1 todo. Daba 
1 recibo.+ 

20 
Nº 1.001 - ANO XXIV ANOSATERRA 27 DE SETEMBRO DE 2001 

Terrorismo e 
imperialismo 
Estaba fronte á lV o martes 11 de 
Setembro, e non daba crédito ós 
meus ollos. Pensei que o que esta
ba presenciando era unha broma 
de mal gusto, 
ou unha pelícu-
1 a de ciencia
ficción tipica
mente USA. 
Pero non esta
ba soñando. 

O que pasou 
hai unha se
mana en EE 
UU e do cal to
do o mundo ta
la sen o máis 
mínimo coñe-
cemento da 

O réxime talibán 
é desprezábel, 
pero hai que 
lembrar que foi 
un réxime criado 
polos Estados 
Unidos, Pakistán 
e Arábia Saudita 

Historia Contemporánea, é unha 
consecuéncia da intrasixéncia da 
política norteamericana e~ Orie;n
te Próximo, baseada no rmpen~
lismo e nos intereses econo
mices. Que ninguén se leve a en
ganos, non estou xustificando. un 
acto terrorista que matou a mrles 
de persoas inocentes, só constato 
unha realidade. Humanam_ente 
talando o que pasou o 11 de. S~
tembro é inexplicábel, pero hrsto
rica e politicamente talando ten os 
seus fundamentos. 

Os problemas de Oriente Próxi
mo veñen de lonxe, pero se nos 
retrotraemos á Primeira Guerra 
Mundial, coa caida do lmpério 
Otomano a colonización dos paí
ses árab~s palas poténcias euro
.peas -sobretodo Fránci? e Gran 
Bretaña-, logo, a ~ua m~epe~
déncia e o conflito arabe-1sraelr
agudiz~do desde a partición de 
Palestina por Nacións Unidas en 
1947, entenderemos mellar este 
foco quente do planeta. 

Os EE UU sempre praticaron no 
Próximo Oriente unha política in
teresada. Lembrar no conflito ára
be-israelita as intervencións dos 
Estados Unidos, especialmenten
te na Guerra dos 6 Dias de 1967 
e na Guerra do Yom Kipur de 
1973, nas que se vin~ulaba a 
búsqueda da paz aos intereses 

políticos e económico~ dos. norte
americanos. Esta act1tude r~tere
sada continuou até a actuahdade 
coa axuda armamentística a Isra
el por parte de EE UU, axud~~~o 
aos sionístas a ocupar territorio 
palestino, e provocando centos 
de mortos nos territórios ocupa
dos por Israel. E que dicer da 
guerra do Golfo e !a.ntos ?utros 
conflitos nos que so interven EE 
UU cando ve perigar as suas po
sicións estratéxicas ou intereses. 

Agora os culpáb~i~ da acción te
rrorista son os tahbans, porque es
conden ao terrorista Bin Laden; un 
terrorista que traballou para a CIA 
norteamericana cando as tropas 
soviéticas invadiron Afganistán. O 
réxime talibán é despreciábel, pero 
hai que lembrar aos que n.on te~e~ 
memória histórica, que far un. rex1-
me creado por Estados Umd~s, 
Pakistán e Arábia Saudita, para in
tentar pacificar a guerr~ civil de f:t!
ganistán despois da re~rada sovi~ 
tica de 1989, e dese xeito con_str';nr 
un oleduto desde Turcmen.rst~n 
ata Pakistán, cruzando Afg~rnstan. 
Oleoduto que seria construido por 
unha empresa estadounidense pa
ra paliar a crise do petróleo. 

Os Estados Unidos recollen o 
que estiven sementando c;tu~an
te moitos anos: rancor, odio e 
hipocresia. Agora, en _ l~g~r de 
facer exame de conc1enc1a, e 
intentar cambiar unha política 
que só provoca o que vi":1~~ o 
11 de Setembro na telev1s1on, 
fabrican bandeiras e cultivan un 
patriotismo antiárabe absurdo e 
racista, coma se os bos taran 
os occidentais e os maus os 
musulmáns. 

O fundamentalismo é algc case 
natur:al en sociedades onde pre
domina a ignoráncia e a pobre
za e non erradicaremos esta la
cr~ se seguimos utiliza~~º con 
estes países unha pol1t1ca de 
explotación dos seus recurso.s 
naturais, e incentivando c~onflr
tos bélicos segundo conve,na .ou 
non aos intereses das potencias 
do primeiro mundo.• 

XoAN Feo. PÉREZ ARGIBAY 
(COMPOSTELA) 

Fin da etapa Frag~ 
Por razóns éticas, estéticas, po-
1 íticas e económicas, Manu~I 
Fraga lribarne non debe sa1r 
eleito de novo President da 
Xunta de Galiza. 

Calquer Pavo ou Nación deb fun
damentarse o seu comporta Éento 
sobre razóns éticas, que o le en '.1 
ser recoñecido, tanto pala co ~nr

dade de Pavos na que co~ 1~e, 
como pala sua própria cida arna, 
conformándose en elem~nt • co
hesionador da mesma e drm"-nan-
do no seu derredor norf!l~~s ~e 
comportamento e de conv1v ncra. 

A\ diosincrásia dos governos Fra
ga1 lévano a un comportam~nto, 
en certo senso, paranoico. Non 
pode fundamentar o se,u .tra a.llo 
sobre bases éticas homonrm. ~ r~
seridas en espazos de equr 1brro 
de poder, pasto que está pe ado 
polo poder centralista do goimo 
español, invasor permanent do 
espazo de poder. correspon ente 
o gover~~ da ~ah~a e _cuxa ~tra
téxia avaha a rnvahdacrón ou ne~
tralización do mesmo. Non c:lub1-
dando en manter polfticas agresi
vas a respeito de poderes parale
los, coma no caso de Catalufía e 
Euzkadi, ou no Parlamento i uro
peu coas nacións sin estado. 

No canto da política interior a pa
ranoia agrávase para a povoa
ción galega ate límites insostí
beis. Mantense nunha permanen
te loita contra todo aquelo que 
supoña cultura, g~lega, feito na
cional galega. E d1cer, unha con
traposición psicolóxica perm.~
nente, co obxectivo do desequ1lr
brio da língua e cultura galegas, 
e co obxectivo final da sua des
truzón favorecendo sempre a lín
gua e Íiteratura española. 

A carencia de ética, lévaos a 
atentar e a loitar permanentemen
te contra as normas xurídicas de 
maior rango na Comunidade Au
tónoma de Galiza, (Estatuto d~ 
Autonomia), e cando non, valer
randoo de contido, deixando nas 
mans do Gobemo Español co~
peténcias dimanadas do própno 
Estatuto. Ou incumprindo as pró-

prias normas ~~s q~e ~~ ~ata (Lei 
de Normalizacron L1ngu1st1ca). 

Outra maneira non ética de com
portamento, baséase no abando
no do elemento lúdico, fonte de 
tradicións e costumes que confor
man o modo de "ser" da povoa
ción galega, meiante a i .mp~rta
ción de eventos constrtutrvos 
doutras culturas e doutros pavos, 
con obxectivo asimilacionista. 

Máis non podemos es~uecer a 
traxectoria ética do propio Manuel 
Fraga, home de réxime fascista 
de Franco, fidel defensor do cen
tralismo españolista (o estado col
lialle na cabeza), fidel inimigo do 
estado autonómico, lévao a inva
dilo cando se ve na abriga de 
contrapar os intereses do pavo 
galega aos intereses dimanados 
do Parlamento español, ou do 
parlamento de Bruxelas. Cues
tións políticas 
e económicas 
recentes (co
municacións, 
gandeiria, pes
ca, etc) , dei 
xan ben ás 
claras a caren
cia de ética 
nos compromi
sos adequeri
dos coa povo
aci ón galega, 
máis que por 
múltiples ra
zóns nunca se 

Fraga, se nunca 
cumpreu co seu 
país, tampouco 
ofará nunha 
nova lexislatura 
por razóns de 
pensamento,de 
idade e as liortas 
doPP 

cumpren , be- . 
neficiando asi a outras rexróns do 
estado español, ou da UE. 

Fraga se nunca cumpreu na re
alidad'e co seu país (só na sua 
pantasia e nos meios de comu
nicación que lle renden pleite
sia) , tampouco o faria, nunha no
va lexislatura por razons do seu 
pensamento, polos atrancos _d~ 
sua idade, palas guerras frat~c1 -
das de intereses que mantenen 
os homes no PP galega. 

Por razóns éticas e de dignída
de nacional debemos xubilar o 
ancián candi dado do PP. • 

CARLOS PIÑEIRO 
(MADRID) 

BSCREBASE •• 
N-ome ................................... Apelidos .................................. ............ . 

Enderezo ........ ..... ............................... . ... ............. ......... ... .., ... ,.,. ... ........... .... ... ......... ~ .. .. ....... ... ... . 

s uscrebome a A Nosa Torra por un arn::i/semestra a.o pte.zo_ de-: 
o Gal!i:a/Estadol'Portugal $.000 pta/ano 4.500 ptafsemestré. 
O Europa 11 JJOO pta. 
O América e resto ero mundo 14.000 pta. 

Pa amento domiciliado 

Banco/Cafxa de Aforros ................ .................. ~ ............ ,. .......................... . 

Conta ou Libreta 1 1 t 1 1 l 1 , . r .. 1 CD ¡ l l 1 f LIJ:LD 
Titular .... ,. .. n •••• .... , ............. . . .... ....... . ... .... ..... ..... ... , ... . ........ v . .... . . . .. . ..... ... . . . .... .. 

Povoación ... ................................... Provfncia ...... , ........... ...... ............... ..... . 

Cód Postal .. Teléfono ... ...... ........ · ............ ·· .. ·· ·· • .. .. .. ' ... ..... .. .... ~ · •••1' .... ...... ,. ... 

P ., N I F: ................. ................ .... .. ovoac1on .............................. ..... • • • ·•· 

Província ............... .............. ........ País ...................... .. .............. ... · 

a} Subscrlctóns pata ¡¡ Estedo español O Talón bancário a<:txvnto, 
b} Para o resto do mundo 

o Xlro internacional a oome de A Nosa Terra. Apdo. 1.371 Vig<>. 
o Chéque baneáno- adxunto. 

OV:}$a. -----···""~' .. ~~ 

1 cargo á mina con~ os recibos que.ao meu Sérva.ns.e tomar nota de atender ate novo ~y so, e con . : · • · •. · • · $A. 
1
Á NÓ$a 'Terra), · 

oome He seltan apresentaoos por Promoc1ons Cuttura1s Galegas . • 11 . 

nata Atenta.mente (Sínatura) 

Pa amento con car o ao meu cartón de crédito 

Visa Ng LLIIJ u _:LIJ LLJ~-L~ [~'f'T]:J 

Data de caducidacte do cartón (imprescindfbet;} ........................ u .. . .. ..... . ... .......... . 

No-me do titular ........... "" .•.... ,, .•..... ,., ..•..••. , .. , ......... ,, ......... ,,. ... , .................... ,, ................. . 

Sinafura do titular (imprescindfbel); 

t • ,• ~ • , • e ' , , • ' • G 't ' , i ' , r 1 ~ • 'l' • , ,,.. ' ~ 1 ., ~ 4 .. ... 

' 

e 
I 
s 

r 
~ 

I 
e 



. l • 

A NOSA TERRA 

·G·· uieiro··. 
_: CULTIJRAL 

N2 l.001 

1 

Pantallas sen Tom Cruise e Julia Roberts 
Os cineclubes sobreviven 
con dificuldades para oferecer 'outro cinema' 
*A. ESTé:VEZ 

Un público de entre vinte .. 
cinco e cuarenta anos. Este 
é o que percura, máis tei .. 
mudo, cinema non comer
cial, pelícu1as nas que non 
traballen Tom Cruise, Julia 
Roberts, Harrison Ford ou 
Brad Pitt. Copadas as salas 
por superproducións norte .. 
americanas, con poucos 
ocos para o cinema euro
peo, asiático ou simples .. 
mente independente, a 
pergunta é onde ver fitas 
alternativas. O responsá .. 
beis dos cine clubes explí .. 
cannos o que custa pro
xectar o "outro cinema". 

O príncipe de Casablanca. Asi 
e titula a fita marroquina 

que o público da Semana de 
Cinema de Autor de Lugo, 
que rematou o Domingo 23, 

en de premiar como a me, 
llor do ciclo. "O público va, 
riou moito desde que come, 
zamo a organizar a semana 
de autor hai xa vintetres 
anos", explica Manuel Cu, 
riel, director do ciclo que 
promove o cine clube Fon, 
miñá. "Cando comezamos 
coas proxeccións, o público 
maioritário pasaba dos cin, 
cuenta anos. Hoxendia, co, 
mo noutra actividades cul, 
turai , xa non predominan 
e a idade . Á semana acu, 
den maioritariamenre espec, 
tadores de entre i.ntednco 

trinta an . M ita mocida, 

~1 A~ C"t:i L ._ 
núo n A.ni fvn. ! . . 

~! sos:trn 
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Queren versión orixinal 

"A xente nova demanda as 
versións orixinais. No noso 
buzón de suxeréncias apare, 
cen queixas contra as dobra, 
xes. Houbo anos que incluso 
as subtitulamos en Portugal, 
que nos saia máis barato", si, 
nala o director da semana de 
cinema de autor de Lugo. Ma, 
nuel Curiel está convencido 
de que o cineclube Fonruniñá 
tamén contribuiu a fomentar 
o gosto pola sétima arte e a 
que a cidade da muralla sexa 
a que dispoña na Galiza do 
maior número de pantallas en 
proporción aos habitantes. 

de, f r a d Colfm de Afirmo Pweiro, tnlducido ao cmtelán ciomo Sostiene Pereira, e que non foi estreada nas salas 
come.-dais galegas. A sua proxección polos á.--dubes provocou a ~ de numerosos espectadores. 

Un grupo de mulleres de ida, 
de asisten á proxec.eión de 
Nacional 7 no edilicio da bi, 
lioteca municipal de· Ouren, 
se. A fita versa sobre necesi, 
dades sexuais, mais en enfer, 
mos que van en cadeira de 
rodas. N engunha das vellas 
sae correndo. "T emos un pú, 
blico variado, máis de cen 
persoas en cada pase, tamén 
maiores. Moitas veces sur, 
préndenos que aturen e até 
lles gosten películas de temá, 
tica forte. Acostumamos es, 
coller filmes que canten co 
favor do público, ainda que 
sigamos festivais e críticas. 
Dependemos do público e 
dos sócios e buscamos pelícu, 
las que agradeµ", di Henrique 
T orreiro, secretario do cine, 
clube Padre Feixoo de Ou, 
rense, que vai colaborar ta, 
mén nas xomadas de banda 
deseñada e cuxas actividades 
poden consultarse na páxina 

• 
1'M it 
lun c m 

pr fe r ", ap n . Entr Outu, 
bro e Maio te cine,clube ten o 
eu cur : durante un tempo al, 

t rnou a pr xeccións entre o 
auditófio pe Caixan.ova e o ve, 
llo cinema Ronsel, agora dispo, 
ñen do Auditório do Concello, 
cun son tan pésimo que non 
permite ver películas hispanas 
sen subtitular. 

"Lemos críticas cinematográfi, 
cas, estamos atentos aos festi, 
vais, seguimos as traxectórias dos 
autores e escollemos. Teñen que 
ser fitas con estrea comercial no 
Estado para poder acceder ás dis, 
tribuidoras. Non é difícil porque 
a Galiza non chegan unha mo, 
rea de títulos que se proxectan 
en Barcelona ou Madrid. Busca, 
mos cinema orixinal, novedoso, 
películas europeas, pero tamén 
americanas feitas con menos 
meios, en versión orixinal", di 
Meli. Ao redor de trescentas 
persoas acuden semanalmente a 
este cinerclube, cuxa subsistén, 

da ba éa e nunha boa parte nas 
cu de ócio e nas entradas a 
cinc e ntas pe etas para o públi, 
c en xeral. Hai catro anos Afi.r, 
ma Pereira, a película baseada no 
libro d Antonio Tabucchi obri, 
g u a un excepcional dobre pase 
debido á afluéncia de público; 
me es de pois butacas e corre, 

Cheos que 

dores rebordaban no auditório 
municipal para disfrutar do Ed 
Wood de Tim Burton. "Ternos 
claro que, hai demanda doutro 
cinema. As veces equivocámo, 
nos ao incluir algunha fita, pero 
normalmente conseguimos agra, 
dar ao público, surprendelo", ex, 
plica Meli López. 

electrónica cineclubepj.go.to. 
No Lumiere en Vigo oferecen 
unha lista de preselección ao pú, 
blico para que vote as que lle gos, 
taria ver, e en Lugo agardan que 
o campus universitário se impli, 
que co cinema non comercial xa 
que ten un público potencial que 
.supera as dez mil persoas. • 

non garanten a continuidade 
"Non entendo como se hai 
demanda as institucións non 
se implican máis cos cineclu, 
bes", quéixase Meli López. 
Mália os frecuentes cheos da 
sala, este cineclube atravesou 
unha crise grave o pasado ano. 
-"Oispoñemos de un millón de 
pesetas do concello desde o 
ano 1994. Resolveuse a con, 
vocatória en Novembro e re, 
trasouse o pago até Abril, asi 
que estivemos praticamente 
todo o curso debendo diñei, 
ro", explica a presidenta. Pa, 
sar unha película custa entre 
sesenta e cen mil pesetas. 
"Hai anos que desistimos de 

. mai::iter unha programación 

estábel palas dificuldades eco, 
nómicas", explica Manuel Cu, 
riel. "T emos sete millóns de 
pesetas para a semana dé au, 
tor, incluída a publicidade e 
promoción, e por suposto non 
podemos convidar a nengun 
actor ou director, corno facia, 
mos }:iai anos. Incluso poñe, 

. mos alguns cartos do peto por, 
que as subvencións chegan 
tarde", sinala Curiel que quer 
chegar aos vintecinco anos á 
frente desta semana. "Non te, 
mos nen para unha cea anual 
da directiva", afirma Henrique 
T orreiro, quen comenta que 
en moitas ocasións a continui, 
dade <lo Padre Feixoo estivo 

en perigo. Unha boa etapa foi 
a das proxecciqns no teatro 
Principal en Ourense. "Botá, 
ronnos con boas palabras. 
Agora tamén estamos penden, 
tes de Caixanova, que por vez 
primeira en décadas organiza 
un ciclo europeu en Ourense. 
Non queremos pisamos porque 
somos nós os que máis perde, 
mos. Asi que até despois de Qu, 
tubro non reanudaremos a' pro, 
gramación", di T orreiro. Todos 
estes cineclubistas, sen embargo, 
continuan. Din que por afeizón 
ao cinema e por estaren con, 
vencidos de que estes espazos, 
exentos de barras e estrelas, son 
máis que necesários. + 

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

Penoso 
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~áis de un millón de euros 
conseguiron a fondo perdido os ne, 
gócios da família Cuíña, segundo 
afirma Interviu. Dos organismos pú, 
blicos. Da Xunta e máis do Estado. 
Algun empresário considera'º nor, 
mal. Custa aceitar isto, pois demos, 
traque o tal empresário non partid, 
pa da idea de que os cartos públicos 
son de todos e todas. Oeste xeito 
podíamos cheg~ á conclusión de 
que os cargos públicos serven para 
aproveitar,se e enriquecer,se. Má 
lición para a democrácia. 

~ais non é este o problema 
grave. Resulta pior que nos teñamos 
que enteirar de tal proceder pola 
prensa non galega. Aqui, ao parecer, 
nengun meio de comunicación deu, 
ou se atreveu a dar, a boa nova. Que 
significa isto? T eremos que pasar dos 
meios producidos na Galiza e mercar 
exclusivamente os de fóra? O de 
Cuíña non é o primeiro caso que se 
dá. Cantos cartas recebn os distintos 
xomais, e rádios, e televisións, da 
Xunta de Galiza? Cantos mandatos,. 
pola contra, para que agachen as 
notícias sobre as que ternos que ba, 
sar a imparcial,idade e diversidade da 
información? E distinto este noso 
País? Está, realmente, amordazado? 
T ememo,nos que si. 

A prensa galega Cleb~a, dunha 
vez por todas, analisar o qu~ está a 
pasar con ela. Que papel xogou no 
noso país desde a morte de Franco. 
Non íamos ter unha prensa libre? 
Onde está? Asentou a sua vida nos 
cimentos das subvencións e agora 
resulta,nos cautiva. Cautiva dese ' 
caciquismo que moitas veces crit\ca 
como teoría, non polos seus feítos. 
E ao igual que a televisión pública 
galega está,se a converter naquel 
No, Do do franquismo. Penoso. 

A liberdade dun país mede,se, 
en grande parte, nos meios de co, 
municación. Sexa cal sexa a sua 
preferéncia ideolóxica nunca se de, 
ben entregar ao partido que gover, 
ne. Loxicamente, han mostrar a 
realidade da sociedade onde se ins, 
talan. Todo is to falla. Castigaron e 
perseguiron, historicamente, as ide, 
as e práticas daqueles sectores so, 
dais que máis defendian a este em, 
pobrecido País. Acomodaron,se con 
gramde facilidade ao mandato do 
poder e non construiron camiño 

' próprio. Merecíamos, galegas e ga, 
legas, algo máis. 

~a suicida calar hoxe a gravi, 
dade do feito que analisamos. Signi, 
ficaria compartir ese estado da 
conciencia do siléncio e do medo 
que nos abouran. Pensamo,lo moi, 
tos e moitas pero, cando se trata de 
expoñé, lo precisamente nos meios 
aos que se critica, cerran,se as líber, 
dades de expresión como comportas 
de ferro. O siléncio, ás veces, é o 
pior castigo, mais ainda asi, arriscá, 
monos, e sorrimos porque, polo me, 
nos, podemos expoñe,lo neste Se, 
manário. A esperanza nace do 
esforzo colectivo, e Galiza ten,no. 
Os meios de comunicación da nosa 
terra non o deberian esquecer.+ 

• 
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Rosci Aneiros. 

• Rosa Aneiros e 
Antia López 
gañan o Carvalho 
Calero 
Corazóns amolecidos en salitre é o 
título do libro de contos co que 
Rosa Aneiros ven de gañar o 
prémio Carvalho Calero de na, 
rrativa curta do 'concello de Fe, 
rrol. Pala sua parte, Antia 
López fíxose co galardón no 
apartado de investigación 
lingüística e literária cun traba, 
llo sobre a obra de Bemardino 
Graña. O fallo do prémio deuse 
a coñecer na tarde do Venres 
21 de Setembro nun acto no 
que estiveron presentes o alcal, 
de Xaime Bello e o responsábel 
de Cultura, Bonifácio Borreiros 
e no que se apresentou a 
edición de Quen f aga voar, de 
Xosé Vázquez Pintor, obra · 
gañadora o pasado ano.+ 

•Demandan 
a 'catalogación 
exaustiva' 
do património 
· arqueolóxico 
do Barbanza 
Un plano integral de xestión e 
estudo do património arqueoló, 
xico do Barbaza, esta é a 
demanda dun grupó de historia, 
dores, arqueólogos e profesores 
da zona despois de que a Xunta 
anunciara o proxecto de 
~riación dunha rede de parques 
arqueolóxicos. Subliñan os au, 
tares desta demanda, entre os 
que se atopan Xerardo Agrafo, 
xo, Xosé Agrelo, Ramón Fábre, 
gas, Xoán Guitián e R!limundo 
Garcia Domínguez Borobó, que 
a península do l¡larbanza reune 
"condicións excepcionais", in·, 
cluíndo alguns dos castros máis 0 

coñecidos no pa;ís como os de 
Baroña e Neixón, asi como xa, 
cementos megalíticos, mostras 
de arte rupestre e vestíxios ro, 
manos. Unha actuación de ca, 
rácter excepcion~l, segundo d's 
promotores dest.a iniciativa, te, 
ria que contemplar unha cata, 
logación exaustiva dos 

xacementos, unha carta de ris, 
cos, intervencións individuais 
se son necesárias, definición de 
áreas de protección, e difusion 
deste coñecemento através de 
roteiros e visitas guiadas.+ 

• A pintura de 
Rafael Baixeras 
en Madrid 
A sala Julio González, espazo do 
que o ministério de Cultura dis, 
pon en Madrid, acolle desde o 
Luns 24 de Setembro a mostI'a 
"Rafael Baixeras 1947,1989". 
Até o 25 de Novembro está 
aberta esta exposición producida 
polo Centro Galego de Arte 
Contemporánea e que conta 
con 30 lenzos e 45 debuxos.+ 

• Un taller para 
contar cantos 
en Pontevedra . 
Kalandraka Editora e a 
Asociación Sócio, Pedagóxica 
Galega (AS,PG) convidan a 
todos os interesados a 
participar no taller ¿Cantos 
contos contas ti?, sobre os recur, 
sos para a animar a ler. Iniciar 
aos asistentes na arte de contar 
cantos buscando novas estraté, 
xias para animar á leitura a ne, 
nos de entre O e 1 O anos é o ob, 
xectivo desta proposta. O curso 
desenvolverase durante o mes 
de Outubro en Pontevedra. O . 
prezo de inscrición é de-cinco 
mil pesetas e, no caso de estu, 
dantes, parados e sócios da AS, 
PO, tres mil. Mais información 
no teléfono 986 852 710. + 

•A artista 
Mónica Alonso, 
premiada pala 
Fundación Endesa 
Dous anos e tres .millóns e me, 
dio de pesetas é o tempo e a 
contia que <\ fonsagradina Mó, 
nica Alonso dispón para desen, 
volver o seu proxecto artístico, 
unha vez que lle ten sido con, 
cedida a bolsa Endesa. Estas 

bolsas son resultado da colabo, 
ración entre a Fundación 
Endesa e a Depuración de Te, 
ruel para apoiar a labor artísti, 
ca. Do xúri que concedeu as 
axudas a cinco artistas de todo 
o Estado formaban partJ Juan 
Manuel Bonet, director do Rai, 
ña Sofia, o catedrático Eugenio 
Carmona, o director do 
CGAC, Miguel .Femández Cid, 
o artista Antoni Llena máis os 
críticos Alicia Femández, Da, 
niel Giralt, Miracle, Femando 
Huici e Francesc Rodín. • 

• Trinta e nove 
artista.S na mostra 
Un compromiso 
con Galiza 
O Hostal dos Reis Católt~os, 
en Compostela, acolle desde o 
24 de Setembro ao 7 de Outu, 
bro a exposición colectiva "Un 
compromiso con Galiza", na 
que participan trinta e nove ar, 
tistas e que está organizada po, 
lo BNG. Entre os artistas cuxa 
obra se expón están Pepe 
Carreiro, Xosé Luís de Dios, 
Ánxel Huete, Acisclo Manza, 
no, Xaime Quessada, Ana 
Pillado, Silvério Rivas, Xosé 
Lois "O Carrabouxo", Daniel 
Caxigueiro e Raquel Blanco, 
entre outros. Xosé Manuel Bei, 
ras estivo presente na inaugu, 
ración da mostra. No BNG su, 
bliñan que "contar cuns artis, 
tas respeitados e ~dmirados, 
portadores dunha criatividade 
comprometida co seu lugar e 
tempo é outra mostra de digni, 
ficación cultural".+ 

• Xurxo Lobato 

Cartm: de Metrópolis. 

• Cidades de cine 
noCGAC 
Visi6ns da cidade II é o título do . 
ciclo de cinema que se proxecta 
no CGAC entre o 16 e o 20 de 
Outubro. A selección de fitas, 
cuxas proxeccións terán lugar ás 
dez da noite, inclue Metrópolis 
de Fritz Lang, Paris qui dort, de 
René Clair, Berlín, sinfonia dun, 
ha cidade, de Walter Ruttmann, 
Surco, de José Antonio Nieves 
Conde, Salaam Bombay, de Mira 
Nair, e LA. Confidential, de 
Curtís Hanson. + 

• Proxección 
de curtas 
latinoamericanas 
en Vigo 
A equipa Mostra Latina Audio, 

nas monografías de Photobolsillo 
Trinta e cinco títulos engrosan a colección PhotobolsiUo, unha iniciativa 
que conta coa edición de La Fábrica e que pretende converterse nunha 
biblioteca dos fotógrafos do Estado. O último volume correponde á 
9bra de Xurxo Lobato, unha selección de imaxes sobre Galiza nas que 
se atopan as constantes do autor: a mestura do urbano e do rural, as in, 
tervencións do home no meio natural, os contrastes, etc. Todo o que 
para Lobato fai que Galiza sexa "terra nai" e, á vez, "sCtio distinto". Si, 
nala Antón Patiño na introdución deste volume que "a Galiza que ~ 
ma nas suas imaxes rexista a tensión da modemidade. Como se trans-
mitira a perspectiva xeracional que asiste a un cámbio nas formas da vi, 
da e a realidade da própria paisaxe natal. T ransformacións que, como se 
ten sinalado con frecuéncia, acadan unha intensidade extraordinária en 
tempos recentes. Drásticas mutacións que alteran a vida dos pavos".• 

Gali:za terra nai (Mu:xia). 

ANOSA TERRA 

visual organiza para o Xoves 2 7 
de Setembro en Vigo unha pro, 
xección de curtametraxes lati, 
noamericanas realizadas na dé, 
cada dos noventa. A escolma 
abranxe seis curtas: a mexicana 
La sal de la vida, de Jorge 
Luquin, a brasileira Quadrilha, 
de Mariangela Orando, La pa, 
sión de nuestra señora, da costa, 
rricense Hilda Hidalgo, a chi, 
lena Dulce vértigo, de Sonia 
María Contreras, Catherine, 
curta arxentina de Roberto So, 
to, e Cinema Alcazar, un traba, 
llo de Nicaragua asinado por 
Florence Janequay. A proxec, 
ción ten lugar no Auditório do 
Centro Caixanova ás oito e 
media da tarde. • 

• Douscentos 
oitenta e cinco 

,, . 
poemanos 
para o Esquio 
Cumpre vinteun anos o prémio 
Esquio e son 285 os poemários 
orixinais chegados a este certa, 
me, que organiza a Fundación 
Caixa Galicia e a sociedade 
cultural Valle lnclán de Ferrol. 
Son setenta os apresentados en 
galega frente aos 215 encaste, 
lán, xa que a convocatória esta 
aberra a nfvel internacional. 
Ademais de poemários do resto 
do Estado, chegaron orixinais 
de Grécia, Israel, Estados Uní, 
dos, Arxentina, Colómbia, Cu, 
ba, Chile ou Franza. O fallo da, 
rase a coñecer no mes de 
Decembro. Están estabelecidos 
dous prémios individuais para 
cada unha das Hnguas, de 
millón e medio de pesetas, acle, 
mais da publicación dos traba, 
llos ·gañadores. Asimesmo con, 
cédense dou ·accésit de 
250.000 pesetas.• 

• Reswingdondela, 
segundo disco da 
Orquestra de 
Saxos 
A igrexa de Sanciago de 
Redondeta acolle o Venres 28 
de Setembro a apresentación 
do disco Reswingdonclela, a 
segunda gravación aa orquestra 
formada exclusivamente por sa, 
xos no seo do conservatório 
<leste concello. Dirixida por 
Eli~a Arias, a orquestra está in, 
tegrada por cuarenta alunas 
con idades comprendidas entre 
os oito e os vintecinco anos. 
Contaron coa colaboración es, 
pecial neste disco de Pedro ltu, 
rralde, do que incluen as pezas 
Suite Helénica, Miniatura, Bala, 
da Galaica e Dixie for Saxes. 
Ademais interpretan diferentes 
estilos como swing, jazz e músi, 
ca galega: a popular El 
Manisero, La Cumparsita, de G. 
H. Matos, Black and White Rag, 
de Georfe W . Bo'tsford, e 
Fourty Swining Sax e 
Reswingdondela, de Xosé Pérez, 
que tamén colabora como 
trompeta solista e pianista 
acompañante. O acto de apre, ' 
sentación do disco, editado por 
Sonyarte, comeza ás nove da 
noite.+ 
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MichelLowy 
sobre Walter 
Benjamin 

Título: Walcer Benjamín: Avertissement 
d'incendie. Une leccure des cheses "Sur le 
concepc d'histoire". 
Autor: Michel Lowy. 
Edita: P.U.F, Paris, 2001. 

En Direcci6n única<'>, ese estraño li~ 
bro de Walter Benjamin, o filóso
fo alemán adica un dos seus pe
quenos capítulos a "avisador de in
céndios,,. Entre outras cousas es
crebe: "O verdadeiro político só 
calcula a prazos, e se a abolición 
da burguesia non chega a se con
sumar antes dun momento cáse
que calculábel da evolución técni
ca e económica (sinalado pola in
flación a guerra qu(mica), todo 
estará perdido,,. Hoxe, a 75 anos 
da publicación do libriño, pódese 
afirmar que un dos "avisadores de 
incéndios,,, e o máis clarividente, 
era o próprio Benjamín -con ou
tros, entre os que pcxlemos incluír 
o Apollinaire de O poeta asasinado 
(Edicións Laiovento), o Aragon 
de O campesiño de Paris, e a obra 
completa de Frank Kafka, a empe
zar por A col.6nia penitenciária. Do 
que avi aba o e critor (filósofo, 
crítico, etc.) alemán era da catás, 
trofe que podia vir -e veu, o nazis
mo. Os dous poetas franceses -sen 
a análise nen o penamento políti
co do alemán-, simplesmente avi
saban da catástrofe que podia pro, 
<lucirse no rrnmdo mcxlemo se a 
opresión da burguesia continuaba. 
A obra de Kafka, como rnoi ben 
explica Enzo T raverso en A hist.6-
ria esgazada. Ensaio sobre Ausch
witz e os intelectuais, prefigura "a 
e éncia do nacional-socialismo, 
unha rde que xa non debe.aba lu-

gar para o home, unha arde onde 
a leí estaba ausente ou se opuña ao 
perdón como a sua negación máis 
radical". (Barcelona, Ed. Herder, 
2001, p. 64). 

O avisador de catástrofes, o avisa
dor de incéndios, cando era meia
noite no século, escrebeu unhas 
Teses so"bre a filosofia da história que 
hoxe están no miolo do historia
dor que non se limita a descreber 
feítos nen a ser o portavoz da ideo
loxia dominante. fu teses de Ben
jamín, tan escuras en momentos 
determinados -ás veces parecen 
textos cabalísticos-, foron inter
pretadas de muitas e diversas ma
neiras. Muitas veces desde unha 
posición dogmática -marxista ou 
non- que agachaba todas as rique
zas que se encentran nestas teses 
-que non hipóteses, a pesar da sua 
grandeza non-dogmática. Como 
afuma o citado Traversa (p. 42), 
integrando a reflexión política 
(marxista heterodoxa, digamos) 
coas dimensións estética e teolóxi
ca do seu pensamento, Benjamin 
"logrou un texto inclasificábel, 
enigmático e rebordante de signi
ficados". Teses que, por outra ban
da, ás máis das veces sirven para 
ser citadas cando un non ten nada 
que dicer. Mais hai uns poucos 
meses, o marxista francés, de ten
déncia trosquista, membro do gru
po surrealista de París, de abando 
coñecido para o leitor galega, Mi
chel Lowy deu ao prelo un exce
lente libro que quer ser unha apro
ximación hermenéutica -desde di
versas disciplinas e desde diversos 
pontos de vista- ás teses do filóso
fo alemán. 

O libro de Lowy, Walter Benja
min: Avertissement d'incendie. 
Une lecture des theses "Sur con
cept d'histoíre", non é unha apro
ximación máis, unha leitura 
máis, unidimensional e dogmáti
ca, das teses. O presente volume 

é unha iniciación e roáis unha 
indagación sobre o conceito de 
história deitado por Benjamin 
nas suas máis que famosas teses e 
en toda a sua obra. Aproveitan
do esta leitura do alemán, Lowy 
en realidade dá máis do que pa
rece a prirneira vista: unha intro
d ución xeral 
a Benjamin. 

O volume di
vídese en tres 
partes, unha 
primeira, a 
introdución, 
-titulada "Ro
ma n t is mo, 
mesianismo e 
marxismo na 
filosofía da 
história de 
Walter Ben-

Michel 
Lowy, 
abondo 
coñecido 
para o leitor 
gal ego, 
deu ao prelo 
un excelente 
libro 

jamin'', que que quer ser 
dá paso á se- unha 
gunda, en re
alidade o ver
dadeiro tema 
do ensaio, 
"Unha leitu
ra das teses 
'Sobre o con-
ceito de his-
tória' de 

aproximación 
hermenéutica 
ás teses de 
Benjamín. 

Walter Benjamín", acabando co 
capítulo, espécie de epílogo, 
"Abertura da história". 

No primeiro capítulo Lowy come
za por dicer diversas causas impor
tantes no momento de enfrontar
mos co autor de Inf áruia en Berlin: 
a reflexión benjaminiana consti
tue un todo en que literatura, arte, 
história, cultura, política e teolo
xia son inseparábeis; Benjamín é 
un crítico revolucionário da filoso
fía do progreso, un adversário mar
xista do "progresismo", un nostál
xico do pasado que soña o porvir, 
un romántico partidário do mate
rialismo. Todo isto porque a filo
sofia da história de Benjamín bebe 

de tres fontes mui diferentes: o ro
mantismo alemán, o mesianismo 
xudeu e máis o marxismo. Evi
dentemente, non se trata duna 
síntese ecléctica ou dunha combi
na tória destas tres fontes nun 
princípio incompatíbeis ou auto
excluíntes, sehón da invención, a 
partir delas, dunha nova concep
ción, profundamente orixinal. 
Lowy analisa como usa o alemán 
estas tres fontes que o levarán, nas 
vésperas da segunda grande con
flagración do século XX, a escre
ber eses suxestivos, apaixonantes, 
difíceis, misteriosos textos que 
cornpoñen as "Teses sobre o con
ceito de história,,; teses que foron 
explicadas desde moi diferentes 
pontos de vista, e, moitas veces, 
incomprendidas, empezando por 
Hanna Arendt, que lle negaba a 
categoría de "filósofo" a Benj a
mín,,, até J. Habermas, ainda que 
este corrixiu parcialmente os seus 
primeiros propósitos sobre as teses 
benjaminianas. 

Benjamín ataca a ideoloxia do 
"progreso'', mais non desde unha 
concepción paseísta da história, 
senón en nome da revolución. 
Ataca a ideoloxia do progreso por
que o alemán -di Lowy- "opón a 
concepción cualitativa do tempo 
infinito que deita do mesianismo 
romántico e para a cal vida da hu
manidade é un proceso de realiza
ción ( accamplissement) e non sim
plesmente de devir, no tempo infi
nitamente vacío característico da 

· ideoloxia moderna do progreso,,. 
De aí que non conciba a revolu
ción como resultante natural ou 
inevitábel do progreso económico 
e técnico da humanidad e (con
cepcións da II e III Internacional, 
e dun marxismo vulgar), senón 
como a "interrupción dunha evolu
ción histórica que conduce á cat.ástro
f e" (subliñamos nós). Neutras pa
labras, o perigo para a revolución 

(Pasa á páxina seguinte) 

ENSAIO · 

Camilo Nogueira A memoria 
da nación 
O reino de Gallae<:ia 
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canta de libros 

Do informe Brandariz 
Un topo infiltrado nos grupos 
anarquistas clandestinos da cidade da 
Coruña nos primeiros meses de 1937. 
Este feíto real é o ponto de partida do 
traballo de investigación de 
Emilio Grandio 
Seoane en . 
Vixiancia e repre- · 
sión na Galicia da 
guerra civil. O in
forme Brandariz, 
publicado por Edi
ciós do Castro. 
Através desa toupa, 
que provocaría o 
consello de guerra e 
execución dun gru
po de anarquistas da 
Coruña entre os que 
se atopaban Xosé Brandariz e Xaime 
Baella, o autor dá conta da vitalidade, 
pero tamén da debilidade, dos grupos 
clandestinos durante a guerra na cida-
de herculina. + 

A redondez 
de Mongólia 
"Em Mongólia existe escassez de lín
gua/ igual que noutros lados há escas
sez de água". Escrebe versos 
Igor Lugris ao -------1 
redor de Mon-
gólia. Umha 
entidade estatal 
rugosóide, ou 
do que poderia 
ser a sua visión 
-dá Galiza, unha 
condición huma
na, unha fábrica 
de operários, un 
exercício de resis
téncia, un país 
imperfecto. O pri- ~\7 .. m%!WftlWWw.r®WW~Tf:? 
meiro poemário de Igor Lugris titulou-
se Quen nos defende a nós dos idiotas? 
Artefacto Editorial publica este últi
mo.+ 

A nai de Marta 
é bruxa 
Pode unha nena fuxir do seu destino 
de meiga? Marta, a protagonista de 
Feitizo, de Xosé 
Miranda, teno di
fícil. A sua nai é 
bruxa, a ·e1a non 

. lle importa, pero o 
que non átura é 
que quera conver
tila na sua sucesora. 
Marta só quer ser 
unha nena normal; 
rexeita ir por aí vo
ando enriba dunha 
vasoira e ter que 
limpar os sapos que viven na casa to
dos os días. Editado en Xerais, o libro 
está recomendado para leitores de on
ce anos en diante e ten ilustracións do 
debuxante Fernando Ruibal. + 

Tres pezas 
de Thomas Bernhard 
Son tres pezas da autoría de Thomas 
Bernhard distantes no tempo as que 
publica Hiru nun só volume. Una fies
ta para Boris. En 
la meta. El tea- ------·-·-·¡ 

!: d í i·. trero roron e ita- . \ '"'"";""·'~" \ 

~~ 9~~ ;~~~i!?v~~ l ! 

~l :::~"" \ '~".~:~:'.'~ \\ 
na primeira que as \ \ · 
persoas caritativas ¡ 1 
poden ser ás máis \ :.:, i 
perigosas; na segun- \ ___ ._.::_. __ J 
da peza o protago- l 

nista, un escritor 
dramático, resposta a aspectos biográfi
cos de Bernhard, e na última, un home 
de teatro, reune ás características dos 
personaxes do autor, incluídas a mega
lomanía e o patetismo.+ 

• 
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A Peneira 
Xomal galego de 
información xeral 

W 1 307. 1" quincena de Setembro de 2001. 

Prezo 200 pta. 

Dirixe: Guillermo Rodríguez. 

Edita: Alén-Miño. 

Guillermo Rodríguez entrevista a alcalde
sa de Ponteareas, Nava Gastro, nun mo
mento no que perdeu unha moción de 
confianza. Ademais, dáse canta !fe todas 
as informacións destacadas na actualida-

de das 
comarcas do 
Condado, a 
Louriña, o 
Babeo Miño 
e o ValMi
ñor. lnclú
ese un su
plemento 
especial de 
deportes, 
no que se 
facilitan 
os resul
tados 
máis des-

tacados e informa
cións de Xaime Escudeiro, Xacobe Areal 
e Guillermo Rodríguez, que entrevista o 
presidente do Salvaterra. Portugal tamén 
ten un suplemento próprio, A Peneira do 
Alén Miño, con información de todo o 
Norte do país viciño. + 

Río 
Revista cultural miñota 

N 2 12. Verán de 2001. Prezo 300 pta. 

Dirixe: Pancho Salmerón. 

Moitos son os traballos incluídos neste nú
mero. Eliseo Alonso re~parece cun artigo 
publicado en El Mundo de Buenos Aires en 
1958. Xoaquin Villa resalta á história do 

filántropo in-
diano Aveli
no Vicente 
González. 
Serafín Ro
dríguez pro
segue o seu 
percorrido 
polos petra

. glifos miño-
tos. Carlos 
Villanueva 
explica co
mo é o 
ceo que 

podemos ver no verán. 
Xúlia Cascón fai unha reportaxe sobre a 
prática da danza no Babeo Miño. O cómic 
chega da man de Luís Lechuga. Sandra 
González "pasa un dia con Suso de Toro". 
Ademais, dáse unha completa axenda para 
gozar das comarcas miñotas e as habituais 
seccións de agricultura ecolóxica, estudo 
de plantas, narrativa e mitos e símbolos.+ 

A Taboada 
N 2 2. 1 ª Decembro de 2000. Prezo 800 pta. 

Dirixen: Reis Camiña e Marcos Seixo. 

Edita: AA CC A Cabana, de Moraña; e O 

Meigallo, de Cúntis. 

Esta publicación, que recibiu unha sub
vención da Conselleria de Cultura e 
Comunicación Social, inclue artigas de 

Xosé Casal, sobre 
a exportación de 
viña do Ribeiro 
de Maraña; Héi
tor ·Picallo, sobre 
unha estela ro
mana; Belén Pa
zos, ao redor da 
relación entre 
Castelao e 
Blanco T arres; 
de Alfredo Gar
cía, acerca da 
medicina máxi

co-relbciosa e de Reis Camiña e Cristina 
Echave, que falan dos fotógrafos pionei
ros en Maraña.+ 

---~11 11 ·~Leit~uras~l/11------
(Ven da páxina anterior) 

-para a humanidade como super
vivéncia- está na catástrofe a que 
conduce o progreso técnico e eco
nómico promovido polo capitalis
mo. Evidentemente, para chegar a 
esta conclusión, Benjamín bebe 
de múltiples fontes, que non se 
poden estudar separadamente, se- . 
nón nunha interrelación dialécti
ca entre elas. As fontes son múlti
ples, e a elas vai, na mesma tradi
ción que Benjamín, Lówy. 

Antes de entrar no estudo das te, 
ses, Michel Lowy -distingue as tres · 
grandes escalas de interpretación 
das teses: a escola materialista, 
quer dicer, aquela que di que as 
metáforas benjaminianas son un
ha forma exótica que recobren 
verdades materialista. Esta seria a 
posición que enunciaba Brecht no 
seu xomal. A escola teolóxica, 
que afirma que ante todo Benja
mín é un teólogo xudeu, e a termi
noloxia marxista usada, non é 
máis que un abuso de linguaxe, é o 
ponto de vista de Gershom Scho
lem -e un pouco máis matizado de 
Henri Meschonnic, ainda que 
Lowy non o cite. É a escola da 
conttadición, a que afirma que ao 
intentar conciliar marxismo e teo
loxia xudea -incompatíbeis entre 
si- Benjamin falla na tentativa; é 
a leitura de Habermas e R. Tiede
man, o editor das obras completas 
do noso filósofo. Lowy propón, 
modestamente, unha cuarta ache
ga: Benjamin é .marxista e teólogo, 
e sen ben é certo que marxismo e 
teoloxia son incompatíbeis, Ben-

Reaparición 
milagreira 

. 
no qu1osque 
Titulo: U. El hijo de Urich. 

Edita: Asociación Cultural U . 

"A nosa azarosa existéncia non 
dá para previsións". Cinco anos e 
vintedous números non oferecen 
estabilidade á revista sobre banda 
deseñada U, unha publicación 
artellada ao redor de entrevistas 
e reportaxes en profundidade. 
Cada número de U repara na
queles nomes representativos do 
meio, nas suas técnicas e motiva
cióris, pero tamén nas suas vi
véncias de infáncia ou na sua mi
litáncia política. Os interiores de 
lbáñez, Muñoz, Peter Bagge, 
Frank Miller, Carlos Giménez, 
Gallardo, Max, Beto Hernández, 
Víctor Mora ... agáchanse nas 
st1,as páxinas através de longas 
entrevtstas e das portadas a toda 
cor. Sen embargo U, que ten nas 
librarlas o seu último número, o 
primeiro auto-editado, non pode 
garantir a sua existéncia futura. 
Despois de receber o amparo de 
duas editoriais deciden que "o lu
gar dunha revista de crítica inde
pendente non está dentro dunha 
editorial do ramo". Suben o pre
zo e recortan dous centímetros o 
seu formato para poder seguir. 

Mália unha periodicidade incer
ta, a preséncia de U resulta moi 

jamin tampouco é un pensador 
"habitual". Reinterpreta, resitua, 
transforma, articula entre si de 
maneira coerente estes dous méto
dos, estas duas concepcións da his, 
tória coa axuda de filósofos, escri
tores, poetas, literatos, artistas, etc. 
A partir de aqui, comeza a rica in
terpretación de Lowy sobre as Te
ses benjaminianas. Unha tras ou
tras (comprendida a Tese XVIlI, 
encontrada por Giorgio Arnba, 
gen), son estudadas desde o tal
mud, o marxismo, o romantismo 
revolucionário, o surrealismo, in
do ás fontes de cada tese e acha 
que en conxunto están inspiradas_ 
por unhas inéditas (escritas entre 
1919 e 1926) ''Teses sobre o con
ceito de xustiza" de Gershom 
Scholem, o íntimo amigo de Ben
j amin. A riqueza da leitura de 
Lowy, os camiños que abre, as di-

agradecida como fonte de coñe
cemento, da viñeta, da sua histó
ria e dos seus protagonistas ac
tuais. Nas páxinas destes cinco 
anos todo afeizoado ás históricas 
viñetas de Mortadelo e Filemón 
pode coñecer os problemas coa 
censura de lbáñez ou o seu incrí
bel ritmo de traballo; aqueles que 
admiran a Muñoz reviven o seu 
periplo vital desde a Arxentina a 
Europa, con risco de desaparición 
incluída; os seguidores de Buddy 
Bradley e compañia poden gozar 
dunha extensa conversa co seu 
criador, Peter Bagge; ou os aman
tes da poética de Miguelanxo 
Prado, coñecer como acadou o 
prestíxio, primeiro en Europa, 
despois nos Estados Unidos. Re-

1 

versas conclusións a que chega, as 
hipóteses que chimpa, están á al
tura das difi.ceis e á vez claras teses 
do alemán. Se Benjamin era, co
mo dixo o seu amigo Adorno, un 
pensador fora de todas as correntes 
(un marxismo impregnado de xu
daismo, un romántico adepto ao 
materialismo, un crítico revolu
cionário da ideoloxia do progre
so(2>, un nostálxico do pasado que 
ttaballa para un porvir indetermi
nado, de aí a crítica do positivis
mo en Marx, unha crítica que dei
xou sen iniciar Benjamín e que 
Lowy só continua en parte ... ), 
Lowy, que coñece as teses en 
1979, cámbia -dentro do marxis
mo que é o seu método- o seu mo
do de pensar a história, insfrese na 
esteira de Benjamín -é dicir, 
adéntrase no xudaísmo, sobre o 
que ten entregado diversos volu
mes, no romantismo, no surrealis
mo ... - para chegar a el e dámolo a 
coñecer desde dentro, xa que o 
que intenta non é xulgar as teses, 
senón intentar comprendelas des
de dentro .. Unha esteira que vén 
dada non só pala bibUografia, pola 
empatia con que encara o seu es
tudo, polos intereses comuns, pala 
falta de dogmatismo inerente a 
amlx:A5, senón tamén polo aparello 
iconográfico que arrequenta o vo
lume. Un aparello iconográfico 
que vai desde gravados do.5 sécu
las )0/ e XVIII a Gustavo Doré, 
pasando pala gravura de Grandvi
lle que evoca a Fourier para acabar 
na portada, un cadro de 1907 do 
pintor lituano Ciurlonius, cuxo 
conxunto, como di Lówy, fai pen-

señas do último en tebeo, tiras de 
Olivares, Ágreda ou Fontdevila, e 
esas portadas coidadas que provo
can non. abrir a revista, denotan 
que se mima a fabricación de U. 
Dirixida por Santiago García, bo
tan unha man ali Trajano Ber
múdez, Óscar Palmer, Y exus, En
rique Bonete outros moitos. No 
último número á densidade da 
entrevista con Horado Altuna, 
que narra o seu espertar á viñeta, 
a sua militáncia peronista na AI
xentina e a sua experiéncia no 
deseño da produción da película 
Gringo viejo, únese unha reporta
xe panorámica da nova banda de
señada en Portugal.• 

A.ESTÉVEZ 

sar estrañamente no mirador dun 
campo de concentración. 

Wlater Benjamin: Avertissement 
d'incendie é un resgate -e algo 
rnáis- de Benjamin das pautas da
queles que queren convertelo nun 
precursor da "post-modernidade". 
O seu pensamento non é, evi, 
dentemente, moderno, na acep
ción habermiana do termo -non 
retoma as promesas da Ilustración, 
senón que utiliza a nostálxia do 
pasado como crítica revolucioná
ria, o que despois farian Adorno e 
Horkheimer en Dialéctica da flus, 
traci6n-, nen posmodemo no sen
tido de Lyotard (non está alén de 
todos os grandes relatos), máis ben 
consiste "nunha crítica moderna da 
modemidade (capitalista/(indus
trial), inspirada por referéncias 
culturais e históricas precapita, 
listas". Crítica moderna da moder
nidade que a n6s, especialmente, 
nos pode servir de muito. • 

X .G.G. 

(1) Dirección única, Madrid, Alfuguara, 1987. 

(2) Ainda está por encarar a poesia de Ro63.lia 
como crfrica do progreso capira.l.ist.a; ou, me
llor dico, como crfcica da mcx.lemidade inspi· 
rada en referéncias históricas e culrurais preca
pitallstas. Lembremos, agora que se comemora 
a Curros, que a poesia deste, desde o ponco de 
vista ideolóxico, é dun infantil.ismo progresis
ta que cáseque dá vergoña allea, cousa qu 
non acontece coa de RosaUa De ar que a de 
Rosalia, sexa, retomando o teano gram.sciano, 
unha poesia nacional-popular, o que nunca 
pcxie ser a de Curros, mália as defensas de co
dos os ideólogos do progreso que sempre aiti· 
can aqueles versos da poeta: "Luz e progreso 
en todas panes. •. pero as dudas / nos c:oraz65, f 
e bágoas qu' un non sabe por que corren, / e 
dores qu'im non sabe por que son". 
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-0- A. ESTÉVEZ 

Nótase que Susana Seivane 
está atisfeita ao falar con ela. 
Sae á rua o seu segundo disco 
Alma de buxo (Boa Music) e 

avicíñanse semanas de traballo 
promocionando e apre entando 

un traballo no que a gaiteira 
e rceu labor de pr dución. 

"Cun gundo disco e tás máis 
á e pera do que vai acontecer, 
e p cialmente tras o rebúmbio 
causado polo primeiro", di. De 
todas maneiras, axiña asegura 

e tar convencida da calidade do 
traballo realizado. 

"Nun segundo disco xa se ve o 
camiño que e callo. A min pa, 
réceme difícil manter a coerén, 
cia e coido que o acadei. Alma 
de buxo é como unha proba de 
que a miña música non se ia 
quedar no primeiro traballo, 
pen o que a todos os músicos 
pásalles algo semellante cos se, 
gundos discos", sinala. Máis de 
oitenta colaboradores deixan a 
sua pegada nun traballo que, se 
ben non le ou tanto tempo co, 
mo a elab ración do punteiros 
das gaitas coa madeira de buxo, 
i tivo certa complexidade. e 

no anterior, Rodrigo Romani le, 
vou todo o peso da produción, 
ne te xa e tá in v lucrada de 
che g ·te ira e comp itora . . 
" u ria qu h u er mái de 

Xer m cribiu a versión latina 
da Biblia, a chamada "Vulgata", 
porque, segundo el, despois de 
ler a Tulio, Platón ou Cicerón, 
non podía entender como a pa, 
labra ditada por Deus estivese 
tan mal redactada en compara, 
ción coa dos pagáns. 

Xerome dixera iso, e despois de 
dita asegurou que Deus mesmo 
lle aparece en soños (que non é 
o mesmo que soñar con Deus), 
ordenándolle que executase tan 
improtante labor hteraria. 

Amante dos libros, educado en 
letras en Roma, dicían que, can, 
do non estaba nalgún acto reli, 
xioso, estaba rodeado de papeis 
e pergarniños, xa fose traducin, 
do textos gregos e hebreos, ou 
escribindo _algunha das moitas 
cartas que intercambiaron cos 
se.µs coetáneos, expoñendo o . 
seu ponto de vista s<;>hre a reli, 
xión e a filoloxía con convin, 

min desde o princ1p10, estar 
máis involucrada nas pezas que 
quería incluir. Sabia que. podía 
facer máis nese terreo", sinala. 

Acaba de suspender a xira pre, 
vista para os Estados Unidos e 
Canadá, que contaba con quin, 
ce concertos. O 13 de Setembro 
era a data da partida, dous dias 
despois dos atentados en Nova 
York e Washington, co cal non 
era aconsellábel viaxar. Estaba 
moi ilusionada pero confia en 
que e poda retomar nas mesmas 
datas do vindeiro ano. "Custou, 
nos moito conseguir esta xira, 
que se fraguou en Xaneiro en 
Glasgow, cando un dos máis im, 
p rtante promotores estadouni, 
dense m ou o desexo de rea, 

lizar unha xira. Non se pode 
pospoñer unhas semanas porque 
o disco sae aqui e espéranme 
apresentacións nas principais ci, 
dades de Galiza e tamén no res, 
to do Estado", explica. 

A gaiteira vai quitándose espi, 
ñas, ademais de coa produción, 
co uso da sua voz. Canta en 
Roseiras de Abril, tema incluído 
no single de adianto. "Xa no 
primeiro disco cantei como se, 
gunda voz. Considero que as 
voces foron moi importantes 
na sua música e que non se de, 
ben esquecer. Para este tema fi, 
xen eu a música, ademais. Ta, 
mén se inclue a peza Muiñeira 
de Alén, na que cantamos todas 
mulleres: Uxia Senlle, Uxia 
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Pedreira, Guadi de Berrogüetto, 
Olga de Ruote, Sonia Lebe, 
dewsky, Lo la de Ribeira máis 
eu. Quedou preciosa e serve de 
homenaxe a todas as mulleres 
que nos transmitiron o seu 
cantar", explica. 

Pero se hai un exemplo do que 
significa a transmisión cultural 
entre xeracións ese é o mamen, 
to no que interven Xosé Manuel 
Seivane, o artesán, o _gaiteiro, o 
avó. "Que vou dicer? E a colaba, 
ración máis especia,!. Nunha fes, 
ta das moitas que se celebran na 
miña casa, o avó ergueuse e to, 
cou duas pézas coa intención de 
que a sua neta puidera levalas 
por aí adiante. Asi que no disco 
toca el, expresa o seu desexo e 

eu cúmproo interpretando as 
rn.esmas_duas pezas", canta. 

Satisfaccións e quilómetros 

Entre músicos existe a amizade. 
Está convencida e a moitos dos 
seus colaboradores os califica 
como "moi bons ·amigos". Brais 
Maceiras e Xurxo Iglesias, com, 
poñentes da sua banda, axudáro, 
na na produción. "Con Roberto 
Brandal, que é o acordeonista 
que acompaña a Xosé Manuel 
Budiño, corripuxen Ti máis eu 
nunha noite romántica. Non 
con todos os colaboradores foi 
tan estreito, non vaias pensar", 
di entre risos. No disco estive, 
ron Kepa Junquera, Carlos Frei, 
re, lván Laxe, Beto Niebla e Xa, 
vier Gastañaduy. Agradece estar 
arroupada e, ao tempo que valo, 
ra moito esas relacións especiais 
que se estabelecen entre os mú, 
sicos, afirma fachendosa que ela 
escolleu a quen sabia que ia im, 
primir de carácter a sua aporta, 
ción, a quen entendia o espírito 
de Alma de buxo. "Na gravación 
participou unha selección de se, 
senta e catro músicos das bandas 
galegas, dirixidos por Xosé Luís 
Represas en Rumba para Susi. 
Coido que a xente vaise sur, 
prender porque é excepcional, 
normalmente hai moi pouca co, 
municación entre as. bandas de 
música e a gaita", sinala. 

Hai tres anos que Susana Seiva~ 
ne subia por vez primeira aos es, 
cenários como gaiteira e que da, 
ba as suas prirneiras entrevistas. 
Agora, aos vintecinco, fai un 
balance positivo de todos os 
cámbios que alteraron dalgun 
xeito a sua vida. "Aprendin 
moito a nível persoal, cando es, 
tas fora da casa, da terra, valoras 
de verdade o que tes. Tamén 
acadei seguridade no escenário. 
A xente ás veces só ve o que 
acontece nun concerto, pero a 
miña experiéncia tamén inclue 
os quilómetros e quilómetros 
que facemos. E tamén a satisfac, 
ción de ver as prazas cheas e a 
todas esas cativas que son as 
que máis autógrafos me piden 
ao rematar."+ 

FRANCISCO ANT. VIDAL 

Santo Xerome, bibliófilo e tradutor 
cente criterio. E por iso, porque pero por mor dunha, marta por ensimismamento, estando un día alforxas e ocupase o lugar do bu, 
sabía encontrar a explicación inanición tras un xexún proposto a contemplar o ocaso cos seus rro. O leonciño, non sabía falar 
máis axeitada nas Escrituras, o polo mestre, os romanos protesta, discípulos, acercóuselle un león. nin escribir, e resignouse a car, 
Papa Dámaso levouno ao conci, ron contra "a raza destestábel dos O vello mestre agardou pala fe, gar coas culpas dun asasinato 
lio de Constantinopla, para monxes" e tivo que fuxir. ra, ata que esta, pausando a ca, que nunca pensara cometer. Pe, 
combater o arianismo, no 381. beza no seu regazo, fíxolle com, ro andando o tempo, o león veu 

Avergoñado, buscou exilio nun prender que viñera na procura ao burro perdido na compaña 
Como tantos homes devotos e deserto onde, ademais de adicar, dunha man que lle sacase unha duns moinantes que o secuestra, 
amigos de corrixir as normas de se ao estudio das escrituras, per, espiña cravada nunha pata. ran, e daquela recuperouno e 
condura que un clérigo debe feccionou o grego e o hebreo. quedou relevado dos labor~s de 
gardar, tiña fama de roñón entre Unha vez curado, o león ficóu a transportista e a ocupar un lugar 
os seus compañeiros, moi dados Despois de tres ~os de vida ere, vivir na compaña do santo varón, na iconografía do santo. 
eles a relacionarse coas mozas da mita, de rnartirizars~ golpeando o e este por aquilo de que nun con, 
veciñanza; así que, os reprendi, peito cunha pedra cada vez que vento, cada un debe ter o seu la, O anciá Xerorne tiña fama de 
dos, molestos co bronquiñas, ar, soñaba con mulleres e bailes, o fi, bar encomendado, encomendou, home xusto, e todos loaban o 
gallaron baixarlle os fumes da lólogo volve á civilización e fita a lle coidar do burriño que tiñan Pª' seu atinado criterio en cada acto 
devoción: entraron na súa cela vivir en Belén, preto do lugar on, ra carrexar leña ou mercaderías. da vida. As virtudes dun home 
mentres durmía e cambiáronlle de a tradición di que naceu Xe, devoto e fiel crente eran espello 
as roupas por unhas de muller. sús, e onde unha rica discípula O león sentaba a vixialo cando para os freires máis novas, ase, 
Cando ao amencer tocou a mai, súa construíu dous conventos fe, pastaba e recollíao cando se po, gurando que aos seus noventa e 
tíns, o inocente Xerome vestiu, mininos e un masculino, e onde ñía o sol, pero un día, -o burriño oito anos, aínda era sexualmen, 
se na escuridade da súa cela e el recibiu o encargo de organizar desapareceu e o manso león foi te virxe; pero cando xa a morte 
apareceu no coro dando a nota. os actos relixiosos e seleccionar as acusado de tela comido. roldaba a súa porta, escribiulle a 

lecturas para cada misa do ano. Panrnaquio, un dos seus discípu, 
Con todo non se lle daban mal as Xerome, xuíz indiscutíbel da, los e correspondentes, dicíndo, 
mulleres a este santo varón, que Xa moi maior, co carpo doído quela comunidade relixiosa, or, lle "prefiro a virxindade do ceo, 
as tiña entre as súas. discípulas; por tantos anos de sacrifício e denou que lle puxeran á fera as xa non teño a da terra". + 
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O Consello da Cultura apresenta un 'catálogo' de exiliados 
O congreso remata o Sábado 29 en Sada 
cunha homenaxe a todos os que tiveron que marchar 
Un programa case rnaratonia- · apresenta o Sabado e que ten "Abandonaron Galiza os inte- tário persoal do ditador Trujillo, 
no. Recoñecia a coordenadora como título "O exílio galega. lectuais e políticos máis destaca, contra o que se posicionaria 
Pilar Cagiao que o 1 Congreso Un repertorio biobibliográfico: dos, deixando atrás unha España anos despois através dun libro 
Internacional "O Exilio Gale- unha primeira achega". Non fal, desnatada. Fundarán en Arnéri, que lle custou a vida. Piedad 
go" que organiza o Consello da tou quen rexeitara os límites en, ca as bases da cultura galega do Domínguez e os fuxidos de San 
Cultura abranque unha rnorea tre o que é exilio e emigración. exterior", dixo. Luis Seoane foi Cibrao, a família Barrio de Vi-
de personaxes e aspectos rela- Por exemplo, Miro Villar parti- lembrado nas intervencións de lalba, o sindicalista do Deza Xo-
donados coa marcha do país. cipou no congreso o Martes 25 Xoán González Millán, Xesús sé Fondevila, os mártires de Be, 
Setenta e sete relatores e cento Setembro cunha conferéncia so- Alonso Montero e Gregório fe, tanzos en cuxa memória se edita 
trinta participantes nun con- bre a vida e obra de Anton Za- rreiro. Este é un congreso no un facsímil testemuña da repre-
greso que remata o Sábado 29 pata Garcia, natural de Laxe e que saen a relucir personaxes até sión nesta comarca, etc. Son 
de Seternbro, dia no que se emigrado a Arxentina. Gale, agora anónimos, ainda que co, moitos os nomes que se escoi-
apresenta ademais unha das guista, poeta, promotor do Se, mo explicara o presidente do tan, tamén de mulleres, moitas 
aportacións máis novidosas do minário de Estudos Galegos e Consello da Cultura, Carlos Ca- veces esquecidas corno protago-
encontro: a catalogación dos republicano, Zapata García apa, sares, a idea xurdira nun primei, nista <leste éxodo. O Martes po, 
exiliados galegos nun repertó- rece como autor do primeiro ro momento como unha granxe dianse escoitar duas voces radio-
río bibliográfico con 2.14: 1 re·- texto en galego sobre o asasina, homenaxe a Castelao. Da acti, fónicas: a da ourensá Concha 
xistros sobre homes e mulleres. to de Alexandre Bóvedra. Ta, vidade política do rianxeiro no Límia e a de Iolanda Diaz Galb 

mén Beatriz Ruiz explicou a his- exílio charlaron nunha mesa re- go. Ambas, durante décadas ani-
Pero o mesmo termo "exiliado" tória de Carme, unha muller de donda o Luns 24 Casares, Bieito mando aos galegas no exterior 
xerou debate ao seu redor. O Vigo que marchou a Londres, Alonso, Xoán Carlos Garrido e atraves das ondas. Maruxa Seoa, 
historiador Xosé Manuel Núñez para concluir que un periplo co- Xusto G. Beramendi. ne, Mercedes Núñez e Maria 
Seixas intentou estabelecer un mo o dela tamén era unha eró- Casares son obxecto de estudio 
canon sobre quen era e quen nica do exílio. Biografias menos coñecidas apa, no congreso. 
non un exiliado. Coida que hai recen tamén como surpresas. 
que deslindar aos que padeceron Non só do exílio do \36 trata este Quen era Xosé Almoina? Afon- A arte do exílio 
o exílio doutros grupos como "os Congreso. Xosé Ramón Barreiro so Pena levou ao Consello da 
prófugos, emigrados ou refuxia, inaugurou as sesÍÓI\S de relató, Cultura a história deste lugués Política, literatura, xornalismo, 
dos", ao tempo que explicaba os rios analizando o que supuxera o que, exiliado na Republica Do- arquitectura, música, ensino, a 
critérios do proxecto que se éxodo posterior á I República. minicana, chegou a ser o secre, figura de Castelao, os diferentes 

Luz Pozo foi arroupada por amigos e xentes da literatura. Voz Noticias 

Luz Pozo agradece a Ribadeo a forza criadora 
' 1 

Unha rua lembrará á poeta tras1 a homenaxe da Asociación de Escritores 

Elegáncia e -sensibilidade. Dous 
adxectivos moi repetidos o Sá
bado 22 de Setembro en Riba, 
deo durante a homenaxe a Luz 
Pozo Garza. A poeta recebia a 
letra E que en anos anteriores a 
Asociación de Escritores brindara 
a Uxio Novoneira, Manuel Ma, 
ria ou Maria Xosé Queizán, en, 
tre outros. Unha letra que serve 
para recoñecer a traxectória da-

queles que entregan os seus anos 
á escrita e unha rua que lembrá
rá a Lu~ Pozo na sua vilfl natal. 

Unha vila natal da que Luz Pozo 
partiu por vez primeira, aos sete 
anos, cara Viveiro. Outros sete 
anos e óutra partida, d~sta vez 
non tan .tranquila. Luz Pdzo tiña 
catorce ¡mos cando estoupou o 
golpe do , 36. O pai, republicano, 

estivo preso. A familia fuxe, nun 
primeiro momento a Lugo, des, 
pois a Marrocos. Voltarian á Ma
riña luguesa en 1940. O Sábado 
22 a poeta recoñecia o "espazo de 
amizade" que supuxera Ribadeo 
para ela. Acompañada en todo 
momento por Xosé Mª Álvarez 
Cáccamo, presidente da Aso, 
ciación de Escritores, e por Miguel 
Anxo Femán Vello, secretário, 

ela mesma plantaba un camélio e 
descubria a escultura de homena
xe. Da sua tarefa como construto
ra de versos falaron os seus amigos 
escritores, da "tensión poética" da 
sua obra e da sua contínua labou
ra de investigación. 

Houbo recepción na Casa do 
Concello e inauguración dunha 
rua co nome da escritora. Arrou, 

destinos dos exiliados e as artes 
plásticas son os ángulos polos 
que discorre o congreso. No te-
rreo das artes plásticas e exílio, a 
profesora Maria Luisa Sobrino 
advertiu á Xunta da necesidade 
de "salvar a obra que os artistas 
galegas deixaron alá, moita da 
cal corre grave perigo de desapa, 
recer". Lémbranse os casos de 
artistas como a pintora Maruxa 
Mallo, o arquitecto Xosé Cari, 
dad Mateo, ou o fotógrafo Xosé 
Suarez, que tiveron que marchar 
a América. "O franquismo puxo 
fin ao florecemento das arres 
plásticas que vivía Galiza nos 
anos 30. Os artistas esteb l c • 
rian os seus núcleos de criación 
fundamentalmente en Bueno 
Aires, enriquecéndo e co c n-
tacto da intelectualidad arx n-
ti.na e transformando a cidade 
na capital das arte ", afirmou 
Sobrino. O Castro, Sada, erá o 
escenário da clausura do congre-
so o Sábado 29, coa pre éncia de 
Nicolas Sánchez Albornoz, Isa-
ac Diaz Pardo e Raimundo Gar, 
cia Domínguez Borobó. • 

pábana Maria Xosé Queizán, 
Neira Vilas, Franco Grande e Io
landa Castaño, entre outros. Nes-
ta edición de "O escritor na sua 
terra", como ten acontecido nas 
anteriores, amigos e viciños parti
cipan da homenaxe. Contenta, a 
autora de O paxaro na boca agra
decía con emoción o tributo. 

Cantigas, erotismo 
e Rosalia 

Da "enerxia có mica" a qu 
referéncia na Asociaci6n de Escri, 
tares ao describir a Luz Poz fi , 
rece mo tras a ua i grafia. e n 
deza ito anos c meza a pu lic 
po mas n xoma· , un d l Las 
riberas del Eo, d Ribad o. u 
primeiro libro titul use Ánfora 
saiu publicad n 1949. Yirian 
despois O paxaro na boca, Con
certo de outono e Verbas derra, 
deiras. D cantar xclu ivam n
te polo gal go na ua bra d ri
vouse do contacto coa ciclad 
Vigo e da influéncia do u h , 
me, o xa finado Eduardo Morei
ras, segundo ela mesma lembra. 

Nos últimos anos, con poemários 
como Vida secreta de Rosalia e tra, 
ballos ensaísticos como Ondas do 
Mar de Vigo, que afonda na faceta 
investigadora, Luz Pozo Garza re
cebeu ás novas xeracións de poe
tas cos brazos abertos. "Non me 
gasta anquilosarme e estou moi 
pendente da poesia actual. Xun, . 
tamos reforza o impulso da muller 
na literatura xa que se dá un tras
vase moi efeitivo de ideas", expli
caba nunha entrevista. Defensora 
da posíbel autoría feminina de 
parte das cantigas eróticas medie
vais, acérrima difusora da literatu
ra rosaliana e promotora de revis
tas como Nardés e Clave Orión, a 
escritora de Ribadeo agradeceu na 
sua terra que a tivera dotado de 
tanta forza criadora.+ 
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ANOSA TERRA 

Cábeme a honra, e a responsabi, 
lidade, de poñer broche de 
chumbo, xa que non de ouro, ao 
Congreso Internacional O exilio 
galego que se está a celebrar en 
Santiago, e concluirá o próximo 
29 no Castro, de Sada, e máis 
Betanzos. A miña disertación 
tratará de Os transterrados que 
non volveron, e a título así porque 
prefiro charnarlles clise xeito aos 
exiliados españois, e especial, 
mente os galegos que trocaron a 
sua terra natal polas terras ameri, 
canas; nas que os precederon mi, 
llóns de coterráneos que en Mé, 
xico, Arxentina, Venezuela, etc. 
encontraran novos eidos onde 
traballar e vivir libremente. 

• 0 FD..OSOFO TRANSTERRA
DO. Acepto de tal maneira o 
certeiro término que se lle ocu, 
rreu a un ilustre filósofo valen, 
ciano de orixe galega, José Gaos, 
quen exiliado n México, tras. a 
Guerra Pluscuancivil , preferiu 
denominarse alí transterrado, 
pois non lle cabía na sua sabia e 
calva testa considerarse extran, 
xeiro naquela nación, na que 
con tanto agarimo o recibiran. 
Xa que o exilio, no seu concep, 
to, sementes cabía sufrilo en te, 
rras alleas, coma o que experi, 
mentaron os emigrados políticos 
do século XIX en Francia, ou en 
Inglaterra; e o profesor Gaos, na 
universidade mexicana na que 
ensinaba a sua ciencia filosófica, 
sent(ase coma na sua propia ca, 
sa, transterrado física e intelec, 
tualmente a ela. 

Transterrado José Gaos, den, 
de a Facultade de Filosofía e 
Letras da Universidade 

Cenaal sita en Madrid, que era 
a de maior categoría que ende, 
xamáis houbo en España¡ a de 
Menéndez Pidal, Gómez Mora, 
no, Sánchez Albornoz ... Na que 
tanto rillaba a ección de filo, 

fra que no lustr da II Repú, 
lica Española fi i, cadra, a de 

má· mento de Eur , 
qu a beira d Ortega 

eu compañeiros e 
pr dar di cfpul s, Garcfa Mo, 
r nt , Xavier Zubiri, José Gaos, 
p ñfan cátedra maxi tral a unha 
pleiad d excelente alumnos, 
entre que xa luda Julián Ma, 
rfa , e tomaba apuntes, na pe, 
numbra, Ramón Piñeiro. 

GuieirQ 
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O exemplo de José Gaos 

• NA UNIVERSIDADE INTER
NACIONAL. Tamén eu tiven o 
lecer circunstancial de escoitar 
algunha lección do profesor Ga, 
os. Das últimas que dou segura, 
mente, antes de reinicialas xa 
transcerrado en México. Foi na 
Universidade Internacional de 
Verán, sita no Palacio da Mag, 
dalena en Santander. Durante o 
que sería o derradeiro curso da, 
quela incomparábel e efémera 
Universidade, creada polo inxel 
socialista Femando de los Ríos. 

Unha institución que sería 
plataforma de lanzamento 
de futuros e ilustres transte, 

rrados que axiña tiveron que 
exiliarse . Encetando polo seu 
Rector, don Blas Cabrera, o má, 
ximo ffsico español, presidente 
entón da Academia de Ciencias; 
exiliouse xunto cos seus fillos, 
un deles tamén logo físico famo, 
o; o outro, médico e pelirubio 

era auxiliar na cátedra de Físio, 
lox[a do Dr. Negrín, e cando is, 
te despóis presidiu o Goberno da 
República en guerra, sería o seu 
xefe de Gabinete. 

Mais o que iniciou a marcha ao 
extranxeiro, ao pouco tempo de 
empezar a de Dios es Cristo, foi o 

Colexio universitario adicado a José 
Gaos, a quen ollamos na fotografia da 
esquerda, en Puebla, México. 

executivo secretario da universi, 
dade, que era o célebre 
poeta/profesor do 2 7, Pedro Sa, 
linas; quen, co pretexto de que 
tiña contratado un ciclo de con, 
ferencias en Norteámerica, foise 
para alá no mes de Agosto do 
36, deixando na Magdalena a 
sua dona, e aos seus fillos, Solita · 
e Jaime Salinas, que logo serían 
dous transterrados que acabarían 
vol vendo. 

• 0 SECRETARIO DA INTER
NACIONAL. Anque o vicesecre, 
tario da Universidade Interna, 
cional era Rubio Sacristán, un 
catedrático de Historia do De, 
reito, quen nunca se exiliaría, 
para sustituir a Salinas na secre, 
taria, o Ministerio de Instruc, 
ción Pública e Belas Artes, de, 
signou a José Gaos. O aínda xo, 
ven catedrático de Filosofía da 
Central era na de Santander, 
un dos profesores residentes ne, 
la todo o curso de verán, e que 
servían de auxiliares aos gran, 
des mestres españois e extran, 
xeiros que desfilaban pola Mag, 
dalena coa sua sabia ciencia ás 
costas. Outro deses profesores 
era, por exemplo, o logo famoso 
historiador e crítico de arte, Ca, 
món Aznar. 1 

Todos quedaran atrapados en 
Santander, incluido o Dr. Pie, 
kard, o celebérrimo ~abio suízo 
que subira á estratosfera. Os pro, 
fesores residentes ti veron que 
improvisar ciclos de conferen, 
cias nas que repetiron outros 
que diran neutros lados. Así, Pe, 
dro Salinas, denantes de longar, 
se, dou un adrede da xeración 
do 98, do que nunca me esque, 
cín. E o seu sucesor, José Gaos, 
introduciunos na filosofía orte, 
guiana e fíxonos tamén un test 
psicolóxico, que entón consti, 
tuia unha novedade. Figuraba 
nil coma última pregunta a de 
¿calé o personaxe máis antipáti, 
co para ti? E o noventa e nove 
por cento dos seus circunstan, 
ciais alumnos responderon: O 
profesor José Gaos. 

Verdadeiramente viña a se, 
lo, pola sua suficiencia filo, 
sófica, non exenta de pen, 

dantería, que se harmonizaba á 
perfección coa calvicie total da 
sua testa e a mirada irónica e 
desdeñosa que traslucía babeo as 
grosas gafas de carei. Pero a 
enerxía de Gaos era parangoná, 
bel ao seu talento, e en canto 
tomou as redeas da Interna, 
cional, decidiu sacala do seu en, 
cerro bélico. Viaxou nun ventu, 
reiro avión a Madrid, xunto co 
bolseiro da Central, Juanito Bar, 
nés, para que iste o axudara a 
tratar co seu pai, Don Francisco, 
ministro de Instrucción Pública, 
do traslado da Universidade de 
Verán, en corporación, de San, 
tander a Madrid. 

• VOLUNTARIOS DA PETE. 
Conseguiuno, e volveu á Mag, 
dalena para organizar o histórico 
translado, primeiro a Francia, 
polo Norte en chamas. Que no 
caso de Irún non foi nengunha 
metáfora, senón unha ardente 
realidade, dado que os expedí, 
cionarios da Internacional, vi, 
mos o espantoso incendio da ci, 
dade fronteiriza, desde un navío 
-o Aisme- da armada francesa, 
onde ernbarcaramos na tempes, 
tuos.a, aquel día, Concha de San 
Sebastián. 

Desde San Juan a Port Bou, 
atravesamos o Sur de Francia, 
aqueles exiliados momentáne, 
os que quedamos, despois de 

que a metade dos expediciona, 
ríos desertaran, entrando na 
chamada zona nacional. Logo 
por Cataluña e Valencia che, 
gamos a Madrid a primeiros de 
setembro, cando empezaba a 
xestión de Gaos nomeándoo 
Rector da Universidade Cen, 
tral, ao mesmo tempo que a 
Pablo Picasso, director do Mu, 
seo do Prado. 

Inmediatamente alguns dos re, 
cén chegados de Santander 
alistámonos no Batallón Félix 

Barzana, que organizaba a FETE, 
ou sexa a Federación de traba, 
lladores de enseñanza, o sindica, 
to da UGT. O propio e flamante 
Rector da Central, alistouse con 
nós, e chegou a facer instrución 
de Infantería na inmensa praza 
dos Novos Ministerios que ter, 
minaban de edificar. Foi a derra, 
de ira vez que vin a José Gaos, xa 
que o esclarét_ido filósofo non 
pisou -as trincheiras do Frente de 
Madrid. Pois encargaríalle o go, 
berno unha delicada misión en 
París: coido que a de dirbcir, ou 
coordinar, o Pabellón de España 
na Exposición Universal, onde 
se mostrou, por primeira vegada, 
o Guemica, de Picasso. 

Tras a desfeita pasou José Gaos 
toda sua vida, coma il diría, 
transterrado en Mexico. E anque 
niste congreso internacional so, 
mente se trate de O exilio galego, 
eu empezo metendo entre os 
transterrados que non volveron ao 
filósofo valenciano que así os 
bautizou, pola sinxela razón de 
que pertencía a un .clan galega; 
o dos Gaos, que xa dira un dos 
máis inspirados compositores 
nosos, e do que formaba parte o 
notario establecido en Valen, 
cía; pai dunha sarta de fillos 
ilustres: o filósofo transterrado, 
dous poetas, Alejandro e Vicen, 
te, e unha actriz de rnoita carác, 
ter, Lola Gaos. 

De aí que o engada tamén coma 
exemplo ao medio cento de 
semblanzas de persoas que eu 
coñecin e que levo escritas en A 
N osa terra. Todas elas de na tu, 
rais de Galicia, agás Manuel 
García Pelayo, galego consorte, 
a quen asimesmo teréi que in, 
cluir entre Os transterrados que 
non volveron. + 
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Na terrada 
raiña de 
Sabaé a 

mostra qub 
· podemos 
contemplar 

na Fundación 
Barriéda 
CORUÑA 

sobre a arte 
dolemen. 

O Trinque 
Un de:rbi de verd.ade 

Por fin Deportivo e Celta xoga
rán un auténtico derbi. Os vi
gueses lideran a Liga e os coru
ñeses queren tiralos do p6dio, 
entusiasmados lago da sua vitó
ria <liante do Manchester. Cada 

· un na sua, con bufandas e s6 
cancións de ánimo para o pró
prio bando. Con estes aparellos, 
parece boa a exc;:ursión a Riazor, 
na Coruña, o Domingo, 30 de 
Setem,J;i~o , ás 8 do serán.+ 

i . 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 
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Baiona 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓNIO PESSOA 
Mostra os seus óleos na 
Casa Consistorial até o 30 
de Setembro. 

B.e.gonte 
•MÚSICA 

BANDA DE SOBER 
Tocará este Sábado 29 de 
Se~embro dentro do ciclo 
ltinerários Culturais. 

Betanz.os 
• EXPOSICIÓNS 

SUSANA MuruAs 
Na Sala de Expcisicións 
Fundación CIEC, podemos 
alla:i; os seus grava.dos, au
gafortes e augatintas, até o 
30 de Setembro. ' 

Boiro 
•TEATRO ! 

• 1, • 

PEDRO E o! LÓBO 
Cenificación infantil na 
Casa da Cultµra o )vindeiro 
Venres 5 de Qufobro da 
man de Tres Globos~ 

Celan ova. 
• EXPOSICIÓNS 

ALENDADA 
VIRXE DE CRISTAL 
Exposición fotográfica sobre 
este tema que se encontra 
no Centro Comarcal. 

A_i Coruña 
• CINEfAA 

CGAI 
Para esta semana o ciclo Et 
dieu crea la femme, adicado a 
actrices francesas, ocupa case 
toda a programación: este 
Xoves 2 7 proxectarase a fita 
Merci pour le chocolat de 
Claude Chabrol (2000) , 
ambientada en Lausanne, 
onde o famoso pianista An
dré Polonski e a directora da 
empresa chocolateira Muller ,· 
Mika Muller, casan por se
gunda vez; André casara an
tes con Lisbeth, coa que tivo 
un filio, pero esta morre nun 
estrano acidente autó¡nobi
lístico: E o Venres 28. Code ~ 
inconnu de Michael Ha- . 
neke (2000), as traxectórias 
de personaxes moi dispares: 
Anne (Juliette Bi.noche), 
xove ac~ que está ·a , piques· ... 
de comezar a sua carreira ci
nern'atográfica, e o seu mozo 
Georges, fotógrafo de guerra, 
que raramente esta na Fran-
za .. As proxeccións son sem
pre ás 20:15 h. Máis infor
mación en www.cgai.org. 

• EXPOSICIÓNS 

COLECTIVA 
Na que participan A. Cas
tro~ P. Cebreiro, M. Ló· 
pez e Vítor Rei e que po
deremos contemplar na bi
blioteca González Garcés' 
até o 2 de Outubro. 

AIMAXEE 
SEMELLANZA 
Colección de trinta fotogra
fías nas que Fran Herbello, 
tomando como base o cor-

po humano, introduce gui
ños e referéncias á equívoca 
sensación que ternos da fo
tografía como imaxe certa 
do que é real. Herbello, na
do na Suíza no 77, licen
ciouse na Faculdade de Be
las Artes de Pontevedra en 
Xuño de 2000. Despois de 
estar este mesmo verán no 
certame Photo~spaña, no 
Círculo de Belas Artes de 
Madrid, agora podemos 
contemplar esta colección 
na Fundación Luís Seoane 
(Durán Loriga 10) até o 2 
de Outuhro. 

lEMEN 
Baixo o subtítulo Na terra 
da raiña de Saba a Funda
ción Barrié apresenta nas 
suas instalacións esta mos
tra arqueolóxica sobre o Ie
men pre-islámico, e que 
mostra os mistérios das ori
xes 'dunha civilización que 
flofeceu ao Sul da Penínsu
la Arábiga hai máis de 
3.000 anos e cuxa mitoloxia 
xira arredor á figura bíblica 
da raiña de Saba. Declarada 
como Pattirri.ónio da Huma-

. nidade p~la \Ufamsco, a se~ 
lección da riqueza arqueoló
xica desta rexión compren
de os s. VII a .'n.e. e o VI 
d.n.e. Até o 28 de Outubro. 

BIENAL 
UNIÓN-FENOSA 
Case cento e medio de 

1 

obras entre pinturas, escul
. turas, fotografia, instala

cións e montaxes partici-
pan nesta sexta edición da -
Bienal de Unión-Penosa 
que poderemos ollar na Es· 
tación Marítima. ¡ Xurxo 
Lobato, Kin Matamoro, 
Tatiana Medal, Manuel 
Patinha, Mª do Carme 
Chacón, Yolanda Ferrer, 
Amadeo Gabino, Anto
nio Galán, Ana Mª G. 
Pan, Darlo Álvarez Bas· 
so, Pedro Muiño, Gui .. 
llermo Aymerich ou os 
irmáns Xoán e Salvador 
Cidrás figuran entre os es
colmados. 

WILDLIFE 
PHOTOGRAJ>HER 
OFTHE YEAR 
Até o 31 de Decembro po
deremos ollar esta mostra fo
tográfica no Casa das Cién
cias, froito do concur8o máis 
prestixioso de fotogi:afia de 
natureza que existe no mun
do orgapizado 'polo Britis~ 
Museum e a BBC Wi/dlife. A 
f:Olección amasa os princi
pais prémios e as mellares 
imaxes de cada sección. 

UN SÉCULO 
DE HISTÓRIA 
O museu de Belas Artes 
acolle un cento kle fotogra
fias que refficte+ a v~tla es
pañola desde hai ceq anos 
a través da imaJc:e. Despois 
de estar a mostra no Reina 
Sofía chegan a Galiza con 
traballos de López-Mo~é· 
jar, Manuel Santos, Vir
xíl.io Viéitez, Manuel Fe· 
rrol, ou máis actuais como 
Koldo Chamorro, Xurxo 
Lobato ou Cristina Gar• 
cía Rodero que reflicten a 
vida actual. Cenários, cos
tumes e protagonistas dun 
século en imaxes. 

•MÚSICA 

BAB PREACHERS 
Banda de punk-rock que 
chega desde Bélxica e to
cará este Xoves 2 7 ás 
22:30 no Mardigras cun 
prezo de 900 pta. Os com
posteláns Semos Peligro· 
sos levarán a sua música 
rock o Venres 28 á mesma 
hora con entrada de balde. 
E os madrileños The 
Nuggets co seu son gara· 
xe-punk actuarán o Sába
do 29 co prezo. da entrada 
a 700 ou 900 pta. depen
dendo se é antecipada ou 
se compra na billeteira. 

PAULINA RUBIO 
Xunto con Café Quijano 
que encherán coa sua músi
ca o Coliseo este Sábado 29. 

•TEATRO 

PEPE EL ROMANO 
La sombra blanca de 
Bernarda Alba; T raspa· 
sos teatro levará a cena 
esta obra de Ernesto Ca
ballero este Xoves 2 7 no 
teatro Rosalia de Castro. O 
.prezo ronda entre as 7 50 e 

1 
as 1.675 pts. E o Vemes 5, 
no mesmo teatro La raya 
del pelo de William Hol
den de José Sanchis Si· 
nistierra , na que actuan 
Ana T orrent, Manuel Ga
liana e J .L. López Váz
quez; o prezo da butaca 
anda entre as 1.100 e as 
2.250 pta. 

O mundo no 111 milénio 

José ~ramago, Xosé Manuel Beiras e lgnáclo Ramonet. 

DEBATE SOBRE 
A GLOBALIZACIÓN 
Que organiza o Clube Financeiro 
Atlántico da CoRUÑA, coa parti
cipación de José Saramago, escri· 
tor portugués e prémio Nobel de 
Literatura¡ lgnácio Ramonet, 
xomalista galega e director de Le 

Monde Diplomatique; e Xosé M. 
Beiras, catedrático de Estrutura 
Económica e Portavoz do BNG, 
que serán mod radas por M" Anto
nia Iglesias, xomalista de El País. 
O acto terá lug¡ll' no alón de Ac
tos do C lube Financeiro ás 20:30 h. 
do Venres 28 de Setembro. • 

Culleredo 
•TEATRO 

1 

A GAITA QUE FACIA 
A TODAS BAILAR 
Teatro Buratini cenifica
ráa no Edifído de Usos Múl
tiples o Venres 5. 

Fen.e 
•MÚSICA 

REPIQUE NA BREA 
Dentro do ciclo Xoves Mu· 
sicais, estarán este Xoves 
27 na Casada Cultura. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

ARQUITECTURI} E I 
PAISAXE I 1 

Na Colecci6n Furulaci6n Arro 
e cu:xo fio condutor é o das 
incorporació'ns recentes e 
que podemos ollar n0 Centro 
Cultural Torrente Ballester. 

ACISCLO MANZANO 
O artista ourensán sérvelle 
á autoridade portuária para 

proseguer coa idea de abrir 
este recinto ao público. E 
no mes de Outubro, no 
mesmo lugar contaremos 
cunh a mostra do xenial 
Laxeiro. 

ÁNGEL]OHÁN 
Naceu en Lugo en 1901. 
Mestre de formación e tele
grafista de profisión, mar
cha para Las Palmas no ano 
29, onde se relaciona cos 
poetas e debuxantes da van
guarda canária e sofre a per
secución do réxime fran
quista, que tronza unha pro
metedora 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 Sa
da que fui posibel que hoxe 
contemplemos a dureza dos 
anos de prisión nos ro to 
dos seus compañeiros de ce
la por el debu:xad . Na ga
leria Sargadelos (Dolore 
55) até o 30 de etem ro. 

IRRUPCIÓN 
No C.C. Carballo Calero, 
até o 10 d Outubr 
rem s llar as o 
Carmen Bella . 

teorito qu ti n uns organi mos 
alienl'xenas simpL , pero cand 
o exército queda coa investiga· 
dó1:1.1 os organi mo comezan 
unha evolución. a t'tmo expo· 
nehciaL C'.omédw disparatada. 

1 
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En 

PRAIA E LAGOA DE BALDAIO 
En Carba{fo, este Domingo 30 
de Setembro, organizado por 
ADEOA e cJp custe de 1.000 pta. 
para integr'¡mtes do colectivo 
ecoloxista, e de 1.300 para quen 
non o sexa. Dado o tempo no 
que estamos e ante a posibilida
de de realizar avistamentos de 
aves, recoméndase levar prismá-

tices. Tamén é preciso levar co
mida. Inscripción e información 
no telf. 981 570 '099. As saídas 
realizaranse, desde Compostela, 
na Prza. de Galiza ás 9 da maña; 
desde Ordes, na Alameda ás 10; 
en Cerdeda, diante da churreria 
Grela ás 10:20; e desde Laracha, 
sairemos ás 10:45 de diante da 
igrexa. + 

•TEATRO 

XOVES TEA TRAIS 
Até o 13 de Decembro, to
dos os Xoves ás 20:30, cun
ha entrada de 200 pta . a 
Concellaria de Cultura ofe
rece este c iclo, no que se 
conrará coa representación 
de obras como Caprichos de 
Cenxlntes, Sexismunda, Os 
f?apalagüi, Cartas de amor, 
Ultimas faíscas de setem
bro, Rexu.rdimento. Coplas 
de cego e ALta comédia. 

Lalin 
•TEATRO 

CARTAS DE AMOR 
A compañia Lagarta, La
garta cenificará esta obra 
na Casa da Cultura o vin
deiro Xoves 4 de Outubro. 

Lug_o ___ _ 

• EXPOSICIÓNS 

PABLOÜRZA 
Mostra as suas pinturas e 
esculturas, até o 10 de Ou
tubro, na sala Clérigos. 

PACO PESTANA 
Instala as suas esculturas, a 
partir do Venres 28, no 
Museu Provincial. 

CARMENÚÑEZ 
Baixo o título de Mujeres 
mostra a ua obra no pu.b 
Goleta até o ll de Outubro. 

TAMÉN 
FOMOS EMIGRANTES 
Esta mostra estará, até o 31 
de Outubro, na sala de ex
posicións de Caixa Galicia. 
Compense de 201 fotogra
fias e reproducións de pe
riódicos sobre a emigración 
na segunda metade do sé
culo XX. 

Ü S ROSTOS DO TEMPO 
Título da mostra de escul
tura cerámica de Alfonso 
Otero Regal que podemos 
ollar na Capela de Sta. Ma
ria, dependente do Centro 
de Artesanía e Deseño de 
Galiza. Durante este mes. 

TENDÉNClAS 
Até finais de mes podere
mos ollar na Taberna da 
Cova (Praza do Campo) 
esta exposición que leva 
como subtítulo Acuarelas 
de Wily. 

Ü &BORES DA 
EsPAÑA MODERNA 
O obradoiro e arquivo de 
documenación musical do 
Centro de Artesania. e Deseño 
de GaliZfl. exilie oito réplicas 
de instrumentos medievais. 
Até o 30 de Setembro. 

PICASSO. CERÁMICAS 
O xénio rompeu tamén nes
ta rnaneira de expresar a sua 
arte o.5 moldes estabelecidos 
para criar un.ha cerámica li
bre, nova e dun imeso poder 
de suxestión, no Centro de 
Artesania e Deseño de GaliZtL 

•TEATRO 

MONSTRUADAS 
Falcatrua-teatro de títe
res será quen a cenifique o 
vindeiro Xoves 4. O Ven
res 5 e da man de Danthea 
teatro poderemos ollar O 
coelliño branco•rebran• 
co; e o Sábado 6, Pedro e 
o lobo seranos oferecida 
por Tres Globos. 

N ,,, 
aron 

•TEATRO 

CARTAS DE li\MOR 
Lagarta, lagarta será 
quen poña en cena esta 
obra no Auditório Muni
cipal o Venres 28 e Sába
do 29. E o Venres 5 e Sá
bado 6, Sexis~unda, un
ha adaptación libre da 
obra de Calderón, La vida 
es sueño, da man de Sara· 
bela teatro. 

Ogro he 
• EXPOSICIÓNS 

XURXO ALONSO 
A sala Lembranza escolleu a 
mostra deste artista de Vila
garcia para inaugurar o seu 
novo emprazamento na rua 
Castelao. Baixo o nome de 
Cidades, pretende trasladar 
as diferentes "almas" das ci
dades, que como nós teñen 
diferentes personalidades. 

Ourense 
•CINEMA 

A ETERNIDADE E 
UNDIA 
Fita de Theo Angelopou• 
lus que podemos ollar, 
dentro do ciclo Estreas de 
cinema recente, este Xoves 
27 ás 20:15 na Aula de Cul
tura de Caixanova. 

• .CONFERÉNCIAS 

POLÍTICAS EN ÁFRICA 
Da man de Severo Moto 
poderemos atender a esta 
charla este Xoves 2 7, ade
mais de Torturas e maus 
tratos por Augusto Mba· 
83< Oyana, na Aula Só
cio-cultural Xoan XXIII, 
ás 20:30 h . 

• EXPOSICIÓNS 

ÜLGA REINOSO 
Ocupa coa sua obra a sala 
do Ateneu até o 3 de Ou
tubro. 

CARTELISMO 
COMERClAL 
Na España dos anos 1870-
1960 que ainda podemos 
ollar na Aula de Cultura de 
Caixanova até este Do
mingo 30. 

MANUEL PENIN 
Colga os seus óleos no Li
ceu Recreo até este Domin
go 30. Por outra banda, 
Griselda Fernández utili~ 
za o café Cátedra como sala , 
de exposición para as suas 
pinturas. 

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

•MÚSICA 

THENUGGETS 

\ 

Combo madrileño de ga
raxe-rock formado no ano 
97 que estará no Rock 
Club (Dr. Fleming 5) este 
Venres 28 a partir das 
21:30, se ben as portas 
abren meia hora antes, 
con entrada de balde que 
se pode recoller en Los 
Habiuales, Rock Club, 
Peggi Records, Castelao, 
Far, Barcelona ... Temas 
próprios e as máis selvaxes 
versións para os amadores 
do garaxe fuzz. 

Pon.tea.reas 
• EXPOSICIÓNS 

CAMIÑO DOS FRADES 
Até o Domingo 30 podere
mos ollar esta mostra no Par 
za da Música. Os seus autores 
son os pintores das Neves 
Vítor Francisco Castro e · 
Guillermo Paz Fernán· 
dez, e consta de 20 lenzos 
que descreben os atractivos 
e a máxia do camiño deno
minado desta maneira que 
discorre desde Portugal até o 
santtiário da Franqueira. 
Complétase con 30 fotogra
fías cheas de forza e lirismo. 

]UAN ZÚÑIGA 
Mostra a sua pintura no 
Centro Social. No Castelo 
de Sabroso, podemos con
templar a pintura de 
Eduardo Casal até este 
Domingo30. 

Pontevedra. 
•CINEMA 

LISTA DE ESPERA 
Produción cubana de 1999, 
dirixida por J.C. Tabio, 
que se proxectará dentro 
do ciclo adicado a Cuba 
polo eine-clube, o Mércores 
3 de Outubro ás 20 h. e ás 
22: 15 h. en Caja Madrid. A 
fita contanos as vicisitudes 
dun grupo de viaxeiros que 
fica atrapado nunha esta
ción de autobuses dunha 
vila cub~a, mostrandonos 
a realidade cotiá do país. 

• EXPOSICIÓNS 

FEDERICO RlBAS 
Podemos ollar -a pintura 
do recoñecido cartelista 
galego, x~ desaparecido, 
na galería Sargadelos até 
este Domingo 30. 

ANA MATOS 
Huntress titula a mostra de 
pintura que podemos co
ñecer na galería Anexo até 
o 11 de Outubro 

Un ha 
mostra 
sobre a 
pintura de 
Federica 
Ribas 
podemos 
contempla la 
na galeria 
Sargade/os 
de 
PONTEVEDRA 

\ 
\ 

LIBROS DE TEXTO PARA O BACHARELATO 

. r 1 

22 de B~charelato ! 

L'NGUA E LITERATURÁ. 
21 de Bacharélato 

FILOS0f'ÍA. 
LITERATURA GALEGA\ 

SECULO XX. \ 
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Mostra a sua obra na sala EQUILIBRIO 
Teucro até o 2 de Outu- A Fundación Araguaney 
bro. Pola sua banda, José oferecenos esta mostra de 
Solla fai o próprio na sala fotos de Xacobe Melén-
Gagos de Mendoza. drez Fassbender na sua 

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

•XORNADAS 

ECONOMIA GALEGA 
Xornadas que se celebrarán 
desde o Mércores 26 ao 
Venres 28 na galeria Sarga- . 
delos coa intervención de 
Mª do Carme Garcia 
Negro, que falará sobre o 
sector pesqueiro; Edelmiro 

sala de exposicións (Mon
tero Ríos 25) até o 29. 

FÁBRICAS 
Este é o título co que a ga
leria José Lorenzo acolle a 
mostra do galego Matalo
bos que poderemos visitar 
até o 10 de Outubro. 

ÜVOOLEVE 
A colección Julio Álvarez 
Sotos estará exposta na 
Igrexa da Compañia. < 

Novas TEMPOS 
A pintura de Ricardo Ou
tes poderá ser ollada no 
Coléxio ~ Fonseca. 

López Iglesias, que o far~·. SIGNOS E PEDRAS 
sob~·e o ag~o; .e f'avier , 'ERGUIDAS: . . , 1, 

Vence, que desenvolverá ~ . Ó choído e o aberto Íen Galiza, _ 
o tema "A dinámica da ; asi é como se titulaesta
economia galega no con- · mostra, organizada polo 
texto galego e peninsular". Museu Provincial de Lugo e 
As xomadas están organi- o Museo do Pavo Galego, 
zadas pola asociación cul- que é onde podemos ollala, 
tural Maio Longo , coa cola- . sobre formas inéditas da hu-
boración da Dirección Xe- manización da paisaxe na 
ral de Política Lingüística, Galiza e dos signos deposita-
e as intervención terán lu- dos nela polos seus habitan-
gar ás 20:30 horas. tes. Os autotes do proxecto 

P 
.. _ 

... orr1no 
• EXPOSICIÓNS 

CbL~o/fIVA GALEGA 
De pmtura e escultura de 
distin~os artistas do país no · 
Centro Cultural Municipal 
até o 26,de Outubro. 

Festa. da Faba 

son Yves Bergeret, poeta e 
ensaista, antigo conservador 
no Centre Georges Pompi
dou; e Anxo Femández 
Ocampo, doutor en tradu
ción e profesor da Universi
dade de Vigo. As pedras er
guidas nos camipos, nos 
marcos das portas e das fies
tras, pintura de arte popular, 
incisións. sob,r~ Illi-deira, em
prego de cores e materiais 
de construcfón, disposición -
dos obxectos no espazo.:. to
do é resaltado babeo a forma 
do diálogo criativo. Considerada de interese turístico; vaise 

celebrar o Domingo 7 ( 1 2 Domingo de 
Outubro), no concello de LoURENZA, 
no que contarán con actividades várias. • 

i!> 

Matalobos 
mostra a 

sua pintura 
na galeria 

José 
Lore11%0de 
SANTIAGO. 

I 
Redo-ndela 
•MÚSICA 

RESWINDONDELA 
O Venres 28 -terá lugar a 
apresentación <leste disco, 
coa posterior actuación da 
Orquestra de Saxos da 
vila, ás 21 h. na igrexa de 
Santiago. 

VOCES NOVAS 
No Auditório Municipal 
AMELGA oferecenos este 
concerto de cantautores en 
colaboración con Caixa Ga
licia o Sábado 29 ás 21 h. 

Ri d ,,, . 
va . avt.a 

• EXPOSICIÓNS 

As IMAXES 
DECASTELAO 
Que podemos ollar na igre
xa da Madalena até o 14 de 
Outubro. · 

• EXPOSICIÓNS 

MóNICA CASTIJERA 
Ten unha mostra de foto
grafia en branco e preto, 
retratos de algo máis de 
meio cento de personaxes 
composteláns e galegos, no 
Hostal d¿s RR Católicos, ' 
até este Domingo 30. 

EDUARD REsBIER 
Grazas á colaboración da 
galeiia Gianni· Giacobbi, 
de Palma de Mallorca, po
deremos ver na galeria 
Trinta (Virxe da Cerca 
24) esta mostra até o 31 
de Outubro. 

ARCO. ÚLTIMAS 
ADQUISICIÓNS 
Esta mostra que nos ofurece 
o CGAC, a.té o 30 de De
cembro, ten a dobre inten
cionalidade de orientar e 
abrir o território oferecendo 
unha chea qe posibilidades 
de itinerar. O feito de que a 
evolución pasa pala revisión 
do pasado queda reflectido 
na obra de Albano Afonso, 
Jean-Luc Moul~ne e Mark 
Wallinger. Rochelle Costi, 
Candida Hofer, Luisa Lam
bri e Pedro Mora propoñen 
ao visitante que participe na 
obra coma un suxeito activo 
estabelecendo un diálogo no 
que intervén a concepción 
flexível do espazo e do mo
vimento, tal e como propo
ñen Arturo Herrera, Ru
bens Mano, Kiki Seror e 
Yinka Shonibare, que disin
ten da frontalidade clásica. 
Outras propostas, as de Ana 
Jotta, Navin Rawanchaikul 
e Allan Sekulan, introdu
cen nas suas obras referén
cias ao cotiá e poñen de ma
nifesto que nos eidos do ar
tístico todo é susceptíbel de 
significación. 

}ORDIJ!$TEVA 
Co gallo do 50 aniveisário 
do Museu das Peregrinaci6ns, 
poderemos ollar a mostra 
fotográfica <leste artista, que 
baixo o título Viaxe ao pais 

·das almas, estará neste lu
gar até o 30 de Setembro. 

ALBERTO CARNEIRO 
Até o 30 de Setembro po
deremos visitar a sua obra 
no CGAC. Dentro da revi
sión sobre figuras funda 
mentais da plástica portu
guesa, apreséntase, por vez 
primeira no Estado, unha 
r~trospectiva do artista a 
través. dunha escolma dun
has trinta obras que abran
xen máis de tres decénios e 
refliten as evolucións do ar-

e . t" . . onvoca or-1as 

II CONGRESO DE ECONOMIA 
GALEGA 
O IDEbA organiza este encontro 
co obx~ctivo de debater e analisar a 
economia galega ante os novos ce
nários ·,que se abren a comezos do 
novo milénio. Os principais temas 
a tratar están relacionados co cre
cemento económico e converxén
cia; acdón do sector público; inser
ción externa da economia; análises 
sectoriais e territoriais; estrutura e 
estratéxias empresaríais; recursos 
naturais e de médio na~ral; e de
mografia e mercado laboral VaiLse 
celebrar do 21 ªº 23 de Nbvembro· 
na Faculdade de Económicas de 
Compostela e para ipcribirse hai 
que aboar antes do 25 de Outubro 
6.000 pta. (3.000 para estudantes). 
De se formalizar a matrícula nunha 

data posterior o prezo será de 9 .000 
(5.000 para estudantes). Máis in
formación no 981 591 116. 

CONCURSO 
DE BANDA DESEÑADA 
A asociación xuvenil Ossian en co
laboración coa Concellaria de Mo
cidade de Ferrol organiza este con
curso de temática libre , onde os 
traballos deben estar en galego e 
ser inéditos . Para participar hai 
que ter entre 14 e 30 anos e as 
obras serán a tinta e en branca e 

. 1 

tista, a sua identificación 
estética coa fusión do carpo 
e a natureza, a paisaxe co
mo lugar de relembranza, 
aproximacións ás ciéncias 
orientais, etc. Un longo 
proceso de transformación 
da natureza na arte que se 
mostra rried.iante interven
cións na natureza na que o 
corpo se· fusiona con esta 
dunha forma espiritual. 

GILLIAN WEARING 
A comptexidade das rela
cións humanas é un dos te
mas centrais desta artista 
británica, que no 97 gañou 
o prestixioso prémio Tur
ner. lnspírase nos formatos 
Jo:::. documentais de T.V. e 
os programas de-confe;.ións 
apoiándose na fotografia e 
no vídeo para explorar os 
aspectos máis íntimos das 
relacións entre as persoas. 
Proporciona o .retrato dal
guns aspectris da vida con
temporánea ocidental. 
Con retratos de alcólicos, 
sen teito, personaxes que 
reviven os seus traumas, 
etc., Wearing lémbranos 
que o papel da arte consis
te en potenciar a nosa per
cepción :da realidade, en 
pon en d(lbida a nasa acep
tación do convencional, os 
nosos tabus e o noso xeito 
de meter en compartimen
tos ao mundo que nos ro
dea. Até'. o 7 de Outubro 
noCGAC. 

•~TRP 

ELIANAEN ARDENTIA 
Ou Bernardo destemplado¡ 
por Nordesia, Produc
cións que a levará ao Prin
cipal o Domingo 30. 

CONCURSO INTERNACIONAL 
DE HUMOR GRÁFICO 
O Concello de Barakaldo organiza 
este prémio no. que os participantes 
deberán enviar unha cena de humor 
gráfico relacionada coas novas tec
noloxias . Poderá ser en brarico e 
preto ou a cor e estáticos ou anima
dos. As obras terán unha extensión 
dun!ia única páxina cunha resolu
ción mínima de 72 .píxeles. O prazo 
de apresentadón re¡nata o 4 de No; 
vembro e os prémi9s que se estabe
lecen son cinc , dotados de 
160.000, 130.0ÓO, 1 EOOO, 69..000 e 
de 40.000 pta. Mái · ormación en 

, negro cunha exte~sión de 2 a 6 pá
x inas en DIN A4 ou A3. Cada 
obra deberá levar un título e cada 
autor pode apresentar cantas dese
xe individualmente ou en grupo. 
Estabelécense diyersos ~rémios se
gundo categorias por idade e o pra
zo de apresentacióf remat o 1 de 
Decembro. Mái ·nform ción en 

1 ossian-@mixmai . om ou no telf/ 
www.barakaldo.or rmes. 981 320 428.. j ' 

Vigo 
•CINEMA 

V CICLO DE VÍDEO DE 
FANT ASIA E FICCIÓN 
CIENTÍFICA 
Con especial ad icación, 
desta volta, ao ''humor alie
níxena", o colectivo Nemo 
convídanos a ver, o Xoves 4 
ás 20 h. no café Uf (Pracer 
19), a fita de Ttm Burton 
titulado Mars Attacks! 1 

I 
• EXPOSICIÓNS 

XA 'v'IER CASTRO 
Mostra a sua pintura na ga
leria Visual Labora até o 5 
de Outubro. Tamén a gale-

• ria Androx sérvelle de ce
nário a Ortiz Pernía para 
colgar os seus lenzos 

JORGE EsPIRAL 
Meninas, bor.eUas , toreros y 
cafeteras , asi titula a sua 
mosti:a que podemos ollar 
na galeria Velázquez até o 
20 de Outubro. 

ANTÓN GOYANES 
A mostrada sua obra encón
trase na sala de exposicións 
do e.e. Caixanooo, onde es
tará até o 21 de Outubro. 

DIN MATAMORO 
A galeria de arte contem
poránea Voo (López de 
Neira 3) sérvelle de cená
rio para mostrar a sua obra 
até o 16 de Outubro. 

XOÁN ANLEO 

FRANc1sco G. 
LAGARES 
Vinte anos de pintura 
(1981-2001) na Gasa das 
Artes. 

•MÚSICA 

TüUROFTHE 
MüRNING ST AR 
Entombed e 2 Ton Pre
dator, suecos; Cathedral, 
británico; Dismal, galego, 
son os grupos encarregados 
de por a música a este festi
val que se celebrará, este 
Venres 28, na sala Código 
de Barras en un dos tres 
concertos que realizarán no 
Estado. Entradas á venda 
en Elepé, tendas Tipo de 
toda Galiza, Diskópolis, 
Columna, Hangar 77, 
Anoeta, e Quadrophenia. 

FuGA CON PIANO 
Concerto-d iaporama o 
Venres 21 ás 22:30 por 300 
pta. na Cava dos Ratos. O 
Sábado 29, neste mesmo 
local, haberá un concerto 
de bossanova da man de 
Juan Cu.riel, por 500 pta. 

• OBRADOIROS 

XABRÓN RECICLADO 
Na Cava dos Ratos o Do
mingo 30 ás 20 h. podes 
aprender a facelo con acei
te usado. 

•TEATRO 

AEsMORGA 
Esta compañia de te
atro quere levar o 
humor ao Centro 
Cultural Caixanova o 
Venres 28 a panir de 
22:30 horas coa sua 
obra Farsas: retallos 
humorfsticÓs para 
todos os públicos. 

Vilaga.r,cia 
• EXPOSICIÓNS 

ANTóNRlvAS 
BRIONES 
Mostra antolóxica 
dun dos pintores 
vangardistas ( tamén ,f 
gravador e escultor) • 
menos recoñecido. 
Herdeiro dunha tra
dición emarcada no 

vanguardismo dos Maside, 
Colmeiro, Laxeiro, Souto 
ou Torres, no primeiro tér
cio do século, o seu traballo 
sitúase, porén, na continui
dade xeneracional da post
guerra en consonáncia co 
novo concepto da e tética 
de raiz _popular e expresio
nista (Oliese a conrraporta
da deste número). Na sala 
de exposicións que leva o 
seu nome. 

•TEATJ:~ 

C.Orraos NAS GALIÑAS 
Esta é a obra que Factoría 
Teatro vai cenificar o vin
deiro Venres 5 na Casa da 
Cultura. 

Madrid 
• EXPOSICIÓNS 

POÉTICA EN AZUL 
Mostra do pintor, afincado 
en Vigo, Rufino Peral que 
presta especial atención ao 
mundo da música e, espe
cialmente, ao jazz. Com
posta maiormente por ca
dros ao óleo, pódese atopar 
algun de técnica mixta. 
Até o 2 7 de Setembro na 
Casa de GaUza. 

Por o 
• EXPOSICIÓN$ 

ARTE ROMÁNICA NA 
ÜAL1ZA E PORTIJGAL 

Dentro da co la
boración ntr a 
Fundación Barrié 
e a Fundación 
Calousr.e Gulben
kian de Lisboa, 
podemos con
templar, na Cá
mara Municipal 
de Matosinhos e 
até o 28 de Ou
tubro, esta inte
resante mostra 
sobre o románi
co, que .tivo un 
extraordinário 
desenvolvimen
to, tanto no noso 

epaís como no vi
ciño, dando un 
conxunto excep
cional de cons
trucións, escultu
ras, manuscritos 

9 pianist.a do océano 

1 i 

Eduord 
Resbier 
ocupa coa 
aua obra a 
galerio 
Trinto de 
Compostela. 

En 
V1LAGARCIA 
podemos 
valtor a 
mostra de 
pintura, 
gravado e 
eacultvra de 
.Antón Rlvas 
Brionea. 

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

ANTÓNIO ABAD 
No Camiño, mostra que 
podemos coñecer na ·casa 
das Artes. 

Tanttaka Teatroa cenifica esta 
obrá de Alessandro Baricco que 
conta a vida dun pianista excep
cional, chamado Novecentos, na
do nun barco que percorre a pri: 
meiros do século XX as rotas entre 
América e Euroºpa. Unha história 

·sobre a imigración, a amizade, pe
• ro sobre todo sobre a música, o seu 

significado, o que sinten os que to
can e os que escoitan, chegando a 
se converter nun pequeno concer
to de jazz. O Xoves 2 7 ás 20:30 
no C.C. Torrenr.e Ballester de f'E .. 
RROL; o Venres 28 na Casa da 
Cultura de VILAGARCIA DE 
AROUSA; e o Sábado 29 no 
e.e. Caixanova de Vmo. • 
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O grupo 
galega 

Dismal, na 
imaxe, 

porticipo no 
Tour oltfte 

Momin9 
Stardo 

Venres 28 
nVIGO, 

xunto con 
EntomlHtde 

2Ton 
Predator. 

A Rede 

ilu-
minados 

e pezas de orfebreria, se ben 
a disparidade do contexto 
no que se produce o asenta· 
mento e difusión explica a 
diversidade de manl.festa
cións e a distinta evolución. 

Júuo RESENDE 
Mosrra organizada pola Be
deteca de Lisboa no segui
mento dos traballos que es
ta encidade ven desenvol
vendo sobre a história da 
banda deseñada en Portu
gal, aborda a produción de 
Júlio Resende para periódi-

\ 

Ayuntamimlo 
Ponitlo 

CoNCELLO DO PORRIÑO 
WW'-4' -porrino.com 

Páxina elecnónica oficial do concello 
do Porriño. Con información xeral, da
dos sobre o meio ambiente Local, navi
dades sobre proxecws municipais, rueiro 
da capical do concello información de
portiva, imax:es das parroquias, novas de 
arte e culrura, en.laces e outras informa
ción corno as relativas ao parque em
presarial, ao prémio Arquitecto Palácíos 

u ao aneamento do Lour . • 

cos desde o início da sua 
carreira, nos anos 30 e 
40. Na Casa T ait desde 
o Sábado 29 até o 18 
de Novembro. 

PORTOCARTOON 
As pontes son o tema 
principal nesta Ill edi-

ción. Os distintos senti
dos que ten esta palabra 

mobilizan aos historietistas 
de todo o mundo. No Mu
seu Nacional da Imprensa 
até o 30 de Setembro. 

•MÚSICA 

XI FESTIVAL DE JAZZ 
Que comezou o Venres 21, 
no RivoU Teatro Municipal, e 
chega até o Sábado 29. To
dos os estilos e orixes. Uni
verso que procura afirmar 
un repertório portugués e 
onde os consagrados xovien 
cos novos protagonistas. O 
Venres 28 estará, por exem
plo, Bob Brookmayer. 

GRANDE NOITE 
DO FADO 
X edición o Sábado 29 no 
CoUseu do Porto ás 21 :30 h. 

PORTO CANT AOO 
Con Sérgio Godinho, 
Rui Veloso, Rui Reinin· 
ho, Manuela Azevedo e 
Voz.es da Rádio, no Coli
seu do Porto (Rua de Passos 
tvlanuell37. TeU. 223 394 
940 - fax 223 394 949) o 1, 
2 e 3 de Outubro. 

Lisboa 
•MÚSICA 

NOITES DE JAZZ 
Na Casa da América Latina 
(Avda. de Juhlo 118 B / 
Telf_ 21 395 53 09), con 
Mário Grama~ Sexteto: 
Mário Gramairo, saxo tenor 
e flauta; Emilio Robalo, pia
no eléctrico; Jooo Loureniro, 
guitarra eléctrica; Simoes 
Cebola, baixo eléctrico; 
Marte Ciro, batería; e Cas
tora, percusión. O Sábado 
29 de Setembro ás 22 h.+ 

As 

A.núnci.os de; balde 
• Vendo dúplex en Foz totalmente 
amoblado, 216 m2, moi céntrico. Per
g untar por Licínio , ás meiodias, no 
telf. 982 200 912. 

•Vendo piso en Cangas de 4 dor
mitórios, de 144 m2, por 17.000.000 
pta. Telf. 986 328 557. 

• Vendo terreo de 5.000 m 2 en Sal
ceda de Caselas. Telf. 629 849 791. 

• Alúgase casa en Aguete (Marin) 
por temporadas. Telef. 986 703 146. 

• Véndese piso en Bertamiráns 
(Ames). Tres cuartos, cociña amobla
da, calefacción individual, trasteiro, 2 
prazas garaxe, piscina comunitária, 
13,5 millóns. Telef. 981512597. 

• Já está a venda "Mong61la. Umha 
entldade estatal rogosólde" o último 
libro de poesía de lgor Lugris. Pódelo 
atapar, en Compostela, no bar A Se
r~ia, pub Tarasca, livrarias Couceiro, 
Artico, Palavra Perduda, M1 Balteira, 
Folhas Novas, Pedreira, Sargadelos, 
tenda A Mouga; en Ponferrada na libra
ría Siena; en Ourense na livraria Torga; 
na Coruña nas librarias Sisargas, Cou
ceiro, Nós, Lume e Colón; en Ponteve
dra na livraria Michelena; en Vigo nas 
librarias Andel , Cartabón, Librouro, Uni
versitária Sur e Sargadelos; en Ferrol 
na Fundac;om Artábria e na galería Sar
gadelos; en Madrid na galería Sargade
los. Ou ben solicitalo contra-rembolso a 
artefactoeditorial@hotmail.com (1.000 
pta + 300 pta. para gastos de envio). 

•A asociación Máximo Gorkl reanu
da a sua actividade a partir do 1 de 
Outubro cos seguintes cursos': idio
ma ruso, xadrez, e coral polifónica. 
Para máis información poden dirixirse 
á República Argentina 17 2º esq .. ou 
ao telf. 986 224 457. 

• Regálanse gatiñas mouras de 2 
meses, cariñosas e boas cazadoras. 
Telf. 982 240 853 ou 616 906 417. 

• Auxiliar de enfermeria, titu lado e 
con experiéncia, oferécese, en Vigo, 
para coldar crianzas, anciáns ou do
entes, nos seus fogares ou hospital. 
Telf. 651 146 537. • 

• NÓs-Unldade Popular ven de edi
tar os Textos da Assembleia Na
cional Constituinte (teses, discursos, 
resolu(fáes). Se desejas recebar o liv
ro envía os teus dados ao apdo. 180 
de Ponte Vedra e recibira-lo centrare-

Pola liberdade 
A loita antifranquista 

de Luís Costa 
JUAN GARCÍA DURÁN 

_, d 1 da Memoria coleccion Far e 

embolso de 1.000 pta no teu domicílio. 

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

• Cabaleiro de 57 anos oferécese 
para coldar ou acompal'lar persoa 
malor. Experiéncia, boa cultura xeral, 
coñecimentos de cociña, francés, ita
liano e portugués. Telef_ 666 623 190. 

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

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

•Ola!!! Somos "O Jarbanzo Ne
gro'', grupo de música-integrado 
por galegas, alemáns e extremeños. 
Viaxamos por todo o mundo coa na
sa música e traballamos tamén no 
mundo do teatro-circo. Buscamos 
unha persoa galteira con experién
cla e ganas de aventura. Anímate a 
contactar con nós no 629 062 937. 

• Estás soa ou só . lnteraccionate 
con nós. Grupo de auto-axuda e 
amizade. Telf. 658 655 472. 

• Oferecese condutor de furgoneta 
ou repartidor con experléncia para 
toda Galiza. Manuel 616 354 911. 

• Vendo Enciclopédia da
1 
Arte Uni

versal "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. Alúga
se casa de dous andares e garaxe 
por tempadas, en Nogueira de Ra
muin. 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 caba
las en Vigo_ Telf_ 639 446 271 (Mónica). 

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

• ªusco casa independente com 
finca fechada para alugar pela zona 
de Tui ou aforas do Porrinho. lmpres-

cindível admitir cam. Teléfones de 
contacto 986 603 973 I 636 566 155. 

• Camisola coa legenda "Um outro 
mundo é possível" impressa a tres 
tintas sobre fundo de várias cores: 
azul, cinzento, castanho, verde ... Tal
has M, L, XL e XXL. Prego: 2.000 pta. 
gastos de envio incluídos (paquete 
azul de Co.rreios con entrega a domi
cílio). Encomendas a Fundac;om Artá
bria, Apdo. 570, 15.480 - Ferro!. 

• 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 to
car en baiucas, tascas, festas e outros 
actos sociais. As persoas interesadas 
poden chamar ao telf. 981 560159. 

• Á venda o caderno: "Achegamen
to a Segunda República en Ordes. 
Artigos, documentos orixinais, denún-
cias ___ Por cen pesos máis gastos de 
envio. Pedidos a : AC "Obradoiro da 
História" Apdo. 42 - 15.680, Ordes. 

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

• Alúganse cuartos na zona da Pra
za Roxa en Compostela. Noites ou 
meses completos. Telf. 617 065 527. 

• Lantania estrea nome e endere
zo na web (www.lantania.com}. Xa 
está na internete a nova edición. 
Ademáis edicións antigas e foro. Ex
presa a tua opinión. 

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

•Particular vende Clio 16 V do ano 
1992, impecábel. Razón no telf_ 981 
128 630 polas noites. 

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

No c~~~~Ón de Galicia 
Viaxe palas terras 
d Chantada e A Ulloa 

e xuuo VALCÁRCEL 

Colección As Viaxes 

[ 
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;ivas Briones, 

' Á esquerda, O sotiriño, 1983 ( 1OOx130), óleo sobre 
lanzo. Sobre estas liñas, As mantida.s, 1960 (34x26), 
Jtilografia en branco e preto. 
Abaixo, Rivas Briones no seu estúdio. 

·~ pintor con epicentro en Vilagarcia 
1 ! -

Uílha antolóxica reune a obra dun dos vangardistas menos recoñecidos 
1 : 

~ 4· ESTÉVEZ 
, 1 

'!Delxo que calquer poida poñerlle aos cadros o título que 
quelra". Antón Rivas Briones fuxe do artista para semellar 
~empre o que é: un viciño de Vilagarcia, que leva adicado a 
mai~r parte dos seus oitenta e tres anos á pintura e ao grava
do. f un dos descoñecidos da vangarda do país, ainda que o 
seu :nome sexa herdeiro dos Colmeiro, Laxeiro ou Castelao, e 
para a crítica parello aos Diaz Pardo, Arturo Baltar ou Luís To
rras~ Rivas Briones non quer sair do anonimato, pero en Vila
gar~ia expoñen até fin de mes unha antolóxica da sua obra. 

Modesto esaxeradamente. Asi o de'screbe o alcalde arousán 
Xavier Gago, quen engade "até 
o: ponto de que ten renunciado 
a pr~mocións desde logo ben 
merecidas e até o extremo, ta
mén ,: de non poñernos fácil es-

, ta humilde pero necesária lou
vanza". Asi que Rivas Briones, 
teimudo en só falar através das 
suas obras, é testemuña desta 
mostra aberta na sala Caixano
va de Vilagarcia, onde o visitan-

. te decátase da dimensión do 
conxunto do seu traballo. 

E el, a quen o recoñecemento ar
tístico tora da sua vila chegou nos 
anos setenta, afirma que non está 
nen estaba interesado en promo
verse. "Non podia adicarme exclu
sivamente á pintura, só cando me . 
xubilei puiden adicarlle máis tem- · 
po á arte, e, ademais, non son un 
pintor rápido, penso moito as cou
·sas antes de executalas", di este 
artista que entrou aos quince 
anos nun taller de ebanisteria e, 
despois, se ·adicou profisional
mente á talla. Os prémios da Bie
nal de Pontevedra nos anos se
tenta danlle máis proxección pero, 
antes, "ainda con deficiéncias, fun 
facendo algunha exposición ao · 
longo dos anos: Pontevedra, A 
Coruña, Vigo, Ourense". 

Mulleres e loito 

Rivas Briones fuxe da paisaxe e 

céntrase na paisanaxe. A sua é 
unha Galiza real, através das 
persoas que a povoan, cun pou
co de imaxinación, como di o 
próprio pintor. Nesa p~isanaxe, 
que observou nos xogos _de in
fáncia e que despois ollou desde 
o seu taller na praza do Castro, 
destacan as mulleres fortes. Son 
esculturas, máis que pinturas. O 
artista explica a sua visión de 
país con elocuéncia e a muller 
ocupa un lugar especial, di o crí
tico Antón Castro. Como os van
gardistas galegas "Rivas Briones 
prioriza a figura como signo ale
górico do país, deusa nai de to
das as fecundidades, revertida a 
sua maternidade ou como mode
lo de cultura social e popular, 
metáfora dunha testemuña tanto 
como dun compromiso cando a 
·fai rosquilleira, peixeira, leiteira, 
labrega, lavandeira e incluso ba
ñista de resortes xeométricos, 
analíticos ou cezannianos". 

Mulleres de roupa negra que, 
segundo César de Lombera, 
"són perfectas na sua rusticida
de, cando se trata de mulleres 
de corpo mozo ainda. Baixo os 
seus negros vestidos, presíntese 
un carpo preto de carnes cálidas 
e turxentes, porque Rivas é un 
grande coñecedor da anatomia 
humana en xeral e da muller en 
particular". Ás veces esas mulle
res aparcan o loito para espirse 
na praia ou no estúdio do artista. 

Viaxe da memória 
' . 

Rivas Briones non necesita sair 
ao campo ou á praia na percura 
de personaxes, tampouco aportar 
comentários explicativos aos seus 
debuxos e gravados irónicos. Pri
meiro destacou na -xilografía, no 
traballo da madeira, que, tal como 
lembra a exposición, xa era reco
ñecido nas revistas artísticas de 
Nova York. Da xilografia e o gra
vado pasa á pintura de expresión, 
na que comezan a nacer os ve
llos, os nenas, as meigas, os per
sonaxes de romaria, as maris
queiras, as mate~nidades, etc. 
Lembra que se baseou desde pe
queno en debuxos de Castelao. 
"As figuras, non exentas do dra
matismo que lles confire a sua 
acertada representación, non le
varán sempre á verdadé do que 
quixo recriar nos seus cadros, 
transportando aqueta realidade ao 
mundo dos enseños da sua ima
xinación criadora que se amosa 
rotunda en toda a sua obra", di 
Xosé L. Sánchez-Agostino. Riva8 

XOSÉ RAÑÓ 

Briones, pola sua parte, bótalle un 
pouco de imaxinación pero "des
pois, que a xente vexa e opine". Ai 
están, ademais das suas mulle
res, os cadros de humor e frenesi 
que o achegan ao último Laxeiro, 
ou O satiriño, pintado en 1983 do 
cal indica Antón Castro que sinte
tiza ao Rivas Briones total, escena 
entre a lírica e a comédia. 

E engade que "claro que a pintu
ra é unha maneira de interpretar 
o mundo, de vivilo e de fantasear 
un pouco. Eu imaxino unha cau
sa e tente pintala cun pouco de 
fantasia. Por iso me alonxei da 
abstracción, non me vai e non fi
xen nada, porque teño que ter un 
ponto de partida. Son máis ben 
un humanista e necesito a figura 
do home, ainda que a desfigure 
un pouco para lograr esa expresi
vidade". Figuras que atopa nunha 
Vilagarcia natal ainda que Rivas 
Briones nacera en Madrid por ra
zóns 9e traballo do seu pai, can
teiro. "Aqui foi onde me fixen, son 
vilagarcián de pura cepéi'. • 

1 

o llando cara 
a Manhattan 

VíTOR VAQUEIRO 

ltan entrañábeis algun~ 
opinións que se pergun~ 
por que as grandes can~ 

les norteamericanas de televisión 
non amosan cadáveres, cando o fi
xeron con total eficácia no caso 
dos Balcáns ou de Ruanda, de Bu
rundi ou Chechénia. Un, que po
súe certo pendor á inxenuidade, 
pensa que o que procuran a CNN 
e os seus demais conxéneres é 
continuar a tradición iniciada no 
século XIX, cando non existian 
televisión nen cine, mais si, en 
troca, fotografia. Cumpriria reflec~ 
tir sobre o feito de que, naqueles 
anos cencrais do século XIX nos 
que se desenvolveu a Guerra de 
Crimea, o fotógrafo inglés Roger 
Fencon obtivo unhas imaxes á vis
ta das cales a opinión pública de
duciria a existéncia dun confronto 
incruento que non deicaba mor~ 
tos. Naqueles mesmos lugares dos 
que Lev T olstoi trouxo como lem~ 
branza os seus Relatos de 
Seba.stopo~ Fenton oferecia cam
pos de batalla que ficaban ateiga
dos de balas de cañ.ón sen qu ne
les aparecesen persoa nengunha 
ou paisaxes case que idílicas do 
porto de Balaclava, onde ancora
ban magníficos veleiro . A mei
rande parte das fotografías que se 
coñecen de Charles Betts, que 
acompañou o exército dos USA 
cando, en 1848, estes abrigaron a 
México a lles entregar case a me
cade do seu territorio -comezaban 
claquela os USA a sua interminá
bel renque de falcatruadas- n 
interiores e os dagu crotipos anó
nimos que se conservan do de an
dito confuto mostran predios, mo
vementos de tropas e retratos de 
oficiais norteamericanos. A au
séncia de morte é, outravolta, no
tábel É pusíbel que tentar seguir a 
tradición sexa o obxectivo dos me
dia estadounidenses. Ou calvez 
non mostrar ao mundo que os ian
quis camén morren. Que non son 
imortais e que, por moito que 
Deus abenzoe América, segundo re
za o fundamentalismo b hiano, 
lahvé esquece-os á.5 veces. 

ra rexistraren a cena e m traren 
que elas estaban ali. O ac nt ce
mento non é nov e ve-se qu as 
testemuñas nen 1 ran a Su an 
Soncag nen reflectiran nalgunhas 
cuestións do acto fotográfico, xa 
que en múltiplas ocasións, entre 
a vida e a fotografía, moitos fotó
grafos optaron pola fotografía ~ 
mesmamente cando a vida que se 
puña en xogo era a própria. • 

V oLVER Ao REGO 

E ribiu un xomalista arxen~ 
mo do Clarin que cando as 
orres Xemelgas ainda non 

cairan, xa habia un home ven
dendo a 10 dólares fotos do in
céndio, na Quinta Avenida. O 
grande negóc;io fixérono nos dias 
seguintes os vendedores de ban
deiras en todos os soportes irnaL 
xinábeis. Os fabricantes de armas 
e caretas antigás fan outravolta o 
seu grande Agosto. Os EE UU 
teñen un lema: business is busi
ness ou a vaquiña polo que vale . + 


