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ELEICIONS AUTONOMICAS 

Un millón de persoas decidirá o resultado final 
Os partidos, á procura 
do voto dos indecisos 

Os inquéritos e a realidade 
Fixen, que fixeches?, xa non fas 

As ideas lorza da campaña 

lntelectuais, pola liberdade contra Fraga 

Análíse de 12 anos de governo 
Pensa en ~, pensa en Galiza 

Multarán 
a Francisco V ázquez 

A enténcia debe er cumplida "sen excusas, dilacións nen pre, 
textos". Nestes contundentes términos está redactada unha pro, 
vidéncia do Tribunal Superior de Xustiza que lle ordena ao Con, 
cello da Coruña utilizar o topónimo oficial da cidade (A Coru, 
fia) "con exclu ión de calquer outra forma", asi como a usar o ga, 
lego en toda a documentación municipal. Na resolución apercé, 
be e ao alcalde Francisco Yázquez, como responsábel directo do 
cumprimenro dos autos da execución da senténcia, que o seu in, 
cumprimento levará parella a imposición dunha primeira multa 
coercitiva de 50.000 pesetas. A persisténcia de Yázquez na sua 
teimosia de incumprir tanto a lexislación como a senténcia, le, 
varia aparellado, ademais, responsabilidades penais. • 

Xulio Ricardo Trigo 
A desaparición de Evelyn 

Guillem, xomalista e escritor, 
viaxa a Santiago de Compostela 
a entrevistar ó derradeiro 
membro vivo da Xeración Nós. 
Impecable novela de intriga que recrea 
unha Galicia misteriosa e chea de 
atractivo e densidade histórica. 

* ...... 
* .. 
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O número de persoas que afirma non ter decidido o voto, un millón, 
duplica ao de hai catro anos 

A conquista dos indecisos 
-0- A. EIRÉ - P. BERGANTIÍilOS 

Os analistas afirman que o resultado final das eleicións ten moito que ver co número de indecisos. Nes
tes comícios acadan un protagonismo especial porque a metade dos eleitores, un millón de persoas, 
contestan non ter decidido o voto. Os que asi se manifestan, duplican ás persoas que ao comezar as 
eleicións de 1997 daban a mesma resposta. A eles diríxese singularmente a campaña dos principais partidos. 

galego cando vai nunha escalei
ra si sabe se sube ou se baixa. 
Quen non o saben son os forá
neos que ollan para el, como 
ben explica o antropólogo Mar
cial Gondar, que analisa este fei
to coma un rasgo positivo, defini
tório do ser galego fronte as 
agresións á sua identidade. Ao 
comezar esta campaña eleitoral, 
semella que máis da metade dos 
galegas o que non teñen claro é 
o que lles será mellor, se subir 
ou baixar da peana presidencial 
a determinados candidatos. 

Todo os inquéritos coinciden en 
que existen máis de un millón ·de 
persoas que ainda non teñen de
cidido o seu voto. Tamén os dife
rentes partidos políticos, que 
nunca se poñen de acorde á ho
ra de valorar as sondaxes, son 
unánimes ao recoñecer que, 
nesta campaña, o número de in
decisos é moi alto, moito máis 
que neutras ocasións. Segundo 
os inquéritos, o número dos que 
se declaran indecisos nesta con
f ron tac i ó n eleitoral dobra os 
500.000 de hai catro anos. 

Queren manter ese tópico da am
biguidade calculada? Non lles in
teresa explicitar o seu voto? O 
feito de que duplique en número 
aos de hai catre anos xa é signifi
cativo. Pero, segundo o inquérito 
realizado por Sondaxe para La 
Voz de Galicia, as persoas que 
se negan a manifestar a intención 
de voto unicamente son o 19, 1 %. 
Outros 26,2% dos eleitores afir
man descoñécer cal será o senso 
do seu sugráxio. Entre ambas as 
duas cifras acadan o 45,3% dos 
eleitores. Se ternos en coñta que 
é difícil superar a participación do 
70%, ollamos como o voto da 
metade dos eleitores ainda non é 
coñecido polos escrutadores da 
opinión pública. 

O trasvase de votos 

Hai catro anos, o maior número 
de indecisos situábanse "funda
mentalmente entre os votantes do 
PP e do PSOE", segundo os ex
pertos. Agora, os indecisos son 
maioria nas fileiras do PP e nos 
novas votantes. Ademais, segun
do Sondaxe, "un de cada cinco 
votantes do PP aposta por mudar 
o Governo". Serian estes os inde
cisos tendo en canta que, segun
do o mesmo inquérito de La Voz 
de Galícia, "'o trasvase de votos é 
moi escaso a respeito de 1997"? 

Pero os inquéritos nas eleicións 
galegas non atinan moito (ver re
cadro). Cando se tala, para non 
ser publicado, cos responsabeis 
das sondaxes, parece como cau
sa principal, máis alá das ver
sións sociolóxicas explicativas, 
que os inquéritos veñen marca
dos non só na configuración das 
perguntas, senón cando se reali-

za a extrapolación dos votos. As 
corrixendas entre o voto decidido 
e o voto estimado fanse a gusto 
de quen as paga. Hai que ter en 
conta que, os inquéritos publica
dos for!llan parte tamén da pró
pria campaña eleitoral, recoñecen 
os sociólogos das sondaxes. 

Asi as causas, é lóxico que os par
tidos políticos non só filtren on in
q uéritos segundo lles conveña, 
senón que valoren os foráneos 
desde a sua léxica de campaña. 
O candidato do BNG, Xosé Ma
nuel Beiras, afirma dos inqu_éritos 
que lle dan maioria absoluta ao 
PP que son "estudos orientados 
coa finalidade de que todas as 

persoas que están tartas do PP e 
pensan en cambiar o voto, renún
cien". Beiras empraza "aos indeci
sos, aos que están fartos do PP, 
para que perciban que é unha po
sibilidade histórica para o cámbio". 

No PP, porén, valoran como posi
tivos os inquéritos que lles dan 
maioria absoluta, como non podia 
ser doutro xeito. Ainda asi, tanto 
Fraga como Cuiña ou Palmou, 
apontan sempre ante os seus mi
litantes que "non está nada decidi
do". Os socialistas, pala sua par
te, agardando algun inquérito que 
os situe antes do BNG, poñen to
das as suas esperanzas no gran
de número de indecisos, arelando 

XAN CARBAUA 

que esteña aí a grande faltriqdeira 
dos votos que os poda situar co
mo segunda forza. Emílio Pérez 
Touriño afirma que confía ''plena
mente nos indecisos" e que o 
"cámbio non só é necesário, se
nón tamén posíbel, porque o pro
xecto de Fraga está acabado". 

Outros indicativos 

Se ollamos a campaña, poderia
mos apreciar alguns sinais que 
permitirían afirmar que a maioria 
do PP non está, nen moito me
nos, segura, segundo os mesmos 
populares, ou está descartada se
gundo nacionalistas e socialistas. 

Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

Fraga, por vez primeira na pre
campaña, téndelle a man ao 
PsdG-PSOE e oferécelle un 
pacto do governo, se non acada 
a maioria absoluta, para "impedir 
que governe Beiras". O secretá
rio xeral do PP, Javier Arenas, 
despois da reunión do Comité 
Ejecutivo Nacional celebrada o 1 
de Outubro en Compostela, rati
ficou este oferecemento. 

Oferta que foi interpretada desde 
o BNG como un "signo inequívo
co de que Fraga está convencido 
de perder as eleicións". No PSOE 
pensan máis ou menos o mes
mo, pero, ademais, consideran 
que esta chamada de Fraga é un 
intento en poñelos en dificulta
des. Polo tanto, rexeitan "total
mente a posibilidade de calquer 
acorde guvernamental con Fra
ga" e, Touriño, apelando á ironía, 
afirma que diálogo si, pero "can
do o PP estaña na oposición". 

Por se lles fai falta, Pita Varela, 
conselleiro en funcións da Presi
déncia, afirma que, de non exis
tir maioria absoluta "debe gover
nar a lista máis votada". 

Non é que os socialistas tampou
co queiran talar de acordos poste
leítorais co BNG. Fuxen diso can
to poden, afirmando que non que
ren "entreterse en cuestións que, 
nestes momentos, non están no 
proceso procedimental que deben 
estar". Pero, Pérez Touriño afirma 
por vez primeira esta semana (ver 
entrevista na páxina 5) que pacta
rá co BNG e, aclara, que non im
porta quen quede como segunda 
forza política 

Transporte eleitoral 

O PP pasou do chamamento de 
procurar "os votos até debaixo 
das pedras", que Fraga utiliza 
sempre en todas as campañas 
eleitorais a, na boca de Manuel 
Abeledo, presidente da Deputa
ció n de Pontevedra, explicitar 
esa recolleita tan dificultosa de 
sufráxios polo rural adiante. 

Despois de aclarar Fraga lribar
ne que os galegas gostan que 
lle pidan persoalmente os votos, 
Abeledo explicou o valor dos su
f ráxios perdidos polos lugares: 
"se hai 200 lugares nun concello 
e cinco persoas en cada un, son 
mil votos moi importantes". 

Abeledo déseñou a fórmula para 
arrecadar ese votos para o PP: 
''ternos unhas estrutura eleitoral 
montada para que non se perda 

. nen un voto. Hai que ir buscar á 
xente e ter o transporte preparado. 
Se non está montado xa, hai que 
montalo en todos os municípios, 
parróqLiias e aldeas". Ademais, 
Abeledo pediulle aos alcaldes que 
fosen eles os que pedisen o voto 
casa por casa e, se non dan che
gado a todos os lugares que "vaia 
o concelleiro de obras". 

Dous dias despois, Xesus Pal
mou, tentou barrer as palabras 
de Abeledo. Ainda que o presi
dente da Deputación ponteve
dresa afirmara que o que propo
ñ i a era "perfectamente legal", 
Palmou asegurou que "non 
montaremos, por suposto, nen
gunha rede de transporte". 

Desde o BNG e desde o PSOE 
poñen de manifesto que, o uni
co que fixo Abeledo foi explicitar 
o que xa viñan realizando o PP 
eleición tras eleición. O próprio 
Abeledo puxo de manifesto que 
esta rede foi o que lle permitiu 
ao PP nas últimas eleicións "sa
car 1.000 votos máis no conce
llo de Pontevedra". 

Os nacionalistas declaran que 
"levamos moitos anos denuncian
do o carrexo ilegal de votantes, 
tanto nas xuntas eleitorais coma 
nos xulgados sen que ainda se 
puxese remédio". 

Segundo denunciou A Nosa Te
rra hai catre anos, o PP ten unha 
estrutura eleitoral montada por 
concellos onde a cada un dos 
axentes eleitorais se lles asigna 
un número de eleitores aos que 
teñen que levar a votar. No cen
so eleitoral que se lle entrega 
aos carretadores aparecen os 
abstencionistas das últimas elei
cións, pedíndolles -que fagan es
pecial fincapé en que exerzan o 
sufráxío. Eses axentes non perci
birán as 10.000 pesetas se non 
son capaces de cumplir os obxe
tivos, segundo explicaron algun
has destas persoas de Lugo a 
esta redacción. 

"Mentres o voto non se mete na 
turna non vale nada", afirma a 
cotio Fraga. Os demais líderes 
políticos está de acorde. E a 
única mensaxe na que coinci
den todos.• 

Falta liberdade 
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En 1997 só unha sondaxe· adiantou que o BNG lideraría a oposición 

Acertan co resultado os inquéritos? 
En todas as eleicións acadan 
especial protagonismo os in
quéritos que poden publicar os 
·diferentes meios de comunica
ción até unha semana antes da 
cita coas urnas. Desta volta 
auguran para PP, BNG e 
PSOE uns resultados seme
llantes aos dos pasados comí
cios. Pero, en que medida son 
fiábeis estas predicións? Visi
tamos a hemeroteca para co
ñecer o seu grau de acerto nas 
convocatórias de 1993 e 1997. 

Só o inquérito de Sondaxe en 
1997 adiantou como posibilida
de que o BNG se convertiría, 
despois da cita da cidadania 
coas urnas, na ·segunda forza 
política do país. Mália situalo 
como líder da oposición, a seis 
dias das eleicións, só lle outor
gaba un deputado de diferén
cia co PSOE. Era a última en
trega dun sondeo diário. publi
cado durante 16 dias -desde o 
26 de Setembro- por La Voz 
de Galicia e protagonizado pe
la loita entre o BNG e o PSOE 
pala segunda posición. Men
tres, o PP osr:ilaba entre os 39 
e 42 deputados. As outras pre
visións preeleitorais coincidiron 
en que o PP ia acadar a maio
ria absoluta, pero tampouco 
adiantaron que o PSOE, en co
alición con Esquerda de Gali
cia e Os Verdes, perderia catre 
deputados. O dia 19 de Outu
bro, e sen o escrutínio da emi
gración, o PP acadaba 41, o 
BNG f9 e o PSOE 15 escanos. 

Tampouco conseguiron os in
quéritos restar protagonismo a 
noite eleitoral do 1993. Nas elei
cións autonómicas celebradas o 
dia 13 de Outubro e sen que se 
tivera feito unha previsión igual, 
o BNG superaba o teito insinua
do palas sondaxes máis arrisca
das e pasaba de 5 a 13 deputa
dos, o PP de 38 a 43 e o PSOE 
sofria o seu priineiro descalabro 
eleitoral ao perder nove deputa
dos e quedar con 19 dos 28 es- · 
canos que ocupaba no Parla
mento galega hai oito anos. Era 
a formación nacionalista a que 
experimentaba un maior aseen-

so despois do zapatazo de Bei
ras, que durante a campaña ad
vertia "o Bloque subirá como un 
foguete e cambiará o rumo des
te país", cando a maioria dos in
quéritos só daban por seguro 
que acadaria entre catre e sete 
deputados. 

Daquela, o 70% de votantes 
do PSOE e do BNG declará
banse a favor do pacto. Du
rante ª ' campaña eleitoral pos
terior o candidato do BNG, Xo
sé Manuel Beiras insistiu na 
necesidade de que se produci
se un pacto para derrotar o 

Autonómicas 1993 

pp BNG 

Sondaxe 40 12 
Gallup 42 9 

Resultados 43 . 13 

Autonómicas 1997 

Vox Pública (Tlempo) 
Análisis de Coyuntura (PSOE) 
Demoscopia (El País) 
Sigma Dos (El Mundo) 
Opina (La Vanguardia) 
Eco Consulting (Faro de Vigo) 

PP. Pola contra Abel Caballe
ro, cabeceira de lista dos so
cialistas, adicou os seus esfor
zos a aclarar que podía ver a 
Beiras na Cámara pero que só 
el seria presidente "cos votos 
dos nacionalistas e sen pactar 
previamente nada". Catro anos 
antes, nunha campaña na que 
se viviu o ultimo debate eleito
ral entre candidatos, o cele
brado en Antena 3 entre Anto
lin Sé.nchez Presedo (PSOE) e 
Manuel Fraga (PP), o BNG xa 
se convertira na segunda forza 
política en Vigo, Santiago, Ou
rense e Pontevedra. • 

PSOE EU/EG CG 

21 2 2 
22 2 o 
19 o o 

pp BNG PSOE 

40/44 15/17 16/19 
37/38 13/14 23125 
41/42 16/18 16/18 
40/42 15/18 16/19 
39/40 14/15 21/22 
40/42 16/18 16/18 

Tecnopress (El Correo Gallego) 40/41 17 17/18 
Sondaxe (Voz I Tele 5) 41/42 18/17 16117 

Resultados 42 18 15 

Evolución Resultados 

Ano pp BNG PSOE 

1989 38 5 28 
1993 43 13 19 
1997 42 18 15 . 
lnquérito Sondaxe 2001 

40/41 19 15/16 

Fraga lribarne non só se nega a debater co resto dos 
candidatos na campaña eleitoral, impensábel en 
calquer país con tradición democrática, senón que 
teima en non dialogar coa sociedade, combatendo 
calquer mensaxe discordante, non polo contido, 
senón polo mesmo feito de ser emitido. 

En campaña eleitoral, as críticas que se podan realizar 
contra un candidato ou contra un partido sempre serág 
observadas baixo o lucerio do interese imediato, que 
deforma ao agrandar a sua repercusión social. 
Observadas á luz da regueifa de mensaxes, sirve, ao 
mesmo tempo, para caricaturizalas e descalificalas 
polos que se consideran blancos desas crfücas. 

adormecedores da conciéncia colectiva e arietes contra 
as voces discordantes. E canda. a maioria dos médios 
privados teñen a desgrácia de ter que someterse, en 
maior ou menor grado, aos ditados do partido 
governante por mor da dependéncia orzamentária do 
diñeiro oficial, quedando os demáis como voces 
solitárias e perdidas, que desafinan no concerto 
mediático dirixido con batuta experta por Pérez Varela. 

xustificación. Pero as reacións de Fraga lribame diante 
todo aquel que lle leva a contrária son mostra feaciente 
de que non existe unha verdadeira libertada democrática. 

Que un presidente do Govemo ningunee a unha 
institución coma o Coléxio de Xomalistas por cumprir a 
sua función, cando foi criado por lei durante o seu 
mandato, non só dá mostras do talante co que encaixa as 
críticas, senón da visión que ten desta profisión e destes 
profesionais. Atraveriase a facelo co Coléxio de Notários? 

Non é fácil criticar a unha organización coma o PP, 
que non só afonda as suas raiceiras no franquismo, 
senón que leva 12 anos governando con maioria 
absoluta e que, confundindo partido con institucións, 
se foi apropriando cada vez máis de parcelas da 
sociedade civil. Non é fácil situar na diana das críticas 
a un presidente, coma Fraga, que conta cun amplo 
apoio popular. Porque a mensaxe non só ten a 

· probabilidade de ser rexeitada, incomprendida, senón 
· que chegará desvirtuada á maioria da povoación. 

A crítica é máis difícil cando os meios públicos están 
totalmente controlados polo poder político e usados non 
só como voceiros da propaganda oficial, senón romo 

A situación complicase cando a tradición democrática 
é ainda moi feble, cando a campaña de procurar 
consensos ficticios e estómagos agradecidos é un dos 
eixos da política guvernamental, entroncando con 
métodos e posturas de tempos qu~ debian estar xa 
conxugados en pretérito perfecto. E máis penosa esa 
función de voz que clama, pero non ecoa, no ermo 
dunha cultura sen normalizar e nunha sociedade na 
que se instalou a percepción que só as subvencións 
permiten vivir e avanzar. 

Por isa son de loubar as voces singulares e colectivas 
que se alzan denunciando a falta de libertades, a 

-necesidade dun cámbio nunha Galiza que está 
ancorada en métodos, e11 metas. As voces que se 

· arriscan a denunciar que se está a cometer o piar 
crime posíbel: matando a esperanza dos cidadáns. 

Puderan SE!mellar estas palabras moi duras: Hai quen 
seguramente cavilaria que as críticas non tañen plena 

Cando un preside'nte, ante as críticas ·dun escritor 
como Suso de Toro, contesta con insultos e tentando 
linchalo tanto persoal coma prcfisionalmente, dá 
mostras de que a libertada que existe é gañada tan a 
pulso coma en anteriores etapas. · 

Cando ante un manlfesto de intelectuais críticos, non 
só se trata de füarlle lexitimidade ás suas posicións, 
afirmando que a maioria deles receben axudas da 
administración ª' ch1amándolles "estómagos 
desagradecidos~\ s,enón que se descalifica o feito de 
pronunciarse pubil1icamente, coma se non fose un 
dereito.· .. Cando todo isto. e moito máis, ocorre, é 
mostra palpábeil que as críticas son tan necesárias 
coma certeiras. Coa sua actitude despótica, Fraga, 
máis unha vez, puxo as causas no seu lugar: a 
libertada conquístase en contra sua ou non existe.• 
. A N0SA TERRA -
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Emilio Pérez Touriño 
'Non duvido da_posibilidade 

de entendemento entre o PSOE e" 
o BNG, quede quen quede antes' 

-0- AFONSO EIRÉ 

Por primeira vez, Emílio Pérez Touriño recoñece 
abertamente a posibilidade dun acorde co BNG e 
fáino afirmando que non importa cal das duas for

zas seña a máis votada para que se produza o 
pacto de governo. Ademais, nesta entrevista repa

sa alguns dos temas máis controvertidos do seu 
programa e do que pode ser a futura acción de go
verno, como a normalización lingüística, a agricul

tura, pesca, cultura ou as enerxias limpas. 

Hai catro anos, o candidato 
socialista Abel Caballero non 
aclarou a sua postura a res
peito do nacionalismo e só 
repetia que el queria gañar e 
que non contemplaba outra 
posibilidade. Semella que os 
resultados non lle foron moi 
propícios con esa táctica. En 
que se diferéncia a sua pos
tura da mantida daquela polo 
seu compañeiro? 

Ainda que me gosta a história 
para aprender dos erros pasa
dos, non teño a cabeza para 
ollar cara atrás. Gesto máis de 
pensar na responsabilidade pre
sente e futura. Revélome fronte 
ao intento permanente da direi
ta de estar un dia e outro demo
nizando ao nacionalismo, tra
tando de apropriarse da idea de 
España, da bandeira e dos va
lores colectivos. O nacionalismo 
democrático é unha compoñen
te estratéxica da evolución de 
Galiza e do progreso do país. 

Ademais do PP, na Galiza hai 
duas forzas: unha que se move 
no que é o campo nacionalista 
e outra no que se chama socia
lismo, socialdemocrácia ou so
cialismo democrático. Estas 
duas forzas ternos que enten
dernos necesariamente e coo
perar. Non para acabar con nin
guén, senón para sacar adiante 
unha Galiza millar. 

tenllo que aforrar Galiza a un 
partido no governo. O PP debe 
resolver os seus problemas na 
oposición. Os demais partidos 
ternos que dar unha resposta 
positiva e asumir as responsabi
lidades que nos dean os cida
dáns o 21 de Outubro. 

Analisados os programas do 
BNG e do PSOE, e sen outros 
apriorismos, é posíbel casa
los para governar xuntos? 

Máis que un problema de pro
gramas é un problema de fon
do. A atitude ante España, ante 
Europa, é diferente. Hai dife
réncias entre ambos partidos. 

Pero serán unhas diferéncias 
semellantes ás que existen en 
Mallorca ou Aragón, onde go
vernan cos nacionalistas, ou 
en Catalunya onde concorren 
ao Senado con ERC, ou as 
que tiveron no governo basco 
co PNV. Cando se governa o 
que se necesita é po1i'se de 
acordo no programa a levar a 
cabo, ou polo menos eso é o 
que teñen afirmado vost.edes 
a nivel de Estado. 

Que se me entenda. Non vexo 
nengunha dificuldade insalvá
bel para governar conxunta
mente co BNG. Pero, polo mé
dio, ten que estar a vontade 
dos cidadáns. Díxeno cando 
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foiron as ellefoións municipais. 
Os cidadáns teñen que decidir 
se queren segu ir aturando o 
dec!live de Fraga ou queren un 

cámbio. E, logo, derivadamen
te, se a responsabilidade á 
fronte do cámbio lla dan aos 
nacionalistas ou aos socialis-
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tas/galeguistas. Pero non duvi
do en nengun caso da posibill
d ade de entendiento entre o 
BNG e o PSOE.+ 

Loxicamente tamén ternos que 
competir. Eu non son naciona
lista e non irnos ocultar as dife
réncias, sobre todo nunha 
campaña onde non se deb~ 
andar con ambigüidades. E 
preciso que os cidadáns perce
ban con claridade que hai pro
xectos diferentes e xeitos de 
ollar diversos. 

'Farei que se cumpra e Lei de Normalización Lingüística, sen excepcións' 

Pero os cidadáns tamén teñen 
que ter claro que, para min, 
existe unha prioridade clara: 
construir un proxecto político de 
progreso, que chegou o final do 
PP e do ciclo político de Manuel 
Fraga. Irnos asistir, estamos xa 
ollando, unha auténtica guerra 
fraticida dentro do PP. Con do
sieres filtrados, liortas, denún
cias que saen das próprias filei
ras do PP a carón da sucesión 
de Manuel Fraga. Ese calvário 

En cultura propón a criación 
dun Instituto de Cooperación 
Cultural Rosalia de Castro. Ca
les serian as suas funcións? 

Foi unha reflexión que fixen cos 
emigrantes e que rematei por 
incorporar ao programa. Galiza 
ten a rede de identidade e lín
gua máis potente que poda de
becer comunidade algunha. Te
rnos o idioma próprio, o galega, 
e outro idioma compartido, o 
castelán. Ternos internet, que 
posibilita o intercámbio. Ternos 
que apostar forte na expansión 
e defensa da noso sector cultu
ral, sobre todo da indústria au
diovisual. 

E o Instituto ... 

Se o Cervantes funciona a nível 
do Estado, porque Galiza non 
pode ter o seu próprio? Non para 
enfrontalos, senón para comple
mentalos. Un instrumento de de
fensa e propagación da nosa 
preséncia cultural como povo. E 
non só através da nosa comuni
dade galega no exterior, ainda 
que esta ten que ser un elemen
to de. primeira fila. 

A respeito da língua, dase a 
paradoxa que os seus antece
sores, Presedo e Caballero, re
nunciaban ao noso idioma 
cando chegaban as eleicións. 

Alcaldes como Francisco Váz
quez, cuxa postura é coñecida, 
pero outros referentes coma 
Carlos Príncipe, empregan ca
se unicamente o español. Moi
tos outros dirixentes socialis
tas tamén escriben a cotio 
neste idioma ... De verdade 
vostede pensa que o galego e 
o español están en igualdade 
de condicións como preconi
zan alguns membros destaca
dos do seu partido? 

Téñoo moi claro. Na Galiza fixe
mos un acorde que permitíu que 
a língua non fose un cenário de 
-combate nen de confrontación. 
Sacamos adiante unha Lei de 

Normalización Lingüística que 
poténcia o uso do galega. Pero 
o problema non está aí, senón 
na vontade política e no com
promiso. O proxecto que pre
tendo pór en marcha desde a 
presidéncia de Galiza inclue un
ha defensa activa, belixerante e 
permanente da nosa lfngua, 
que é o elemento principal da 
nasa cultura e da nosa identida
de. Pero non se pode defender 
o galego desde a intoleráncia 
ou desde a imposición. Aqui 
non existe unha confrontación 
violenta co español. Desde os 
poderes públicos e desde as 
institucións é preciso ter unha 
posición tolerante e aberta na li-



ESTA SEMANA 
4 DE OUTUBRO DE 2001 ANOSATERRA 

'A Europa na que gosto estar é a deis cidades' 
Tense afirmado, mesmo desde 
o PSOE, que o sector pesquei
ro galego está sobredimensio
nado e por iso ten os proble
mas que ten. 

Esa é unha falsa ecuación. A fro
ta galega ten feito un estarzo de 
redución impresionante, tanto en 
barcos coma en emprego. Non se 
lle pode pedir máis nen ese é o 
camiño. O camiño está no mapa 
de usos do litoral, na ordenación 
da baixura, na preservación dos 
recursos, na comercialización. Aí 
é onde se negou a actuar o PP. 
No cenário internacional, perde
mos a capacidade de iniciativa e 
abandonamos totalmente a de
fensa dos nasos intereses. 

No seu programa propoñen, en 
Agricultura, constituir un nú
cleo de 70.000 explotaclóns vlá
beis. O PP sitúao só en 10.000 
menos. Que diferéncia existen 
entre ambas propostas? 

Non é un problema cuantitativo. A 
política do PP pasou por ter expul
sado do campo a máis de 220.000 
agricultores e gandeiros nos últi
mos dez anos, por non darlle nen
gunha espectativa e esperanza. 
Unha política que cheogu ao 
esperpento na xestión da crise das 
vacas tolas. Nós _apostamos por 
mobilizar a terra. E posibel consti
tuir unha base sólida, competitiva e 
razonábel de explotacións rendí
beis e que podan facilitarlle aos 
gandeiros levar unha vida digna. 
Setenta mil é unha cHra orientativa. 

É preciso aumentar a base física 
das explotacións como fixeron en 
toda Europa. Para iso hai que 
mobilizar a terra improdutiva. Nós 
non só apostamos pala caneen-

tración, senón por un fondo públi
co de terras que facilite ese pro
ceso. Asimesmo estamos a pral 
dunha lei de arrendamentos que 
incentive a transmisión das terras 
e un recámbio xeneracional do 
campo. Apostamos pala preser
vación e o coidado do monte e 
porque nunca máis exista un Go
verno que teña un conselleiro 
(Medio Ambiente) que diga que 
isto é unha "auténtica tontería" 
porque a única política é a da per
secución do incendiário. 

A respeito da cuota láctea, cal é 
a sua posición ao dia de hoxe? 

Ternos que ser capaces de millo
rar a posición no reparto de cuota 
a n ível de España. Non podemos 
frenar o proceso de consolida
ción do naso sector lácteo. Nun
ca tiven a idea de que Europa fo
se o naso inimigo. Cando entra
mos na UE metémonos nunha 
política das máis protectoras do 
mundo rural. Outra causa é que 
primen outras agriculturas e ou
tros intereses e nós non soubera
mos defender ben os próprios. 

Pero ternos que traballar tamén 
na xeneración de indústrias de 
transformación. O máis estrepito
so fracaso do Governo Fraga foi 
o abandono, a derrota, de facer 
un grupo galega de transforma
ción láctea. Foi a mostra palpá
bel da sua incapacidade. 

Estase a talar moito das novas 
enerxias. Cal é a sua postura 
sobre as minicentrais e os par
que eólicos? 

Unha causa é favorecer intereses 
empresariais a pau seco e outra a 
utHización razonábe! e programa-

da das enerxias alternativas. Aqui 
están a se·r un grande negócio 
duns poucos e este non é o xeito 
de preservar os intereses xerais 
dun país. Necesítase unha reor
denación e un impulso das ener
xias limpas, ademais do problema 
de fondo de SoGAMA, pois é preci
so abandonar a incineración. 

A respeito da ordenación terri
torial, o PSOE non é moi favo
rábel do recoñecimento da pa
rróquia ... 

Estou profundamente convencido 
que o poder político está demo
craticamente nos cidadáns, polo 
que debemos atapar fórmulas 
que permitan escalonar e delega
lo. Hai un nível máis próximo e 
imediato que é o da cidade, o mu
nicipal, o da vila. Ali hai servícios 
elementais dos que depende a 
calidade democrática e a partici
pación viciñal e o sentemento de 
identidade local. Hai problemas 
que só se poden resolver a ese 
nível, pero necesítanse compe
téncias. E un dos grandes temas 
que ternos pendentes en España. 
O ámbito autonómico tamén é de
cisivo porque permite sumar os 
esforzos dos municípios, supera
los nunha dirección máis ampla. 
Lago está o ámbito de España e 
o europeu. O desafio é atapar a 
articulación entre todas esas can
les. Outras fórmulas correspon
den máis a unha sociedade rural, 
que ven de atrás. A evolución de 
Europa vai no camiño de poten
ciar o papel das cidades. A Euro
pa na que gasto estar ten que ser 
cada vez máis unha Europa dos 
cidadáns, polo tanto, das cidades. 
Sen que iso queira dicer que te
ñen que desaparecer as frontei
ras ou o Estado.• 

'O meu proxecto é socialdemócrata e galeguista' 
Como definiria o proxecto 
que lle apresenta aos gale
gos nestas eleiclóns? 

Este país ten moito cepticismo 
produto de anos e anos de go
vernos de direitas en todos os 
terreos. Por iso trato de realizar 
unha chamada ao orgullo e á 
ambición dos galegas. A pri:
meira condición é acadar a au
toestima do povo .. Góstame· fa-
1 ar da Galiza emprendedora, 
que non é a dos empresários, 
senón moito máis ampla. Unhai 
sociedade civil que se respon
sabilice en sacar isto adiantie. 

A ordenación territoriial do país 
de xeito equilibrado, parar o de
clive demográfico e a incapaci
dade para xerar emprego da 
xente moza. A aposta polo co
ñecimento, pela anovación, po
la educación, que é o grande 
instrumento da igualdade ... O 
exercíoio de r1ealizar o autogo
uerlílo pois ternos máis untia fal
ta de ca,pacidadie que caréncia 
de· ieompe.méncias .. Pero, sobre 
tQdo,, da~l ~te a pa~abra á socie
dade· diviul que está amordaza
da. tu~elooa pm un poder políti
co autoritálnüo. ·• 

Poderia dicer que é socialista, so
cialdemócrata é galeguista. Pero 
o problema está no contido que 
se lle dea a esa definición. A min 
o que me ilusiona é que Galiza 
ten grandes posibilidades e que, 
se a movemos na dirección co
rrecta as forzas progresistas, os 
grandes proxectos e a moderni
zación do país pode ser un feíto. 

Asi de sinxelo? 
Que é o que propón sacar 
adiante? 

ña de que o galega seña unha 
língua amada e utilizada. 

As Hnguas que conviven nun 
mesmo território están sempre 
en confrontación. O PP tamén 
tala da non imposición e da to
leráncia e esta postura lévaos 
a non aplicar a Lei de Normali
zación Lingüística en moitos 
aspectos, entre eles no ensino 
ou na toponimia. Velái o caso 
da.Coruña. 

O problema non está na lei. Hai 
que facer que se cumpra, sen 
excepcións. Pero hai que facer 
un traballo de convicción e ta
mén de enerxia para que se tra
balle na liña que marca a nor
malización lingüística e non na 
contrária. O PSOE é un partido 
plural onde poden existir sensi-

bilidades, compromisos e xeitos 
de ver o mundo dif·erentes. Ta
mén ternos casos positivos a 
pral da normalización no noso 
partido, coma Redondela, San
tiago ou Lugo ... O meu compro
miso coa normalización lingüísti
ca está claro. 

Vense de apresentar unha pro
posta de consenso normativo 
na Académia. Cal é a sua pos
tu~a a este respeito? 

Hai que ser moi coidadosos. To
do o que contribua a que non se 
eren problemas, que non se xere 
controvérsia na utilización e se 
confunda á cidadania é positivo. 

Para os meios de comunica
ción públicos propón a cria
ción dun Instituto independen-

te que os rixa. Pode expncar 
esta fórmula? 

Estamos a tocar un dos gran
des temas do cámbio polftico 
do país. Do que é a liberdade, 
a plUralidade nunha sociedade 
democrática. Se tes a posibili
dade de governar, a apeténcia 
de control dos meios é imensa. 
Por iso dígoo agora, poñendo a 
venda antes que a ferida: o mo
delo é o da BBC inglesa ou o 
da TV pública a lemana, onde · 1 
está garantida plenamente a 
obxe9tividade. e a independén
cia. E o que demanda Lmha so
ciedade moderna, tolerante e 
pluraL O meu compromiso é ir 
a unha axénci1 a pública inde
pendente, que garaJnta a infor
mación , como ben comun, 
transparente e plluraL • 
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Mensaxes forza da precampaña eleitoral 

Cada quen 
• coa sua te1ma 

"Feitos", proclama o Partido Po
pular como a sua grande baza 
eleitoral. "Qué feitos?, se non fi
xeron nada que o tempo non re
solvese por si mesmo'', contes
tan desde o BNG. "Puderon fa
cer algo, pero agora xa non son 
capaces de facer nada", repli
can desde o PSdG-PSOE. So
cialistas e nacionalistas pide un 
cámbio. Desde as filas popula
res sosteñen que é millar o co
ñecido que o por coñecer. Estas 
son as grandes liñas da pre
campaña eleitoral. 

Francisco Franco tiña unha gran
de mesa de despacho de madei
ra de caoba. Nela habia dous 
grandes montóns de papeis. Ao 
lado esquerdo, unha pila de ex
pedientes ca título "asuntos por 
resolver". Ao lado 

darse canta que só un cámbio é 
capaz de garantir o seu futuro". 

_Fraga como garantia 

Para o PP, Fraga é a garantia 
de que Galiza siga cambiando, 
medrando. Cúmprenlle vinte li
bros á dereita para relatar todo 
o que fixeron nestes doce anos. 
E todo o que se tixo foi grácias 
á providéncia do presidente. Asi 
que, a mensaxe aos eleitores é: 
ou Fraga ou o caos. 

Un caos que ven representado 
polo nacionalismo. "O BNG non 
debe governar". Esta foi a pre
misa que Fraga empregou para 
explicar a razón pala que se vol
taba a apresentar como candi
dato. E está é a mensaxe que 

lanza dia a dia. 
dereito, amonto
nábanse moi or
denadiños, alguns 
expedientes me
nos baixo o epí
grafe de "asuntos 
que o tempo re
solveu". Franco, 
de cando en vez, 
collia e pasaba un 
papel do lado es
querdo para o de
re i to. Ese era o 
seu xeito de go
vernar_ 

Beiras arremete 
contra Fraga, 
pero nega 

Porque o BNG 
"nunca fixo nada" 
e Beiras "nen se
quer foi concelleí
ro". Así que, para 
governar, os de 
sempre , po1is 
ademais "os do 
'Bloque son unha 
secta".. Os popu
lares que veñe11 
de Madrid tamé11 
repiten a mesma 
cantilena: "o BNG 
non debe de ter 
r1esponsabi 1 i:dade 

as dif eréncias 
sociolóxicas 
entre os votantes 
doPPe 
os do BNG. 

Ou polo menos 
asi o explica Xosé 
Manue l Bei ras , 
re latando unha 
faladoria que co
rr~a d1uante o 
franquismo. Para 
Beiras, Fraga segue a mesma 
trécola guvernamerntal que o seu 
mestre. "Por que?", perg1untouse 
Beiras en Chantada. Contestou 
a pergunta con outra. intenoga
ción retórica: "Díganme voste
des que acción de governo reali
zou Fraga nestes doce anos que 
non teria fieito calquera 01L1t ro 
preside11te" .. 

Antes de ter tempo a contestar, 
u11h a voz do púb lico xa se 
adia:ntou: "nengunha, só cum
pria que estivéramos como hai 
doce anos, ouh". A Beiras foillle 
fácil explicar despois que "as re
alizacións das que se gaba Fra
ga, autovías , tr·en, tie ll efo111 ia, 
hospitais'. .. , non só ainda non 
están rematadas,, senóin que· so
mos os últimos dio Estadio en 
aceder a e las". Para Beirns,, 1q1:.m 
resumiu a política de IFmga na 
frase, "am.mciar e dioer que se 
inaugurou", até o piar ditador do 
mundo fai estradas ou hospitais. 

Beiras arremete contra Fraga, 
pero non contra os votantes do 
PP. Nega as diferéncias socioló
xicas entre os votantes do P P e 
os do BNG. Pergúntase, así, "que 
diferéncia hai entre un votante do 
PP que ten doce vacas e outro 
seu veciño que vota ao BNG e 
que ten o mesmo gando e a mes
ma terra". A contestac1ió:n de Be i
rasé que o segundo1 a;posta pollo' 
futuro, como ú1rnica d ife·réncia. 
Beiras até "comprende" 1q¡ue· 111101s 
prime i1ros anos hoube.se mo:ita 
xe11te qu:e vota.se .a IF1wage perr
sando, 1que podia. re.sGDiller oorus1as .• 
"Pero agora"', afümmJ,, ''iteiñie.111 ·t111ue 

de igovemo por
que· é nacionalis
ta", arnng:ou ia
vier Arenas.. 

Desde o PI? non 
só tientan espan

tar o trasvase de ~otos. cara o 
BNG, senón tamén meterllle· me
co ao sector mái.s españoliista 
·~os votantes socialistas que se 
mos1ran renuentes a que o sHu 
pairttdo se in~eg re nun g overno 
cos naci1onal istas. Asi, inoiden 
unha e outra ve2:, en que o ¡pacc
to entre nadonalliistas e· socialisr 
tas é urn feíto., ao tempo 1que tra
tan de demonizar ao IBNG 1J1esu
citando 01.dra vez a pantasma 
de· Euskadi1 e afirmando que nol'lll 
ten programa. 

Un cámbio necesário 

Pérez Touriño proclama que· '"o 
cámbio non só é necesáño,, s·e
nón posíbel". Considera 1q~ie "os 
proxectos do PP e de Fraga ·esr 
tán totalmente esgotados,, polfü
ca e vUallmente",, ainda que mco
ñece que, ao princípio, a pollítica 
dos governos Fraga tivo e1lemen
tos positivos, como o de criar un
ha autoestima entre os galegos 
e posicionarse no Estado. 

Para o PSdG-PSOE, un g1ove:r
no do PP nos pr6ximois icatro 
anos, levaria a ~nestabmdade 
porque esta~ia ime11"so nu1111ha ba
talla f:Mda sucesióf111 die1soo~da111d0i 
a pontic:a de x1estiión. Para. Touri
flo ,, 'lé· ¡p·r1ec~s10i 1que 01 IPIP ~esi:;i1ll1.i1a 
os se.1us ¡p1mlb~J1emas iintem11J1s na 
op1os1iid 1ó111r1i''•. O lliide·r soc1ia:~isla, á 
im~e d 1e Zia,p1ate1ro1, ap1~e:slléntas,e 
ooma· i01 '"cá.mlbio lranquiil1(11"':. 

Estas mens,axies sie~áilíl,, ,á. taita 
de · in,ers¡p1eiradJ,os sobresa~IG1s. as 
q¡·u·e s1obraniare1en a ·campaña nos 
prótXffim,os. 1q¡L11inoe· di as.• 
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Mariano Abalo.{FPG) 
'Non hai posibilidade real de cámbio' 

_.H. VIXANDE 

Máis preocupada por empregar a contenda eleitoral como parte 
da loita pola liberación nacional e social de Galiza que polos 

réditos eleitorais que conquira, a Frente Popular Galega 
apreséntase a estes comícios liderada polo escritor Xosé Luís 

Méndez Ferrin e o dirixente da organización, Mariano Abalo. 
Nesta entrevista, este último explica a posición desta frente. 

A organización que vosté diri
xe apreséntase ·nas catro cir
cunscripzóns, ten candidato á 
Presidéncia? · 

Habitualmente non xogamos 
con esa figura, ainda que tal 
vez o escritor Méndez Ferrin 
sexa o referente e nese sentido 
o máis parecido ao candidato á 
Presidéncia. El encabeza a 
candidatura en Ourense, Xan 
Carballo na Coruña, Xosé Ma
nuel López Bouzo en Lugo e eu 
en Pontevedra. 

De todos xeitos a autonomia 
non é algo no que crean como 
para falar en termos de Presi
déncia. 

Cuestionamos o actual marco 
constitucional e autonómico, 
ainda que nos apresentamos 
porque consideramos que o 
plano eleitoral forma parte do 
combate político, nese sentido 
calquer escusa é boa para loi
tar pola liberación nacional e 
social da Galiza. 

Sen embargo, hai outras for
zas independentistas que non 
se apresentan. 

Hainas. Nós-Unidade Popular 
non concorre a estas eleicións 
por un apoio encuberto á can
d id atura do BNG. Parte da 
sua base eleitoral vota ao 
BNG cando se dá unha situa
ción como esa. 

lnsinua que talvez esa for-

mación sexa un apéndi·ce do 
Bloque? 

Sobre esa forza non ternos máis 
que dicer. 

Cal é a si/a meta nas elei
cións? 

Agardamos que continue o 
avance da esquerda indepen
dentista como referente, que 
vaia consolidándose. Non en
tramos tanto na especulación 
sobre o resultado, sobretodo 
porque as circunstáncias favo
recen á direita de forma desca
rada. O PP até emprega os 
atentados nos Estados Unidos 
para tirar deles rendimento elei
toraL Non se pode f alar de éxito 
eleitoral tanto como de ir aca
dando unha toma de conscién
cia por parte da clase traballa
dora para que adquira unha ati
tude crítica e organizativa. 

Quer dicer que non agardan 
bons resultados? 

Está claro que non hai avan
ces. Rexístase un retroceso 
das condicións de vida dos tra.,. 
bailadores e dos direitos labo
rais, en parte como consecuén~ 
cia do entreguismo dalguns 
sindicatos vendidos ao sistema 
e polo sometimento dos parti
dos ao réxime actual, por iso é 
necesário retormar a conscién
cia obreira e nacional. 

Pero haberá tamén outras 
metas?· 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

Naturalmente, unha meta que 
indica a cualidade de persoa de 
todo aquel que se considere de
mócrata, nacionalista e de es
querdas é que desapareza Fra
ga como figura política, a morte 
política de Fraga. lsto seria po
sitivo, como tamén o seria o seu 
procesamento político e legal. 
Ninguén poderia imaxinar que 
un ministro de Mussolini ou de 
Hitler continuase en activo. 

Pero para iso é preciso que 
non se divida o voto e a FPG 
pode restar sufráxios ao Blo
que. 

Ao BNG interésalle que exista 
unha forza independentista e de 
esquerdas, cualificada como ra
dical, para confrontarse a ela e 
gañar o voto socialdemócrata e 
sobretodo de centro. No que 
atinxe á división de voto, tamén 
resposta ás distintas opcións de 

clase, pero se houbese unha · 
posibilidade real de cámbio, non 
estaríamos talando desta con
frontación. 

A que se reflre? 

Non se pode dicer que un go
verno do BNG e o PSOE vaia 
significar un cámbio e para iso 

- ternos o exemplo dos governos 
municipais como o de Vigo, o de 
Pontevedra ou o de Ferrol. O 
PSOE é un forte lastre e o BNG 
déixase arrastrar por el. 

De todos xeitos, a FPG for
mou un governo municipal en 
Cangas xunto a eses dous 
partidos. 

Formou, pero non fixo deixazón 
dos seus princípios políticos 
como o fixo o BNG, por exem
plo en Vigo, cando abandonou 
o laicismo e acudiu a un proce-

O candidato do PP. despreza o Coléxio de Xornalistas, criado_ por lei no Parlamento 

O Foro luzes ele Galiza 
chama a un acordo progresista para desbancar a Fraga 
"Aquí hai qué seguir sendo anti- las práticas pouco democráticas governo autonómico capitalice ro Xesus Pérez Varela arreme-
franquistas, esa é a realidade dos governantes de Galiza. todo o avance do país nestes úl- teron contra el e acusárono de 
que alguns esquecemos e que timos anos e converta a propa- lle pedir cartas á Xunta. Para 
estamos a pagar". Con esta con- O manifesto que fixo público o ganda en feítos reais. "A realida- Pérez Varela, De Toro foi sub-
tundéncia expresouse na publi- Foro Luzes de Galiza, "Galiza de de Galiza non se corresponde vencionado con 1 O millóns de 
cación electrónica Xornal.com, o na estación da esperanza" sa- coa imaxe idílica que transmite o pesetas para convocar unha 
escritor Suso de Toro, que vén lienta a arrogáncia do PP, que estado permanente de propa- xornadas literárias. O autor de-
de ser acusado por Manuel Fra- non funciona coma un partido ganda. O mérito dos avances co- fendeuse argüíndo que estas 
ga e Xesus Pérez Varela de re- político normal, senón coma se rrespóndelle á sociedade galega serviran para unir escritores de 
ceber cartos .públicos, por ser fose a representación do sentí- no seu conxunto e non pode ser diversa procedéncia dentro da 
subvencionadas unhas xornadas mento maioritário do país. "O patrimonializado por ninguén." Península e que os fundos foron 
literárias que coorganizou coa PP de Galiza cae unha e outra minguando de ano en ano até 
Universidade de Santiago. En vez na groseira tentación de se Do Foro Luzes de Galiza forman desapareceren, tal e como reco-
médio deste barullo, na que o concebir a si mesmo como a parte escritores como Manuel lle www. xornal.com. 
candidato do PP tamén se quer "maioria natural" e non supera a Rivas, Suso de Toro ou Miguel 

Os xornalistas, acusados levar por diante o Coléxio de conce'pción autoritária e mono- Anxo Fernán-Vello; artistas co-
Xornalistas, sae o manif~sto polística do poder encarnada no mo Ménchu Lamas ou Antón Pa-
"Galiza, na estación da esperan- seu cándidato Manuel Fraga." tiño; xornalistas como Xesus Fraga tamén criticou duramente 
za" do Foro Luzes de Galiza. González Gómez ou Ramón o Coléxio de Xornalistas. "lso 

O PP entrou en guerra cos intelec-
Segundo o manifesto, a tendén- Chao ou profisionais libarais, co- non representa a ninguén e non 
cia popular de dominar todos os mo lgnácio Casal ou Fidel Vida!. ten nengun fundamento", afir-

tuais e os xomalistas galegas só aspectos de Galiza é moi prexu- mou. Estas palabras foron con-
horas antes do início da campaña dicial. "Unha sociedade de direc- De Toro e a subvención testadas imediatamente polo 
eleitoral. As palabras do presiden- ción única gaña en conformismo próprio coléxio profisional, que 
te da Xunta e do seu conselleiro pero perde parte do seu encan- Lago de que o escritor Suso de considera moi ofensivo este dis-
de Cultura caeron coma lanzas de to, da sua grácia e diversidade." Toro puxese por escrito o seu curso para todos os xornalistas. 
lume sobre ambos os colectivos, desacordo coa política de Fra-
que se consideran agraviados po- Para este foro é ilexítimo que o ga, el mesmo e o seu consellei- A dirección do coléxio recordou 
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sión. A FPG, porén, chegou a 
rachar temporalmente o gover
no de Cangas por manter pos
turas inequívocas. 

Alternativa a Fraga 

E non consideraria en parte 
positivo un governo alternati
vo a Fraga? 

Consideraría tal, pero hai que 
facer referéncia aos governos 
municipais e o seu fracaso. Po
de apontarse unha política dis
tinta, pero iso provoca descon
fianza. Por outra lado, o actual 
marco constitucional non solu
ciona os problemas de Galiza e 
nese sentido o BNG hoxe é un
ha forza autonomista. 

Cando estima que comezou 
ese xiro do BNG? 

Foi un proceso gradual , pero o 
ponto de inflexión vén dado a 
raíz do asasinato de Moncho 
Reboiras, a partir dar foi consoli
dándose a aceitazón do marco 
constitucional , o achegamento 
ao empresariado e a aposta po
la desmobilización. 

Incide molto na crítica ao mar
co constitucional e autonómi
co, despois de vinte anos de 
autonomla, que valoración fal 
da mesma? 

Moi negativa, vese no desastre 
no terreo lingüístico e cultural e 
no sócio-laboral. Ternos ante 
nós unha grande sinistrabilidade 
laboral, precariedade, empresas 
de traballo temporal que baten 
con forza ... Hai que recuperar a 
denúncia da opresión colonial 
porque neste marco non se van 
producir avances. 

Entón, que alternativa cabe? 

Naturalmente ten que haber 
un governo, pero necesaria
mente ten que verse proxecta
do nun Estado galego de mo
delo republicano , no que a 
clase traballadora sexa prota
gonista, como maioria que é, 
através dunha carta social que 
permita mellorar as suas con
dicións de vida. • 

que agora mesmo canta con 
1.050 afiliados de todo o país e 
todos os médios de comunica-
ción, polo que o desprezo afécta-
lles a todos eles. "A ofensa diri-
xiuse contra un dos pontais do 
sistema democrático como depo-
sitário do direito de todos os ci-
dadáns á libre expresión." Na 
sua nota de repulsa, o coléxio 
lembra que foi o Parlamento 
quen, unanimemente, ratificou a 
criación deste organismo, polo 
que exixe a rectificación imediata 
das declaracións presidenciais. 

Ademais, o coléxio fíxose eco da 
solicitude de amparo do seu cole-
xiado Manuel Rico, xornalista da 
revista Interviú, lago das declara-
cións do conselleiro de Política 
Territorial, Xosé Guiña, nas que lle 
chamaba "piolloso" e "malnacido". 
"Recordámoslle ao señor conse-
lleiro cales son as canles habituais 
e léxicas para acudir cando se coi-
da que un xomalista atentou ·con-
tra a sua honórabilidade." • 
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Os afectados queren que se valore 
o impacto dos aterres pasados e futuros sobre o conxunto da Ria 

Alarma no litoral da Ria de Vigo ante o 
proxecto de rechear un millón de metros 
O povo da beira do mar de 
Vigo comprende que a con
versión da lámina de auga 
por sólo industrial ou de ser
vizos mediante continuos re
cheos, compromete a pesca 
e tamén a sua relación tradi
cional co médio marlflo, da 
que non é parte menor a per
cepción da palsaxe. A platafor
ma Cíes de defensa da Ria, for
mada por máls de cincuenta 
colectivos vlclf\als, correu un
ha marcha de protestou Do
mingo 30 para avisar que a Au
toridade Portuária quer reche
ar un millón de metros no mar. 

En duas horas, habitantes de 
T eis e Chapela en Vigo, Redon
del a, Cangas, Moaña, Redon
dela, Soutomaior, Vilaboa, Co
bres e Cangas, andaron sete 
quilómetros de estrada dende 
Rande deica o Concello de Re
dondela. A manifestación sinala 
un límite crítico nos aterramen
tos da ría, como expresan os 
cartaces: "Non máis recheo nen 
verquidos: salvemos a Ria", 
"Praia si, recheos non: defenda
mos a Ria" e outras que califica
ban de inadmisibel a progresión 
dos recheos. 

A marcha dende Rande, polos 
lugares de A Formiga, Monte 
Raso e Outide, estaba pensada 
coma a primeira declaración in
tegral en defensa de toda a bei
ra da ria e do mar de Vigo mes
mo. lsto significa que ainda que 
os intensivos recheos dos últi
mos trinta anos seguiran un pro
ceso de exposición públic e 
mesmo de estudo de impacto 
ambiental (a partir do 76), cada 
obra foi tratada separadamente 
e non pola sua repercusión no 
conxunto da Ria. 

A urxéncia dunha Leí de defen
sa das Rías, releada polo Parti
do Popular dende anos en clara 
defensa dos grupos de presión 
industriais e dos intereses millo
nários da criación de solo indus
trial a partir do mar, estaba no 
ánimo da manifestación. En tan
to non chega unha leí que de
fenda as rías como espazo natu
ral irrepetibel, o que se quer é 
un estudo de impacto xeral nas 
rias dos recheos existentes e 
planificados, dos verquidos e da 
actividade industrial. 

O mar 
para armacenar coches 

Ainda non hai nada parecido. Un 
recheo enorme coma o da praia 
de Bauzas, que sacrificou a me
llar beirada marisqueira da Ria a 
un depósito de coches, fíxose 
sen sequer protexer con muro 
de pedra o proceso de aterrado 
da beira inter-mareal. Cada re
cheo ten o un estudo de impacto 
que se retire só a área aterrada. 
Non prevé as consecuéncias so
bre correntes e mareas, tem
peraturas, freza e erosións previ
sibeis no conxunto da Ria. 

Máis de cincuenta colectivos viciñais, integrados na Platafonna Cies de defensa da Ria, 
manifestáronse o Domingo 30 de Setembro. A.N.T. 

Outros intereses que potencian 
os recheos son as indústrias en 
crise que, antes de formalizaren 
unha reconversión, consideran 
máis doado cortar o queixo do 
mar. Como denúncia a Platafor
ma Cíes, o porto de Vigo está in
fra-utilizado e moitas das activi
dades que se fan sobre os re
ch eos non teñen relación co 
mar. A mesma administración do 
porto intervén na cadea de be
neficiários dos recheos mediante 
unha alta porcentaxe por obra, 
sexa esta realizada ou non polos 
enxeñeiros adscritos a Fomento. 

Na protesta participan os viciños 
de Bouzas, fartos de ver como o 
mar que deu vida a vila vai xa a 
unha distáncia de 500 metros, 
alén de valados, galpóns e ara
me de barba. A Asociación de Vi
ci ñ os oponse á instalación de 
dous depósitos de Gas Oil na ba
cía de Bauzas mediante o reche
ado de 15.000 metros de lámina 
de auga. En relación coa instala
ción de dous depósitos para a 
empresa Petrovigo sinalan que 
"a nasa vila négase a aceitar 
máis atentados ecolóxicos e que 
continúe o deterioro da calidade 
de vida da súa xente". 

Tamén intervén Teis, o barrio 
que tivo que sacrificar a beleza 
da costa de Guixar ao progreso 
e que agora recibe o atraco dun 
porto privado na praia de A La
goa. Perguntan os viciños como 
pode a Xunta pagar unha man
chea de cartas a un particular 
para que privatice unha praia 
defendida no seu caracter livre e 
público por todas as leis. O Pla
no de Partos Deportivos da Xun
ta só se pode cumprir coma un 
aldraxe: no futuro abrigará a pa
gar para poder visitar o que ho
xe e sempre foi de todos. 

Costa privada 

Estes abusos suceden porque 
na Ria da Vigo, dende a beira
mar da estación de Redondela, 
no lugar de Outide deica o con 
de Alcabre é zona portuária, con 
tratamento de costa privada. Es
te priviléxio do mi istério de Fo-

mento vai contra o direito dos 
concellos e burla a Leí de Cos
tas. Un particular non pode 
construrir a 100 metros da liña 
de marea pero a Autoridade Por
tuária si, se cadra para a instala
ción de un Mac Donald sobre a 
chaira de cemento que gañou ao 
mar na fronte urbana de Vilagar
cia a autoridade portuária. 

Como se relatara no número 993 
de A Nosa Terra, a franxa cos
teira de Redondela na que a Au
toridade Portuária de Vigo pre
tende aterrar 240.000 metros ca
drados para solo industrial, está 
incluida na Rede Natura 2000 
como espácio natural a protexer. 
O pasado 7 de Xuño a Xunta 
ampliou a área declarada Lugar 
de lmportáncia Comunitária na 
enseada de San Simón até afec
tar unha superfície de 2.252 hec
táreas. Os grupos do BNG e EU 
e as parróquias de Cedeira, Ce
santes, Trasmañó e Chapela, 
oponse a estes recheos. 

No Diário Oficial de Galiza de 19 
de Xuño, aparece unha Orde que 
amplia os espazos naturais e de 
flora e fauna silvestres a conser
var no recóncavo de San Simón. 
Trátase dunha extensión de 336 
hectáreas solicitada pola Comi
sión Europea que leva a a zona 
especial de conservación a todo 
o perfil da enseada deica a Ponta 
Chapelisa na beira Sul, ao pé de 
Chapela, e as inmediación da 
Ponta de Sorna na beira Norte. 

Os redondeláns pedian amnistía 
para peixes porque saben de 
que maneira o vizoso seo maris
queiro e pesqueiro de San Simón 
se ten empobrecido cos recheos. 
O futuro é ainda piar. Como lem
bra Eloi Piñeiro, presidente da 
Plataforma pola Defensa da Ria: 
"o presidente da Autoridade Por
tuária prometeu que non haberia 
máis recheos innecesários. Ago
ra hai dez proxectos que suman 
case un millón de metros" 

Na protesta rechama unha para
doxa: Galiza é un país que se 
despovoa no Leste e que con
verte o mar en terra no Oeste.• 

ANOSATERRA 

As zonas de maior risco sísmico 
coinciden con encoros 
Seis concellos da província de Ourense (Saltar, Os Blan
cos, Calvos de Randin, Fondevila, Forxa e Muiños) son 
os de maior risco sísmico de Galiza. Despois destes mu
nicípios, séguenlles os do triángulo sísmico de Lugo (Sá
rria, Becerreá e Triacastela). Estes dados poñen de ma
nifesto que as zonas de maior risco sísmico do país es
tán situadas moi próximas a encaros: Salas e Cunchas 
no caso de Ourense e Belesar en Lugo. Se ben non hai 
acordo sobre .a relación dos encaros cos sismos, o Insti
tuto Xeográfico Estatal afirmou que desde o ano 1300 
rexístrase actividade sísmica nesas zonas. Daquela, ain
da no caso de que os encaros non sexan causantes dos 
sismos, a autorización de construir os encaros nesas zo
nas non debeu producirse debido á sua perigosidade. + 

Educación cede an~ os transportistas e 
págalles a renovación da frota 

7 

As empresas de transporte escolar gañáronlle o pulso á 
Consellaria de Educación. A ameaza de paralisar o trans
porte escolar nun periodo eleitoral como o actual conven
ceu á Consellaria, que aceitará que a renovación do con
trato do transporte -hoxe en 12.963 millóns anuah~-, que 
conclue en Decembro do ano vindeiro, inclua unha suba 
considerábel para que o transporte non sexa quen teña 
que pagar a renovación da frota que obriga a nova lexis
lación. Esta renovación vén dada pola exixéncia de que 
os autobuses teñan unha antigüidade máxima de 16 
anos, cando até agora estaba nos 18 anos. Para evitar 
surpresas, Educación e transportistas chegarán a un 
acordo antes da celebración das eleicións autonómicas 
do 21 de Outubro. • 

As fundacións sanitárias 
retornan ao sistema público de saúde 
O pasado 27 de Setembro o Consello da Xunta ditou un 
decreto para someter ao control público as fundacións 
sanitárias, que deica agora rexíanse por normas de direi
to privado. A decisión liquida o modelo privatizador criado 
por Xosé Manuel Romai Beccaria nos seus tempos de 
conselleiro de Sanidade. O modelo, que tantos proble
mas provocou por someter á sanidade a critérios de be
neficio económico e non social, comezou a desprestixiar
se definitivamente con casos como o do MEDTEC en Vigo. 
Agora será o Servizo Galega dé Saúde quen defina os 
critérios cos que actuarán as fundacións e a sua asigna
ción de recursos obedecerá a un contrato de carácter 
anual. Contado, a oposición parlamentária tense manifes
tado pola completa desaparición das fundacións e a inte
gración dos seus servizos no sistema sanitário público.• 

As chamadas locais.de móbeis 
• nas zonas arra1anas 

continuarán a cobrarse como internacionais 
Na Comisión de Ciéncia e Tecnoloxia do Congreso dos 
Deputados, o Partido Popular votou en contra dunha pro
posición do BNG para que se tomasen medidas para evi
tar que as chamadas da telefonia móbil nas zonas frontei
rizas con Portugal se cobren como chamadas 
internacionais. O BNG reclamaba ao Governo central 
intervir para forzar ás operadoras para lograr un acordo 
neses casos, pero o PP desviou a responsabilidade aos 
usuários, xa que dixo que estes teñen como alternativa 
chamar con selección manual. Por outra banda, durante o 
primeiro semestre do ano que andamos, o Instituto Gale
go de Consumo recebiu 376 reclamacións debidas á exce
siva facturación telefónica. Estas reclamacións represen
tan, por área de actividade e tema, o maior número de to
das as recebidas, un total de 2.869.+ 

A suba do M nas peaxes 
repercu~rá nos usuários 
Segundo admitiu o ministro de Facenda, Carlos Montoro, a 
suba do Imposto do Valor Engadido nas peaxes das auto
estradas repercutirá nos usuários. A s~ba vén dada por 
unha sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, 
que anulou a decisión do Governo central de reducir o IVE 
nas peaxes do 16% ao 7%. Tras o fallo, o deputado do 
BNG no Congreso, Carlos Aymerich apresentou unha per
gunta interesándose polas medidas que adoptaría o Go
verno central para evitar a suba nas peaxes, xa que, lem
brou o deputado, "hai fórmulas polas que se pode negociar 
coas empresas concesionárias de autoestradas para que 
rebaixen o prezo do cobro". Pero a resposta de Carlos Mon
tero foi que a suba repercutirá unicamente nos us11;\rios • 
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Álvarez Cascos, no centro, viaxou moitas veces a Galiza para prometer investimentos agora non orzamentados. A. PANARO / Arquivo 

Adíanse todos os grande_s proxectos anunciados pola Xunta 

Os orzamentos estatais 
desmitifican a Galiza 'virtual' do PP 

. -<>-C.L. 

· A apresentación dos orzamentos do Estado español confirmou 
que os grandes proxectos de infraestruturas previstos pola Xun
ta non recibirán este ano que vén o pulo necesário para tomaren 
carpo. Ademais, outravolta Galiza queda discriminada respecto 

. a outros territórios. A oposición fala de que as cifras do "go
verno amigo" desmitifican ·º país "virtual" que describe o PP. 

Nen o tren nen a vertebración do 
. interior por estrada nen outros 
grandes proxectos da Xunta que 
precisan do apoio do Estado. Es
tudando as cifras dos orzamen
tos, as partidas previstas para 
estes asuntos son claramente in
suficientes para cubrir as necesi
dades dos noves proxectos. Asi 
o denúncian o Bloque Naciona
lista Galega (BNG) e o Partido 
Socialista Obreiro Español 
(PSOE) lego de analizaren as 
cantas do Ministério de Facenda. 

Para Francisco Rodríguez, de
putado do BNG no C9ngreso, a 
frialdade dos orzamentos mos
tra a distáncia entre os investi
mentos reais e a Galiza virtual 
da que fala o Partido Popular 
(PP). "A propaganda dinos que 
os orzamentos deste, ano supe
ran aos do anterior. E certo, pe
ro non explica que ese aumento 
retírese aos gastos do mante
mento dos departamentos de
pendentes de Defensa e á cons
trución de várias fragatas, que 
en realidade non só se van fa
bricar en Galiza." 

Pola contra, Rodríguez destaca 
a falta de interese do estado 
nas obras máis tratadas nos 
médios de comunicación. "Os 
ministros visitan o país e incluso 
inauguran obras de reacondicio
namento dunhas poucas trave
sas que quedaran vellas. lso é 

todo", afirmou. "Lego, compra
bas que para o tren, só se con
templa un investimento de 
15.000 millóns de pesetas para 
poñer a via Vigo-,A Coruña á al
tura da Madrid-Avila. Teremos 
no 201 O os servizos ferroviários 
que neutras autonomias teñen 
desde os anos 70." 

O parlamentário socialista en 
Madrid, -Ceferino Diaz, salienta 
o sistema de aplicación de parti
das orzamentárias a este tipo 
de obras de primeira clase. "A 
alta velocidade ou a vertebra
ción de Galiza nori reciben para 
este ano máis . ca migallas ridí
culas. Pero talan de que a partir 
de 2004 daranlles o pulo definiti
vo. Por casualidade, ese é ano 
de eleicións xerais." 

Diaz reflexiona sobre a falta de 
iniciativa do governo Fraga para 
lle exixir ao gabinete Aznar un 
compromiso con Galiza. "Segue 
falando do governo amigo pero 
na realidade non existe nengun 
proxecto novidoso. Ainda non 
están acabadas as autovias, un
ha obra xa con moitos anos de 
planificación. Mais non se inten
ta construír unha autovía entre 
Compostela e Lugo ou conver
ter en realidade a Autoestrada 
do Cantábrico." 

Diaz tala con sorna de que en 
Galiza se substituen as infraes-

truturas reais pola técnica de 
dar por culminadas todas as 
ideas políticas. "Atópome con 
xente que me di que xa existe 
unha autoestrada entre Com
postela e Ourense. Se lle dis 
que iso non é certo, acúsante 
rapidamente de ser desa oposi
ción que a todo di non e que 
non quere ver a realidade." 

Francisco Rodríguez recordou 
que quedou tora dos orzamentos 
o segundo cinto de circunvalación 
de Vigo. "Primeiro dixeron que 
era o concello que non queria fa
cer esta obra e agora que Fomen
to non pon nen un céntimo de eu
ro para a sua realización, ainda 
din que os nacionalistas usamos 
con demagóxia este asunto." 

Ceferino Diaz pon como exem
pl o do abandono do governo 
Fraga por parte de Aznar a Ci
d ad e da Cultura. "Para esta 
magna obra que o presidente 
quere deixarnos como herdan
za, o Ministério de Cultura deu o 
pasado ano 1 O millóns de pese
tas. Para este ano, non se con
signa nada. O orzamento inicial 
do proxecto é de 15.000 millóns 
e para evitar que o governo cen
tral apareza na plaquiña, o Gru
po Popular fixo unha proposi
ción non de lei para que se in
clua unha "axuda solidária" con 
esta obra. Parece de risa se 
pensamos que o Liceo de Bar
celona recibe nestes orzamen
tos 1.000 millóns de pesetas pa
ra rematar a sua reconstrución. 

O próprio Diaz desvela unha 
prática que roza o fraude no de
seño dos orzamentos de cada 
ano. "É simpático comprobar 
que hai partidas que se aproban 

para un ano, non se gastan e 
volven aparecer ao ano seguin
te. Pero o caso é que isto non 
se pode admitir porque parece 
que cada ano se están a investir 
novas cantidades, pero en reali
dade ainda se está a esperar 
que se faga a obra adiada." 

Discriminados 

O estudo das cifras do orza
mento para 2002 reflecte nova
mente a discriminación de Gali
za respecto a outros territórios, 
desde o ponto de vista das ne
cesidades do país e do seu coe
ficiente povoacional. Segundo o 
BNG, a cantidade investida no 
país non chegaba ao 50 por 
cento do que tiñan que recibir 
os galegas. Ademais, en nen
gun momento se atende ás ca
racterísticas particulares do es
pallamento dos povoamentos. 

Francisco Rodríguez menta un 
exemplo clave para entender 
como se aparta a Galiza dos 
grandes vieiras de investimento 
do estado. "O Xestor de lnfra
estruturas Ferroviárias investirá 
este ano case médio billón de 
pesetas en todo o estado. Para 
Galiza non se deixa nen unha 
soa peseta." 

Cando se comparan os investi
mentos en Galiza respecto a ou
t ras comunidades, chama a 
atención que as supostas boas 
relacións entre San Gaetano e a 
Moncloa non parecen trasladar
se ao plano económico. No ca
pítulo de infraestruturas, Astú
rias, cun território moito máis 
pequeno e un governo socialis
ta, obtén máis da metade do di
ñeiro que percibe Galiza. + 
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A obsesión 
polo déficit cero 
Na análise global destes orza
mentos, tanto o BNG coma o 
PSOE destacan a desorienta
ción do Ministério de Facenda 
e a falta de 
reacondiclonamento á 
situación mundial criada logo 
dos ataques aos Estados Uni
dos do pasado 11 de 
Setembro. Para a oposición, o 
governo converte en realidade 
os seus desexos e sacrifica 
todo para conseguir o equili
brio do balanza final. 

Os nacionalistas consideran 
errada a previsión do PIB que 
fai o ministro de Facenda, Cris
tóbal Montoro. Se para o gabi
nete o incremento do produto 
interior bruto será do 2,9 por 
cento, para o Fundo Monetário 

1 Internacional, a sua previsión 
era do 2,8, pero logo dos aten
tados crense todos os 
prognósticos errados e espéra
se unha gran recesión mundial. 

O BNG critica o " fetichismo 
do déficit cero", unha polftica 
que este partido considera trl
butária do rnáis puro neolibe
ralismo e que non se axeita ao 
que están a facer noutros paí
ses do contorno europeu. O 
Bloque vai máis lonxe, ao po
ñer en dúbida que se consiga 
a eliminación dese déficit. 
"Fálase dunhas perdas do 0,5 
por cento, e iso porque se 
consigna o superávit da Segu
ridade Social como ingresos 
do Estado", explicaron fontes 
do grupo parlamentário 
nacionalista. 

O BNG tamén critica o sistema 
actual de imposto da renda. 
"O PP impuxo un sistema re
gresivo que provocou que as 
arcas públicas deixasen de in
gresar 800.000 millóns de pe
setas, un diñelro que viria mol 
ben para solucionar os proble
mas do país." 

O socialista Ceferino Dlaz criti
ca a veracidade das prevlslóns 
do governo. "Falan dun f ndlce 
de inflación imposíbel, dun 
crecimento falso. Todo isto val 
desembocar nun recorte dos 
ingresos e para manter o défi
cit cero, vai ser preciso rebal
xar gastos en investimentos e 
en gasto social." 

Segundo Diaz, neste ponto Ga
líza sofre unha situación com
prometida. "Se xa podemos 
comprobar que os orzamentos 
para os novos proxectos son 
exíguos, se finalmente hal que 
revisalos, acabarán chamusca
dos e só recordaremos deles 
ese momento máxico da inau
guración da travesa da via 
Oroso-Compostela, como 
mostra incríbel da alta veloci
dade que nos espera." 

O problema do envellecemen
to da povoación tamén se 
traslada aos orzamentos. "Se 
o governo val reducir o gasto 
social, é óbvio que os que 
máis van sufrir son os territó
rios con maior porcentaxe de 
povoación pasiva. Galiza está 
entre elas", afirmou o deputa
do socialista. 

Para o parlamentário do PSdG, 
cómpre que o estado mude o 
seu papel ausente na economia 
e retome o investimento públi
co como motor da economia. 
"Nestes momentos de posibili
dade de crise é cando se preci
sa dun estado que invista nas 
obras públicas e estimule a ini
ciativa privada." • 
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Ata o 17_de Outubro . - - -

exposición 
lrrupcións. Xóvenes ferroláns de 
Betas Artes 
Carmen Bellas 
Ferro! 
Centro Cu ltural Carballo Calero 

Ata o 21 de Outubro 

Exposición 

Colección da Fundación Arco 
Ferrol 
Centro Cultural Torrente Ballester 
Con /lo d Ferro/ 
CGAC 

Atá -o 31 de ()ütubro ;_ - - - : ; 

Exposldón 
Os espaftojs tamén fomos 
emigrantes 
Lugo 
Sala de Exposícións caixa Galkia 
f m facion EFE 
Concella de Lugo 

Do 1ó15 de Outubro · . . 

"Dinosaurios" 
O Barco de Valdeorras 
~sa Grande de Viloira 

Exposición 

l\i u o Nactor I de CI nc1as Naturales,.. 

"Meteroritos" 
Vilalba 

Exposición 

Auditorio Munid al "Carmen Estévez" 
Museo Nac1on<;1l P Ciencias Naturales* 

-.......-..v-BRA SOCIAL 
aiXAc¡AuaA 

ANOSATERRA 

Taller Literario 
Pontevedra 
Café Moderno 
20:00 h 
Asociación de Escritores e Artistas 
Españois* 

Taller de Busca Activa de 
Emprego · Xestión de 
Asociacións 
Pontevedra 
Café Moderno 
Cancel/o de Ponte-vedra,.. 
Consellería da Muller 

Taller 

Taller 

Do 1ó13 de Outubro - ,-

Seminario 
Plans e protocolos de sucesión 
de empresas familiares 
A coruña 
Aula Sociocultural - Médico Rodríguez 
Asociación EuroForo Empresaria/"' 
Conselleria de Industria e Comercio. 
Xunta de Galicia .. 

· 1,de Outubro 

Presentadón 
Programa "Voso•• para Fomento 
e Integración do Voluntariado 
Social da AECC 
Verln 
Casa da Cultura 
20:00 h 
Asoc1 ctón Espanola Contra el Cáncer* 

Música 
Cíclo Grandes Orguestras 
Orquesta Sinfónica de Galicia 
José Ramón Encinar (Director) 
Ufiana Bizineche~Eisenger 
(Mezzosoprano) 
Ovledo 
Auditorio Prídpe Felipe 
20:30 h 

Conferencia 
Ciclo: Novo Século, Novos Retos 
"La Globaliza.ción de la Pobreza" 
Nativel Predado 
A Coruña 
Centro de Estudios 
20:00 h 

. . 
Conferencia 

Ciclo; Novo Século, Noves Retos 
"la Globalización de ta Pobrezat' 
Nativel Preciado 
Ferro! 
Salón Imper ial - Hotel Almirante 
20:00 f¡ 

noivírtete connosco•' 
Vigo 
Centro de E. E. San Rafael 
11;30 h 
Grupo San -Miguel Arcángef,.. 

5 de Outubro 

Teatro 

Múslc:a 
Ciclo Grand~s Orguestras 
Orquesta Sinfónica de Galicia 
José Ramón Encinar {Director} 
Liliana Bizineche-Eisenger 
(Mezzosoprano} 
León 
Catedral de león 
21 :00 h 
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Música 
Primeiro Certame Provincial de 
Bandas de Musica 
Pontevedra 
Pazo da Cultura 
Oeputación de Pontevedra* 

Xomada 
11 Xornada do Valedor do 
Cidadán 

.Vigo 
Aula Sociocultural 
10~00 h 
Concello de Vigo.., 
Consellería de Partícípacfón Cidadá"' 

Exposición 
"Isabel de Austria: Sissi' .. 
A Coruña 
Kiosko Alfonso e Estación Marítima 
Concello da Coruilá,.. 
Consellerla de Cultura e Comunicación 
So ciar• 

Dania 
ªPreludio y fuga.. . 
Compañía de danza de Jesús Quiroga 
Lugo 
Auaitorío Gustavo Freíre 
20:30 h 
Concello de 11..fg<J'" 
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BALANCE DO GOVERNO FRAGA 

PENSA EN TI, PENSA EN GALIZA 
MANuEL MONGE 

Irnos pensar en Galiza, é dicir, facer un 
breve balance do que foron os doce anos 
dos sucesivos governos de Fraga. Son feitos 
e cifras que debería coñecer toda a cidada
nia galega e ter moi presente antes de emi
tir o seu voto o día 21. Este ·balance tan 
impresentábel quizais explique a rotunda 
negativa do candidato 

mos 89 barcos con 2.500 empregos. 

A frota bacalleira pasou de 81 barcos e 
2.000 traballadores en 1979, a 16 barcos e 
450 traballadores. 

A frota de Gran Sol pasou de 460 barcos e 
8.000 mariñeiros en 

Fraga a debater en pú
blico con Xosé Ma
nuel Beiras. 

• CRECEMENTO 
ECONÓMICO. 0 Pro
duto Interior Bruto 
(PIB) per cápita de Ga
liza sitúase no 71 % da 
Unión Europea, 13 
puntos por debaixo da 
media de España. So
mos a quinta comunida
de autonóma máis alon-

'En 1991 a taxa 
de parados 

1981 a 197 barcos e 
2.500 traballadores no 
ano 2000. 

E na frota de litoral, 
desde 1988 as embar
cacións pasaron de 
186 a 126 e os traba
lladores de 2.000 a 
1200. 

entre 16 ... 19 anos 
era do 27,1 % e 
pasa ao 36, 1 % 
no ano 2001" • PENSIÓNS. A pen

sión media de Galiza 
é a máis baixa de Es
paña con 65.200 pe
setas ao mes, un 16% 
inferior á media esta
tal que é de 77.900. 
300.000 xubilados ga
legas cobran menos 
de 65.000 pesetas ao 
mes. Máis de 40.000 

xada da media comuni-
taria. Galiza está empo-
brecéndose en termos 
relativos, xa que a nosa 
converxencia con Euro-
pa vai a un ritmo infe-
rior á media española. 
Das 203 rexións que 
conforman .ª UE, Galiza ocupa o lugar 186. 

• PARO E EMPREGO. Desde 1989 Galiza 
perdeu 65.000 empregos. 

En 1989 a taxa de paro en Galiza era do 
12% cinco puntos por debaixo da media es
pañola (17%). Hoxe ternos 1,7 puntos máis 
que a media de España: 15, 1 % fronte ao 
13,4%. E ternos 39.000 parados máis que 
en 1989. Gal iza ten unha, taxa de paro que 
duplica a media da Unión Europa. 

En 1991 a taxa de parados entre 16-19 
anos era do 27,1 % e pasa ao 36,1 % no 
2001. Entre 20-24 anos era do 2 7 ,2 % en 
1991 e hoxe é do 36,6%. 

• CAMPO. Só nos últimos cinco anos Ga
liza perdeu 42.000 empregos agrarios. 

A produción agraria galega representa o 
6% do total estatal, pero Galiza é discrimi
nada e só recibe o 1,5% dos fqndos FEO
GA Garantía da UE, que son unha axuda 
directa á renda das explotacións. 

• PESCA. Asistimos a un auténtico des
guace do sector pesqueiro galego: 

En 1989 había 217 barcos conxeladores 
en España (o 90% son galegos), que em
pr:egaban a 6.000 persoas. Houbo unha 
reducción do 60% desa frota e hoxe te-

persoas maiores de 6:5 ·anos ingresan cada 
mes menos de 45.000. 

• REsIDENCIAS. Galiza ocupa o último Lu
gar das comunidades autónomas en residen
cias para a terceira idade. T emos 1, 9 prazas 
por cada 100 persoas maiores de 65 anos, 
cando a media estatal é de 2,9 e a Organiza
ción Mundial da Saúde (OMS) recomenda 
6 prazas. Das 9.544 prazas existentes, só 
3.396 (35%) son de titularidade pública. 

• SAÚDE. Galiza recibe por persoa 3.629 
pesetas menos que a media das comunida
des autónomas que teñen transferidas as 
competencias de sanidade; deixando de 
percibir 9.900 millóns de pesetas cada ano. 

Despois de quince anos, Galiza está na cola 
da reforma da atención primaria: nos cen
tros de saúde só é atendida o 50,7% da po
boación, fronte a media estatal do 85,7%. 

A falta de recursos é unha evidencia: o pre
suposto da Consellería de .Sanidade só adi
ca un 13 % á atención primaria e mentras o 
incremento da demanda de consultas foi 
dun 3,5% desde 1994, só aumentou un 
2,5% o número de profesionais. 

O 50% dos médicos que atenden esta aten
ción primaria son provisionais no seu posto de 
traballo e desde hai doce anos a Consellería de · 
Sanidade non convoca prazas para este nivel. 

Con só 3,16 camas por cada mil habitantes, 
Galiza ocupa o posto 14 sobre 1 7 comuni
dades autónomas na atención especializada 
e hospitalaria. · 

A posta en marcha da xestión privada de 
hospitais públicos através de cinco Funda
cións Sanitarias (o 41, 7% das fundacións 
do Estado) é un auténtico fracaso e provo
cou a paralización da súa extensión ao resto 
do Estado. 

• EDUCACIÓN. Desde hai doce anos asisti
mos a unha progresiva privatización da ofer
ta educativa. En 1989 as subvencións ao en
sino privado importaban 7.500 millóns de 
pesetas e no ano 2001 ascenden a 25.622 
millóns; é dicir, houbo un incremento dun 
340%. Mentras o presupÜsto xeral da Con
sellería de Educación aumentou só un 
22,9% no periodo 1997-2001, as subven
cións ao ensino privado creceron un 52,9%. 

O capítulo de formación do preofesorado 
descendeu un 67% nos últimos dez anos, xa 
que o presuposto actual de 438 millóns de 
pesetas tería que ser de 732 de aplicarse os 
IPCs acumulados. 

No ensino infantil e primaria o presuposto 
para construccións escolares, equipamen
tos, reparación, ampliación e mellara des
cendeu un 66% xa que foi de 2.060 millóns 
de pesetas para o ano 2001, cando tería que 
ser de 3.424 de aplicar-

nado en 1990 por Fraga e Saénz de Coscu
lluela, ministro de Obras Públicas, para re
matar as autovías do Noroeste e Rias Bai
xas en 1995, foi repetidamente incumprido 

· e, rematado o prazo, só estaban inaugura
dos 11 quilómetros dos 63 7 previstos. 

Despois de gañar Aznar as eleicións xerais 
de 1996, o ministro de fomento, Arias 
Salgado, incumpriu a promesa do PP de 
que os cinco tramos de Pedrafita estarían 
rematados en 1999. A realidad e é que a 
autovía do Noroeste non estará rematada 
ata o ano 2001, con sete anos de retraso 
respecto ao previsto no convenio e de dez 
anos respecto ás autovías do resto de Espa
ña, según o 1 Plan Xeral de Estradas apro
bado palas Cortes en 1986. 

A prevista autovía gratuita Santiago,Ou, 
rense, será unha autoestrada de peaxe e 
Cufña non cumpriu a súa promesa d que 
as obras comenzaran en 1997 e que remata
rían en 1999. 

A autovía do Cantábrico leva dez ano es
tancada nos tramos galega ; todos os ano 
aparece nos Presupostos do Escado unha 
partida de 50 millóns de pesetas para facer 
estudos, pero non hai compromiso para o 
inicio das obras, desbótandose chegar pola 
costa ata Ferrol para aforrar 50.000 millón 
de pesetas. As autovías Santiago-Lugo e 
Lugo-Ourense tamén seguen en fase de e , 

tudio. A autovía A 
se os IPCs acumulados 
nos últimos dez anos. 
No ensino secundario 
o descenso foi do 60%. 
Os gastos de funciona
mento respecto ao ano 
2000 descenderon este 
ano un 4% en secunda
ria e un 1 % en infantil 

'Galiza ocupa 
o último lugar 

das comunidades 

Coruña,Carballo é de 
peaxe a pesar de o Par
lamento Galega apro
bar que sería gratuita. 

O governo de Fraga 
non levou adiante o 
Plano Ferroviario Ga
lega, aprobado por 
unanimidade no Par
lamento Galega en 
decembro de 1995. 
Gal iza queda á manee 
da rede de alta veloci
dade, xa que no cha
mado eixo atlántico 
(Ferrol-Vigo) a velo
cidade media non u
perará os 150 quiló-

autónomas 
e primaria. 

Dos 191 O centros pú
blicos de ensino obri
gatorio (242.226 alum
nos) 313 teñen come
dor público gratuito 
( 66.250 alumnos). 

en residencias 
para a terceira idade. 

Ternos 1,9 prazas 
por cada 100 persoas 
maiores de 65 anos" 

Os recursos públicos 
aportados para o ensi
no superior e investiga
ción en Galiza repre-
sentan o 45% das medias europeas, afecta
do á calidade da docencia e investigacións 
das nasas universidades. As axudas públicas 
ao estudo só chegan a un 1 7% do estudan
tado galega. 

• INFRA.ESTRUCTIJRAS. O convenio así-

metros por hora, cun, 
ha inver ión medi 
p r quilómetro e 664 

millóns de pesetas, cando no tren de alta 
velocidade Madrid-Barcel na erá de 
1.506, de 1.418 de Madrid a Val ncia, e 
de 2632 millóns por quilómetr na "Y" 
vasca. Non hai compromiso presup stario 
para os tramos de Galiza ata Valladolid, 
nin para os prazos de finalización.• 

Concentra~om ante os julgados em apoio aos quatro 
acusados de pintar de rosa a estátua .de Franco 
1 1 de outubro as 1 O da manhá 
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Revisarase o proceso a Xosé Humberto Baena 

Reclaman a homenaxe democrática 
aos fusilados o 27 de Setembro de 1975 
Non existe monumento nen
gun en memória dos asesina
dos pola Dltadura o 27 de Se
tembro de 1975. A advogada 
Doris Benegas denunciou en 
Vigo que o sacrificio dos últi
mos fusilados do Franquis
mo padeza tamén o cicel bo
rrador dos acordos para a 
Reforma Polftica. Benegas 
anunciou a revisión do proce
so de Xosé Humberto Baena. 

No enxuizamento do vigués non 
se respeitou nengunha das ga
rantías previstas pola xustiza 
militar franquista e, como de
núncia a advogada que agora 
dirixirá a revisión procesal, non 
houbo defensa posíbeL A tortu
ra forzou unha declaración indu
cida e sobre esta mentira se 
convocara xuizo. Doris Benegas 
comparou o silenzo sobre o 27 
de Setembro cos oito estudan
tes da Habana fusilados por 
Fulgéncio Batista no 58. Unha 
presenza viva na Cuba actual á 
beira do esquecemento dos 
mártires do 27 de Setembro que 
deron a sua vida para que aca
base o fascismo. 

Celso 1.ópez, no centro, intervén na presentación da homenaxe a Baena xunto a Xosé 
M9 Álvare2 Cáccamo, Flor Baena e Doris Benegas. . 

Para Pepe Cáccamo o falsea
mento do pasado e a negación 
da inocéncia e o heroísmo é o 
eixo do rearme do fascismo 
coa complicidade do xornalis
mo esbirro. Unha situación que 

permite que Fraga gañe polo 
feíto de poder presentarse hoxe 
despois de ter colaborado no 
xenocídio. 

Celso López Pazos, que preside 
a Comisión 27 de Setembro sina
lou que a revisión do proceso de 
Baena non é un comezo senón 
unha continuación das propostas 
anunciadas cando o XX aniversá
rio dos fusilamentos e invitou a 
outras persoas e entidades a su
márense ao proceso de revisión. 

Na reunion que anunciaba a 
rectificación do proceso que 
custara a vida a Baena, a sua ir
má Flor Baena Alonso lembrou 
que o vigués fara condenado 
sen unha só proba, nun xuizo 
inícuo. Quen quixer contribuir á 
revisión do proceso de Xosé 
Humberto Baena pode ingresar 
na canta corrente da Comision 
27 de Setembro en Caixa Gali
ci a nº 209 105 21 O 330 400 
10245 ou enlazar con www. 
humbertobaena.org+ 

especia 1 n ovom ilén io 

Soliciteo no seu quiosque ou 
libraria ou ben a traveso de 
telf. 986 433 830 
fax 986 22J 101 
subs.anosaterra@terra .. es 

A xustiza 
pala man 
A xomalista Ana T ortajada, 
autora do libro El Grito Silencia, 
do (Mondadori), sobre a resis, 
téncia afgana, fala no 
suplemento EL CULTURAL, do 
xomal El Mundo, da 
declaración de guerra contra o 
govemo talebán. "T emos que 
rematar co terrorísmo. Sobre is, 
to estamos todos de acordo. 
Pregámoslle ás vítimas que te, 
ñan paciéncia mentres ·a policía · 
investiga; detemos aos sospeito, 
sos e levámolos a xuízo confor, 
me a Lei. Cando as vítimas son 
estadounidenses, din que o caso 
é diferente. Descobremos que 
hai terrorismo a nível interna, 
cional? Pagamos unha nova le, 
xislación pero que non tomen a 
xustiza pola man. En 1998, os 
Estados Unidos bombardearon 
Afganistán a procura de Ben 
La.den. Morreran civis daquela 
e desm morrerán roáis. Cando 
Franza non colaboraba na loita 
anti,terrorista e os etarras pro, 
curaban acubillo doutro lado da 
fronteira, tamén o exército es, 
pañol poderla bombardear Paris 
e provocar unha matanza. Non 
o admitiríamos. Pero como se 
trata do Afganistán, médio 
mundo está de acordo". Sobre o 
governo dos T alebán, Ana T or, 
tajada comenta: ''Non ten pro, 
xecto de futuro. Despois -da gue, 
rra, non reconstruiron nen se, 
quer unha beirarrua de Kabul. 
Non retiraron a ferrancha da 
guerra (nas ruas hai ainda heli, 
cópteros derrubados). Non lles 
importa o país e o seu único 
programa é reprimir e reprimir, 
negar o futuro aos afganos e 
proibir que eduquen aos 
rapaces. Hai mestras que desa, 
fian á Lei e dan clase a oito ou 
dez raparigas, unha cifra cativa 
que, con todo, permete saber 
que teremos un grupo de 
mulleres preparadas para 
reconstruir o país".+ 

' . 
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Inventar 
a Ben Laden 
"Se Ben Laden non existise se, 
ria necesário inventalo: desde 
hai catro anos, o presidente dos 
Estados Unidos invoca o nome 
do terorista seudi a nada que 
precise aumentar o orzamento 
de defensa ou relear tratados de 
control de armas." -escrebe 
George Monbiot en TuE 
GUARDIAN- "Ou non botaran 
tamén man de Ben Laden para 
xustificar o paraugas balístico 
de Bush? Agora Ben Laden é a 
personificación do mal que se 
precisaba para lanzar unha cru, 
zada benéfica. Laden é a cara 
do terror oculto. Canta más 
atención lle prestamos, máis fe, 
ble é a acusación que se lle fai. 
Ora, o terror de Manhattan es, 
tá a ser usado polo aparato in, 
dustrial,militar para subir ainda 
máis a marca do terror. The 
Daily T elegraph adica a sua co, 
luna editorial para facer unha 
guia de parvos úteis, na que in, 
clue a todos os que se opoñen á. 
intervención militar. Mark 
Newton,Carter, que perdeu un 
irmán na traxédia, lembra a 
senténcia de Ghandi: ·olla por 
olla e deixaremos ao mundo cego. 
Mark T wain sinalaba que hai 
quen nunca medra ahondo Pª' 
ra decidir se algo está ben ou 
mal feito até que non sabe a 
nacionalidade do que a fuco. A 
esquerda é quen de decidir que 
o ataque a Manhattan foi un 
horror pero a direita non da 
condenado na mesma medida a 
nova invasión de Palestina por 
Israel, o bloqueo de Iraq, o te, 
rror de Timor,Lorosae prom0' 
vido pola CIA ou o chapado de 
Camboia baixo unha manta de 
bombas. Hai tempo que 
suspenderon a sua capacidade 
crítica e agora queren que nós 
embarguemos tamén a nosa". • 

O inimigo 
do povo 
Sobre as eleicións ao Parlamen, 
to, escrebe Josep M. Orta en LA 
VANGUARDIA: "A Porfía polí, 
rica entre Fraga e Beiras ven dos 
anos sesenta, en plena Ditadura. 
A Obsesión de Beiras por Fraga 
non é menor que a que o PP ten 
polo líder nacionalista. A Xunta 
de Fraga considérao o inimigo do 
povo ou o aliado dos partidos que 
estabelecen acardos coa ET A (o 
BNG, coma a CiU, asinaron a 

Declaración de 
CHAPA ITE. LE TEMPs/ SuJZA Barcelona xunto 

aoPNB.Osdo 
pp esperan QUtra 
clara vitória. O 
25 % dos galegos 
ten máis de 65 .,. 

· anos, o que fui re, 
botar os ataques 
contra Fraga a 
conta da idade. 
Mais O PP vive 
no seu seo unha 
guerrade 
sucesión. Palrnou 
quer encarrilar un 
proceso, pero o 
triunvirato Cui, 
ña, Cacharro Par, 
do e Baltar resís, 
tese a ceder 
poder''.+ 
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C~MARCAS 

O Concello de Lugo dirá este mes que empresa construirá as novas infraestruturas para o lecer 

Adeus ás ruinas de Frigsa 
Neste mes de Outubro o Con
cello de Lugo fará público que 
empresa vai substituir as rui
nas do antigo matadoiro de 
Frigsa por instalacións para o 
lecer e mesmo comerciais que 
axuden a revalorizar a zona 
norte da cidade. Dispón das 
ofertas do grupo basco Eroski 
e da empresa Praza Douro, 
promotora do centro comer
cial Praza Elíptica de Vigo. Un
ha mesa de contratación con 
representantes dos diferentes 
grupos políticos, das aso
ciacións de viciños e dos co
merciantes será a encarregada 
de decidir sobre o seu futuro. 

A proposta de Eroski consiste 
en substituir as ruinas de Frigsa 
por infraestruturas deportivas e. 
culturais de própriedade e uso 
público, é dicer, un centro cultu
ral de 4.000 metros cadrados -e 
capacidade para albergar un 
museu- un polideportivo de 
2.000 metros cadrados -e gra
das para 350 persoas- e unha 
praza. Ao tempo, deixa en mans 
do concello escollar o lugar no 
que levantar un centro comer
cial de 34.000 metros cadrados. 
No primeiro dos proxectos in· 
vestiría 750 millóns de pesetas 
e no segundo 6.000 millóns. 

Coa construción desta grande 
área comercial o grupo basca 
comprométase a criar 500 pos
tas de traballo directos e 1 .300 
indirectos, ademais de ocupar a 
300 persoas durante os dous 
anos que durarían as obras. O 
centro comercial teria dous an
dares, no primeiro estaría situa
do un hipermercado de 13.000 
metros cadrados e unha galería 
comercial de 14.000 e no se-

gundo as oficinas e outro espa
zo (de 6.000 metros cadrados) 
para usos comerciais e de ócio. 

A proposta de Praza Douro, res
ponsábel do centro Praza Elíptica 
de Vigo, é a de integrar os usos 
comerciais e de lecer na mesma 
zona na que hoxe esta ubicada 
Frigsa e, para poder realizalo, 
compromete unha inversión de 
2.260 millóns. Ademais de cons
truir unha área comercial con dez 
salas de cine, dotaría a zona de 
catro pistas deportivas, duas pis
tas de paddle, dous parques infa
tiles, duas gradas e 6.000 metros 
cadrados de xardins. • A factoria de Frigsa será substiuída por equipamentos deportivos e culturais. 

: Unha polémica qUe se desinfla 
O PP e alguns representantes 
viciñais cuestionaron inicial
mente a decisión do Concello 
de Lugo de cederlle a unha em
presa privada a solución para 
esta zona. As críticas calaron 
unha vez ficou claro que a in
tención do Governo municipal 
era a de ofertar instalacións de 
uso público. Agora, a menos 
dun mes das e·leicións autonó
micas, defendeñ que o concur
so quede deserto porque, en 
contra do que manteñen repre
sentantes do PSOE ·e do BNG, 
as duas ofertas non cumpren o 
prego de condicións. 

O concelleiro do BNG, Fer
nando Blanco, explica que as 
duas propostas están en pro
ceso de estudo pero amósase 
satisfeito porque, ao seu en
tender, os dous proxectos 
apresentados cumpren as es
pectatiyas municipais. "Esta 

-
zona, na que incluso se teñen 
cometido actos delictivos, ató
pase nun perigoso estado rui
noso e de abandono. Había 
que darlle unha solución, dina
mizala social e economica
mente e nas duas ofertas 
existe o compromiso de criar 
infraestruturas de uso públi
co", comenta. 

Blanco engade que o Governo 
municipal decidiu botar man da 
iniciativa privada para convertir 
a zona nun centro de ócio polo 
elevado custe que supoñen as 
obras. "Hai que ter en canta 
que Eroski, por exemplo, cifra 
en 750 millóns a inversión que 
se necesita só para derrubar 
Frigsa e construir o centro de
portivo e cultural". Tamén sina
la que o feito de que finalmente 
só duas empresas -das seis 
que incialmente se interesaron 
polo proxecto- apresentaran 

unha oferta demonstra que, 
mália as críticas, o prego de 
condicións era moi restritivo. 

A proposta do grupo basca, 
que quer separar o centro de
portivo e cultural público da 
área comercial, tamén desper
tou críticas por parte do PP, 
que mantén que Lugo non ten 
capacidade para albergar un 
novo hipermercado. Mentres 
agardan polos informes munici
pais, PSOE e BNG aclaran que 
para dar o visto boa unha nova 
área comercial teñen que con
tar coa licéncia da Xunta e lem
bran que vai ser unha mesa de 
contratación formada por repre
sentantes dos diferentes gru
pos, un representantes dos vi
ciños -dos que inicialmente re
xeitaron o proxecto- e un re
presentante do comércio quen 
decida sobre o futuro das rui
nas de Frigsa. • 
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Xullo de 2002 nova data 
para rematar 
a autovia do Noroeste 

Tras o remate do treito entre 
Ambasmestas e Pereje, 
restan oito quilómetros para 
concluir a autovía do 
Noroeste. Segundo o 
Ministério de Fomento, o 
mes de Xullo de 2002 é a 
"data obxectivo" para 
rematar ese último tramo e 
concluir por fin unha autovía 
que se tiña que ter rematado 
en 1993. Ainda así, o 
Ministério non insistiu en 
exceso en que en Xullo do 
ano que vén estexan 
concluídos os oito 
quilómetros restantes, de 
modo que en realidade a 
obra poderia rematarse a 
finais de 2002. Oeste xeito, 
as autovías á Meseta 
estarían listas con case dez 
anos de retraso.• 

O TGV a Porto na lista 
de redes transeuropeas 
prioritárias 

Segundo a vicepresidenta 
da Comisión Europea e 
comisária de Transportes, 
Loyola de Palacio, " todos 
os treitos de conexión co 
resto de España e 
Portugal, están incluídos 
na lista de redes 
transeuropeas 
prioritárias". Oeste xeito, a 
Comisión recalca o seu 
apoio a que Portugal 
construa o Tren de Grande 
Velocidade entre Porto e 
Valen~a do Minho, de 
forma que se crie unha liña 
costeira desde Vigo a 
Porto que forme parte da 
liña de alta velocidade 
ferroviárla de Ferrol a 
Lisboa. Contodo, o 
Governo español xa 
rebalxou o concelto de alta 
velocidade, de forma que 
no noso pafs alta 
velocldade é o que noutras 
partes do Estado é un tren 
rápido.+ 

O Estado ainda descoñece 
o custo da catástrofe 
do Mar Exeo 

Nove anos despois da 
catástrofe do Mar Exeo na 
ria da Coruña, o Governo 
central asegura que "é 
prematuro partir da premisa 
de que o sinistro do Mar 
Exeo se saldará coa cifra de 
13.000 millóns de pesetas". 
Esta falta de precisión 
revelouse despois dunha 
pergunta parlamentária do • 
BNG no Congreso, na que o 
portavoz desta forza, 
Francisco Rodríguez, 
lembrou que o Fundo 
lnternacionai para a 
Compsnsación de Danos por 
Hidrocarburos aprobou 
unhas indenizacións de 
9.000 millóns e que outros 
catre mil terian que vir do 
Estado. Pero o Governo 
central non considera esas 
cantidades porque ainda 
agarda chegar a un acorde 
cos afectados. • 



Como era o sindicallsmo an
tes das Comisións Obreiras? 

No ano 1939, Factorias Vulcano 
admitira a traballar a xente que 
andara presa ou fuxida. Un dos di
rixentes máis importantes do anar
quismo na Galiza estaba ali: Vítor 
Cáceres, que vira de Extremadu
ra. Tamén habia xente de Valen
cia. Eu entrei no estaleiro no 44 e 
xa estaban organizados. Había 
anarquistas e comunistas e uns 
poucos socialistas. A clandestini
dade era total, pero no ano 48 
houbera unha caida con 16 des
pedidos, despois dunha folga de 
veladas que durara seis meses. 
Mandárannos a Burgos. Un dos lí
deres, o Elíxio, andou escapado 
cun tío meu que tora cadanado a 
pena de morte no 36 e fuxira. 
Quen quedou no estaleiro foi Ma
nolo Rei, que no 36 non o mata
ran porque tiña só 17 anos. Rei foi 
quen primeiro organizou o que 
máis adiante chamaríamos comi
sións, arredor do 54. Fixeramos 
unha lista para entrar no vertical e 
formamos un xurado de empresa 
do mellorciño que había daquela. 
Co xurado, unha das primeiras rei
vindicacións foi a dos exames, pa
ra regularizar aes aprendices; a 
empresa podía teles sete ou oito 
anos cobrando o 50%. Entre as 
reivindicacións fortes estaba o au
mento de 100% de salário, recla
mado na primeira octavilla que fa
cia o Vttor, o camarada anarquista 
extremeño. Estabamos contra o 
sistema capitalista e contra o fas
cismo, pero sen reivindicacións 
concretas o político non avanza. 

Despois está a folga do 62 

As reunións facianse no Vertical 
que era onde mellor podiamos 
defendemos. O Rei estaba na co
misión de Mutualidades Laborais 
da construcción naval. Para parar 
a fábrica estiveramos dez días. 
Un encargouse de que non hou
bese atividade no varadeiro. Tiña
mos una reunión do Xurado e non 
habia ruido no varadeiro. Saimos 
para a grada a controlar a folga, 
pero non habia organización 
abonda. Chegaban as octavillas e 
a información pero nas asemble
as púñannos a parir. Empezaba
mos a discutir e eu decialle a Rei: 
non ternos máis xente que esta? 
De todos xeitos de 350 que gaña
ba un especialista pasamos a 700 
e non houbo nengun despedido. 
Paramos nós, despois parou Ba
rreras ainda que houbo que tirar
lle das orellas a Viñas, que era 
anarquista. Cando fixeran o trato 
en Franza alguns pasaron ao Ver
tical, e el entre eles. No 62 parou 
tamén Tranvías e pola primeira 
vez dende a guerra paralizouse o 
servizo público. Mandaron aos 
mariños da base de Rios para le
var os tranvías. Non sei o que fa
rian pero os tranvías non sairon. 

Como foi o salto a legalidade? 

Núñez, que foi o primeiro organi
zador do Partido Comunista des
de o 58, levoume á dirección do 
Partido no 64. Eu dixen que ou 
cambiabamos de método ou non 
había nada que facer. Compria 
romper coa clandestinidade por
que había que estar entre o pa
vo. Apareceran as asociación de 
viciños e outras organizacións de 
base e non podíamos aparecer 
de santiños. Núñez estaba dacor
do e comezamos a sairmos á su
perfície. Eu só lle dixen que non 
quería saber nada do aparato do 
Partido. Ao sair da clandestinida
de tiñas que pasar por Comisaria 

ECONOMIA 
Waldino Varela, histórico de CC 00 do metal 

'Os sindicatos convertéronse 
en sistemas de xestión' 

-0- G. LUCA 

Líder do metal de CC.00. nos últimos anos da Ditadura e o comezo da Reforma Política, Waldino Varela, 71 
anos, nado no barrio de Teis de Vigo, tomeiro de Factorias Vulcano; di que pasamos de ter sindicatos de cla
se políticos e pouco reivindicativos, a ter sindicatos reivindicativos e a penas ou nada políticos. Precisa que 
nunca deixou de ser militante de CC.00. que nestes dias celebra o seu 25 aniversário como central sindical. 

que queiras que non. Dende o 55 
levábanme de tempo en tempo. 
Cando os mundiais de fútbol do 
66, soltáronmme ás duas da ma
ñá e dixéronme: Vaya hombre, te 
jodimos el fútbol! "O que?" El Es
paña-Inglaterra. Despois do 66 
traballou moíto a xuventude co
munista que a dirección do parti
do non soubo integrar. Aí tiñamos 
xente do mellorcíño. 

lmaxine que no 64 lle din que 
hoxe viviriamos o apoxeo dos 
contratos lixo, do despido li
bre e da desregulación. · 

Non o creria. As causas foron de 
golpe cara atrás. Neste senso, a 
responsabilidade do governo so
cialista foi enorme. Perdeuse o 
prestíxio e a confianza na es
querda e o pavo non perdoa can
do o defraudan. Sobre todo os 

que considera seus: ás esquer
das. Primeiro tivemos que facer 
folgas contra o PSOE. A min 
caiame a alma aos pés. Aos 
compañeiros da UGT deciamos
lles de Felipe: pero se é o vaso 
xefe! Fixeron tantas barbaridades 
que o pavo empezou a descon
fiar e, no entanto, auto-destruiron 
o sindicato deles, a UGT. Ao tem
po, Gutiérrez fixo de CC.00 un
ha empresa de servizos. Claro 
que isto non depende só dunha 
persoa. Eu coido que influiron 
nel. Os governos non son parvos 
e na medida en que un sindicato 
colle poder económico, perde po
der social. Despois de entrar ne
sa dinámica non foi capaz de 
sair. Estivemos contra a recon
versión: a loita de non ao despido 
foi firme. Despois pasamos polos 
despidos e isto foi contra o sindi
cato. Que perdemos e gañamos 

A.N.T. 

nestes 25 anos? Gañamos a po
lítica de xestión pero quedamos 
nas mans do Governo. Nós non 
estabamos dacordo nen coa xu
bilación aos 60, que nos parecia 
moito esperar porque aos 55 
anos, en moitos traballos habia 
fallos de atención. Como pode 
defender agora Fidalgo o de sa
far aos 70? Hai pouco tiven oca
sión de decirllo. 

Nos anos 50 o ideário político 
era más importante que as 
reivindicacións; hoxe desapa
receu o ideário. 

Asi é. Irnos ser toda a vida escra
vos do sistema capitalista? Den
tro da escravitude, antes tiñamos 
opción a movernos, pero agora 
que opción ternos se os sindica
tos non son quen de facer unha 
folga? E íso que hoxe a folga é le-
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gal. Antes podíamos entrar no 
seitor do pequeno comércio e fa
cer unha folga polo aumento sala
rial. Podia non haber compromi
so, pero o fondo da folga era polí
tico, contra o sistema da Ditadura, 
para gañar a democrácia. Agora 
vas a un sindicato e cáeche a ca
ra ao piso. Que pasa con Álva
rez? Cando o PSOE pasou a fá
brica do público ao chan, era para 
pechala. O novo dono veu para 
acabar con ela. Os sindicatos dei
xaron de ser unha organización 
reivindicativa socio-política para 
se converter en sistemas de xes
tíón. Nos sindicatos entrou o sis
tema de formación con orzamen
tos millonários e lle tiraron ao Es
tado unha responsabilidade enor
me. Ao tempo formouse un fun
cionariado sindical con salários al
tos. Quen despide hoxe a un fun
cionário dun sindicato? 

CC.00 é hoxe o sindicato do 
Governo central? 

Non, non. Sigo senda militante 
porque creo que as causas po-

. den cambiar a traveso dun sindi
cato coma CC OO. O problema é 
que Gutíérrez aillou e rompeu. 
Despois cedeu posicións ao Go
verno polas débedas-que habia 
ou polo que fose, niso non vou 
entrar. Tratou de apartar a xente 
que defendia un sindicato socio
político. Tamén creo que a nasa 
xente foi ríxida de máis e en polí
tica tes que moverte para que 
non te sacudan. Despois, o golpe 
de Carrillo ao abandonar o parti
do foi infernal. Nós non tiñamos 
que ter pactado. Estivemos pola 
reconciliación, pero vendo que 
non habia un acordo sério era 
mellar romper. A guerra interna 
foi a morte. Eu dixen que na miña 
casa non aparecía a bandeira es
pañola. Nen a Guardia Civil nen a 
Falánge puideron abrigar ás mi
ñas tías a pór esa bandeira fran
quista e tiña que dicer que si ago
ra? Os acordes do PSOE en No
va York taran para acabar con 
nós e para iso tiñamos que estar 
na legalidade porque na ilegalida
de non acaban connosco. 

Na esquerda queda o sindica
to nacionalista. 

Como comunistas non estamos 
dacordo co nacionalismo, e non é 
de agora. Queremos federación, 
non separación. A UPG prantexa
ba nos 60 o nacionalismo como 
arredismo, e acertados non de
bían andar porque tiveron que dar 
un cámbio bastante sério. Des
pois, nos sindicatos nacionalistas 
talaban moito de radicalismo pero 
non era verdade. Como lle eu de
cia a Mera: vós decides que non 
asinades pero os traballadores co
bran o que nós asinamos nos con
vénios. Decídelles á xente que sa
fou, mentres nós estamos pero a 
ver se quitamos máis. E non é 
pactar por pactar: pedes dez pero 
tiras oito. E sempre sen perder a 
tua idea política. Ese é o proble
ma, que aquí ninguén quer facer 

· política. O cámbio social? O cám
bio social vai contra o sistema ca
pitalista. Que non irnos barrelo de 
golpe? Gañaremos terreo contra 
el aos poucos se somos un sindi
cato de clase. Como lle decia a 
Manel: se non fixemos manifesta
cións aqui e estamos en piares 
condicións ca outros. Se Galiza 
está pala cola de toda Europa! 
Fraga leva doce anos e di que 
acabou as autovias? Canto non 
levan rematadas noutras partes? 
A nós chegaranos o tren cando 
outros xa non o queiran. • 
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Greenspan tenta paliar a debacle bursatil que xurdiu o 11 de Setembro. 

Os créditos ao 2,5°/o non terán reflexo no mercado 

Os EE UU deciden subsidiar á banca 
baixando os xuros por bailto da inflación 
-0- R. MACEIRAS 

A diminución dos tipos de xuro ubicou os tipos dos fondos fede
rais para créditos interbancários en 2,5%, o seu nível mais baixo 
desde 1962, e por embaixo da inflación de 2, 7% rexistada en Agos
to. A medida presuntamente ten por obxecto estimular o ritmo de 
consumo dos nort~mericanos, seriamente afectado despois dos 
atentados do 11 de Setembro. Tamén é un subsídio directo á ban
ca norteamericana, que non trasladará esa baixa ao mercado. 

A Reserva Federal baixou as 
taxas de interese de curto pra
zo en meio ponto porcentual, o 
noveno recorte que realiza no 
que vai de ano, e dixo que o fa
rá de novo de ser necesário pa
ra "salvar á economía de Esta
dos Unidos dunha recesión" ." O 
Comité de Mercado Aberto, que 
dete_rmina a política monetária 
de Estados Unidos, recortou a 
taxa dos fondos federais para 
créditos interbancários a 2,5%, 
o seu ri ível mais baixo desde 
1962. A taxa de descanto, que 
se aplica aos empréstitos de 
emerxéncia da Reserva aos 
bancos, tamén foi recortada en 
50 pontos básicos, a 2,0%. 
Despois dunha xuntanza a por
tas pechadas, o titular do ban
co, Alan Greenspan, e os seus 
colegas anunciaron a decisión. 
Espérase que os bancos co
merciais reducirán as suas ta
xas primárias de empréstitos en 
meio ponto, a 5,5%, a cifra 
máis baixa desde outubro de 
1972. Esas taxas son básicas 
para os empréstitos a consumi
dores e empresas. 

Cru á baixa 
Os prezos do petróleo conti
nuan en baixa ante os prog
nósticos de que a demanda. 
de cru en Estados Unidos, o 
maior consumidor, seguirá 
mostrando sinais de debilida
de mentres a oferta se man
tén constante. 

O barril do cru marcador Brent 
do Mar do Norte negociouse o 
martes en Londres cunha bai
xa. de 0,31 dólares, para ubi
carse en 22,57 dólares o ba
rril; e o cru lixeiro de Estados 
Unidos diminuiu O, 13 dólares, 

A Reserva dixo que os ataques 
do 11 de Setembro en Nova 
York e Washington aumentaron 
significativamente a incertidume 
na debilitada economía do país. 
"Sen embargo, as proxeccións a 
longo prazo da medra da produ
tividade seguen senda favorá
beis, e debería facerse evidente 
unha vez que as inusuais forzas 
que están a restrinxir á deman
da desaparezan", dixo a Reser
va nun comunicado explicando 
a decisión. As accións estadou
nidenses perderon terreo des
pois do anúncio. 

No seu comunicado, a Reserva 
dixo que a economía enfrenta 
maior risco de debilidade econó
mica que de inflación, un sinal 
de que o banco central ainda 
está disposto a seguir baixando 
as taxas. Os economistas de 
Wall Street previran, na SUp 
maioria, un novo recorte de 
meio ponto porcentual nas ta
xas. A Reserva actuou con rapi
dez despois dos ataques do 11 
de Setembro para tratar de sua
vizar o golpe sobre a ~onfianza 

para chegar a 23, 15 d91ares. 

Pese a que o prezo do petró
leo mostrou unha recuperación 
de 2 dólares por barril fronte 
aos mínimos da semana pasa
da, segue 5 dólares por embai
xo dos níveis que atinxiu antes 
dos ataques do 11 de Setem
bro en Estados Unidos. 

As preocupacións pola desa
celeración da economia mun
dial e o seu efeito negativo na 
demanda de petróleo causa
ron un impacto forte neste 

e para manter unha abundante 
liquidez na economía. O banco 
central estadounidense recortou 
a taxa de fondos federais en 
meio ponto porcentual o 17 de 
Setembro, ~ntes da xuntanza 
prevista para analisar os seus 
níveis, medida que tomou con
xuntamente con vários sócios 
comerciais de Estados Unidos. 
Asimismo, os bancos centrais 
ao redor do mundo colocaron 
miles de millóns de dólares no 
sistema bancário para garantir 
que as empresas e os consumi
dores non teñan problemas en 
realizar operacións comerciais. 
Logo do último recorte, a taxa 
de fondos federais atópase por 
embaixo da taxa anualizada de 
inflación de 2, 7% rexistada en 
Agosto. Economistas privados 
din que é case seguro que a 
economía entrará en recesión 
debido a unha esperada diminu
ción do gasto do consumo, o cal 
alimenta dous tércios da activi
dade económica. O governo de 
Bush estivo a traballar ca Con
greso para elaborar un pacote 
de estímulos fiscais ademais 
dos recortes de taxas. 

Todas estas surprendentes me
didas de emerxéncia indican un 
ciar<;> abandono das políticas 
neoliberais que pregonaba Es
tados Unidos, e unha volta ás 
políticas keynesianas, cuxas 
consecuéncias ainda están por 
estudarse.+ 

mercado, mentres que os tan
ques de almacenamento de 
cru non semellan baixar os 
seus níveis. 

Ese fenómeno, xunto ca im
pacto dos ataques en Estados 
Unidos, reduciu o desexo dos 
estadounidenses por viaxar en 

· avión ou en automóbil. Encan
to á oferta, os prezos tamén 
sofreron a presión á baixa tras 
a decisión da OPEP, a sema
na pasada, de manteros limi
tes de produción pese á débil 
demanda de cru.+ 
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Capital humano perdido 
MANill:LCAO 

A semana pasado estivo a celebrarse en Santiago, na sede 
do Consello da Cultura Galega, un congreso internacional 
sobre O exi1.io galega coa participación de expertos e teste
muños directos de persoas que sofreron as. consecuéncias 
da represión franquista. Esta primeira aproximación á te
mática do exílio chega tarde para unha sociedade que du
rante todos estes anos foi incapaz de artellar iniciativas pa
ra resgatar e redimir a memória de moitas persoas -algun
has coñecidas, a maioria anónimas- que padeceron nas 
suas carnes e facendas a actuación criminosa da nova diri
xéncia política xurdida despois do levantamento militar do 
18 de Xullo de 1936 contra a República Española .. 

Pasados 65 anos daquel evento, perdeuse a maioria da in
formación e as próprias vidas dos principais participantes 
directos e só queda a memória dos ,familiares e coñecidos 
que se trata de recuperar en parte. E bon reflexionar sobre 
isto desde o ponto de vista económico pois, pasado o tem
po, apareceron novas interpretacións sobre a importáncia 
do capital humano no desenvolvimento económico e o
cial dos países. Desde este ponto de vista, o exflio galego 
operou como un método de destrución e aniquilamento 
das elites máis ilustradas e preparadas do pafs mediante o 
seu desprazamento forzoso e definitivo cara outros territó
rios moi alonxados xeograficamente da Galiza. O exflio é 
un mecanismo de aniquilación intermédio entre o deno
minado paseo e o exi1.io interior pero máis aproximado a 
efectos práticos á primeira variante que á segunda. Habi
tualmente o exílio representou a marte civil dos exiliados 
tanto para as autoridades vixentes como para os seus fami
liares e amigos que tiñan que ter bon coidado na futura re
lación cos exiliados, n~ caso en que houber vontade de 
manter tales relacións. E ben sintomático que tiveran que 
pasar 26 anos da morte de Franco para realizar este Con
greso que, dito sexa de paso, non tivo apoio por parte das 
actuais autoridades autonómicas e españolas. 

'Os exiliados eran persoas clave 
na rede social urbana, vilega ou 

rural e a sua desaparición 
significou unha perda de capital 

humano irreparábel" 

Situados na década de 1930-40, unha parte importante dos 
exiliados tiñan que formar parte da elite intelectual e polí
tica da Galiza da época. Debian pertencer a grupos impor
tantes no nível local ou provincial e desenvolvian un pa
pel de dinamizadores e organizadores da sociedade civil 
con participación en actividades sociais, económicas e cul
turais nun contexto político-social do Estado caracterizado 
polo predomínio do estamento militar e relixioso e unha 
febleza das políticas de prestación de bens e servícios pú
blicos (educación, saúde, infraestruturas e equipamentos 
sociais) que eran. precisamente, as actividades ás que se 
adicarian preferentemente as asociacións daquela emer
xentes cos recursos dos emigrantes na América. Eran, en
tón, persoas clave na rede social urbana, vilega ou rural e a 
sua desaparición significou unha perda de capital humano 
irreparábel que se foi completando coa política interna de 
terror das persoas que só podian aspirar a manterse con vi
da e co expólio dos recursos materiais e documentais que 
pecharian a circo do periodo escuro da longa noita de pedra. 
Lémbrese, que alguns exiliados voltan despois da morte de 
Franco pero outros non se atreverán a retornar nunca 
máis. Os dados reseñados por Antón Costa no sector edu
cativo con 40 exiliados, 50 fusilados, 693 destituídos e 759 
sancionados revela a profundidade, precisión e saña da re
presión selectiva franquista. As perdas nas diversas ponlas 
da cultura, a tecnoloxia, a criatividade e a inovación foron 
enormes mais é na mera acción social e dinámica organiza
tiva do próprio pavo onde quedaron marcadas as gadoupas 
do poder franquista conformando unha sociedade aterrori
zada, desorganizada e desconfiada que tiña como dirixentes 
aos cadros do poder político-militar, o poder da lgrexa e o 
entramado caciquil colateral que se irá enredando pouco a 
pouco nas novas institucións. + 
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Contradicións 
entre a Xustiza 
e a Axéncia 
Tributária 
Se tratar coa Xustiza é empren, 
der un longo e sinuoso camiño, 
as relacións coa Axéncia T ri, 
butária teñen un asombroso 
parecido co Oráculo de Delfos; 
senón, que llo pergunten a Mª 
Cortés, viciña de G unduriz, 
Pademe, a quen o 27 de Marzo 
de 1997 a Garda Civil púxolle 
unha multa por non levar cin, 
to de seguridade, ainda que ela 
demonstrou que o levaba. 

Ante a inxustiza da mul ta, 
15.000 pesetas, iniciou os re, 
cursos pertinentes até chegar a 
un contencioso. "Asi decidin 
solicitar un avogado de oficio, 
ainda que nos xulgados dixé, 
ronme que por ·eses cartos non 
pagaba a pena. Tiven que soli, 
citar 16 documentos distintos". 

Por fin apresentou un recurso. 
Antes do fallo, o 16 de Xuño de 
1998, tivo que pagar as 15.000 
pesetas de multa máis outras 
3.000 de recargo. Máis de un 
ano despois, o 13 de Febreiro de 
2001 , o xulgado falla que lle re, 
ducen a multa a 5.000 pesetas. 
"O argumento empregado era 
que non era tan perigoso ir sen 
cinto na vía na que me puxeron 
a multa -explica Maria-, cando 
o c.ód.igo de Circulación é ben 
claro, ir sen cinto está multado 
coa mesma cantidade". 

Tras o fallo, ponse á espera de 
qu lle devolvan parte dos car, 
t d mbolsad e ue queda, 

n coas 5.000 tas da mul, 
ta, r 31 d Xullo d 2001 
a Axéncia Tri utária urprén, 
dea cunha d ci ión in ólita: 
"D cid n d volv rme as 
15.000 pesetas a multa, mái 
as 3.000 de recargo, máis 2.746 

etas de inter es de demora 
bon é que na comunicación 

da Axéncia Tributária non ex, 
plican por qu . • 

IEDADE 

Xogadores do Celta e Deportivo prepáranse denantes dun saque desde o recuncho. Voz Noticias 

A lesión de Manuel Pablo descobre o aspecto máis honorábel do futbol 

O mellor Dépor·Celta dos últimos anos 
tíralle o liderato a Galiza 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Cando se fala dos partidos entre o Deportivo e o Celta én
chense sacos de adxectivos. Mais o encontro do pasado Do
mingo, 30 de Setembro, na Coruña, demostrou que o futbol 
galega adquiriu unha madureza sen igual na sua história. O 
partido recordarase tamén pola grave lesión do defensa de
portivista Manuel Pablo e polas bágoas do céltico Giovanella. 

O deportMsmo chegou ao partido 
contra o Celta co mel nos beizos 
logo da remontada diante do to
dopoderoso Manchester United 
na Liga de Campións. O celtismo, 
desconfiado polo poder e a disci
plina coruñesa, mais fachendoso 
polo seu eventual liderato. Final
mente, todas as pez as encaixa
ron no crebacabezas segundo o 
plano previsto, mais o guión tivo 
máis acción da prevista. 

O 2-2 final parece un bon resul
tado para o Celta e un tropezo 
para as aspiracións do Deporti
vo, que só obtivo 4 dos 9 pontos 
que xogou na sua casa. Mais en 
realidade , é o Celta quen saiu 
coas moas doridas e foron os co
ruñeses os que esbozaron o so
rriso finalizados os 90 minutos. 

O Celta xogou o seu mellar par
tido do que levamos de campio
nato. Conseguiu finalmente do
minar o balón e o campo por 
momentos, tora da casa e diante 
dunha auténtica máquina de xo
gar ao futbol. A equipa de lrureta 
funciona coma un reloxo á hora 

A'tisé Vtízque;;,: Pimvr 

BANZADOS 

de se lanzar ao ataque. Denan
tes do 0-1 , o dianteiro Diego 
Tristán tivo no seu pé dous go
les, só salvados pola rapidez 
dos centrais Berizzo e Cáceres. 

Até a saída de Manuel Pablo do 
partido houbo bon xogo, espectá
culo para a bancada e os televi
dentes. Despois, viuse outro par
tido, máis semellante aos de 
sempre, con demasiada emoción 
e falta de osíxeno até chegar ao 
asubio final. Logo da consagra
ción do goleador Berizzo, tocoulle 
o momento a Edu, cando se des
fixo nun ziguezague de Scaloni e 
fixo un 0-2 que tivo máis vulnera
bilidade ca un castelo de area. O 
gol en própria meta de Juanfran e 
o penalti que o seu erro provocou 
permitíronlles aos coruñeses ren
dibilizar por fin as suas ocasións. 
No dia no que os titulares Maka
ay e Tristán non andaron finos, 
ese suplente de luxo que garda 
lrureta como francotirador, Walter 
Pandiani, devolveulles aos depor
tivistas ese famoso "embruxo" 
para non dar nengun encontro 
por perdido até o descanto. 

Mar/ca Carrpo 

PEDINCHE LUZ PRESTADA 

Ao final, Galiza perdeu o lidera
to, pero olla cara o futuro con 
moita esperanza. O futbol dos 
coruñeses e dos célticos mellara 
dia a dia e ainda está por ver to
do o que pode dar de si. A equi
pa de Víctor Fernández perdeu 
brillo ao tempo que gañou segu
ridade e músculo. A de lrureta 
simplemente procura non perder 
o carreiro que ensaiou durante 
estes últimos catro anos. 

KO no pior momento 

A segunda parte estivo caracteri
zada pala fractura da perna direita 
de Manuel Pablo. Este lateral di
reito, chegado de Las Palmas sen 
facer ruíoo, gañou o respecto de 
todo o deporte estatal. Afastado 
dos flashes das cámaras, dos trin
ques de Dolce & Gabanna e do 
narcisismo no campo, chamou a 
atención do glamouroso Madrid e 
colocou a camiseta da selección 
española que parecia propriedade 
privada de Míchel Salgado. 

A grandeza humana deste xo
gad9r ten a medida das bágoas 
de Everton Giovanella. O brasi
lei ro do Celta, contra quen ba
teu o deportivista, amosou a ca
ra amábel do deporte. A sua vi
sita ao hospital onde se recupe
ra fai máis polo xogo limpo que 
vinte mil comidas de confraterni
zación de Augusto Lendoiro e 
Horácio Gómez. + 
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Celebrado o Dia dos 
españois desaparecidos 
na Arxentina 

O 30 de Setembro é o Dia 
dos españois desaparecidos 
na Arxentina e con motivo de
sa xornada, o 28 de 
Setembro celebrouse na Ofi
cina Cultural da Embaixada 
de España un acto na sua 
memória que se ampliou cun
ha lembranza da figura de 
Castelao e os seus ideais. O 
acto, sob o lema: "Recuperar 
os ideais através da memória 
e a identidade", contou coa 
participación do embaixador 
español,. Manuel Alabart, a 
presidenta da Fundación Ma
nuel Puente, Rosa Puente, 

_.quen glosou a figura de Cas
telao, e a profesora Rosa 
Klainer, que realizou unha ex
posición sobre a importáncia 
da educación para a paz e os 
direitos humanos.• 

Continuidade 
no relevo da dirección 
do Banco Pastor 

O pasado Xoves 27 de 
Setembro, a condesa de Fe
nosa, Carmela Árias e Diaz 
de Rábago, anunciou o seu· 
abandono da presidéncia do 
Banco Pastor. Por razóns de 
idade, a condesa de Fenosa 
estabeleceu un relevo orde
nado, caracterizado pela 
continuidade, de modo Que 
o seu sobriño Xosé M!! Arias 
asume a presidéncia do ban
co e, Vicente, irmán deste 
último, a presidéncia do gru
po de empresas. Este relevo 
supón a continuidade na li
ña xa iniciada co cesamento 
de Guillermo de la Dehesa, 
cando o Pastor iniciou o ca
miño de incidir especialmen
te nos investimentos 
relaciona~os co país. 
Carmela Arias, con 81 anos 
de idade, sen embargo con
tinuará na Presidéncia da · 
Fundación Barrié de la Ma
za, entidade que posue un 
45% do Banco Pastor. Ainda 
que abandona a dirección 
do banco, a condesa de Fe
nosa estará vencellada a el, 
xa que pasa a ser a sua pre- . 
sidenta de honra.+ 
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Pujol e Arxallus lanzaron duras críticas a PP e PSOE por marxinar o nacionalismo de órganos constitucionais. Na fotografia, ambos dirixixentes a carón de Beiras nunha das reu
nións da Declaración de Barcelona. XAN CARBALLA 

PP e PSOE repártense os cárregos institucionais deixando fara aos nacionalistas 
\ 

PNV e CiU denúncian a regresión autonómica 
~B. LAXE 

Os partidos nacionalistas non terán representación nos máxi
mos órganos institucionais do Estado. O pacto PP-PSOE déixa
os foóra por vez primeira do Consello do Poder Xudicial, o Tri
bunal Constitucional ou o Consello de Contas. Para o PNV e 
CiU significa unha regresión autonómica, conculcando o espí
ritu constitucional, ainda que cada un reaccionou ao seu xeito. 

"Política sistemática contra o na
cionalismo". Asi calificou Xavier 
Arzallus a decisión do PP e 
PSOE de deixar a este partido fa
ra do Consello do Poder Xudicial 
onde sempre estivera representa
do. Para Jordi Pujol, que CiU ta
mén quede fóra deste órgano, é a 
evidéncia da regresión autonómi
ca que se está a producir e pon a 
proba a "lealtade constitucional". 

Pero fronte a idéntica análise, 
PNV e CiU reaccionan de forma 
totalmente distinta. Xavier Arza
llus, perguntouse "que pode mo
vernos a nós a considerarnos 
que nos exclue sistemáticamente 
de todo órgano de rango consti
tucional". Reflexionou tamén o 
presidente do PNV en voz alto 

sobre se "nos queren botar ou 
queren que perdamos a cabeza". 

Arzallus, despois de facer un 
percorrido pala história lago da 
marte de Franco, onde "tomos 
marxinados nos momentos cru
ciais: non nos chamaron ao Pac
to da Moncloa e tomos excluidos 
da ponéncia constitucional", per
guntouse se tiña sentido seguir 
no Congreso e no Senado. 

O voceiro no Congr~so, lñaki 
Anasagasti considerou a deci
sión do PP e PSOE "un abuso 
de poder, unha prevaricación e 
un acto inamistoso", ainda que, 
afirmou que seguirían "facendo 
parlamentarismo". Pala sua 
banda, o portavoz do Governo 

Basca, Josu Jan lmaz, elevou á 
categoria de "recesión democrá
tica" estas exclusións. 

Abusar da paciéncia 

O tono do presidente da Gene
ralitat de Catalunya, Jodi Pujol, 
foi máis comedido, pero, ao 
mesmo tempo, duro. "Non se 
pode abusar da paciéncia e a 
lealtade nen do espíritu constru
tivo de ninguén; tampouco de 
Catalunya. A imposición de de
cisións involutivas teñen o seu 
risco", afirmou no debate do Es
tado da Nación que se celebra 
no parlament de Cataluña. 

Pujol xustificou o diálogo ca PP 
na actualidade afirmando que 
''ternos negociado ou tentado ne
gociar con governos de UCD, 
PSOE, agora ca PP; con maio
rias absolutas ou relativas, en 
Barcelona ou en Madrid. Fixémo
lo con lealtade constitucional". 
Seguiu afirmando que CiU "pode 
negociar moitas causas, pode 
tranxisir en moitos pontos, pero 

Comeza en Bilbao odia 7 respaldada por máis de 50.000 persoas 

hai dous temas nos que non ten 
marxe: os relativos ao autogover
no e á identidade catalana". 

Pero Pujo! só se distanciou lene
mente do PP. Modulou as críticas 
de xeito suave para non provocar 
unha ruptura dado o seu equilíbrio 
inestábel en Catalunya, onde de
pende da dereita española. Os 
outros partidos criticaron esta 
alianza e, mesmo nas fileiras con
verxentes, existe cada vez maior 
descontento pala xeira política dos 
últimos anos de Pujo! e os despra
zamentos das persoas máis na
cionalsitas dos órganos de deci
sión. Están cheos do "posibilismo" 
do president, e son moitos os in
telectuais ligados a CiU, que xa lle 
están dando unha cheda a ERC. 
"Pujo! tenlle maís medo á esquer
da e aos verdadeiros nacionalistas 
que á dereita españolista. Non hai 
máis que ver os ataques que, por 
exemplo, alguns dos seus aseso
res lle dedican cotianmente á De
claración de Barcelona e ao BNG 
en particular", comenta un dos 
fundadores de Convergencia.• 

Sete prémios Nobel apoian a Conferéncia de Paz de Elkarri 
O Domingo día 7 de Outubro o 
Palácio Euskalduna de Bilbao 
acollerá a apertura da Conferén
cia de Paz promovida por Elka
rri. Sete Prémios Nobel forman 
parte do comité de honra do en
centro que no proceso de pre
paración contou ca apoio de 
máis de 50.000 cidadáns. A 
Conferéncia de Paz desenvolve
rase até Marzo do 2002 ca ob
xectivo de "lograr un acordo so
bre o camiño que pode perco
rrer a sociedade, con todas as 
suas sensibilidades políticas, 
para superar os problemas que 
hoxe a atenazan". 

Un comité de honra formado por 
dez p~rsonalidades respalda a 
Conferéncia de Paz de Elkarri. 
Os Nobel da Paz John Hume e 
Mairead Maguire, o Dalai Lama, 
Adolfo Pérez-Esquivel, Rigober
ta Menchú e José Ramos-Harta, 

o prémio de Literatura, José Sa
ramago, o presidente da Funda
ción Cultura de Paz, Federico 
Mayor Zaragoza, a presidenta 
da Fundación France Liberté, 
Danielle Mitterand e a presiden
ta do lnternational Peace Buere
au, · Cara Weiss sinalan nunha 
mensaxe feíta pública nas vís
peras da inauguración da confe
réncia que "toda sociedade ten 
dereito á paz e a resolver os 
seus conflictos mediante vías e 
procedimentos non violentos". 

"Coa nasa participación no Co
mité de Honra desta Conferén
cia de Paz queremos aterecer 
apoio a princípios tan elementais 
como estes e tan vertebradores 
dunha Cultura de Paz. Quere
mos oferecer o naso apoio ás 
iniciativas que se fundamentan 
no respeito á diversidade de 
identidades, sentimentos e ide-

ais", sinalan no seu comunicado 
os dez integrantes do comité 
que, segundo os organizadores, 
asistirán a algun acto e visitarán 
Euskadi nos próximos meses. 

Indicador do desexo de paz 

A ponto de arrincar a conferén
cia que comezou a prepararse 
en Febreiro deste ano, o coor
dinador xeral de Elkarri, Jonan 
Fernández congratulouse do 
apoio social recadado na cam
paña desenvolvida nos meses 
de Xuño e Xullo pala que se 
conseguiron máis de 50.000 si
naturas de persoas que co!iza
ron mil pesetas de apoio. "E un 
indicador do desexo de paz e 
de conciliación na convivéncia 
social e política, e é unha mos
tra da intensidade das inque
danzas e prioridades sociais. 
Aporta lexitimación social ao 

proxecto de Conferéncia de 
Paz como proposta que merece 
ser escoitada e como estarzo 
que merece a oportunidade de 
intentarse e proxecta esperan
za sobre o presente e o futuro. 
Certifica que na nasa socieda
de hai masa crítica suficiente 
para lograr a paz e a normali
zación política", afirman os or
ganizadores do encontro. 

O movimento social polo diálo
go e o acordo, Elkarri, compro
meteuse a buscar tamén a par
ticipación de todos os partidos 
políticos pero, con ese fin, un 
equipo de moderadores desen
volverá un traballo que non terá 
repercusión pública. A Confe
réncia contará cun plano de ac
tos públicos como conferéncias, 
debates ou mesas redondas 
que se desenvolverán ao longo 
destes seis meses.• 
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Noxuízo 
dos fundos reservados 
non se cues6ona 
a guerra suxa 

O xuízo polo uso ilícito dos 
fundos reservados do 
Ministério do Interior, 
meiante os que sucesivos 
ministros e altos cargos 
socialistas repartiron todo 
tipo de agasallos entre os 
que tomaron parte na loita 
contra ET A, estase a 
converter nun cruce de 
acusacións de nepotismo e 
corrupción entre os cárgos 
socialistas, sen que en 
nengun momento se poña 
en cuestión da guerra suxa 
contra o terrorismo. Até o 
momento tampouco nada 
se dixo dos mecanismos 
empregados para abordar 
esa guerra suxa nen as 
relacións entre a mesma e 
o narcotráfego. A este 
paso, o xuízo servirá para 
condenar a vários altos 
cargos do PSOE, pero sen 
condenar as práticas nas 
que incorreron durante 
aqueles anos.+ 

ETA atenta contra 
unha discoteca e 
o Palácio de Xustiza 
de Gasteii 

O pasado Xoves 27 de 
Setembro a organización 
independentista basca 
ETA atentou por primeira 
vez desde que se produciu 
a catástrofe das Torres 
Xemelgas. Unha discoteca 
de Nafarroa foi destrozada 
por unha bomba de 30 
quilogramos de dinamita. 
Posteriormente, o Luns 1 
de Outubro, un coche 
bomba cargado con 40 
quilos de dinamita 
estoupou diante do 
Paláclo de Xustiza de 
Gastelz, destrozou a sua 
fachada e provocou 
numerosos danos. Xa 
antes dos atentados das 
Torres Xemelgas, ET A 
varlou os seus obxectivos, 
que neste momento están 
máis centrados en causar 
danos materiais que incidir 
nos persona is.• 

Entra en vigor en Por1ugal 
un novo Código 
de Estradas máis severo 

"Tolerancia Zero. 
Seguran~a Máxima" é o 
lema o novo Código de 
Estradas da República de 
Portugal, que entrou en 
vigor o Luns 1 de Outubro 
despois de tres meses de 
adiamento por cuestións 
legais e loxísticas. O 
aspecto máis polémico do 
novo Código de Estradas é 
a redución da taxa de 
alcolémia máxima permitida, 
que se situa agora en 0,2 
gramos por litro. O Código é 
máis represivo tamén coas 
altas velocidades e o seu 
obxectivo é rebaixar a alta 
incidéncia de martes en 
estrada e situala ao mesmo 
nível que no resto da Unión 
Europea.+ 
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Centos de persoa$ pediron en Vigo unha solución pacífica da crise. A.N.T. 

Bush ordena o retorno da monarquia a Afganistán para cando remate cos talibáns 

A OTAN, en garda 
para o inicio dos ataques estadounidenses 
-0.- CÉSAR LORENZO GIL 

A maquinária de guerra estadounidense xa está pronta para 
unha Intervención en Afganistán. Asi se desprende dos pedi
mentos de Bush á OTAN para que apliquen de imediato o pro
tocolo de axuda mútua. Queda por saber como se realizará o 
ataque. Moitos expertos coldan que se manterá a tensión pre
béllda durante várlos meses. Entrementres, Washington dese
ña o futuro deste país asiático sen os talibáns, ao nomear fu
turo xefe de Estado o anclán e deposto monarca Zahir Shah. 

Colin Powell conseguiu, despois 
de moitos esforzos, arrimarse á 
orella de George Bush e servirlle 
de conselleiro especial na xestión 
da crise xurdida o 11 de Setem
bro. O secretário de Estado de
fendeu a calma e o apoio interna
cional denantes de tomar unha 
decisión militar definitiva. Contra 
o que pensaban outros membros 
do gabinete, o presidente parece 
que aceptou poñer todas as pe
zas no seu sítio no taboleiro inter
nacional para non atoparse con 
sorpresas desagradábeis. 

Oficialmente, Bush pediulle á 
OTAN o seu apoio na ofensiva o 
pasado 3 de Outubro, xusto un 
dia despois de que esta organi
zación militar dese por válidas 
as probas "secretas" contra Osa
ma Ben Laden como responsá
bel máximo da traxédia de Nova 
York e Washington. Este xesto 
poderia ser o ensaio dun enten
demento maior que atinxise a 
Rúsia, os países latinoameri
canos e os estados musulmáns. 
Xustamente, o camiño marcado 
por Powell, iso si, desprezando 
totalmente as Nacións Unidas. 

A organización que dirixe Kofi 

Annan fixo moito para se sentir 
coma un cero á esquerda. O 
próprio Annan mantén unha pos
tura timorata neste asunto e en 
nengun momento exixiu maior 
responsabilidade no conflito nen 
se ofereceu para mediar con pa
íses disidentes da coalición anti
terrorista, como Irán , que de
mandou das Nacións Unidas 
amparo para calquera represália 
armada en solo asiático. 

As armas, cargadas 

Despois de tres semanas de fre
nética actividade nos cuarteis 
xerais das tres armas do Exérci
to norteamericano, parece todo 
listo para iniciar un ataque de 
calquer tipo. Nas bases que os 
estadounidenses improvisaron 
en Taikistán poderian estar 
adestrándose os grupos de ope
racións especiais. No próprio Af
ganistán, a CIA encargouse de 
difundir a idea de que xa están a 
operar comandos dos Delta For
ce, corpo de elite ultrasecreto. 

O único que parece claro polo 
de agora é o desexo de que os 
primeiros .mortos desta guerra 
os vaian poñendo outros. No de-

seño da ofensiva cobraron pro
tagonismo os combatentes re
beldes aos talibáns que confor
man a Alianza do Norte. Parece 
ser, segundo as informacións 
que nutre o próprio governo es
tadounidense, que os opositores 
ampliaron nestes últimos 21 dias 
o seu território espectacularmen
te. Se facemos caso dos mapas 
que publican os xornais, desde o 
11 de Setembro, a Alianza ga
ñou un cuarto de Afganistán, 
uniu por fin as bolsas de resis
téncia que tiña entre o centro do 
país e o norte e, por se isto non 
fose suficiente, nestes momen
tos sítia Kabul. "En poucos dias, 
quizais falernos de guerrilla tali
bán e non de governo'', explica
ba unha xornalista de Antena 3 
Televisión nos últimos dias. 

Se estas teses &on certas, ternos 
que pensar que, ou ben eses co
mandos de axuda estadouniden
se e británica están compostos 
por súper homes ou ben que a 
axuda que se supón que Bush 
lles está a entregar sexa máis 
ben a poción máxica que bebia 
Asterlx. As televisións, alén de 
explicaren esta fenomenal ofensi
va antitalibán, tamén informaron 
de que os Estados Unidos distri
buiron axuda humanitária en Ka
bul (pero como a lanzaron e me
llar ainda, como non quedou con 
ela o governo islamista?). 

O rei xubila~o 
volve troballar 

A terceira via que está a ensaiar 
Washington respecto a Afganis-

tán segue paso por paso a en
saiada nos anos 80 contra a in
vasión soviética. Agora son to
dos os opositores aos talibáns os 
que se poñen no canto destes á 
hora de recibir o diñeiro ociden
tal. A Alianza está composta por 
traficantes de drogas, m,ercená
rios de Kazakhastán, da India ou 
de Irán e incluso vestíxios dogo
verno laico que caeu en 1989. 

Por iso, Bush precisa dunha fi
gura que os coesione a todos 
cando haxa que repartir o botin 
da posguerra. Desoíndo as quei
xas de Pakistán -que teme per
der influéncia sobre o seu viciño 
se cae o réxime islamista-, o es
collido é o velliño rei Zahir Shah, 
de 86 anos. Este rei, exiliado en 
Roma, non parece estar prepa
rado para asumir nengunha res
ponsabilidade. O seu rostro en
xoito, a ollada extraviada e sono
lenta. Parece máis disposto a 
escoitar óperas de Rossini que a 
facerse respectar nas ruínas do 
seu antigo palácio. 

Os congresistas estadouniden
ses que se reuniron con el en ltá
Ha propuxéronlle apoio total para 
que poida convocar a Asamblea 
dos Anciáns e que este órgano 
tradicional sexa quen configure o 
futuro político do país. Na reali
dade, o cofre do ouro que lle en
tregan ao monarca contén tamén 
un pagaré. Só permanecerá no 
poder se respectan a vontade 
norteamericana no país. 

Falar de realidade neste tema 
Continua na páxina seguinte 
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O Estado 
palestino 
que non se 
proclamou 
O The New York Times 
trouxo na sua portada do 2 
de Outubro unha notícia 
que sorprendeu incluso os 
máis finos xastres da polí
tica internacional. "Os Es
tados Unidos estudaban o 
recoñecimento do Estado 
de Palestina xusto antes 
dos atentados", explicou. 
A información parece 
emarcar a política de cal e 
area do gabinete Bush. 

Con certeza, estes 
rnovimentos prévios pare
cen falsos, se atendemos 
a que as declaracións dos 
políticos estadounidenses 
durante os primeiros dias 
de Setembro non variaron 
nen un grao a política de 
non intervención no xeno
cídio selectivo e lento do 
governo de Tel Aviv. Mais 
este cámbio de paso pode 
resultar positivo. Washing
ton sabe que precisa un 
achegamento a lassir Ara
fat para manter en calma a 
comunidade árabe de cara 
á represália contra Ben La
den e os talibáns. 
Ademais, desde moitos 
governos europeus, inclu
sive o galego, advertíase 
de que o conflito de Pales
tina estaba na orixe do ata· 
que terrorista e a sua dila
ción no tempo só prexudi
ca a construción dese 
"Primeiro Mundo seguro" 
que quere Bush. 

Curioso resulta comprobar 
que os Estados Unidos 
pretenden darlle un pulo 
aos desexos de 
independéncia palestina, 
xusto no momento no que 
se esqueceu a sua procla
mación que, curiosamente, 
o próprio Arafat, prevera 
para o Outono do ano pa
sado. Contodo, esta decla
ración de principios obriga 
ao recoñecimento de Israel 
{algo xa admitido pola Au· 
toridade Nacional Palesti
na} pero ainda non concre
tou nen que territórios te
rian recoñecido o direito á 
emancipación nen que po
lítica deberia asumir Ariel 
Sharon, presidente israeli
ta, para aliviar o acoso do 
exército hebreo sobre os 
territórips árabes de Gaza 
e Cisxordánia. 

De momento, os líderes 
árabes non explicaron a 
sua postura neste novo 
cenário do conflito. Pales
tina vive un falso alto ao 
fogo, logo de que Peres e 
Arafat se comprometesen 
a evitar incidentes mentres 
continuaban as 
demolicións de casas ára
bes, os bombardeos de 
comisarias e se producian 
respostas armadas contra 
as colónias israelitas en 
terra palestina.+ 

[ 
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A ORDE ·MUNDIAL A DEBATE 

Vén da páxina anterior 
parece máis ben política-ficción. 
As fotografias de Zahir valen só 
para que a opinión pública !nter
nacion al se decate de que os 
norteamericanos están dispostos 
a erradicar os talibáns, e ade
mais, dotar o país dun novo go
verno. Mais ese governo nunca 
chegará ao poder porque tanto 
dentro como ao redor das frontei
ras do principal produtor de ópio 
do mundo hai demasiados inte
reses como para llelos deixar a 
unha família nobre que viviu du
rante os últimos 28 anos á som
bra da paz en Europa, lonxe das 
convulsións que esgazaron o pa-
ís definitiva e radicalmente.+ ·A manifestación pacifista de Washington foi silenciada palos grandes meios •. 

'Non á guerra, non ao racismo' 
O pasado Venres, 28 de Setem
bro, culminaron as inanifesta
cións contra a guerra e o racismo 

· en várias cidades do mundo. Foi 
na própria capital estadouniden
se onde se concentraron vários 
milleiros de persoas en demanda 
dunha política global que busque 
o consenso e a xustiza social pa
ra evitar actos de terrorismo. 

Estas protestas estiveron convo
cadas, na sua maior parte, polos 
colectivos pertencentes ao movi
m e nto antimundialización, que 
quixo reenfocar os seus obxecti
vos lago da matanza do 11 de 
Setembro. Segundo os convocan
tes da marcha de Washington, 
George Bush está a aproveitar o 
desexo de vinganza de moitos es
tadounidenses no seu proveito e 
quéixanse de que se están a ver 
ameazadas a liberdade de expre
sión, o direito á intimidada e moi
tos resortes da democrácia, como 
a presunción da inocéncia ou a in
dependéncia xudicial. 

Os grupos pacifistas denúncian 
que entre as novas disposicións 
coas ·que contan os servizos se
cretos e o FBI -policia federal
está a da detención en base a 
probas secretas, é dicir, indícios 
sobre a culpabilidade do retido 
que non pode coñecer nen el, 
nen os seus avogados defenso
res nen os xuíces, algo que vul
nera totalmente o habeas corpus 
e parece escusa perfecta para 
cometer moitos abusos. Ade
mais, ampliouse o tempo de pri
sión preventiva unha vez que o 
acusado é levado á comisaria e 
redúcense radicalmente os requi
sitos prévios para iniciar unha in-

vestigación policial sobre un cida
dán, especialmente se non ten 
nacionalidade estadounidense. 
Exemplo perfe~to da nova atitude 
do Executivo norteamericano é o 
illamento no que se atopan desde 
o dia dos atentados o sacerdote 
católico pacifista Phillip Berrigan 
e o líder indíxena Leonard Peltier. 

Mais a manifestación de Washing
ton non foi a única. México DF, la
karta, Hong Kong, Brasília, Barce
lona, Londres ou Berlin foron ce
nár!os de protestas pacíficas nas 
que se demandaba o final da vio
léncia para resolver os conflitos in
ternacionais e un papel regulador· 
eficaz por parte das Nacións Uni
das. En todas as protestas saíron 
á luz os temores sobre o que pen
sa facer Bush para vingar as máis 
de 6.000 martes dos atentados e 
a sua negativa a que os seus res
pectivos países apoien a represá
lia armada. Nengun dos grandes 
médios ocidentais lles adicou nen 
unha chisca do seu espácio a es
tas mobilizacións. 

México discrepa 

Caso claro de disidéncia co pen
samento único dos Estados Uni
dos é México. Viciño e sócio eco
nómico primordial, a oposición 
botouse enriba do presidente Vi
cente Fax cando decidiu apoiar a 
ofensiva en Afganistán. Todos os 
dias se suceden manifestacións 
antinorteamericanas e se recor
da que os governos de Washing
ton foron responsábeis directos 
de moitas martes no seu próprio 
país e neutros de América Lati
na, como Guatemala, Chile, Ar
xentina ou Nicarágua. 

* 
Florentino Zas López 

Finou na Coruña 
o 1 de Outubro de 2001. 

Os teus camaradas da Unión do Povo 
Galega non te esquecen. 

Os mexicanos recordan hoxe 
máis ca nunca que os Estados 
Unidos lles arrebataron Texas, 
Novo México e a Alta Califórnia 
do seu território en 1848. Todos 
os médios que non apoian di
rectamente a Fox critican dura
mente o xeito de xestionar a 
crisec por poñer por di ante un 
anceio militarista que rebuscar 
nas profundidades da xeopolíti
ca as causas deste acto crimi
nal. Mais o governo non quere 
rachar nengunha ponte. Téme
se que este desprezo evidente 
da povoación mexicana pola 
política do seu rico viciño se 
interprete coma unha ofensa e 
acaben pagando os pratos ro
tos os emigrantes deste país, 
"flun momento no que toma car
po a primária división entre os 
aptos ocidentais e os inimigos 
de pel escura. 

O molde do 1 inimigo1 

Os grandes voceiros mediáticos 
puxeron xa en marcha os seus 
líderes de opinión para xustificar 
a agresión a Afganistán. Mália 
que George Bush se deixa foto
grafar con líderes muslimes do 
seu país e chama a povoación á 
calma, o certo é que a direita de 
Ocidente xa acusa publicamen
te, sen rubor, ao inimigo árabe. 

As declaracións máis graves fo
ron as do primeiro ministro italia
no, Silvia Berlusconi, que afir
mou que a civilización musulma
na está por debaixo da cristiá, 
pecando dun evolucionismo tan 
ilóxico coma imoral. Unha com
patriota sua, a xornalista Oriana 
Fallaci, defendeu en vários xor
nais de tirada estatal un racismo 
sen paliativos contra todo o que 
proveña da ribeira sul do Medi
terráneo. Nas graves universida
des norteamericanas escóitase 
máis ca nunca o nome do profe
sor Huntington, un estudoso po
litólogo que prevé un choque de 
civilizacións: a da democrácia 
contra a da barbárie, a do Deus 
do Ben contra a do Alá do Mal. 

As vítimas deste molde que se 
comeza a instalar nas mentes 
da opinión pública internacional 
son os próprios cidadáns de 
crenza musulmana e trazos ára
bes no rostro. En vários paJses, 
alguns árabes foron abrigados a 
!5e barbearen, ás suas mulleres 
tiráronlles os veos e as axéncias 
estadounidenses pactaron hai 
uns dias non informar máis so
bre os múltiples atentados que 
se están a producir contra esta
belecementos e cidadáns que 
''teñen pinta" de seren mauros.• 

A 'conexión saudita' 
9* RAMÓN MACEIRAS 

Dos 19 presuntos secuestra
dores que levaron a cabo o 
ataque terrorista o pasado 11-
S, doce proveñen de Arabia 
Saudita, e dous deles foron 
reportados como tillos dun ex
secretário da embaixada sau
dita en Washington. Sen em
bargo, a guerra total "contra o 
terrorismo e quen o alberga" 
estase librando en Afganistán. 

Un artigo de Andrew Duffy pu
blicado no Ottawa Citizen o pa
sado 27 de Setembro, suxere a 
participación da "Conexión Sau
di" no ataque terrorista a Nova 
York e Washington. Segundo 
Duffy, o presidente Bush nen 
sequer se pronunciou ao res
pecto polo papel estratéxico 
que cumpre o seu principal pro
veedor de petróleo e aliado mili
tar no Golfo Pérsico. Neste sen
tido, o historiador Stephen Sch
wartz sustén que o Wahhabis
mo, unha deformación violenta 
do Islam que contribuiu á radi
calización de xóvenes musul
máns, esta subsidiado directa
mente por Arabia Saudita; pero 
que o governo norteamericano 
xamais poderá cuestionar o seu 
papel nos ataques terroristas 
porque "as empresas nortea
mericanas dependen moito do 
contínuo fluxo de petróleo men
tres que os políticos norteameri
canos foron moi condescen
dientes cos mandatários sau
d is." (Stephen Schwartz: 
"Ground Zero and the Saudi 
connection." The Spectator, 
2001 ). Duffy argumenta que é 
precisamente a pracenteira re
lazón entre estes dous paises, 
unha das razóns que permitiu o 
xurdimento do terrorismo islámi
co en Arabia Saudita. 

Desde a década do 70, Arabia 
Saudita foi un supridor de petró
leo clave para os Estados Uni
dos. Actualmente, mais do 20% 
das importacións de cru prove
ñen dese país. Asimismo, 30 
mil norteamericanos son em
pregados por compañas saudi
tas e os investimentos nortea
mericanas sobrepasan os 5 mi
llardos de dólares anuais. A im
portáncia estratéxica de Arabia 
Saudita tamén silenciou as críti
cas á sua pésima actuación en 
direitos humanos. Un reporte 
do próprio Departamento de 
Estado di que "os problemas 
principais de direitos humanos 
en Arabia Saudi incluel"] o abu
so a prisioneiros e detención in
comunicada; proibición ou se
veras restrizóns de liberdade de 
expresión, prensa, relixión e 
asociación pacífica; negación 
de direitos cidadáns para mu
dar de goberno; discriminación 
sistemática contra a muller e 
minorias étnicas e relixiosas; e 
supresión de direitos laborais." 
Non obstante, este país efec
tuou importantes compras mili
tares aos Estados Unidos que 
incluen aeronaves F-15s e 
AWACs, helicópteros UH-60 
Blackhawk, tanques Abrams, 
veículos de infantería M-2 Brad
ley, e mísis Patriots e Hawks. 

As reaccións contra esta rela
zón político-económico-militar 
iniciaron-se en 1991 cando 
mais de 1 00 mil tropas nortea-

r:nericanas se apostaron na Pe
nínsula Arábiga para bombar
dear a lrak na Guerra do Golfo. 
As récias críticas e os ataques 
verbais do multimilionário Osa
ma bin Laden ao Rei Fahd e a 
sua família real por tolerar tro
pas estranxeiras nos territórios 
máis sagrados do Islam: A Me
ca e Medina, produciron o seu 
exílio . Non obstante, outros 
militantes Islámicos saudis e o 
clero extremista deste país se 
fixeron eco das denúncias de 
Bin Laden contra os "invaso
res" e tamén foron expulsa
dos. Eugene Rothman , profe
sor da Universidade de Carie
to n en Ottawa en estudos do 
Meio Oriente, sustén que coa 
expulsión forzada destes radi
cais se "exportou a semente 
do terrorismo." 

O sentimento anti-norteameri
cano continuou medrando ain
da despois da guerra debido á 
permanéncia de 5 mil tropas 
norteamericanas "corrompen
do" territórios sagrados. En 
Novembro de 1995, unha 
bomba en Riyadh produciu a 
morte de 5 estadounidenses; 
e en Xuño de 1996, un ca
mión bomba estoupou nas To
rres de Khobar e matou a 1 9 e 
feriu a centos de persoas. 
Nunha entrevista transmitida 
pola cadea ABC en 1998, Bin 
Laden asumiu ter inspirado os 
ataques terroristas en centos 
de seguidores provenientes 
das províncias marxinadas de 
Asir e Bafa ao sul de Arábia 
Saudi. Esta rexión, que non 
disfrutou a prosperidade e be
nefí cios do petróleo, é berce 
do maior sentimento anti-nor
teamericano, terra fértil para o 
descontento, e caldo de culti
vo para o terrorismo como 
"meio lexítimo de combate." 
De acorde co Washington 
Post, cinco dos presuntos se
cuestrad o res proveñen de 
Asir e catro de Bafa. 

En 1998, Harvey Morris es
crebeu que "o apoio ao funda
mentalismo do Islam en Ará
bia Saudi, o cal unha vez tivo 
o seu propósito (no contexto 
da guerra sagrada, contra os 
soviéticos), pudo ter criado un 
Frankenstein que tornou para 
perseguir a Estados Unidos." 
Asimismo, Robert Fisk escre
beu o mesmo ano que o críti
co mais voraz da presenza de 
Estados Unidos en Arábia 
Saudi non era precisamente 
Bin Laden senón o próprio 
Príncipe Abdullah: "a meta
morfose de Arábia Saudí nun
ha nazón anti-norteamericana 
ocorre fronte aos nosos pró
p ri os ellos." (Robert Fisk: 
"The Saudi Connection", The 
lndependent, Agosto de 
1998) Pola sua parte, Seyyed 
Vali Reza Nasr, profesor de 
ciéncias políticas da Universi
d ade de California en San 
Diego e perito en extremismo 
islámico en Pakistán dixo que 
"se os Estados Unidos dese
xan facer algo en contra do 
Islam radical, terán que lidiar 
con Arábia Saudi, que a dife
renza de lrak e Libia é onde 
se atopa a causa mais impor
tante do apoio á radicaliza
ción, ideoloxización e fanati
zación xeral do Islam."+ 
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Suso de Toro · 
Este dia, a pesares de que non ti
ña nada de especial, tampouco 
tora moi alá no referente ao traba
llo, pero algo cambiou pala tarde 
cando ía no coche camiño da ca
sa. Na emisora de rádio Cadena 
Ser, no programa "La Ventana", 
Gemma Nierga faille unha entre
vista a Suso de Toro. Teño que 
dicer que escoitando a Suso en
chéronme de satisfacción as suas 
respostas cla-
ras e contun-
dentes , as Coas suas 
suas verdades verbas a min e a 
coma puños , 
asi como digo, outros, 
coma puños, ª axudounos a 
maneira e faci-
lidade que ten recargar as 
para explicar e pillas para 
poñer o descu-
berto as mentí- seguir .... 
ras e facaltrua-
d as que aqui 
se levan a cabo ao amparo da 
Democrácia, que só contribue a 
prexudicar a Galiza e a todos nós. 

Habia moito tempo que non es
coitaba a un galega expoñer pu
blicamente a realidade oculta do 
noso país. Nen que dicer que 
comparto plenamente todo can
to el dixo. Recoméndolle a todos 
homes e mulleres que sintan e 
queiran a este país e que ainda 
non escoitaron a entrevista que 
traten de facelo, paga a pena. A 
conclusión que tamén tirei desta 
entrevista foi a de que Suso, un
ha vez máis, deu fe do senti
mento e respeito que el ten pola 
nosa terra, e iso non estaria de 
máis que outros escritores e xor
nalistas predicaran co exemplo. 

Remato dándolle as grácias a 
Suso de Toro, xa que coas su as 
verbas a min e a outros, axu
dounos a recargar as pillas para 
seguir .... • 

Lu1s CHAPELA B ERMÚDEZ 
(MOAÑA) 

Debate sobre 
a gl balización 
Un o anúncío. lnteresoume o te
ma. Ademais ian tratalo tres inte
lectuais de sona: José Saramago, 
escritor, Prémio Nobél de Litera
tura; lgnáacio Ramonet, xomalis
ta, Presidente de "Le Monde Di
plomatique"; Xosé Manuel Beiras, 
Catedrático de Estrutura Econó
mica, Portavoz Nacional do BNG. 
Como a min, era de esperar que 
lle interesase a moita xente. Pui- · 
den comprobalo cando cheguei 
ao Clube Financieiro, onde ia a 
celebrarse o acto as 22,30 do 
Venres 28 de Setembro, e vin un
ha cola de entrada de moitos me
tros e na que coido estarían case 
que un milleiro de persoas. lsto 
era média hora antes da sinalada. 
O salón tiña pouca capacidade 
para a cantidade de xente que 
estaba tora e que, con segurida
de, medraría no tempo transcorri
do e ainda que o anúncio dicia 
"aforo limitado", pensei que pode
ria haber problemas na entrada. 

O acto comezou coa intervención 
de Xosé Manuel Beiras e cando 
levaba uns poucos minutos talan
do, escoitouse un balbordo moi 
forte, procedente da rua. Era a 
protesta do máis do milleiro de 
persoas que quedaron sen poder 
entrar. Mesmo no salón se escoi
taron voces pedindo que deixaran 

ANOSATERRA 

Suso Sanmartin 

entrar máis xente. Houbo unha 
miga de desconcerto nos organi
zadores do acto, mais os confe
renciantes, comprendendo a con
trariedade da xente que quedou 
tora, recomendáronlles que per
mitiran a entrada até encher o sa
lón. Accederon os organizadores 
e o salón encheuse de xente de 
pé, sentada no chan e até arredor 
da mesa dos conferenciantes. A 
moderadora do acto, a xomalista 
María Antonia Iglesias, entrevista
dora do xomal "El País" viuse sa
tisfeita cando puido reiniciar o ac
to. Continuou Xosé Manuel Beiras 
coa sua exposición, poñendo de 
resalte o feito de que o capitalis
mo coñecido coma "renano", ba
seado na produción industrial, xa 
evolucionado da etapa super ex
plotadora do seu nacimento, por 
mor das conquistas sociais da 
clase traballa-
dora, convérte
se en capitalis
mo neo-mer
cantilista -fi
n a n ci e i ro- , 
que quer impo
ñer un retroce
so destas con
quistas , cám
bio que se veu 
desenrolando 
desde o gover
no da Thatcher 
na Grande 
Bretaña e de 
Reagan nos 

Ramonet coida 
que, co pretexto 
da seguridade, 
vanse 
restabelecer 
métodos de 
control social en 
detrimento da 
liberdade. 

José Saramago falou claro epa
ra todos. Desmitificou a demo
crácia, dicindo que, sinxelamen
te, é o poder do povo para o po
vo e que agora, descoñecendo 
iste princípio, está servindo para 
adormecer a conciéncia dos ci
dadáns dos grandes problemas 
do mundo, onde as grandes 
transnacionales son as que ver
dadeiramente teñen o poder. 
"non hai democrácia sen institu
cións democráticas e os gover
nos son só dous comisários po
líticos ao servizo dese poder." 

lste acto, no que recollin intere
santísimas ensinanzas, serviume 
tamén para comprobar o grande 
interese da xuventude polo proble
ma da globalización, que está ori
xinando un grande abismo entre 
as nacións ricas e pobres, che- · 
gándose nestas últimas a unha si
tuación dramática na que millóns 
de persoas sofren e morren de fa
me, e carecen das mínimas aten
cións sanitárias, senda as crian
zas as máis afectadas por ista tra
xédia. Por iso a presenza dunha 
xuventude, que foi maioritária, con 
inquedanzas por istes problemas, 
deume esperanzas de que pode
mos acadar un futuro millor. • 

GoNZALO GóMEZ CARIDAD 
(A CORUÑA) 

Fume 
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lestinos? Se un piloto suicida é un 
fanático relixioso, que clase de fa
natismo é o que guia a un piloto 
estadounidense que bombardea 
desde a impunidade aérea. Acaso 
os bombardeos divídanse en "be
néficos" e "maléficos" e a conside
ración das vítimas obedece a dis
tintas categorías? Se damos por 
bon que a vida dun palestino ou 
iraquiano valen tanto como a de 
calquer outro habitante do planeta 
e deixamos aparte o imaxinário 
colectivo colonizado en boa medi
da potas películas e o sistema de 
vida dos norteamericanos, como é 
que as vítimas palestinas ou ira
quianas non despertan a mesma 
condoléncia nen producen a mes
ma comoción mundial que as de 
New York e Washington? Solucio
na algo aplicar o ollo por olla e 
responder á barbárie con mais 
barbárie? Alguén pensou por un 
momento nas escalas e hospitais 
que se podían facer co diñeiro 
aprobado polo congreso dos EE · 
UU para que Bush bombardee a 
pobreza e estrague un pouco 
máis o planeta? Non é certo que o 
sentido comun aconsella sermos 
cautelosos e 
pormos en dú
vida as infor
macións que 
verten as 
axéncias "alia-
das'". 

Transcorridas 
escasas sema
nas e vendo a 
celeridade e o 
encadeamento 
prodixioso con 
que se suce
den os aconte
cimentos, a 
guerra total da 
que tala Bush 
semella que 
estaba prepa
rada con ante-
1 ación e que 
Ben Laden e 
os talibáns 

Alguén pensou 
nas escolase 
hospitais que se 
podian facer co 
diñeiro 
aprobado polo 
congreso dos 
EE UU para que 
Bush 
bombardee a 
pobreza e 
estrague un 
poucomáiso 
planeta? 

eran os demos escollidos para le-
vala adiante. Non é nengun des
próposito se pensamos que a ma
quinária política, económica e mili
tar do império ten que tomar posi-
cións de forza ante a nova conxun
tura mundial e precisa de cabezas Estados Unidos e que agora xa 

opera con moito máis descaro 
coa globalización e o seudo-neoli
beralismo, onde mandan de cheo 
as poderosas transnacionales. 

en Manhattan 
· • de turco ou de talibán para as suas 

lgnácio Ramonet puxo de mani
festo a necesidade --despois do 
atentado ás Torres Xemelgas e 
ao Pentágono- dos Estados Uni
dos de Norteamérica, en primeiro 
lugar, e a3 demais poténcias ca
pitalistas, de se fixar nos paraísos 
fiscais coma refúxio do diñeiro 
dos terroristas, cando están des
de hai moito servindo para es
conder o diñeiro da droga, da co
rrupción e de todo negócio suxo, 
sen que tora motivo de escánda
lo, senón máis ben de compra
céncia para a libre circulación de 
capitais que é o xogo que a eles 
lles gesta. Define todo isto coma 
un "escándalo ético" e coida que 
xa é tempo de se tomar as medi
das de control distes antros do di
ñei ro. Di tamén" Ramonet que, 
palas mesmas causas, e co pre
texto da seguridade, vanse resta
belecer métodos de control social 
en detrimento da liberdade, impo
ñéndose o que el chama "autori
tarismo sorrinte" favorecido iste 
proceso polo trauma dos atenta
dos e unha opinión manipulada a 
prol dunha guerra de vinganza. 

Se non queremos deixamos levar 
pala corrente de opinión vencella
da ao pensamento único, non te
rnos outro remédio que facérmo
nos perguntas, sabendo da insig
nificáncia das palabras fronte á 
propaganda bélica dos Estados: 
Quen planificou o ataque do 11 de 
Setembro? Houbo ou non trama 
conspirativa? Coñecian ou non os 

· servizos de espionaxe dos EE UU 
os preparativos da acción? Con
fiaban en que o ataque non seria 
de tal magnitude? Que pintaba un 
oficial israelita nun dos avións se
cuestrados? Cal é o grau de impli
cación- dos servizos secretos isra
elitas? Se ainda non teñén probas 
contra ninguén, como é que xa 
despregaron unha inxente máqui
na de guerra contra o infiel? Non 
será o petróleo e a importáncia 
estrátexica dos países pastos no 
ponto de mira dos EE UU o verda
deiro neme de Ben Laden e a ra
zón determinante da campaña bé
lica? A quen benefícia e a quen 
prexudica tudo isto? Non é certo 
que se lle chamamos terrorismo a 
bombardear o World Trade Cen
ter, tamén ternos que lle chamar 
Terrorismo de Estado abombar
dear Iraq ou os asentamentos pa-

agresións expansionistas. Sempre 
foi asi e nada fai pensar que non o 
sega sendo. A escolla dun culpábel 
que centre todas as olladas e serva 
de pretexto para a intervención, a 
formación dunha coalición interna
cional canto máis ampla e diversa 
mellor para darlle cobertura, a ca
tarse patriótica inzada de tambores 
de guerra e clamores de vinganza 
cando se trocan as causas e New 
York se converte na Bagdad bom
bardeada, a indústria da guerra 
que se nutre de guerras, a exalta
ción do belicismo e a criminaliza
ción do pacifismo, o apoio financiei
ro e militar ao grupo opositor (Alian
za Norte, neste caso), a compra de 
govemos para que cedan o seu te
rritório e colaboren na cruzada de 

· bombas, o anúncio de ataques quí
micos ou biolóxicos para aterrorizar 
á povoación mundial co fin de facer 
defendíbel calquer represália, a 
guerra suxa, o bombardeo informa
tivo, a manipulación das imaxes e 
as mentiras a cachón, abofé que 
son alguns dos elementos que 
conforman esta grande farsa ma
cabra na que nos tañen engancha
dos e que xa ternos presenciado 
neutras ocasións. 

EMÍL10 Cm FERNÁNDEZ 
(BARCELONA) 

~U/b~ 
e.z:a &J/á~ 

7-.AA~ 

Saberá Celia 
Villalobos que hai 
doce séculos alguén 
confiaba no 
botafumeiro para 
fumegar a peste? 

O mítico memorión 
de Fraga, que lle 
permitia recitar a 
primeira de El 
Progreso cando 
estudaba en Lugo, 
esvaise. Lembra o 
vello e non o novo, 
como lle pasa ao 

1 comun da xente que 
se mete en anos. 
Esoutro dia, pasando 
diante da foto de 
campaña que lle 
cociñaron, perguntou: 
e quen vén senda 
ese? . 

Miguel Font, 
representante de 
APROIN (asociación 
de promotores 
imobiliários da 
comarca de Vigo), 
cualifica de erro 
adicar o PAU de 
Náyia (no Oeste de 
Vigo) a vivencias 
sociais. É unha das 
áreas me/lores da 
cidade, explica. 

O especialista 
talaba nas VI 
Xornadas Xuridico 

· Técnicas da 
Construción e o 
Urbanismo. Non dlxo 

. se seria mellor meter 
os pobres baixo terra. 
Hai anos tivera 
responsabilidades en 
urbanismo no 
Concello de Vigo.+ 
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As pessoas ou organizac;;ons abaixo assinadas queremos mostrar a nossa 
solidariedade com os quatro .companheiros processados pola sua participac;;om 
em i9 de Novembro de 2000 num acto de protesto pacífico cont;ra a 
permanencia na principal prac;;a de Ferro! de um monumento dedicado ao d itador 
fascista Francisco Franco, responsável polo levantamento il.egal contra o governo 
republicano em 1936, causante da morte de milhares de galegos e galegas, e 
máximo d(rigente da ditadura militar que se estendeu até 1 9 7 5 . 
A acc;;om desen'volveu-se as 12 do meio-dia de um domingo e consistí u em pintar 
de rosa o monumento dedicado ao ditador. Como conseqüencia desses feítos, 
quatro pessoas fórom detodas e o seu julgamento terá lugar no próximo día 1 1 de 
Outubro. 

Xabier A. Olariaga, Professor use 
Fernando Al bar Perez, Estudante 
Mikel Abrego Chopeitia, Baterista 
Femando Acuña Castroviejo, ProfessSDr USC 
lorgeAgra do flas;o, Estudante 
X. L. Agrasar M uiños, Diplomado 
Daniel ~ulló López, Musíco 
Agullo Lopez, Caldereiro 
Carlos Alhegue Leíra, Trabalhador 
loséAntóniodeAlmeída Lucas, Professor 
baniel Alons.o Couchouzo, Trabalhador 
1 saac Alonso Estravis, Secretário da AGAL 
JoséAlonso Martínez, Empregado 
Carmen Alonso Pereira, Aut6noma 
Brául io Amaro Caamaño, Sindicalista 
Silvia Amor Faya, Auxiliar administrativa 
J. Manuel Andrade Luz, Pequeno comerciante 
Xavier Anjdos Soto, Celador 
Mariana AnsiaCalvinho,AGIP,-Composte/a 
Xan Carlos Ansia Rodriguez, Funcionéirio 
LuaAnejros, Traba/hadara 
Anabel Alv;v-ez Pedreira, Trabalhadora 
X . ManuelAlvarez Fdez. Trabalhador da saúde 
Celestino Argibai Garci3, Empregado 
Oliver Arias [ópez, Estudante 
M ªDores Arribe Dopico,Jubilada 
Raúl Asegurado Perez, E.studante 
SusannaAyala Riu, Obreira 
HelenaAyape Guísam, Estudante 
lsaura BarcielaVarela,Mestra , 
José Luís Barrei ra Rodrigues, DN NOS-UP 
Carlos Barros Gon'<alves, Eswdante 
Patricia Barros Sanmartim, Cobeleireira 
Rosa Bassave RoibaJ, eNT 
Nemesio Banra,Advogado 
Doris Benegas, Advogada . 
lusto Beramend í, Professor use 
M 3 C. Bergantiños López, Auxiliar Psiquiátrica 
Maríam Bértolo Díaz. Fisioterapeuta 
Carlos Bértolo Losada, eontável 
Cruz Besada Martínez,Auxi/iar Psiquiátrica 
Guilhermo Bilbao Ogando, Fisioterapeuta 
Emilio Blanco Rdguez, Trabalhador 
Etelvino Blanco Rodríguez, SC C/G-Ourense 
Carlos Blanco Vila, Actor 
.Esperanza Brañanova Gallego, Professora 
XoséManuel BranhasCastro, Chofer 
Isidro Bravo Pijoan, Professor 
H enrique del Bosque Zapata,.Mestre 
Xan Carlos Bouso Carballeira, Traba/hadar 
Antia Bretanha Campos, lnfórmática 
Mª Dolors Bros Vicente, Comércio 
Raúl Bugalho La~o, Traba/hadar 
Laura Bugallo Sanchez, Pedagoga social 
Begonha Caamanho,joma/ista 
Manolo CaamanhoAnhom. Ceramista 
Roi Caamanho Santiso, Estudante 
Ugio Caamanho Santiso, Estudante 
Encarna Cabadas Goisanole, Empresária 
Sabela Cabarcos Permuy, Trabalhadora 
Caleídoscópió-Cova dos Ratos 
Mª Antonia Callón Camean ,Mestra 
Mª Albina Cao Feijoo, Desempregada 
1 ria Calvelo Pumar, Estudante 
X. LoísCalveloRozas, Asesorfiscaf 
Antonio Calvo Diaz. Trabalhador 
Elva Campo Rodrigues, E.studante 
María Xosé Canitrot Trillo, Professora 
Sílviá Capom Sánchez, Pi-ofessora 
Xoán Carmena Badia, Pro'{éssor USC 
Jaime Carv.ilho Formoso, Trabalhador 
Sílvia Casal Savim, Actriz 
G erar.do Casal U rcera, Profes sor 
Francesc Cast ells, Professor 
Francisco Castro. Autónomo 
X. Castro, Traba/hadar 
David Castro Veiga, Reformado 
Dolores Castro Zahera, Mestra 
Lupe Ces Ríoboo. Mestra 
Pilar Ces Rioboo, Administrativa 
Lhiísa Cladelles Ribalta, Professora 
Suso Coba, Taberneiro 
José Constenla Vega, Conmutar 
Herminia Corbacho Fernandez, Mestra 
Mª AntoniaCordeiro López, Estudanre 
Ana Corral Fernández, Comercial 
CeliaCouceCachaza, Funcionária 
Melba Couto Pedreira, Professora 
Adriam Cu bel a Boullosa, Analista Financieiro 
Esteban Cuevas Raposo, Funcionário 
Luisa Cuevas Raposo, Administrativa 
Miguel Angel CuiñaCasabellas, Professor 
J. Carlos Dei be Varela, Preso indeP~.ndentisw 
Mª dosAnxos Delgado Nuñez, Empresária 
Maria Xesus Delgado Nuñez, Biblíotecáría 
Rogério Días de Sousa, Trabafhador 
Alfonso DiazAncfrés, Mestre 
Xerardo Diaz Castro, Administrativo 
Carmen Diaz Martínez, Trabalhadora 
Alinudena Díaz de Pablo. Administrativa 
Xoán Carlos Diéguez Laranjo, Obreiro 
José MªDíos Torres, Trabathador 
Xoán Carlos Doldán García, Professor USC 
Xesus Domínguez, Protésico dental 
G uíllermo DomínguezSantos. Funcionário 
Román Doradolags, Trabalhador 
Manuel Dubert Castro, Traba/hador 
Angí Duró Solanelles ,.Pedi:Jgoga 
Caries Esclusa Espinal, Técnico Mecánico 
Marta Esclusa Riu, Comercial 
Valeri Estébah, Técnirodemeioambiente 
Joám Evans, Estudante 
Rodolfo F. Vazques, Armador 
Manuel Facal Casado, Funcionárío 
Miguel Fachado,jomalista 
Raquel Facha! Santasmarinas, Prmadeira 

· Mancho Faraldo Pardo, Carteiro 
Marc losep Faustino Vidal, Sindicalista 
Joao éarlos Feans Garcia. Poeta 
Roberto Ferreira Ferreíra, Camareiro 
Peregrina Ferreño Garcia, Desempregada 
Jesus FernandezAlbela, Administrativo 
Afonso Fernández Diéguez,SLG 
Manuel Fernández G6mez, Adminsitrativo 
Noélia Fernandez Marques,MNG 
Sarai Fernandez Marques. Estudante 

Pilar Fernandez Pazos, Auxiliar administrativa 
Victoria Fernandez Pena, Adminsjrativa 
Alexandre Fernandez Ramos, NOS-U P Ourense 
Luis Fernandez Ramos. Advogado 
Angeles Fernández Teijeiro, Administrativa 
Mª Rosário FernándezVelho, Professora 
Antia Ferreira Lourido, Trabalhadora 
Celia Ferreiro Riazor, Administrativa 
Eduardo Ferrin lglésias, Músico 
XavierFilgueira, Preso independentista 
Augusto Fontam, Agnóstico-Abstencionista 
Joám Fontenla Figueroa, Boticário 
Luís Fontenla Figueroa, Estudante 
Alvaro Franco Silva, Enco(rador 
Yolanda Franco Silva, E.studante 
Antonio Maria Fuentes Arias, Administrativo 
Ramona Fuentes Arias, Professora 
X Manuel Fuentes Arias, DUE 
Concha de la Fuente, Tt·abalhadora 
Mª Cruz de la Fuente Somoza, Adminiscrativa 
Pilar de. la Fuente Somoza. Administrativa 
David Garabal Maronho, Traba/hadar 
AnjoG. Figueíras,M. Ecologista LONDRAS 
Gustavo Garcia, Advogado 
Carlos García Amigo, Músico 
lúlia Garcia Docobo, Bibliotecária 
Miguel García Fernández, Engenheiro 
Domingos A. García Fernández, Professor 

· Jesus García Fernández, Reporteiro 
lñaki García Gomez, Auxiliar administrativo 
Sabino García González, Perito industrial 
José Manuel García Graña, Mestre 
Henrique Garcia, Técnico de emprego 
GustavoGarciaSoares, Bedel 
Carme García Soto, Funcionária 
Maria Luz García Vigo, Advogada 
Xosé Maria García Villaverde. ANA 
Sandra Garrid , CASA ENCANTADA 
Maria Gigírei Suárez, Estudante 
Joaquín Gil Couder, Fundonário 
Auxi Gil Rey, Educadora social 
Joaquina GiménezMontalvo, Pedagoga 
Feo. X Girondo Colinas, Trabalhador da sanidade 
Anna Gomá Stinchi, Administrativa 
Manuel Gomez, Camareiro 
Xosé M. Gomez Rodríguez, Enfermeiro 
Raquel Gómez Ruíz, Administrativa 
Luís Gon'<alez Blasco , Funcionárío 
Miiuel González, Trabalhador 
Maximo Gonzalez Bar, Trabafhador 
Laureano Gonzalez Carvalhq, Estudante 
Ana Gonzálezda Costa, Funcionária 
Mónica Gon91lves, M . Mundial Mulheres 
Manuel Anxo González Garcia, Naturista 
Pilar González García, Psicóloga 
Manuel Gonzalez Lopez, Eswdante 3° Cido 
Francisco Manrique Glez Rguez, Socorrista 
Mª Pilar González Rodríguez, Auxiliar administrativa 
Paco González Rodrígues, Pintor 
F. Manuel González Sanchez, Empregado 
Mª Xesus González Torre. Pessoal USC 
Gon<<alo Granda! Crespo, Operário químico 
Natividade Granda! Crespo. Nutricionisw 
Roberto Grand al Puentes, Músico 
Joana G uítart Fígul. Dona de casa 
Xosefina Guitian Lema, Bibliotecária 
Ricardo Gurriarán Rodríguez, Professor 
Oiga Gutíerrez Marin, Funcionária 
Cesar Guzman López, Trabalhador do ensino 
Ricardo de la lglésia, Prateiro 
Hector Iglesias Fernandez, Traba/hadar 
Aida Iglesias Fernández, Delineante 
Xosé Manuel Iglesias López, Autónomo 
Jesus M. lrago Pereira, Camareiro 
Antonio lcurraldeCaballero, Desempregado 
Santiago JimenezGómez, Profesror LJSC 
Manuel Jordam Rodríguez, Professor USC 
Flor Lacasta Reoyo, Professora 
César Lago Bouza, Autónomo 
Leandro Lamas Ermida, Pintor 
Esteban Lamas López, Ebanista 
Modesto Lamas Ribeira, Bobinador 
Maribel LaraMorón, Monitora Traba/ha social 
Tania Lariño García. Estudante 
Xabier Larreta Oronoz, Disck jokei 
~ulio Leal, Professor 
Af rica Leira Sanmartin, Funcionária 
Alberto Lema Suárez, Mo'<o de armazém 
Xosé R. Lema Bend, Funcionário 
EvaLoira Víllanueva, Enfermeíra 
Rubén Lois González, Professor USC 
Suso Lopes Gaioso, Escritor 
Xosé Manuel López, Professor 
Ernesto LopezDiaz, Carpinteiro 
Xoan Carlos López Diaz, Caldereiro 
Delio López Dobao, Fundonário 
David LópezEscaso, Buscador 
X Anton López, Especialista em tempo livre 
Antia López García ,Professora 
Anxo López García, Carpínteíro 
Silvia López Leira, Camareira 
Fernando Lopez López, Restaurador 
José Manuel López López, Corpinteiro 
Manuel López Mejuco, Funcionário 
Xoan F. López Pérez, Traba/hadar 
Berta Lopez Permui , Eswdante 
Xaíme López Rego, E.studan te 
Antom Lopez-Valeiras, AGIR-Ourense 
Antonio Loren:zo López, Sanidade 
Xosé Lorenzo Pu íme, Ledo em Históría 
Daniel Louren.;:o Min:•rn, CN AGIR 
Xabier Lourido Doval, Músico 
Francisco Javier Lo:z;ano, Desempregado 
lgor Lugris, RNO NOS-UP 
Georgína Maas Cisa, Estudante 
Sandra Ruth Maas, Estudante 
Margarída Maceira Figueira, Professora 
Ramon Maceiras ,Jornalista 
Agustín Maciñeira Bouza, Estudante 
Ana Marta Magán Gutierrez, Estudante 
Antónía Maico Lago. Desenhadora 
Raúl Marínho Lígeiro, Director de Arte 
Mónica Mallo Nogueira, Leda em Direito 
Jesus M;tlló i Puja!, Administrativo 
Anxela Maríño López, Professora 
Lluis Marquet Ferigle, Engenheiro 

Igual que aAlemanha nom permite a exaltac;;orn de Hitler nem do nazismo; igual que a 
ltália nom admite a permanencia de monumentos dedicados a Mussolini nem ao 
fascismo; do mesmo jeito que Portugal eliminou todo vestígio do salazarismo, as 
pessoas processadas reclamárom com a sua pacífica acc;;om a eliminac;;om de um 
monumento que constituiu umha exaltac;;om da ditadura franquista e um insulto para 
as suas vítimas, muitas das quais ainda ncim receberom ajusta compensac;;om que lhes 
corresponde polas torturas, cárecere e padecimentos sofridosdurante a ditadura. 
Dado que a acc;;om levada a cabo polas quatro pessoas processadas só consisitiu no 
pintado simbólico da estátua, com o objectivo de chamar a atenc;;om sobre a sua 
anacrónica permanencia, apoiamos o contúdo e o fins do acto e reclamamos a sua 
absoluc;;om. 

Pere Martí i Grau, Fisioterapeuta 
Xosué Martínez Blanco, Analista financieíro 
Beatr iz Martinez Gílino, Estudante 
Manuel Martlnez López, Empresário 
Pilar Martínez Otero, Trabalhadoro 
Xurxo Martínez Otero, Conteiro 
XoséAntom Martínez, Camareiro 
XoséMiguel MartínezSimon, Comareiro 
Clara Martins Domingues, Operária 
Miguel Maco, Desempregado 
Xaquin Mato, Uvreiro 
Anton io Maya Frades, Professor 
Antia Melim Ramos, Estudante 
Fernando Méndez. Peom 
Xosé Luís Méndez Ferrin, Professor 
Oriana Méndez Fuentes, Estudante 
Sebastiám Méndez Pérez, Músico 
Pablo Mícier, Pintor 
José Carlos Mid6es. Pequeno comerciante 
M " Carme M iguez N óvoa, Técnica agrlco/a 
Alfredo Millán Blanco, Funcionário 
Lourdes M irom Redondo, Professora USC 
M ªCarme M irom, Auxiliar enfermería 

~~~~rx~m~~~n~1'.:;!~~;;:f~nta 
Irene Molleda Silva, Cozinheira 
Miguel Monceagudo, Enfermeiro 
Xosé Maria Montero Blanco. Adminstrativo 
Lorena Montero Novo. Psicopedago~ 
Carlos Morais. SG PRJMEIRA LINHA (MLN) 
José Morais, Emigi;ante 
Xosé MosqueiraNvares, Soldador 
Sonia Mosquera Gomez, Traba/hadara 
Salvador Mourelo, Biólof.O 
Isabel Mouriz Barja, Ensinanw 
Arxires Mouzo, Trabalhador 
Luís Alberto Mozo Cuña, Banca 
Fermín Muguruza.Músico 
MULHERES NACIONALJSTA GALEGAS 
Ramom Muncxaraz, Traba/hadar da sanidade 
Mª Fátirna Narbom Garcia, Fundonária 
J. Joám NavarroAmor. Traba/hadar 
Xosé F. Nebril Garcia, FORGA 
Miguel Neira Romero, Trabalhadorde lmr 
Francisco Neves Rajo, Técnico ínfOrmático 
Fermin N icolas, M antimentD eléctrico 
Eva Nieves García, PolitD/oga 
Yolanda N ieves García. Advogada 
losé Henrique Nunes Barreiro, Electricista 
XoséManuel NúñezSeixas, Professor 
Luisa Ocampo Pereira, Sanítária 
OJARBANZO NEGRO, Grupo musical 
Minerva Oliveira Vi lela, AG IF<-eorunha 
Eugénio Outeíro Lojo. Professor 
Esperanza Outeiro Rei. Queijeira 
Lois O uteiro Saa, Enfermeiro 
Miguel Padin Meijomíl,Artista 
Isabel Pallarés i Roqué, Professora 
Xico Paradelo. MDL 
José Manuel Parente Conde, Gadeiro 
losu ~ual, Pintor 
Xesus M Paseo riza Santamarina, Sindicalista 
M 3 do Pilar Patinho Pena, Professora 
Carme Paz Diéguez., Profes sora 
Manuel Paz Flores, Desempregado 
David Paz Garza. Hosteleíro 
Pilar Paz Rodríguez, Trabalhadora 
Uxia Pedreira Sanchez. Cantante 
Mª Rosario Pena Torres. Actriz dobragem 
Amparo Pereira Pérez. Sanidode 
Alexandre Peres, Seer. Fund. ARTABRIA 
Joám Peres Lourenso. Armazeneíro 
Helena Peres Bieites. Eswdan¡,e 
Tiago Peres Gon~lves, Re NOS-UPOurense 
Luis Pérez i Calvo. Ceramista 
Mane! Pérez Garcia, Sindicalista 
Fernando Perez López, Professor 
Anxo Pérez Carbalho, CIG-Constru c;om 
Miguel Pérez Lorenzo, Professor 
Sai:>ola Perez Murias, Administrativa 
An tonio Perez Painceíras, Camareiro 
José Perez Prado, Cozinheiro 
José Manuel Pinheiro, Desempregado 
Ramom PinheiroAlmuinha, Desempregado 
Olalha Pinheiro Pena, Estudante 
Sérgio Pinheiro Pena, CN AGIR 
Pablo Porta Martínez, Funcionário 
L. A. Portabales Gorbacho,Jardineiro 
Xavier Portagran, Transportista 
Paula Portas, Estudante 
Francisco Pouso lglésías, Operário químico 
Ramón Puig Porcar, Administrativo 
Alexandra de Queirós, Presa independentista 
AlmudenaQuintáns López, Bibliorecária 
Xan QúiñoáArangüena, Sanitário 
Xavier Ramon i Cabo, Músico 
Anxo Regueiro López, Trabalhodor 
Leopoldo Rei Duram, Fontaneiro 
Luis Rei Tiago, Funcionário 
Eva Rei Outeiro, Eswdante 
Roberto Reigosa Méndez, Estudante 
Joan Rende! Masdeu, Escritor 
M.Angel ReyRey,Mecánico 
Anton ReySueiras,Mestre 
Armando Ribadulha Peres. Fbrta-VozMDL 
An~el Rico Painceiras, Estudante 
lose Rico Picallo, Trabalhador 
Montse Rigalos, Adminlstrapva 
Noa Ríos Bergantín hoi;, NOS-Unidade Popular 
Sílvia Rios Bergantiños, Trabalhadora 
Paula Ríos Curbeira. Enquisadora 
Carlos Rios Regueira, Traba/hador 
Miguel Ríos Torre, Professor 
Lídia Ripoll Sans, Advogada 
Marta Rivas Red riguez, E.ducadora 
Manuel Rivero Femández, Professor 

- Momserrat Riu Rebolleda, Ceramista 
Brais Rocha Louren'<º • Desempregado 
ÓscarRodil Marzábal, Professor 
Maria Rodinho Tomé, l.Dteira 
Paulo Rodrigues Cundí ns. Estudante 
Oliva Rodrigues Valhadares, E.nfermeira 
José Rodriguez,Alvanel 
losé R. Rodriguez Caamaño, Trabalha-Oor 
Rubén D. Rodriguez Fadal, Pintor 
Mª Carmen Rodriguez López, Mestra 

M . Luisa Rodriguez Pereiro, Pedagoga 
Xavier Rodriguez Picos, E.ducador 
Josefa Rgues. Porca, Presa Independentista 
Gonzalo RodrÍ$uez. Professor USC 
Xerardo Rodnguez Ron. Funcionário 
Xoan RodriguezSilvar, Professor 
lnma RodriguezVíllar,Mestra 
Beatriz Rguez Zamora, Desempregada 
Braulio RodriguezZas. Proféssor 
Cosme Romai Cousido, Est.udante 
Loli Romero Cores, Conserveíra 
J. Antonio Rosales Pardavila, Traba/hadar 
Pedro Saavedra. Nvanel 
Sinesio Salgado Dominguez, ~nsionista 
Ana San ches Maragoto, eamorelra 
Eduardo Sanches Maragoto, Professor 
Marisol Sánchez Meléndez.Jubi/oda 
MarinaSánches Paredes, Conserge 
José Manuel Sanmartlm Bo~. Tu be/ro 
M" Xosé Sanmartin Martínez, Empreioda 
Xesus Sa.nmartin Xuncal, Professor 
Miguel Santalices Blanco, Estudante 
Juan Luis San talla Felgueiras. Empresório 
Carme Santiso Blanco,Mt'stro 
RosaSantorun Paz.Mestra 
Concepción Santos , Traba/hadara 
Mª Cannen Santos, Desempregada 
Xosé Luís Santos Cabanas, Trobalhador 
PalomaSas, Traba/hadara 
Moncho Seixas, Fbusada 
Xosé Manuel Seüras Ares, Comareiro 
AndréSeoaneAncelo, Estudont.e 
EvaSeoane Martiño, Enférmeíra 
losep Miquel Serviá, Ft>eto 
XaimeSesco Rico, Comareiro 
Llu"isa Solaz González, Professora 
PilarSomoza Iglesias, ~nslonista 
Manuel Soto Martínez.. Soldador 
Luis Suárez Martínez. Técnico 
Eduardo Suárez Rovira. Comareiro 
Helena TalhoAnibas, Sanitória 
Xesus Tarrio Peón, Biólogo 
Noémia Tato Abelhá, Estudante 
Júlio Teix.eiro,ALTOMINHO 
lsabelTembra Iglesias. Empregada 
Andrés A TojeiroCarpente. Comareiro 
Alberto Torres Femández, Trabalhador 
TREME NA TERRA. Colectivo eutn.iral 
Pancho Tristán. }orna/is to 
JoséM"Tubio, Ádministrativo 
Alejandro DadasValcarceS., Estudontt' 
Cosrne Vales Castro, Cozinheiro 
PaskyVarela Balay, PRES.O.S 
Concepcion Varela Orol. Fundonória 
Ramón J. Varela Puig. Profe.ssor 
1 ria Vazquez. Eswdan te 
Rodrigo VázquezArias, Funcionório 
Carlos Vázquez Castro, SO C/G-Ourenst' 
Fernando Vazq uez Corredo1ra. Filólogo 
Ana Vazquez Estevez. lnst. Teatro Barna 
DoloresVázquezVlllot, Téc. Docum 
lreneVeira Durao,Mestra 
José Ve iras García. Biólogo 
AlexVendrell , INADAPTATS 
Rosa Verdugo Mates, Professoro 
Adolfo Vicente González, Fu11cion6rio 
X. Anxo Víeitez C ndón, Tramo/a 
Ramiro Vidal Alvarlnho.JUGA 
Luis Alonso Vidal Conde, Professor 
Xavier Vleites García, Proféssor 
Ancon Vílacoba, Músico 
Teresa Vilap_lana 1 Ballest .Mt'stro 
Pedro Yila Táboas, Oper6rio orce gráfico 
Serxio Vllanova Matees, Trabo/hadar 
Mlf;uel Vlllanueva Grana, Trabolhador 
Lo1s H nrique Vilarinho, Trobalhodor 
Xosé Viqueira, Fontaneifo 
ZALOIRA, Associac;om Culwral 
ZI NZA. Grupo musical 
Ramona Xíraldez. Professoro 

APOIOS INTERNACIONAIS 
Anc6nlo Abreu,POLfTICA OPERÁRJA {Portugal) 
Fernando Alves, POLiTICA OPERÁRIA (Portugal) 
JoséAngelAmoro, BATASUNA (Euskal H rrla) 
Marcelo Álvarez, BATASUNA (Euskal Herrla) 
lbon Arbulu Renterla, BATASUNA (Euskal Herrta) 
Conxlta Bosch Riera .. CCSI (Catalunha) 
Mariano Casero, POLÍTICA OPERÁRIA {Portugal) 
Vlcent Conca Ferrfs. DN do MDT (Catalunha) 
Ana Barradas, POLiTICA OPERÁRIA (Portugal) 
José L. Cuadrado Torre,BATASUNA 
Luis Flllpe Grácio, POLÍTICA OPERÁRIA 
lñakJ Gil San Vicente, BATASUNA (Euskal Herr!a) 
Maurice Giudicelll, INDIPENDENZA (Córsega) 
RogerGuasch, RO. ENDAVANT-OSAN 
Vladimlro Guínot,POLiTICA OPERÁRJA (Portugal) 
Paulo JorgeAmbr6slo, CGTP {Portugal) 
Mikel Korta, BATASUNA (Euskal Herria) 
Eusebio Lasa, BATASUNA (Euskal Herria) 
Custódlo Lourenc;o, POLfTICA OPERÁRJA 
Berta Macias, POLÍTICA OPERÁRIA {Portugal) 
Jorge Magalhaes, CGTP/lnterslndlcal (Portugal) 
Francisco Martins ,D ir:Revista Polftica Operária 
Jordl Miró Rlba, Presidente Estat Catalá 
Henrlque Nasclmento, POLÍTICA OPERÁRIA 
Rubén Nieto Ton:o, BATASUNA (Euskal Herrla) 
Jaume Palou, AIXEC COMUNISTA (Catalunha) 
Pep Peraire, MAULE"fS (Catalunha) 
Manuel Raposo, POLITICA OPERARIA (Portugal) 
Artur Ribeiro CarvalhoSTCP-CGTP(Portugal) 
Gabino Sale, SARDIGNYA NAZIONE (Serdenha) 
Francescu Sargentini, Porta-Voz INDIPENDENZA 
Almllcar Sequefra, POLÍTICA OPERÁRIA 
J. Carlos Uriarte, BATASUNA (Euskal Herria) 
Josu Urricíkoetxea, Deputado de BATASUNA 
Manuel Vaz. Revista ALBATROZ (París) 
Araitz Zublmendi. Deputada de BATASUNA 
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Salvador Cidrás 
'Aos artistas 

,,, . ' non nos toman en serio 

~ PAULA BERGANTIÑOS 

A cada paso afiánzase como unha das figuras máis relevantes desa no; 
va xeraci6n de criadores plásticos que lle volveron o dinamismo á no, 
sa arte e en breve vaise converter no primeiro criador galego que amo, 
a a sua obra no Reina Sofía, en Madird. Através da ruptura dos xé; 

nero tradicionais e da experimentación coas novas tecnoloxias Salva; 
dor Cidrás (Vigo, 1968) vaina procura da comunicación co especta, 
dor "para que este de envolva novo códigos de relación coa obra de 
arte". Apartir do 1 O de Outubro unha mo tra do seu quefacer pode; 
rase visitar na expo ición individual que o leva de volta ao CGAC. 

A ruptura e a experimentación 
que caracteriza a sua obra non é 
algo intencionado. "Supoño que 
desde fara iso pode apreciarse 
mellar. Eu son menos conscien; 
te. Son recursos que teño a man. 
Agora, editar un vídeo é moi 
doado e eu úsoo como unha fe; 
rramenta para comunicarme, 
como unha linguaxe. A fotogra; 
fia, hoxendia, pode resultarlle 
máis familiar ao espectador que 
unha talla de mármol". Co seu 
traballo Salvador Cidrás quer 

pr vacar unha comunicación co 
pú lico. "Estamos acostumados 
a que todo sexa moi verbal. 
Creo na ensibilidade das persa; 
as, qu pode existir relación en; 
tre nó en necesidade de que eu 
teña que ser didáctico. A xente 
p de estar acomodada pero eu 
reivindico que non é idiota. Só 
fai falta facer un esforzo para 
achegarse e desfrutar da arte ou 
repudiala". 

O artista descrebe que nos seus 
traballos "prodúcense cruzamen; 
tos entre a distinción que nor; 
malmente separa o obxecto de 
arte e o obxecto de uso, entre a 
percepción do espácio por parte 
do espectador e a sua própia". Di 
que "o espácio non ten un carác; 
ter natural, nen sequer un estric; 
to estatus que o defina como pú; 
blico ou privado". A el interésa; 
lle "inventar formas de aprender 
ese espácio, estabelecer novas re; 
lacións espaciais". Manexa prin; 
cípios asociados a disciplinas 
cercanas como o deseño, a arqui; 
tectura, o mobiliário, a fundo, 
nalidade. "Obxectos que especu; 
len sobre a sua própria identida; 
de e a identidade do especta; 
dor-usuário, desenvolvendo os 
límites convencionais da escul; 
tura. É precisamente nesta liña 
entre arte e non arte -engade-

entre o funcional e o artístico, 
onde me interesa situarme in; 
tentando que a arte aí acorra". 

Salvador Cidrás afirma que adi; 
carse ás artes plásticas non é na; 
da doado, e máis "nun país como 
este no que os artistas non teñen 
recoñecido un estatus, onde non 
nos toman en sério. A maior 
parte da xente que estudou Belas 
Artes -comenta- está a preparar 
oposiciós ou a traballar en tare; 
fas que os escravizan, como facer 
páxinas webs". Ademais do paso 
pola Faculdade sua carreira ven 
avalada por un amplo currícu; 
lum formativo e exposicións co; 
lectivas e individuais dentro e 
fóra do país. Tivo acceso a várias 
bolsas no extranxeiro, doutorou; 
se en Bilbo e fixo un máster de 
escultura en Califómia. 

Nova visita ao CGAC 

Despois de amasar o seu traballo 
na exposición colectiva Novas 
adq_uisicións en 1998, Cidrás vol; 
ve ao CGAC de maneira indivi; 
dual. Para esta exposición pen; 
sou en diferentes "proxectos" 
pero queria que un deles fora es; 
pecífico para o centro. "lnteré; 
same a relación que ternos co es; 
pácio e quixen manexar o espá; 
cio criad9 polo arquitecto do 
CGAC, Alvaro Siza, para for; 
mular as miñas imaxes. Deste 
xeito utilizo a estrutura da arqui; 
tectura como o módulo dun ha; 
bitáculo. Incluo un mural, unha 
vídeo proxección ... pero non 
penso na idea de intervención 
ou instalación". 

Non lle resulta doado descreber 
o seu traballo pero adianta que 
noutra das salas exporá debuxos 
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"de interior con situacións com; 
postas por personaxes anónimos. 
Persoas nas que se poden distin; 
guir xestos, atitudes, o xénero 
pero nas que non existe unha 
narración. Utilizo o espácio 
-engade- pero non quera mar; 
car a história con un princípio e 
un final". Moitas das imaxes que 
amosa están tiradas das suas lei; 
turas, do cinema .... "Non son re; 
creacións pero si momentos que 
se me veñen a cabeza -comenta. 
Se as deixo abertas é para que 
poidan activarse coa persoa que 
as vé e remitila a algo". Tamén 
explica que para este traballo 
aprópriase da utilización de dife; 
rentes perspectivas que fai Siza 
pero sen respeitar a sua limpeza. 
"Vai haber unha mancha. lnte; 
résame ver como funciona algo 
feo que está ai e que choca por; 
que non ten senso nesa arqui; 
tectura tan aséptica". 

Nun terceiro proxecto, Cidrás 
amosará unha série de fotografias 
dunha urbanización que nutre 
doutros elementos como unha 
maqueta ou un vídeo. "As casas 
son unha espécie de bungalows, 
todas iguais. Unhas son brancas, 
e teñen un tratamento aséptico, 
e outras de madeira, con iso tra; 
to de situarme na natureza e fu, 
xir da idea de que no futuro irnos 
vivir nunha espécie de capsulas. 
No interior, coa imaxe dunha 
· nai e a sua filia, amoso unha 
unidade familiar diferente". As 
imaxes son elementos que per; 
tencen a sua experiéncia pero 
prefire non narrar "que non 
cristalicen e que queden aber; 
tos. Refírome a cuestións que 
chaman a miña atención pero 
non quera apresentalas como 
un estudo sociolóxico". • 

Manhattan 

~ RAMIRO FONTE 

~i moitas Américas que nos 
pertencen a moitos de nós. Quen 
queira ignoralo, estará tirando pe; 
dras contra o propio tellado, anque 
quizais esta sexa a razón de fondo 
que move aos nihili~tas ou aos pro; 
fetas da apocalipse. E a América de 
John Ford e Coppola; a de Charlie 
Parker e Ella Fitzgerald; a de Poe e 
Faulkner. É tamén a América dos 
emigrantes galegas en Nova York 
ou a dunha ponla dos meus devan; 
ceiros, mariñeiros da ría de Ares, 
que seica tiveron un barco, alá po; 
los anos vinte en California, ao que 
lle puxeran o nome de Galicia. A 
illa de Manhattan representa, aínda 
sen ter estado nunca nela, un sím; 
bolo para todos aqueles que lle da; 
mos un significado a estas causas. A 
América profunda nunca tivo boas 
relacións coa cidade. Nas cidades 
multiculturais hai sitio para todos. 
Os galegas sabémolo ben cando 
irnos a elas arrastrando as nasas pa; 
rroquias e as nasas vilas. Nesas dúas 
torres sometidas a unha cólera bíbli; 
ca había galegas. Eles foron as pri; 
meiras testemuñas que reportaron 
os acontecetnentos pala televisión. 

Worueso que non estou disposto a 
tirar pedras contra o meu propio 
tellado e contra unha liberdade de · 
elección que me fai considerar rnoi; 
to máis achegados a min a moitos 
deses artistas antes citados que, 
paño por exemplo, as plumas venais 
da nasa Autonomía. En cuestión de 
gustos, prefiro o alto saxofón á gai; 
ta, anque aquel soe nun club de 
Harlern no que nunca entrarei, e as 
nosas gaitiñas soen a centos na pra; 
za do Obradoiro, do mesmo xeito 
que Cortázar prefería o jazz ao tan; 
go, sen deixar de ser por isa un es; 
critor arxentino. ¿Que sería de nós, 
pobres humanistas de hoxe aos que 
nos gustan estas causas, se non esti; 
vésemos asistidos por semellantes 
mestres? Eles fannos vivir na ilusión 
de que non nos gobernan os nasos 
entrañables bárbaros. 

~berei abrir de novo os libros do 
liberal neoyorkino, Marshall Berg; 
mann que me aprendeu tanto sobre 
os derrubamentos da modemidade 
pero antes falarei de gustos, porque 
sei que ninguén virá preguntarme 
nada, porque non dispoño dunha 
solución para a paz mundial nin dun 
modelo de moralidade pública que 
non se axuste ao mundo da miña 
vida. Quera mencionar unicamente 
unha desas barricadas misteriosas que 
apañemos ás inclemencias temporais, 
aos desenganos, ás insatisfaccións. E 
foi así que, nestes últimos anos, me 
teño convertido nun teimoso escoi; 
tador de standards que, coma os me; 
lómenos saberán, son as cancións, 
procedentes na súa maior parte dos 
musicais de Broadway, moitas delas 
creadas, por certo, por xudeus emi; 
grados e interpretadas 
maxistralmente pala voz das negras, 
anque se diga que expresan a a sen; 
timentalidade dos anglosaxóns. 
Nova York é a cidade destas histo; 
rias, como París era a cidade da poe; 
sía moderna. Moitas son cantigas de 
amigo; outras tantas de saudade. 
Unha das miñas favoritas titúlase 
Manhattan. Compuxérona dous xe; 
nios, Rodgers e Hart. Eu, persoal; 
mente, prefiro a versión de Fitzge; 
rald e é rara a semana que pasa sen 
que eu a escoite. Decatarme de que 
esta canción alegre, este canto aos 
lugares do verán neoyorkino, que 
me ten salvado de tantas caídas, co; 
mezou a soar para min coma unha 
elexía, supuxo a peor das ameazas. • 
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Afonso Pexegueiro. 

• Recital poético 
na honra 
de Fermin Bauza 
Brey 
O Sábado 2 7 de Setembro cele, 
brouse en Ponteareas un recital 
poético en comemoración do 
centenário do poeta Fermin 
Bouza Brey. O recital tivo lugar 
no marco do programa previsto 
polo concello de Ponteareas pa, 
ra a homen@Ce ao polígrafo e 
poeta nado nesa vila. Manuel 
Maria, Iolanda Castaño, Fermin 
Bouza Álvarez e Afonso 
Pexegueiro foron as voces con, 
vidadas para celebrar a figura do 
poeta neotrovadorista. • 

•Do divino e 
do humano, 
na Fonsagrada 
Vários escultores contemporá, 
neos expoñen as suas obras no 
Museu Comarcal da Fonsagra, 
4a nunha mostra que leva por 
título Divino Humano. O moti, 
vo central é oferecerlle ao 
espeitador unha reflexión sobre 
a relación entre tradición e 
modernidade a través de obras 
que teñen como elemento cen, 
tral o ser humano. Para ilustrar 
esa relación, na exposición fa, 

ranse conviver esculturas mo, 
dernas con outras tradicionais 
obxeto de devoción popular, 
pertencentes ao fondo do Mu, 
seu. Mónica Alonso, Teresa 
Gómez, Xoán Xosé Manuel Lo, 
marti, Xosé Miguel López, Pa, 
co Pestana, Paulo Sánchez, 
Álvaro de la Vega e Fernando 
Villapol son os artistas que co, 
laboran na mostra, que estará 
aberra ao público durante o 
Outono.• 

• Antolóxica 
do pintor 
Antón Goyanes 
Tres décadas de pintura. Unha 
mostra antolóxica do pintor 
monfortino Antón Goyanes 
percorre a sua búsqueda persoal 
desde o ano 1968 até finais dos 
90. Unha retrospectiva do artis, 
ta que contempla desde as suas 
primeiras paisaxes rurais até o 
seu camiño polo expresionismo 
da man de Atlántica para che, 
gar á sua faceta máis descoñeci, 
da, a de muralista. A exposición 
estará aberta ao público na sala 
de exposicións de Caixanova, 
en Vigo, até o vindeiro 21 de 
Outubro.+ 

• Retr<?spectiva 
dos arquitectos 
Bonell e Gil 
en Vigo 
A delegación en Vigo do Cob 
xio de Arquitectos de Galiza 
inaugurou o pasado 28 de 
Setembro unha exposición so, 
bre dous dos arquitectos máis 
prestixiosos do Estado, Esteve 
Bonell e Josep Maria Gil. A 
mostra, que estará aberra até o 
vindeiro 4 de Novembro no 
Edifício Administrativo da 
Xunta en Vigo, recolle ideas, 
esbozos, planos e fotografías de 
doce proxectos. Entre eles está 
a do próprio Edifício Adminis, 
trativo, obra dos dous arquitec, 
tos, incluido dentro do ·proxec, 
to Abrir Vigo ao Mar. O Pavi, 
llón Olímpico de Barcelona, a 
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• O CDG estrea Rosalia 
Este mes de Outubro o Cen, 
tro Dramático Galego estrea, 
rá Rosalia. A obra é unha 
adaptación de Roberto Vidal 
Bolaño do texto de Ramón 
Otero Pedraio. Nel, Pedraio 
aborda a figura da poeta desde 
a sua própria perspectiva. A 

Universidade Pompeu Fabra e 
o parque loxístico da Zona 
Franca de Barcelona son algun, 
has das obras que aparecen re, 
feridas na mostra. • 

• Música, teatro, 
. . circo e cinema 

para o inverno da 
NASA 
Volven as ultranoites, os con, 
certos, a zinasa, o circo e o tea, 
tro á sala NASA de Compostela 

Birtfi ol Red Monkey, 1981, de Paula Rego. 

música está a ser composta 
por Rodrigo Romani e será 
interpretada pola Real Filhar, 
monia de Galiza baixo a dire, 
ción de Maximino Zumalave. 
Está prevista a edición en CD 
da banda sonora da 
montaxe.• 

que comeza o 4 de Outubro a 
sua programación para o outo, 
no,inverno. Comezan o 4 de 
Outubro con La habitación Roja 
para continuar ao dia seguinte 
coa proxección de "Last Patrol" 
e "Amazonas" e a actuación de 
Tony Lomba & Elio Dos San , 
tos no que se anúncia como 
"concerto de despedida" do 
duo. O grupo "patrón" da sala, 
Chévere, estreará o Mércores 1 7 
o seu novo espectáculo O nave
gante e o dia 11 Túzaros 
apresentarán un novo disco 
nunha sesión na que Zenzar ac, 
ruará como grupo convidado. 
As xa tradicionais ultranoites da 
NASA están previstas para o 

• Visións da Arte Contemporánea, 
en Braga 
A Galeria dos Coimbras de Braga ten aberta desde o 29 de Setembro a 
exposición colectiva "Figuras, Visións da Arte Contemporánea". Trin, 

. ta artistas compoñen esta mostra plural que se pode visitar no Largo de 
Santa Cruz. O galego Francisco Leiro forma parte da interesante nómi, 
na na que tamén se encontran Fernando Botero, John Davies, Juan Ge, 
novés, Henry Moore, Pablo Picasso, Paula Rego ou Antonio Saura. + 
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Venres 12 de Outubro e o 
Sábado 13 e tamén para o fin 
de semana do 21 e 22 de 
Decembro. Outra cita á que a 
sala convida é ao festival Rock 
Cabo Sam Lourenzo que chega 
o 4, 5 e 6 de Decembro á sua 
terceira edición como platafor, 
ma para as novas bandas 
galegas. T eatro de Trompicallo, 
F.T.l. ou Bucanero, música de 
De Luxe, Arianna Puello, 
Sober, Son outros Sons, Sacred 
Sin, Embrace Me Ocean ou 
Cormorant, circo ou taller de 
música improvisada forman ta, 
mén parte do programa para es, 
tes tres meses. • 

•Homenaxe 
a Víctor Jara 
en Oleiros 
Música popular chilena e un 
documental sobre o cantor 
conformarán a homenaxe que 
o Sábado 13 de Outubre ás 20 
horas se lle tributará a Víctor 
Jara no Teatro Municipal A fá
brica en Perillo, Oleiros. O ac, 
to celébrase cando en Chile se 
está a realizar a Caravana pola 
Vida e a Xustiza, en memória 
dos asasinados e desaparecidos 
na dramática Caravana da 
Morte. • 

•A obrade 
Ferrin, revisitada 
na Coruña 
Desde o 22 e até o 26 de Outu, 
bro terán lugar na Coruña un, 
has xornadas adicadas a anali, 
sar a obra do escritor Xosé Lufs 
Méndez Ferrin. Organizadas po, 
la Universidade da Coruña, 
Académia Galega e Consellaria 
de Educación, o encentro terá 
lugar todos os dias a partir das 
sete da tarde e, entre o partici, 
pantes atópanse o e critor ª' 
rio Xohán Cabana, o lingüfsta 
Ramón Lourenzo e o p ta e 
estudo o da literatura Manuel 
Forcadela. Un r cital p ético 
artellado sobre a obra do autor 
de Con pólvora e magnólias porá 
fin ás xornadas. • 

Comeza en Vigo a rodaxe de Los lunes al sol, terceira fita 
de Femando León 
O 8 de Outubro as cámaras co, 
mezarán a rodar en Vigo Los lu
nes al sol , a terceiro película do 
director Fernando León de Ara, 
noa, autor de Familia e Barrio . 
Producida por Elias Querejeta, a 
fita contará .coa participación 
económica do Conéello de Vi, 
go,-a Xunta de Galiza e a TVG 
que actua por vez primeira como 
coprodutora. Durante tres meses 
a equipa cinematográfica terá a 
sua sede en Vigo onde se roda, 
rán interiores e exteriores desta 
película que, ao dicer.do seu di, 
rector, será o relato de "peque, 
nas histórias de personaxes, 
composta de siléncios, de 
momentos. Con personaxes que 
teñen a sensación de pert_encer a 
un grupo, nalgun caso como de, 

sempregado ou como traballador 
en precário". Por iso escolleu 
Vigo, por ser unha cidade na 
que o_, mar e a indústria se mes, 
turan e cunha situación laboral 
que acae de marco a histórias 
"reais fabuladas" como as que 
ten afeitas aos seus espectadores. 
Un deses traballadores en,paro 
será Carlos Santamaria, o papel 
ao que dará vida o actor Javier 
Bardén, verdadeira estrela na 
apresentación da fita. Pouco lle 
valeu ao candidato ao Osear por 
Antes que anochezca mostrar mas 
maneiras ás perguntas sobre co, 
mo enfrontaba este primeiro 
proxecto despois da gala ameri, 
cana .. Baixo unha gorra que ·ne 
cobria meia cara -a outra meia 
ocultábase coa barba-

Vai para un ano que Fernando León escribiu en Vigo o guión de Lunes al sol. Agora 
a equipa rodará durante tres ~se na cidade. Na fotografia, Luís Tasar, Femando 
Léon, Nieve de Medina, Javier Ba~, Elias Querejaeta e José Ángel Egido~ 

respondeu lacónico que tiña 
"confianza neste grande proxec, 
. to que pode facer pensar sobre a 1 

realidade, xa que dixerimos pou, 
co o que recibimos en notícias" 
e non aforrou adxectivos para 

louvar o traballo de Fernando 
León de Aranoa, "un dos gran, 
des directores, guion istas e ta~ 
mén moi atractivo e é por iso 
polo que quero estar con el", 
dixo o actor. Fernando León de 
Aranoa recofiécese como con, 
tador de h istórias por meío do 
cinema e por iso, fronte ao apa, 
rello técnico, defende a sua fa, 
ceta de guionista que, neste ca, 
so comparte con Ignacio del 
Moral. O director estreará en 
Novembro no Fest ival de 
Valladolid o seu documental 
sobre os zapatistas. Até o 
Nadal, Vigo será o escenário 
dunha película da que serán ta, 
f!lén actores principais José 
Angel Egido, Nieve de Medina 
e o galega Luís Tosar. • 
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Contar todo 
Titulo: Adeus India, Adeus.' 

Autor: Xosé Manuel Villanueva. 
Edita: Ir Indo. 

Soaba como candidata ao Pré, 
mio da Crítica, Logo confirrn.aria, 
se. Sempre é motivo de ledícia a 
aparición de nomes novos no 
panorama literário, e máis se 
irrompen con tanta fortuna. Pa, 
rabéns para todos; para o afortu, 
nado, para a constáncia da edi, 
tora, para o leitor que disporá 
dunha nova voz, outra alternati, 
va. Vexámola. 

Adeus India , Adeus é unha moi 
longa novela, 523 páx inas en 
ed ic ió n d e grand e formato. 
Apresenta unha acción simples. 
O tan tópico triángulo confór, 
mano Xosé ( unha personalidade 
inestábel e ás veces xenial) e 
Paco (arti ta fracasado, con máis 
i o e prudéncia) tendo como 

vérric a Estrela; eles tres exem, 
plifican a imposibilidade de 
conxugar éxito laboral e profi, 
sional nun marco ambiental no 
que se palpa o fracaso das perso, 
naxes á hora de enfrontarse á vi, 
da . E trela, despois de acadar 
éxito laboral, vaise ver abocada 
a un fracaso sentimental que 
ameazaba detrás das sombras da 
ua relación con Paco. Paco, 

pintor que non vende un cadro, 
á vez que perde a Estrela terá un 
(familiar) golpe de fortuna que 
variará sensibelmente a sua ima, 
xe profesional. Xosé, o verdadei, 
ro epicentro da novela, nunca se 
preocupou por ter éxito en nen, 
gunha das duas causas e, cando 
o toca a sorte do amor, tamén a 
perde. Entón, decide vo ltar á 
India. Xusto no momento en 
que Estrela está vivindo o seu 
momento de glória, aparece na 
vida de Paco (Estrela está ausen, 

Xosé Manuel Villanueva. 

te) como un 
elemento in, 
cordiante que 
o destabi liza 
co seu indivi, 
dualismo e 
pouca consi, 
deración . Es, 
tamos situa, 
dos no come, 
zo da acción , 
acción que 
t r ansco rre 
nas postrime, 
rias do fran, 
quismo como 
tamén pode, 
ria pasar ho, 
xe mesmo . 

A estrátexia 
discursiva 
realmente 
trascendente 
é a aposta 
por contalo 
todo, pola 
novela total 
que non 
ignora nen o 
mínimo 
detalle. 

Non é, pois, a memória dunha 
época porque non se relata nada 
gue caracterice a sua lembranza. 
E, a enguede llada história do 
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triángulo que antes menciona, 
mos. Contada mediante unha 
estratéxia dual na que s~ mestu, 
ran dous planos temporais (o 
tempo da lndia.,e o presente) e 
dous lugares (a India e unha ci, 
dade galega) exponse a acción 
alternativamente desde a pers, 
pectiva ausente que aparece e 
desaparece desde as voces de Pa, 
co ou Xosé , polo que son eles 
dous o centro estratéxico da 
meirande parte do discurso. 

Sen embargo non é isto o máis 
salientábel da novela de Xosé 
Manuel Villanueva. Na nosa 
opinión, a estrátexia discursiva 
realmente trascendente é a apos, 
ta por contalo todo, pala novela 
total que non ignora nen o míni, 
mo detalle ( ainda que este sexa 
totalmente irrelevante para o de, 

senvolvemento da acción) . O 
narrador ocupáse apaixonada, 
mente de que non perdamos de, 
talle. Eis unha fórmula frontal, 
mente aposta ao evidencialismo 
de Cid Cabido. Contando, en 
cada fragmento de cada capítulo, 
cun mínimo clímax, e uns diálo, 
gos traballados e salientábeis, o 
narrador propón un discurso, que 
ao leitor comun lle parecerá de 
desenvolvemento lento, onde o 
núcleo central da intriga se esvae 
con facilidade na espesura de 
moitas histórias secundárias, ain, 
da contando co plus da amenida, 
de que outorgan as exóticas con, 
sideracións filosóficas, sempre 
pertinentes e nunca incrustadas 
brusca ou artificialmente. T emos 
entón duas posibilidades: unha, 
que o narrador sexa incapaz de 

(Pasa á páxina seguinte) 

E N S A 1 O. . . 

Camilo Nogueira A memoria 
da nación 
O reino de Gallaecia 
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canta de libros 

A comedia da aliña 
Na colección Clásicos en Galega, da 
editorial Galaxia, aparece Aulularia 
de Plauto, máis coñecida como A co
media da oUña. 
Esta é unha das 
pezas máis repre
sentadas do dra, 
maturgo latino, 
que serviu ade
mais de fonte ins
piradora a outros 
autores como Mo
liere en O avaro. 
A edición de Ga
laxia inclue a ver
sión en latín, a tra
dución realizada 
por Mercedes Boa, . 
do e Maria Xesus Frei é a adaptación 
publicada en 1960 por Aquüino Igle
sia Alvariño. • 

Sobre a globalización 
Globalización e cambio de milenio é 
o título do volume que reune as refle
xións de variados autores, que partici
paron na edición do ano 
2000 da Semana 
de Filosofia de 
Pontevedra, orga
nizada póla Aula 
Castelao. Ao re
dor do termo go
lobalización e so
bre o efeito 
perverso de 
universalizar s6 as 
desigualdades e 
non o progreso es
creben Emilio Lle
dó, James Petras, 
lgnácio Ramonet, 
Xosé Luís Barreiro Rivas, Amada T ra
ba, Miguelanxo Prado, Luís Álvarez 
Pausa, Hermfnio Barreíro, Oswaldo 
Martínez, Enrique Sáez Ponte, Jorge 
Álvarez Yagüe e Xurxo Souto. En Xe
·rais.+ 

Nena con 
cara de triángulo 
Cantos con nenas como 
protagonistas. Nenas con cara de 
triángulo ou cati
vos cun corazón 
como unha tele
visión. Maria 
Triángulo reune 
oito narracións 
asinadas por Lino 
Braxe e Ana Pon
tón. Aos autores 
deste libro, editado 
por Sotelo Blanco 
e recomendado pa
ra nenas de oito 
anos en diante, gos
talles "facer parva
das, xogar na praia e no mar e escribir 
historias para nenas". Neste libro can
tan coas ilustracións de Taba Ayala.+ 

Informe sobre El Ejido 
No mes de Febreiro do pasado ano un 
numeroso grupo de vicíños de El Eji
do, en Andalucía, queimaron viven
das e locais dos 
imigrantes que 
viven neste con
cello, atacaron as 
asociacións que os 
defenden e provo
caron deceas de 
feridos. Non hou
bo nengun detido 
nesta vila, que 
canta con 49 
sucursais bancárias 
e unha só libraría. 
El Ejido. Tierra sin 
ley é o título do in
fom1e que unha comisión 
internacional, promovida polo Foro 
Cívico Europeu e o Comité Europeu 
de Defensa dos Refuxiados e lrnigran
tes, elaborou sobre o terreo. Editado 
por Hiru intenta coñecer as causas do 

"ievantamento racista.+ 

.; ¡ 
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Anuario de Estudios 
Literarios Galegas 
Ano 1999. Prezo 2.500 pta. 
Diri.xe: Xoán González-Miltán. 
Edita: Galaxia. 

Xesus Alonso Montero recupera a 
relación dos escritores galegas co marxis
mo entre 1930 e 1938. Helena González 
fai "unha visión sistémica" da literatura 

galega de mu
ller. Álvaro 
V arela estuda 
as antoloxias 
que se fixeron 
na literatura 
galega desde 
o Rexurdi
mento até 
1936. Na 
análise dos 
libros máis 
importantes 
de 1999, 
destacan as 

críticas de No 
vent:re do silencio, de Xosé Luís Méndez 
Ferrin, por Maria Teresa Bermúdez; Pensa 
Nao, de Anxo Angueira, por Xosé 
Manuel Enríquez; O mellar francés de Bar
celona, de Bieito Iglesias, por Chus Lama 
e Ela, maldita alma, de Manuel Rivas, por 
J oaquim Ventura.+ 

Razóns 
Nº 25. Xullo de 2001. Prezo 300 pta. 
Edita: lnzar. 

Xesus Vega reflexiona sobre os resultados 
das eleicións bascas. Ramón Muñiz fai un 
informe sobre as estatísticas de exclusión 
e pobreza en Galiza. José Ignacio Lacasta
Za.balza dá conta dos intentos por elimi
har a diversidade cultural do Estado espa
ñol. Xabier Paz continua a sua 

explicación 
dun modelo · 
alternativo 
ao sistema 
capitalista 
globalizado. 
Antónia 
Caro apre
senta un
has xoma
das sobre 
violéncia 
masculina 
e as suas 
posibili-
dades de 

reabilitación. Nanina Santos repara no 
cámbio estrutural que se dá no concepto 
da masculinidade. + 

O Mico 
Revista literaria galega 

N2 l. Ourubro-Novembro de 2001. Prezo 495 pta. 

Diri.xe: Miguel Lorenzo. 

Nesta nova publicación de actualidade 
sobre a literatura galega inclúese unha 
entrevjsta co presidente da Académia 
Galega, Francisco Femández del Riego. 
O tema de debate é a de:iputa 

Galicia/Galiza 
comonome 
oficial do pa
ís. A conta 
da publica
ción do seu 
libro Na ma
leta, Xurxo 
Borrazás ex
plica as cla
ves da sua 
literatura. 
Na sección 
Un libro, 
un home, o 

protagonista é 
Antón Alonso Rios, protagonista da sua 
autobiografia O siñor Afranio, relato da 
fuxida deste deputado agrarista das 
gadoupas dos falanxistas en 1936. No ca
pítulo de criación, publícanse relatos de 
Xabier Rodríguez, Manel Gómez, Maria 
Padin e lván Ponte. + 

(Vén da páxina anterior) 

discernir o que reamente é nove
lábel do que non o é; duas, que 
realmente estea a reivindicar a 
história total na que, como na vi
da mesma, o acontecer vese ro
deado de' múltiples minúcias, ao 
cabo, que no momento non po
demos deixar de atender. De es
coller a primeira posibilidade, 
non entendemos moi ben como 
foi mérecente do Prémio da Crí
tica. Preferimos decantarnos pola 
segunda, e a consideración que a 
novela gaña enteiros por consti
tuir unha fórmula alonxada do 
tradicional xeito de concebir a 
estrátexia discursiva, a narrativa 
actual débelle moito a xurados 
valentes que se atreveron a apos
tar por novas fórmulas narrativas 
(non ternos máis que lembrar o 
arquicoñecido e non único caso 
de Crime en Compostela). Xosé 
Manuel Villanueva, o autor, sa
bia perfectamente que non esta
ba contando unha história atén
dose aos modos tradicionais, é 
impensábel que non sexa asi. 

Adeus India, adeus non naufraga 
desde a estrátexia discursiva, a 
pesar de caer en inverosemellan
zas dificiles de aceptar en discur
sos realistas, caso dos descontos 
no fútbol. As suas caréncias cén
transe, sobre todo, en non contar 
cunha tensión estilística capaz de 
soster un discurso destas dimen
s i óns, habendo inclusive mo-
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mentas onde se materializa en 
cacofonias non xustificadas, ao 
lado doutros onde son patentes a 
candidez e inxenuidade do autor 
novel. E as deficiéncias estilísti
cas están acompañadas por un 
incalificábel tratamento da lin
gua. Xa, xa, entramos en terreo 
delicado, dun tempo aqui parece 
que non se debe falar da lingua, 
despois veñen os calificativos de 
"policia" lingüístico e demais . 
Dun tempo aquí é palpábel un 
preocupante ambiente no que o 
tratamento da língua é tabu. O 
que para nós é moi preocupante 
(como poder haber un escritor 
que non saiba tratar a língua?, e 
se un meteorólogo non sabe que 
é o vento?) para unha parte da 
crítica non só e insignificante se~ 
nón que condena como excesi~ 
vamente culturalistas moitos dis
cursos que se distinguen precisa
mente por mimar e forzar a lín
gua ata levala a cotas expresivas 
pouco usuais. Definitivamente, a 
galega é unha literatura ben cu
riosa, que en nengunha outra pa
sa tal causa. Como pensamos que 
a correción lingüística sempre 
conleva beleza, non nos desvie
mos . Cando levabamos lidas 
pouso máis de un cento de páxi
nas · eran innumerábeis as veces 
nas que o pronome estaba horri
blemente mal colocado, o artigo 
tamén presentaba deficiéncias, 
había plurais mal feitos, verbos 
mal conxugados, erras da deriva-

ción .. . Máis adiante inclusive 
atopamos calcos semánticos do 
castelán que daban a impresión 
de que isto fara unha tradución 
( unha mala acomodación, mellar 
que tradución; tampouco seria o 
primeiro caso que sedera). 

Resumindo. Unha proposta nova 
e interesante que deficientemen
te resalta, agardemos mellores 
discrusos do autor nesta liña para 
poder avaliarmos con máis preci-

5. DIARIO 

ANOSA TERRA 

sión as suas posibilidades expresi
vas. Despois de canonizar discur
sos como este, a función social e 
metaliterária do Prémio da Críti
ca fica en entredito; imp~nse un 
debate autocrítico urxente toda 
vez que non son só voceiros de 
unha (in?) determinada e discutí
bel concepción estética, a litera
tura sempre foi algo máis que 
simple onanismo individualista. • 

xost M. EIRt 

3. Ü PENSAMENTO ECC1óN DUN VELLO DE C ASTELAO 

l. CONTOS RELOLTADO X.C. Garrido Couceiro 

Antón Tovar A Nosa Terra 
DA CORUÑA Galaxia 4. EsPAÑA Xurxo Souto 

Xerais UNIFORME 

NoN ECC1óN José l. Lacasta-Zabalza 
2. FlSTEUS Laiooento 

ERA UN MUNDO l. A MEMORIA 5. PIONEIRO 
LupeGómez 

DA NACIÓN NACORRENTE 
A Nasa Terra 

Camilo Nogueira DO GOLFO 

3. NARCOS Xerais Elíxio Villaverde 

Carlos G. Reigosa 
X erais 

Xerais 2. A LOITA 
ANTIFRANQUISfA 

4. HOMÓNIMA DE Luís CosTA 
A. Riveiro Coello Juan Garcia Duran 
Galaxia ANosa Terra 

Librarias consultadas: 
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Mkhdenu (Ponkwdra). 

Pecfreirn (S,mtiago). Suuto (Lui.;o). Torga (Üuren~d. 

Da arte dos vellos prospectos cinematográficos 
AXENDA A NOSA TERRA 2002 

4'"; s ~ ·- -

• Impresa a 5 tintas en seis idiomas. 
•Cosida a fio, con marcador, acabamento da capa en coiro rexenerado. 

• Papel verxurado 90 g/m2 crema. 
• 22 x26,5 cm. de tamaño. 

Faga xa a sua reserva 

telf. 986 433 830 / fax 986 223 101 / subs.anosaterra@terra.es 
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AUDITORIO DE GALICIA 

SANTIAGO DE COI\llPOSTELA 

Temporada 2001-2002 
Director Titular: A. ROS MARBÁ 

_Real 
Filharmonía 
de Galicia 

PROGRAMA DE ABONO 
0'"11BRO 

Día 11 - 21:00 h 
REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Antoni Ros Marba, director 
Gerard Claret, violín - Uuis Claret, violoncelo 
J. Brahms: Doble concerto, Sinfonía ng 3 
Prem: l.400pe-8,41 a.ros 

Día 18 - 21:00 h 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Maximino Zumalave, principal director invitada 
Wolfgang Holzmair, barítono 
X. de Paz: O mencer dos soños, G. Mahler: Ruckertlieder, F. Mendelssohn: Sinfonía rf 
5 N dio Reforma" 
Prem: 1..400 pe- 8,41 a.ros 

Día 23 - 21:00 h 
ORQUESTA FILHARMÓNICA DE FILIPINAS 
Ruggero Barbieri, director 
Andión Femández, soprano - Abdul Condao, tenor 
G. B. Green, L San Pedro, N. Abelardo/ A. Buenaventura, E. Padilla - de León, M. 
Vélez/ L San Pedro, B. Lauret, A. Molina/L San Pedro, N. Abelardo/ A.Pena, L R. 
Kasilag, R. Romero, J. Rodrigo 
Coixonova 
Prezo: 2.000 ptas - 12,01 euros 

Día 25- 21 :00 h 
REAL FlLHARMONÍA DE GAUCIA 
Robert King, director 
Loma Andersson, soprano - Gory Cooper, dave 
G. F. Hondel: Obertura de The Ocossionol Oratorio, A. Corelli: Concerto Grosso rf 1, G. P. 
Telemonn: Obertura Wossennusik, J. S. Boch: Suite rf 3, G. F. Hondel: Silete Venti 
Prezo: 1.400 pta · 8,41 euros 

Día 31- 21:00 h 
Brian Asawa, controlenor 
iV.alcolm Martineau, piano 
A. Saorlotti, A. Cok:loro, F. Schubert, G. F. Hondel, W. A iV.azart, N. Medtner, H. 
Villolobos, J. Heggie. 
Prem: l .AOO J*i -8,41 a.ros 

NOVEMBIO 
Día 8 - 21:00 h 
REAL AlHARMONÍA DE GAUCIA 
Jesús lópez Cebos, director invifodo 
Ángel Jesús García, viotin 
R. Halffier. Clierturo Festivo, R. Gerhard: Conceno paro violín, R. Sdiumonn: Sinfonía~ 4 
Prezo: 1.400 pta · 8,41 euros 

Día 10- 21:00 h 
TRISHA BROWN DANCE COMPANY 
Trisho Brown, coreografio - Dave Douglos, músico - Teny Winters, escenografio 
Jennifer Tipton, iluminación 
Trilogy 
Caixonovo 
Prem: 2.CXXJ f*J -12,0l aros 

Día 12 - 21:00 h 
DESVÁN VERDI 
Alfonso Sauro, di rección musical - Gustavo Tombasccio, diredor de escena 
Jesús Rulz, esceoogrofia 
Caixonova 
Orque$tro Fil harmónico T rcmsi lvania 
Prem: 2.CXXJ f*l - 12,0l ElJIOS 

Día 22- 21 :00 h 
REAL ALHARMONIA DE GAUCIA 
Antoni Ros Mari>d, diredor 
Daniel Hope, violin 
R. Groba: Concerto lorquiono, A. Schnittke: Sonata para violín, cardas e cembalo, F. 
Mendelssohn: Sinfonía ni! 3 "Escocesa" 
Prem: l..400 pe -8,41 ElJIOS 

Día 5 - 21:00 h 
REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Antoni Ros Marba, director 

DE CIMBRO 

Agustín león Ara, violín · Nuria Riel, soprano 
Centenario Joaquín Rodrigo. Homenaje a la Tempranica, Música para un jardín, 
Concerto para violín "de estlo", Rosaliana, Saleriana 
Prem: 1.400 ¡*1 - 8,41 euros 

Día 13 - 21:00 h 
REAL Fil.HARMONÍA DE GAUCIA 
Antoni Ros Marba, director 
Rüdolph Buchbinder, piano 
F. Mendelssonh: Obertura de A gruta de Fingal, R. Schumann: Concerto para piano, 
R. Wogner: Idilio de Sigfrido, W. A. Mozart: Sinfonía n2 35 "Haffner'' 
Prem: 1.400 pe -8,41 euros 

Día 20 - 21:00 h 
ORQUESTA SINFÓNICA DE GAUCIA 
Josep Pons, director 
Vicente Alberola, clarinete 
R. Amargós: Concer1o poro dorinele, D. Xoslabich: Sinfonía rf 1 O 
Prezo: 1.400 ple - 8,41 euros 

Día 22 - 12:00 h 
Concel1o en familia 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Orfeón T erra a NOsa 
Antoni Ros Morbo, director 
Olatz Saitúa, soprano 
J. Strauss, O Morcego (Obertura, ario e vals), Offenbach-Rosenthal: Gate 
Parisien, W. A. Mozart: Ave verum corpus, Panxoliñas, G. F. Hondel: O Mesías (aria, 
interludio e aleluio) 
Prem especial cnncert> en bnilia: fJJJ f*J -3,01 euros 

Día 17 - 21:00 h 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Collegium Compostelanum 

XANEIRO 

Maximino Zumalave, principal director invitado 
Celine Landelle, harpa 
X. Viaño: La nuit ombre et froid, A. Ginastera: Concierto para harpa, 
P. Chaikovski: Suite rf 1 
Prem: l.400f*l- 8,41 euros 

Día 24- 21:00 h 
REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Jean Bemard Pommier, director 
Josep Maria Calom, piano 
C. Debussy: Petite Suite, G. Fauré: Balada para piano e orquestra, 
C. Franck: Voriacións sinfónicas para piano e orquestra, G. Faure: Suite de Pelléas et 
Melisande, C. Saint-Saens: Sinfonía nº 2 
Prezo: l.400 pta - 8,41 euros 

Día 31 - 21:00 h 
REAL FlLHARMONÍA DE GAUCIA 
Antoni Ros Marba, director 
W. A. Mozart: Gran Perlita para instrumentos de vento, 
F. Schubert-G. Mahler: A morte e o doncella 
Prezo: 1.400 pta - 8,41 euros 

FEBREIRO 
Día 7 - 21:00 h 

Día 21 - 21:00 h 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Aldo Ceccato, director invitado 
Marco Rizzi, violín 
G. Rossini: Obertura de Cenerentola, A. Glazunov: Concerto para violín, 
R. Schumann: Sinfonía n2 2 
Prem: 1.400 pe -8,41 euros 

ABRIL 
Día 4 - 21:00 h 
REAL Fil.HARMONÍA DE GAUCIA 
William Michael Castello, director invitado 
Brenda Jackson, soprano 
A Copland: A quiet city, S. Barber. Knoxwille verán de 1915, Ch. !ves: Sinfonía rf 1 
Prezo: 1.400 pla - 8,41 euros 

Día 11 - 21:00 h 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Helmuth Rilling, director invitado 
Plomen Velev, violoncelo 
F. Mendelssohn: Obertura o retomo da estranxeira~ F. Schubert: Obertura, C. Saint
Saens: Concerto paro violoncelo, F. Mendelssohn: Sinfonía n2 1 
Prezo: 1.400 pta - 8,41 euros 

.Día 18 -21:00 h 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Josep Pons, director 
A mitoloxía grega na música. l. Stravinski: Apalo Musaxeta, L v. Beethoven: As 
criaturas de Prometeo 
Prezo: 1.400 pta - 8,41 euros 

Día 25 - 21:00 h 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Maximino Zumalave, principal director invitado 
Joaquín Soriano, piano 
Z. Kodaly: Danzas de Marosseki, F. Liszt: Totentanz, J. Guridi: Dez melodías vascas, 
A Ginastera: Suite de danzas do ballet Estancia 
Prezo: 1.400 pla - 8,41 euros 

Día 2 -21:00 h 
REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Rudolph Barshai, director 

MAIO 

D. Xastakovich: Sinfonía de cámara op. 83a (versión Barshai), A Dvorak: Sinfonía 
nº 9 "do Novo Mundo" 
Prezo: 1.400 pto - 8,41 euros 

Oli Mustonen, piano ~ Día9-21:00h 

J.S. Bach e D. Xostakovich: Preludios e fugas 
Prezo: 1.400 pta - 8,41 euros 

Día 14-21:00h 
REAL ALHARMONIA DE GALICIA 
Coro do Gran Tea1re do Liceu 
Antoni Ros Morbó~ director 
Lv. Beethoven: Fidelio (versión concerto) (H. Gierhardt, J. T releaven, R. Hale, 
F. Vas, l. Monar) 
Prezo: 3.cro f*l- 18,03 aros 

Día 23- 17:00 h 
Concerlo en familia - Moratón Mozart 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Maximino Zumolave, principal diredor invitado 
Prezo especial concerto en familia: 500 pto 

Día 28 - 21:00 h 
ORQUESTA SINFÓNICA DE GAUCIA 
Coro da Sinfónica de Galicia 
Víctor Pablo, director 
Amando Roocraft, soprano - Joan Cabera, tenor - Anthony Moore, barítono 
C. Debussy: O filllo pródigo, G. Faure: Requiem 
Prezo: 1.400 pla-8,41 euros 

Día 7 - 21:00 h 
MARZO 

REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Enrique García Asensio, director 
Ernesto Bitetti, guitarra 
J. Durán: Variacións sobre un tema de Solozábal, J.J. Castro: Adeus a Villa
lobos, M. Angulo: Concerto para guitarra nº 2 "el alevín", 
D. Milhaud: Saudades do Brasil 
Prezo: 1.400 pta - 8 ,41 euros 

Día 14-21:00h 
IN mNERE. Grupo de Cámara da Universidade de Santiago 
Carlos Villanueva, director 
obras de F. Guerrero dos.XVI e obras profanas e relixiosas da Catedral de Santiago s. 
XVII e XVIII 
Prem: 1.400 pe-8,41 euros 

REAL FILHARMONIA DE GAUCIA 
Antoni Ros Marba, diredor 
Sarah Fulgoni, soprano - Francesc Gorrigosa, tenor- William Shimell, baixo 
R. Strauss: O burgués xentilhome, l. Stravinski: Pulcinella (ballet completo) 
Prem: 1.400 pe-8,41 euros 

Día 16 - 21:00 h 
Concerlo Exfraordinario "Día das Letras Galegas" 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Orfeón Tena A Nosa 
Antoni Ros Marba, director 
Elena de la Merced, soprano - Maite Arruabarrena, alto - Lambert Climent, tenor 
Gabriel Bermúdez, baixo 
Músicos da Catedral de Santiago. S. Tofall, Himno Dum Paler Familias (arr.), R. Palacio: 
Motete Benigne fue Domine, B. Chiodi: Concerto grosso, M. l.ópez: Misa ªUnus Deus" 
Prezo: 1.400 pto - 8,41 euros 

Día 6- 21:00 h 
XUÑO 

REAL Fil.HARMONÍA DE GAUCIA 
Antoni Ros Marba, director 
W. A Mozart: Cosi fan tutte (A. Deshorties, L. Polverelli, l. Monar, J. Sevenden, J. 
Miquel Ramón, N. de Carolis) 
Prezo: 3.000 pta - 18,03 euros 

Día 13 - 21:00 h 
REAL FILHARMONÍA DE GAUCIA 
Jasé Ramón Encinar, director invitado 
María Orón, sopra~o 
J. Braga Sontos: Divertimento nº 2, X. Montsalvatge: Cinco canciones Negras, E. 
Halffter: Cuatro canciones Portuguesas, J. Ardevol: Suite Cubana n2 2 
Prezo: 1.400 pta - 8,41 euros 

EXPOSICIÓNS 
1 Premio Auditorio de Galicia (outubro-novembro) 

Francisco de Goya: O rostro, espello da alma (novembro-xaneiro) 
Caixa Golicia 

Gure Ar1ea (xaneiro-marzo) 

Colección Coixanova. Unha visión da ar1e contemporánea galega {abril-xuño) 

Teléfonos: 981 55 22 90 - Fax: 981 57 42 50 - http://www.auditoriodegalicia.org - E-mail:info@auditoriodegalicia.org 

MODALIDADES DE ABONO 
ModalldadeA 
outubro - xuí'io 2001 
32 concertos = 48.000 pta- 288,49 euros 
25% dto. = 36.000 pta. - 216,36 euros 
Modalldade B 

ModalldadeC 
xanelro - marzo 2001 
10 concertos = 14.700 pta. - 88,35 euros 
15% dio. = 12.495 pta. - 75, 1 o euros 
Modalldade D 
abril - xuí'io 2001 

outubro - decembro 2001 9 concertos = 14.200 pta.- 85,34 euros 
13 concertos = 19.100 pta - 114.79 euros 15% dto. = 12.070 pta - 72,54 euros 
15% dto. = 16.235 pta. - 97.57 euros 

RENOVACIÓN DE ABONOS VENDA TELEFÓNICA 
Taquillas do Auditorio de Galicla, os días 1, 2, 3 de outubro de 2001, en horario de Os abonos e localidades poderán adquirirse telefonicamente mediante tarxetas. Os 
11:00a14:00 e de 17:00 a 20:00 h. ; nos teléfonos: 981 - 57 1 O 26 - 981 57 39 79 abonos adquiridos telefonicamente podarán ser retirados no Auditorio tódolos días 
VENDA DE ABONOS laborables ata o día e a hora do primeiro concerto da temporada. 
Nas taquillas do Auditorio de Galicia, os dias 4 e 5 de outubro de 2001, en horario . As localidades para cada un dos concertos poderanse adquirir telefónicamente dende o 
de 11:00a14:00 h. e de 17:00 a 20:00 h. día anterior o concerto, baixo a forma de pago por tarxeta, e poderán ser retiradas o 
VENDAtEN TAQUILLAS mesmo día, ata a mesma hora do concerto. 
Mediante pago en efectivo, talón bancario ou tarxeta. 
Non se aceptan as tarxetas American Express, 48 e Visa Electron. 

Baixo o mecenado de: 

CONCELLO DE SANTIAGO I CONSELLERfA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL E TURISMO/ FINSA / FUNDACIÓN CAIXA GALICIA I UNIVERSIDADE DE SANTIAGO I AQUAGEST I FUNDACIÓN COCA-COLA ESPAÑA I TELEVÉS 
CONSORCIO DA CIDADE DE SANTIAGO 
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CULTURAL ANOSA TERRA 

Donóstia non se atreve ·a premiar En construcción de José L. Guerín 
Unha fita anovadora que mistura -documental e ficción con sabidoria 
-0- M. CASTELO/DONOSTIA 

É sempre doado dar con máis de un argumento para explicar o 
resultado dun palmarés. Non se trata só de argumentos estrita
mente cinematográficos. Estes, ás veces, déixanse "caer'' nas ac
tas, para público coñecimento. Mais, estamos a fular do argumen
to que explica os argumentos utilizados polos compoñentes do 
xúri que os levan a emitir o seu voto e constituir o resultado final. 

Presidido por Claude Chabrol 
(Franza) e integrn.do por Giusep
pe Bertolucci {Itália), Yvonne 
Blake (Grande Bretaña), Florin
da Bolkan (Brasil), Eloy de la 
Iglesia (España), Jorge Edwards 
(Chile) e Sandra Hebron (Gran
de Bretaña), o xúri interna
cional desta edición levou á prá
tica o método do consenso e re
parto. Se cadra, non podia ser 
doutro xeito. Compre sempre sa
ber ceder algo para non o perder 
todo. G. Bertolucci; non haben<:.. 
do fita italiana na competición, 
non tiña necesidade do uso da 
vasoira, ainda que a necesidade 
dos pactos raramente falta. 

Comédia e drama 

Franza apañou dous prérnios, un 
para cada título dos participan
tes: ao Mellor Guión, a Philippe 
Harel, Benoit Poelvoorde e Oli
vier Dazat, por La vélo de Ghis
lain Lambert/A bici de Ghislain 
Lambert, e ao Mellor Director, a 
Jean-Pierre Arnéris, por C'est la 
vie/ Asi é a vida. A prirneira é un
ha enxeñosa e divertida comé
dia, desigual no seu tércio final, 
sobre o mundo do ciclismo desde 
os anos 70 até os nosos dias, cen
trado na figura dun corredor mé
dio, eficazmente interpretado 
polo tamén guionista B. Poelvo
orde. A segunda é unha comédia 
dramática de boa factura-sobre a 
derradeira etapa da andáina dun 
home afectado por unha doenza 
terminal nunha luxosa residén
cia privada, na que vai encontrar 
a axuda e o afecto dunha traba
lladora voluntária; ambos es
pléndidamente interpretados por 

Jacques Dutronc e Sandrine 
Bonnaire, respectivamente. 

Grande Bretaña, con duas fitas na 
competición oficial, obtivo o pré
mio á Mellor Fotografía, a Rornan 
Osin por The Warriar/O Guerrei
ro, de Asif Kapadia, relato épico 
da viaxe de Lafcadia, mítico gue
rreiro que decide renunciar ao seu 
pasado violento, sustentado nun 
parsimonioso ritmo narrativo e, 
en efecto, nunhas ben elaboradas 
imaxes de poderosa beleza. 

A produción suíza Escape to Para
dise/Fuxida ao paraiso, que conta a 
espera dunha família kurda en 
Basilea -a fuxir dos horrores pa
decidos en T urquia- da decisión 
dos servizos de irnigración suízos 
sobre a sua permanéncia na capi
tal europea como recoñecimento 
da condición de exiliados, fai par
te do palmarés ao lle ser concedi
da a Düzgün Ayhan a Cuncha de 
Prata ao Mellor Actor. Boas in
tencións, intérpretes non profi
sionais baixo un deficiente labor 
de dirección de actores, costuras 
mal rematadas e previsibilidade 
caracterizan esta pelí~ula dirixida 
polo italiano Nino Jacusso. 

Tres fitas, dous prémios 

Das tres películas españolas a con
curso, duas levaron prérnio: Cun
cha de Prata á Mellor Actriz a Pi
lar López de Ayala polo seu traba
llo en Juana la Loca, de Vicente 
Arañ-da, e Prémio Especial a En 
construcción. A prirneira é unha 
particularisima visión da figura da 
raiña Juana de Castilla, alcumada 
tola pola sua desenfreada paixón 

José Luis Guerin. 

polo seu home, na que, agás o ex
celente labor de fotografía, todo 
resulta fora de medida. Na segun
da, José Luis Guerín conta, coa 
axuda dos materiais nucleares do 
cinema, o tempo e as persoas (os 
mesmos dos outros cineastas) e 
mirada poética e profunda, o pro
ceso de construción dun novo 
edificio no vello "Barrio Chinés" 
{agora coñecido como El Raval) , 
de Barcelona, as suas implicacións 
e consecuéncias. "Cousas vistas e 
ouvidas reza o elegante e comedi
do material informativo desta fita 
moderna, lexítima herdeira do 
mellor legado dos pioneiros. Sen 
dúvida unha boa definición da 
proposta que se anúncia. Esta fita 
recibiu tamén os galardóns do 
CEC (Círculo de Escritores Cine
matográficos) e da FIPRESCI 
(Federación Internacional da 
Prensa Cinematográfica), organis
mo que tamén incluíu no seu pal
marés á citada Escape to Paradise. · 

Dous títulos de produción hispa
noamericana -La fuga, de Eduar
do Mignona (Arxentina), e Taxi 
para tres, de Orlando Lübbert 
(Chile)- optaron aos prérnios da 
Sección Oficial e o segundo obti
vo o máximo galardón, a Cun
cha de Ouro á Mellor Película. 
Non me é dado opinar sobre ela 
-que non puden ver-, na que se 
contan as peripécias dun taxista 

economicamente abafado e 
arrempuxado a se asociar cos seus 
asaltantes. A crítica especializada 
deu en opinar que os seus méritos 
non dan para tal galardón. 

Subxectivo e discutíbel 

Entre todo este subxectivo e dis
cu tíbe l surnário de resultados 
-outros intérpretes, homes e mu
lleres, poderian ter sido igual
mente galardoados con tanto ou 
máis merecimento; outros guións 
poderian emular e mesmo superar 
ao considerado; magníficos traba
llos de dirección fotográfica hai 
neutras fitas, etc.- salienta a sig
nificativa infra-ubicación de En 
construcción (pola que mesmo o 
xúri sernella pedir desculpas cun
ha explicación que non coida 
oportuna para os outras películas 
galardoados) e a non contempla
ción de Et rigtigt menneske/Un ho
me verdadeiramente humano, do 
dinamarqués Ake Sandgren, os 
duas fitas máis novidosos, singu
lares e de maior interese da com
petición oficial. Coñecido tamén 
pala sua denominación anglosa
xona, Truly Human, esta fita es
candinava obtivo o prémio da 
OCIC (Organización Católica 
Internacional do Cine). 

Non menos curiosa e significativa 
resultou a leitura da acta ante os 

Na Grecia dos primeiros anos do 
cristianismo, os filósofos andaban 
á procura de explicacións para 
cada cousa da vida, para cada fe
nómeno e cada condura humana 
ou divina. Os debates e as discu
sións chegaron a formar escolas 
de distintas tendencias, que agru
paban e dividían os cidadáns se
gundo Hes parecese mellor ou pe
or a proposta de cada grupo. 

Santo Dionisio na procura da verdade 

Nesa época, vivía en Atenas Dio
nisio, un filósofo especializado 
nos temas referentes aos deuses, 
pero que ao mesmo tempo estu
diaba matemáticas e astronomía 
para en~ontrar unha razón cientí
fica nas disposicións divinas. 

Para Dionisio, reputado discuti
dor, as distintas escalas atenien
ses nen o satisfacian plenamente; 
para el os epicúreos eran dema
siado deixados ao pracer, os estoi
cos, pola contra, demasiado seve
ros nas súas condutas, e os escép
ticos, por demasiado incrédulos, 
tampouco o convencían. O máis 
doado, quizabes fose encontrar un 

deus, unh~ forza divina que expli
case todo dunha vez, aportando 
unha razón sen fisuras, pero os 
deuses dos atenienses eran seres 
con demasiados vicios e defectos. 

Con estas discusións na procura da 
verdade absoluta, no Areópago, fa
moso barrio ateniense onde os fil& 
sofos vendían, expoñían, discutían 
e atendían as dúbidas dos cida
dáns, Dionisio comezou a val.orar 
un deus a quen non lle faltaba 
templo na cidade da filosofía, pre
cisamente un templo dedicado ao 
"deus descoñecido", un deus dis
tinto, un deus aglutinador de todas ' 
as virtudes, pero que, por ser des
coñecido non estaba ocupado por 
ningunha imaxe. Un templo que 
servía de refuxio cando os devotos 
non encontraban a atención dese
xada nos deuses de toda a vida. 

Dionisio sabía que un deus, para 
ser aceptado polos cidadáns, ten 

que ser creado á imaxe e sernellan
za dos homes, corno eran os clási
cos. Pero, ¿que deus podía ser ese? 

Estaba nestas preguntas cando 
apareceu por Atenas Paulo de 
Tarso, contando dun crucifica
dor que viña sendo filio do mes
mís imo Deus pai e creador do 
mundo, o único Qeus que, se
gundo el, se podía chamar tal, 
un Deus creador do home, pero 
a quen dotou de tanta liberdade 
que se lle escapou das mans, e 
agora reclamaba un pouco de 
atención, corno un pai pedíndo
lle ao filio un pouco de respecto. 

Aquela proposta xa lle gustou a 
Dionisio. Ternos un Deus único, 
sen contrincantes nin competen
cia en ningún Olimpo, que fun
ciona corno un pai, benévolo e 
severo segundo as circunstancias, 
cun fillo tan humano que andou 
entre os homes e morreu, e su-

friu, e amou, e pasou fame e sede, 
e riu e chorou... e sen embargo, 
por ser fillo de quen era, ademais 
de home tamén era Deus, un 
deus que revolucionaba todos os 
conceptos de divinidade. 

Desde a famosa predicación de 
Paulo no Areópago, diante dos 
mellares filósofos do momento, 
Dionisia foise interesando, pre
guntándolle ao apóstolo dos xen
tís, ata converterse nun incondi
cional da nacente relixión. El, 
científico na procura da verdade, 
encontrou que, cando algún te
ma s~ lle escapaba aos cálculos 
matemáticos, só tiña que recoñe
cer que era a vontade de Deus e 
o asunto quedaba explicado. 

Dio'nisio dedicouse polo tanto a 
profundar nas ensinanzas de Pau
lo, con tanto interese, que aca
bou sendo o principal dirixente 
da igrexa en Atenas, e pola longa 

aglaiados ollas dos representantes 
dos rneios informativos, realizada 
por Monsieur Chabrol, quen cun-

, ha sorte de grácia choqueira res
presentou o papel de "bouffon", 
se cadra para para lle quitar ferro 
a ~ polémicas decisións. 

Do visto haberia que deducir 
que a concesión do primeiro 
prémio responde; cada vez máis, 
a intereses de carácter industrial 
e o Especial do Xúri a critérios 
cinematográficos. Asi as causas, 
este último pode, portante, ser 
considerado con·toda xustiza co
mo o grande prémio. 

Entre os vinteun títulos optan
tes ao prémio "Novos Direc
tores", a produción mexicana De 
Ui calle, de Gerardo T ort obtivo 
o máximo galardón, e a norue
guesa EU:ing, de Peter Naess reci
biu unha mención especial. Este 
último título obtivo tamén o 
prémio do Xúri da Xuv ntude. E 
o prémio Pérola do Público re
caiu na co-produción franco-ita-
1 iano-slovena-bri tánico-belga 
No man's land/Terra de ninguén, 
dirixida por Danis Tanovic. 

Polo demais, Zabaltegi/Zona 
Aberra foi, máis unha vez, a com
pensación do espectador impe
nitente. Nela, ademais das últi
mas citadas, foi posíbel ver, entre 
outras, películas de tanto interese 
como Autrement/Doutra maneira, 
de Christophe Otzenberger 
(Franza), La stanza del figlio/A ha
bitaci6n do fillo, de Nanni Moretti 
( ltalia-Franza), Intimacyflntimida
de, de Patrice Chéreau (Franza), 
Vou para casa, de Manuel de Oli
veira (Portugal-Franza), Le emploi 
du temps/Fara de tempo, de Lau
rent Cantee (Franza), La chambre 
des officiers/0 pavill6n dos oficiais , 
de Fran~ois Dupeyron (Franza) , 
La pianiste/A pianista, de Míchael 
Haneke (Franza) ou The man who 
wasn't there/O home que nunca es
tivo ali, de Joel Coen (EE W). + 

FRANCISCO A.Nr. VIDAL 

preparación en orat ria, qu a 
cola ateniense lle dera, foi o n
cargado de visitar sedes tan im
portantes como Éfeso u a m ma 
Roma, para aclarar e puntualizar 
aqueles conceptos de máis iffcil 
comprensión para persoas de lon
ga tradición romana e grega. 

Non está moi claro se foi este 
mesmo Dionisia ou outro poste
rior, quen foi ás Galias e se con
verteu no prirneiro bispo de Pa
rís, corno queira que sexa, varios 
haxiógrafos medievais danlle a 
este, ao ateniense, o mérito de 
converter aos galos e sufrir marti
rio por tal causa, prirneiro grella
do e logo decapitado. E ao final, 
como o parisiense tivo igual mar
tirio cento cicuenta anos máis 
tarde, tar;npouco queda claro se, 
ese santo que se representa con / 

roupas de bispo, levando debaixo 
do brazo a súa propia cabeza, é o 
Dionisio de Atenas ou o de París. 
Como queira que sexa ambos te- . 
ñen o seu día o nove de outubro, 
e ambos, segundo parece, están 
sentados á destra de Deus Pai. + 
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A NOOA. TERRA 

Ao poñer broche de chumbo, 
ainda que pensen que fo¡ de ou
ro, ao Congreso Internacional O 
Exilio Galego, no Castro, de Sada, 
lembrei, "a meus veciños cesure
ños forzados a exiliarse para sal
var a crisma. Entre eles, o caso 
cecáis máis curioso de exiliado, o 
de Manolito Otero, o millonario 
artista, como o titulou ]ohan Car
balleira¡ cónsul da Arxentina na 
Coruña, e que non embargantes 
tivo que transterrarse á súa outra 
terra, polas súas avanzadas ideas 
políticas e estéticas". 

~~o fillo único de D. Manuel 
Acevedo, o prime.iro neuroci-

ano español e singular es
piritista que através dun medium 
seguiu dende Madrid os pasos do 
xoven Ramón del Valle, palas rú
as antiaguesas. Pasmosa expe
riencia de transmisión da mente 
a distancia, feíta polo que acaba
ba de ser director do burlesco se
manario Pero--Gndlo e presidente 
da máis célebre Tuna composte
lana. Foi o tema primordial do 
meu libro segredo, El fantasma de 
V alle~lnc~ onde se trata ampla
mente do proteico Otero Aceve
do, e adícanse tamén unhas can
tas páxinas a seu filio Manolito. 

Máis coñecido polos apelidos de 
seu pai que polos propios dil, pa
saba Manolito Otero García 
longas tempadas en Pontecesu
res, alternando con prolongadas 
estancias na Arxentina, ou en 
diversas cidades europeas. Cur
sara en Zürich unha carreira de 
inxenieiro que non exercía. En
trañablemente vencellado á súa 
vila, non se contentou con po
suir a casa herdada de su pai, ad
quirindo o castro que coroaba a 
vila, onde encetara a edificar a 
súa finca de recreo: construción 
interrornpida por verse abrigado 
Manolito, cal xa dixen, a exilar
se de España; se as( pode afir
marse dun cidadán e cónsul ar
xentino coma il era. 

• Al v Al MANOLITO. Fumaba 
Man lito un a aco ru i , in
gl u xipcio, cux arr cendo 
inc nfundible e d licio o xa
mais volvfn a percibir igual. 
Cand pa aba o millonario ar
tista ola estrada de Vig a Co
ruña, única rúa entón da miña 
vila, n n fada falta que visen, 
para ue miñ tfa Marfa, u do
na Onofra, ou a Crac ha, d ixe
ran: Aí vai Manolito! Toda a 

O exemplo de Manolito Otero 
llaron os frenos, volca
ron e non se estrelaron 
de milagro. Acababa 
de aprobar eu o bacha
relato elemental. T ería 
doce anos recén cum
pridos. O feliz acci
dente ocorreu, polo 
tanto, en 1928. 

Oito anos despois 
aquil elegante e liberal 
señor, Manuel Otero 
García, sendo xa cón
sul da República na 
Coruña, tivo que po
ñer o Atlántico por 
medio, nos días ini
ciais da Guerra Plus
cuanci vil, para non 
morrer en calquera 
sanguiñenta cuneta; 
apeado dun tenebroso 
coche, moi distinto do 
seu Hispano Suíza que 
semellaba de plata. 

O radiador do Kspar-Suím de M. °""'° íoi talado por • A ESTA TU A DE 
Bonome, de qu«i ollarnos unha auto-caric:atur de l924. V ALLE-INCLAN. San-
xente o adivinaba polo insólito tiago Bonome, escultor que axi-
aroma da súa paipa. ña se establecería en París, talla

A elegante bohemia da súa facha 
de artista, xustificábase máis que 
pola propia obra, por certo mece
nazgo que exercía entre algúns ar
tistas que frecuentaban a súa ami
zade. Os da amical predileción de 
Manolito Otero eran o pintor 
Roberto González Blanco (o ra
paz que debuxara os achados de 
seu pai, don Manolo, ao excavar, 
anticipándose a Cuevillas e Bou
za Brey, os castros marítimos de 
Neixón), o fotógrafo Luis Ksado e 
o escultor Santiago Bonome; o~ 
tres, composteláns de vecindade. 

Atapa do radiador do Hispa
no Sufza de Manolito lucía 
o seu propio busto, labrado 

en madeira por Bonome. Aquil 
automóvil era o máis famoso dos 
que recorrían entonces as per
manentemente escañadas estra
das da Galicia. Era un bólido 
que parecía de plata, aberto, co
ma os de carreiras pero de catro 
plazas. Unha vez regresando 
Manolito e meu pai, don Vktor, 
dos touros da Coruña, o chofer 
Secundino, para aforrar gasolina 
puxo o coche en punto morto 
baixando a costa de Herves. Fa-

ra asimesmo en madeira, con 
ángulos caricaturescos, a verti
cal estampa de D. Ramón Mª 
del Valle-Inclán. A singularísi
ma talla tamén a adquirira Ma
no lito Otero. Cooperaba iste, 
coa súa valiosa colección artísti
ca e co seu depurado gusto, a 
meritoria tarea da Cerámica 
Celta. Empresa propiedade de 
Ramón Diéguez Carlés, igual 
que as Caleras do Ulla, estable
cidas unha e outra na ribeira 
pontevedresa diste río, na aldea 
cesureña do Porto; o antigo da 
Escuadra de D. Diego Gelmírez. 

e ompartía Mano lito o entu
siasmo por aquela excep
cional experiencia artística 

que sentía o seu maior amigo, 
Vfctor García G. Lozano, médi
co titular de Valga e Pontecesu
res (e proxenitor de Borobó). O 
mcxlelado da maior parte das pe
zas que non eran feítas a tomo, 
era nises anos o hoblry, o violín 
de Ing[es, de don Víctor. Por iso, 
casi todas as pezas de molde da 
Cerámica Celta, inspiradas en 
motivos composteláns, ou en de
buxos de Castelao, Sobrino ou 
Maside, son obra de meu pai. 

Isto explica que Manolito Otero 
facilitara aquil retrato de Valle
Inclán, en cantonada madeira, 
para que sacasen dil o seu molde 
en xeso, e repetilo logo, ao va
cialo en barro sementes nun par 
de ducias de exemplares. Por iso 
sería tan insólita e. tan buscada a 
estatuiña bonomesca de don Ra
món; na cal o primeiro fablistán 
das Españas puido mirarse, coma 
se fora no espello convexo do 
calexón do Gato, que alongaba 
a súa estampa_. 

Pois lle mostraron a Valle-lnclán 
a súa magra e lanzal figura, cando 
visitou en 1935, a extraordinaria 
cerámica do Porto cesureño. Tal 
coma relataría, cuarenta anos 
despois, nas páxinas, cal sábanas, 
de El Español, de Juan Aparicio, 
o fillo de don Víctor. 

Nos anos da U República es
pañola fixeron a Manoli
to, que seguía senda cida

dán arxentino, cónsul, ou vi
cecónsul, de seu país na Coru
ña. la e viña de alí a Cesures, 
casi todos os días, noutro co
che moito máis seguro, pero 
menos brillante que o Hispano 
Suíza. Malia os seus teóricos 
millóns (o rico era verdadeira
mente o seu avaro tío Pepe) 
mantiña as avanzadas ideas de 
seu pai e seguía sendo, coma il, 
moi descreído. Pofo cal, cando 
chegou a de Dios es Cristo, foi 
tachado de rojo e, non obstan
te ser cónsul da República Ar
xentina, tivo que atravesar o 
charco, presurosamente, para 
conservar a súa fermosa testa, 
que Santiago Bonome inmor
talizara en madeira. 

• No LIBRO DE JUAN JERE
MIAS. A sorte do Cónsul arxen
tino durante os primeiro días da 
Guerra de España, que padeceu 
en Pontecesures, queda rexistada 
nun extravagante libro escrito 
no exilio polo alcalde republica
no clise Concello, Juan Jeremías 
Montero; lonxano parente, -por 
certo, do querido mestre de Ote
ro Acevedo, o catedrático de 
Medicina, D. Xerardo Jeremías, 
que morrera no 1980, senda rec
tor da Universidade de Santiago. 

Jeremías Montero escribiu a súa 
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impar obra, El filo de la traición, 
nun estilo tribunicio, de orador 
progresista ou demócrata do 
XIX, ou millar ainda de radical
lerrouxista de principios do XX; 
credo político que mantivo 
Juan Jeremías ata que a incon
teníbel dereitización do seu ído
lo, D. Alejandro Lerroux, mo
veuno a abandonalo; a raíz da 
represión que seguiu á Revolu
ción de Outubro de 1934. E con 
farta dor do seu corazón radical 
deixou de enviar ao seu ex
adourado xefe político, a empa
nada de lamprea que lle man
dou cada ano, pola Pascua, du
rante un cuarto de século. 

Conta Jeremías, no seu libro, 
adrede de Manolito Otero, que 
naqueles tráxicos días do 36, 
"cuando supo lo que pasaba vi
braba de cólera, se adentraba 
en el siglo XIX y de él sacaba 
consecuencias de la Historia ... 
Consultando el mapa de Espa
ña deducía por las provincias, 
cuales de éstas se unirían a los 
elementales . facciosos y las que 
guardarÍ3.!1 l~ esencias de la le
altad". E acerta a retratalo "con 
las manos metidas en los bolsi
llos del pantalón, la pipa al es
tilo sajón, el cuerpo predis
puesto sobre estudiar ventajas 
que tendría el Gobierno espa
ñol para dominar a los perju
ros ... ". 

Na República Arxentina espe
raba ao transterrado Cónsul, a 
cuantiosa facenda do seu tío 
Pepe, constituida principal
mente por unhas illas no río 
Paraná ou no Paraguai. la e vi
ña delas non en Hispano-Suíza, 
senón na avioneta particular 
que aterraba nas illas. 

Axudou Manolito canto pui
do aos outros transterrados. 
Un exemplo admirábel 

proporcionánolo Xosé Núñez 
Búa, nunha das anécdotas máis 
emotivas que recolle na súa Re, 
voeira. Concurrían en Bos Aires 
ao Café Richmond da rúa Es
meralda, xunto con Luis Seoa
ne, Manuel Colmeiro e outros 
artistas e escritores galegas. En
tre eles Rafael Dieste, a quen 
soia acompañar a súa sobriña 
Mireya e o home dista Antonio 
Baltar. O bon médico transte
rrado a quen Manolito soubo 
tan ben axudar naquela anécdo
ta de Núñez Búa.+ 
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O Trinque 
San. FroUán total 

Entre o 5 e o 14 de Outubro, 
Lugo vive unha festa total. 
A festividade de San Froilán 
enche cada rua e cada recanto da 
máxia da festa e do aroma da 
tradición. Para os lugueses, estas 

datas son sagradas. É lxm 
momento para se achegar á cidade 
e compartir a ledícia dos seus 
habitantes entre polbo, viño e son 
de gaitas. Non hai que esquecer o 
paráguas, por se acaso. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 
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OMuseu 
Español de 

Ciéncias 
Naturais ten 
unha mostra 

sobre os 
dinosáurios 
na Casa de 

Vilória do 
BARCO. 

Allariz. 
• EXPOSICIÓNS 

EDUARDO MONFORT 
As suas pinturas podemos 
ollalas no centro O Portelo. 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

IJINOSÁURIOS 
Mostra artellada polo Mu
seu Español de Ciéncias 
N aturais que podemos con
templar na Casa de Vilória 
até o 15 <leste mes patroci
nado por Caixa Galicia. 

ÜARCIA SILVESTRE 
A artista ten colgados os 
seus retratos na sala de ex
posicións de Caixanova. 

La habitación. ro.ja 
Esta formación pop anda polo país e esta
rá, este Xoves 4, en COMPOSTELA na 
sala Nasa ás 22 h.; o Venres 5, na Co .. 
RUÑA no club Playa ás 00 h.; e o Sábado 
6 ás 00:30 h . na Iguana en VIGO. Máis 
información en idearock@yahoo.es. • 

Boi.ro 
•TEATRO 

PEDRO E Ó LOBO 
Cenificación para o públi
co infantil na Casa da Cul.-
tura este Venres 5 de Ou
tubro da man da compañia 
Tres Globos. 

Cambados 
• EXPOSICIÓN$ 

PASEOS E PACIÉNCIA 
É unha mostra de fotogra
fia artística e paisaxes de 
Javier Sanz que vai estar 
no Centro Comarcal do 
Salnés até o 15 <leste mes, 
onde poderemos contem
plala. 

CarbaJliño 
REBECA PEREA 
Expón xunto con J. Fran· 
cisco Amoedo a sua obra 
no Centro Comarcal até o 
18 de Outubro. 

Ca.to ira 
• EXPOSICIÓN$ 

CONCHA BARREIRO 
Xunto con Mila Barcala 
colga as suas pinturas na 
Casa do Concello . 

Cela.nova 
• EXPOSICIÓN$ 

ALENDA 
DA VIRXE DE CRISTAL · 
Fotografias sobre este tema 
que podemos· contemplar 
no Centro Comarcal. 

A C. -. · .oruna 
• CONFERÉNCIAS 

l CRISE MUNDIAL 
DO SÉCULO XXI 
Arturo Lezcano Feman• 
dez, Roberto Blanco 
Baldés e Gonzalo Paren· 
te Rodríguez van partici
par este Xoves 4 nesta me
sa redonda no salón de ac
tos da RR. e l. de Artesáns 
(Santo André 36) ás 20 h. 

• EXPOSICIÓNS 

ISABEL DE ÁUSTRIA: 
SISSI 
Mostra que podemos con
templar no Quiosque Afon
so e na Estación Marítima 
desde este Sábado 6 de Ou
tubro at~ o 6 de Xaneirn. 

]OSÉ RAMÓN 
O Pazo Municipal acolle un
ha mostra do seu traballo. 

lEMEN 
Baixo o subtítulo Na te· 
rra da raiña de Saba a 
Fundación Barrié apresenta 

esta mostra sobre o Iemen 
pre-islámico. Os mistérios 
das orixes dunha civili
zación que floreceu ao Sul 
da Península Arábiga hai 
máis de 3.000 anos e cuxa 
mitoloxia xira arredor da 
figura bíblica da raiña de 
Saba. Declarada como Pa
trimónio da Humanidade 
pola UNESCO, a selección 
da riqueza arqueolóxica 
abranxe os s. VII a.C. e o 
VI d.C. Até o 28 de Ou
tubro. 

UN SÉCULO 
DE HISTÓRIA 
O museu de Belas Artes 
acolle un cento de foto
grafias que reflicten a vida 
española desde hai cen 
anos a través da imaxe . 
Despois de estar a mostra 
no Reina Sofía chegan a 
Galiza con traballos de 
López·Modéjar, Manuel 
Santos, Virxílio Viéitez, 
Manuel Ferrol, ou máis 
actuais como Koldo Cha· 
morro, Xurxo Lobato 
ou Cristina García Ro· 
dero que reflicten a vida 
actual. Cenários, costu
mes e protagonistas dun 
século en imaxes. 

•MÚSICA 

VíTOR ANEIROS & 
THE BLUE NOTE 
É a actuación do Mardigras 
para o Venres 5 a partir das 
22:30 e con entrada única 
a 800 pta. Aneiros, que o 
ano pasado sacou Que el 
blues te acompañe, acompa
ñado dos seus Blues Notes, 
apresentará as suas novas 
cancións e repasará clási
cos de Chester Burnett, 
Willie Dixon ou Buddy 
Guy, entre outros. 

~r..:ATRO 

LA RAYA DEL PELO ... 
No teatro Rosaba de Castro 
con prezos entre as 1.100 e 
as 2.250 pta. este Venres 5, 
La raya del pelo de WiUiam 
Holden de José Sanchis Si
nistierra, na que actuan 
Ana T orrent, Manuel Ga
liana e J.L. López Vázquez. 

Culleredo 
•TEATRO 

A GAITA QUE FACIA 
A TODAS BAILAR 
Teatro Buratini cenifica
ráa no Edifício de Usos 
Múltiples este Venres 5. 

A Estrada. 
•TEATRO 

COMPAÑIA 
Galeria cia. de teatro lé
vaa a cena o Domingo 7 no 
teatro Principal. 

Ferro) 
• EXPOSICIÓNS 

IRRUPCIÓNS 
Os artistas novos ferroláns 
dL Belas Artes teñen o seu 
espazo no C .C . Carballo 
Calero, onde, até o Mérco
res 1 O, poderemos ollar as 
obras de Carme Bellas, á 
que seguirán Diego Veláz.. 
quez, Glória Rodríguez e 
Sabela Martín. 

ACISCLO MANZANO 
O artista ourensán sérvelle 
á autoridade portuária para 
proseguer coa idea de abrir 
este recinto ao público. 

ARQUITECTURA E 
PAISAXE 
Na Colección Furulación Arco 
e cuxo fio condutor é o das 
incorporacións recentes e 
que podemos ollar no Cen
tro Cultural Torrente Balles
ter até o 21 de Outubro. 

•TEATRO 

X OVES TEA TRAIS 
Até o 13 de Decembro, to
dos os Xoves ás 20:30, cun
ha entrada de 200 pta. a 
Concellaria de Cultura 
oferece este ciclo no ce 
T orrente Ballester, no que 
se contará coa representa
ción de obras como Capri
dws de Cervantes, Sexis· 
mu,..da, Os Papalagüi , 
Cartcs de amor, Coplas de 

Transportes Hernández &. Sanjurjo 
Idea musical de Rómulo Sanjurjo, 
acordeonista dos Diplomáticos, e 
Xulián Hernández, guitarrista de 
Siniestro Total. Se ben ambos se
guen ocupados cos seus respeiti
vos grupos, traballaron duro para 
conseguir temas orixinais asi co
mo versións clásicas de blues, pop 
e folclore, como tamén pezas de 
Siniestro ou Diplomáticos . Non 
prometen a felicidade como desti
no final pero aseguran responsabi
lidade no servizo cunha flota de 
cancións que cumpren coas nor
mas viárias. Este Xoves 4 estarán 
no Dado Dadá (Alfre do Brañas 
19) de SANTIAGO ás 23 h; o 
Venres 5 no Nashville (Carral 3) 
de VIGO ás 22; e o Sábado 6 no 
Mard.igras (Travesa da Torre 8) da 
CORUÑA ás 22:45 h .+ 

cego e Alta comédia. Este 
Xoves 4 Últimas faiscas 
de Setembro será repre
sentada por Casa Hamlet. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

LAXEIRO 
As obras da colección per
manente de Vigo poderemos 
coñecelas no museu Ram6n 
Ailer até o 14 de Novembro. 

•TEATRO 

CARTAS DE AMOR 
A compañia Lagarta, La· 
garta cenificaraa na Casa 
da Cultura este Xoves 4. 

Lugo 
•DANZA 

PRELÚDlO E FUGA 
O Sábado 6 no Audit6rio 
Gustavo Freire pola Com· 
pañia de Danza de Jesús 
Qúiroga ás 20:30 h. 

• EXPOSICIÓNS 

ra no Ediffcio Multiusos da 
Xunta até o Luns 15. 

ÜTERO R.FGAL 
Até o 14 -:!e Outubro, na 
Capela de Santa Maria po
deremos ver a sua mostra 
Los rostTos :lel tiempo. 

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

PACO PEST ANA 
Ten instaladas as suas escul
turas no Museu Provincial. 

CARMENÚÑEZ 
Bauo o título de Mujeres 
mostra a sua obra no pub 
Goleta até o 11 de Outubro. 

TAMÉN FOMOS 
EMIGRANTES 
Até o 31 de Outubro, na Sa
la de Exposicións de Caixa 
Galicia. Dous centos de 6 to
grafias e reproducións de 
riódico obr a emigración 
na segunda metade d . XX. 

•MÚSICA 

FUNDACIÓN 
DIEGO ANTONA TONY MANERO 
T en unha mostra de pintu- O Sábado 6 á 00 h . vai 

para que o seu fi lio c ncorra a 
ampe nat d Mund , pero 

o rapaz petd despoi al én 
asasínao, de modo que o pai 
sospei14 que a pelexa e taba 
ama.fiada. lnniga dramática. 

~ EVOLUTION. Dous 
profesores atopan un 

meteorito que ten uns orga, 
nismos alien:íxenas siro.ples, 

' .. perq ~nqo o ex~:i;cito queda 
it:oa im~tigación. os organis

os cdinezan unhá evolución 
?CJ'OAenc.íal. Coro.é~-
tá:da. ''''' X •. 1>' 
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Alberto 
Datas 

mostra a 
sua pintura 
na galeria 

Marisa 
Marimón de 

OURENSE. 

•••••••••••• 
tar na Praza de Sta. Maria , 
dentro da programación do 
San Froilán. De balde. 

•TEATRO 

MONSTRUADAS 
Falcatrua-teatro de tite• 
res será quen a cenifique o 
Xoves 4. O Venres 5 da 
man de Danthea teatro 
poderemos ollar O coelli· 
ño branco-rebranco;· e o 
Sábado 6 Pedro e o lobo 
seranos oferecida por Tres 
Globos. Do mesmo xeito, 
Diariamente será cenifi
cada por Berrobambán o 
Domingo 7. O Luns 8 Vi
ra volta títeres represen
tará As aventuras do 
doutor Sabañón. E o 
Martes 9 Tanxarina Tí· 
teres cenificará Canta• 
loucos. O Mércores 1 O 
Trécola-marionetas pon 
en cena Q. ou história 
de Qli. 

La uena vida 
O Vcnres 12 á 00 h. van estar no clu
be Playa da CORUÑA; o Sábado 13 
farán o mesmo en VIGO, na sala [gua, 
na ás 00:30 h. • 

Monforte 
• EXPOSICIÓNS 

]ESUS ÜARClA 
Mái coñecido como Jesu
o , expón as uas tallas de 

madeira en Expo Lemas até 
o Domingo 14. 

Narón 
•TEATRO 

SEXISMUNDA 
Este Venres 5 e ábado 6 
na Casa da Cultura, unha 
adaptación Libre da obra 
de Calderón de la Barca, 
La vida es sueño, da man 
de Sarabela Teatro. 

Ogro he 
• EXPOSICIÓNS 

XURXO ALONSO 
A sala Lembranw escolleu a 
obra deste artista de Vila
garcia para inaugurar o seu 
novo emprazamento na rua 
Castelao. A mostra de pin
tura, baixo o nome de Cida
des, pretende transladar as 
diferentes "almas" das cida
des, que como nós teñen di
ferentes personalidades. 

Ordes 
• EX.POSICIÓNS 

0SSEGREDOS 
DAS ÁRBORES 
As fotografías de S. Do
mínguez e E. Martínez 
poden ser olladas na Casa 
da Cultura. 

Ourense 

• EXPOSICIÓNS 

0 MUNDO DE MACIAS 
No Edificio Sime6n, o pintor 

" " .. . " ~ .. , "'"' V 

i . . ,. í?Ce1f .. : '.·'·:· . ., 

J. Lorenzo Macias ten un
ha mostra baixo este título. 

ALBERTO DATAS 
Pinturas sobre lenzo e pa
pel é o que poderemos 
ollar, até o 3 de Novem
bro, na galería Marisa Ma
rim6n ( Cardeal Quiroga 4). 

O s CORPOS E 
OS PRACERES 
Na Casa da Xuventude po
deremos ver esta mostra de 
Luís de Dios. 

RivADü& 
ARMANDO MARTíNEZ 
As esculturas dun e a pin
tura doutro é o que podere
mos visitar no Museu Mu-
nicipal. 

As Pont:es 
• EXPOSICIÓNS 

As MULLERES G&EGAS 
NO lII MlLÉNIO 
Mostra organizada polo 
concello que estará na Ca
sa Dopeso, até o 14 de Ou
tubro, os Martes e Mérco
res de 18 a 20 h. 
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• CONFERÉNCIAS 

LINGUAXE DOS 
CANTEIROS MEDIEV AIS 
Estrana a linguaxe deste 
grémio, que o investigador 
Feliciano Trigo Diaz tra
tará de debullar o Mércores 
10 ás 20 h. no Museu Mu
nicipal aproveitando a mos
tra que aqui se encontra 
sobre Signos Lapidários. 

• EXPOSICIÓNS 

JUAN ZÚÑIGA 
Colga a sua pintura no 
Centro Social (Ruiz de Alda 
8) até o Domingo 7. Por 
outra banda, no Museu 
Municipal podemos ollar a 
mostra Os signos lapidá
rios nas terras da Galiza 
até o Domingo 28. 

Pon.tevedra 
•CINEMA 

P AIXÓN DOS FOR TES 
O Mércores 10 ás 20:30 e 
22:15 h. vaise proxectar es
ta fita, unha das obras mes
tr as do western, en 
V.O.S.E. dirixida por John 
Ford no ano 1946. 

•CURSOS 

BUSCA DE E MPREGO 
Taller de Busca Activa de 
Emprego . Xestión de Aso
ciacións, até o 21 deste mes 
no Café Moderno, organiza
do polo Concello e a Con
sellaria da Muller. 

• EXPOSICIÓNS 

As NOSAS BOLBORET AS 
Baixo o título de ''Nues 
tras Mariposas" o Espazo 
para a Arte de Caja Madrid 
acolle unha mostra sobre 
este tema que estará aber
ta até o 30 de Outubro. A 
cita prévia para grupos 
debe facerse no telf. 649 
870 596. 

CÉSAR LOMBA 
O centro de arte Jaime Tri
go acolle unha mostrado 
pintor até o 30 <leste mes . 

Os CAMIÑOS 
DE SANTIAGO 
Este é o título da mostra 
que José Luís Nogueira 
ten no Casino. 

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

Ribad.á:via, 
• EXPOSICIÓNS 

IMAXES DE CASTELAO 
Na Igrexa da Mad.alena até 
o 14 de Outubro. 

S S d ~-, an a. .. urn.tno 
•TEATRO 

Q UE PASA 
COAS DEPENDENT AS ... 
dos grandes armacéns ao 

Hom.en.axe a, Víctor Jara 
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Ao tempo que en Chile se está re
alizando a Caravana pola Vida e a 
Xustiza, en comemoración dos asa
sinados e desaparecidos pola Cara
vana da Marte, no Teatro Munici
pal A Fábrica, de PERILLO-

ÜLEIROS, proxectarase o docu
mental ''El Derecho de Vivir en 
Paz", o Sábado 13 de Outubro a 
partir das 20 horas, xunto coa ac
tuación dun dos mellores grupos 
de música popular chilena.+ 

• LEITURAS 

OBRADOIRO LITERÁRIO 
No Café Moderno, organiza
do pola Asociación de Es
critores e Artistas Españois, 
os Luns 8 e 15 ás 20 h. 

•MÚSICA 

CERTAME DE BANDAS 
De carácter provincial, no 
Pazo da Cultura desde o 
Venres 5 até o Domingo 7. 

Por.ri.ñ.o 

• EX.POSICIÓNS 

COLECTN A G&EGA 
De pintura e escultura de 
distintos artistas do país no 
Centro Cultural Municipal. 

Ribadeo 
•TEATRO 

FURGA GARABELA 
Volta e Dalle representaa 
o Domingo 7 no Auditório. 

cumpriren os 50? Pífano 
teatro levaraa ás táboas do 
Centro Sócio-cultural o Do
mingo 7. 

S . antlago 
•CINEMA 

V1s1ÓNs DA CIDADE II 
Entre o Martes 16 e o Sába
do 20, no marco deste ciclo, 
proxectaranse fitas nas que a 
cidade adquire o rol de 
protagonista no Centro Ga
lego de Arte Contenporá
nea. Películas de distintas 
épocas, tanto de cineastas 
consagrados, como é o caso 
de Fritz Lang, coma de di
rectores independentes do 
perfil de Mira Nair. A acti
vidade complétase coas con
feréncias de Francisco X. 
de la Plaza Santiago, Da
vid Blanco e Ángel Luís 
Hueso. O Martes 16, Me· 
trópole (Fritz Lang, 1927); 
o Mércores 1 7, Paris qui 
dort (René Clair, 1924) e 
Berlin, sinfonia dunha ci· 
dade (Walter Ruttmann, 

LIBROS DE TEXTO PARA O BACHARELATO 

22 de Bacharelato 22 de Bacharelato LITERATURA GALEGA 
LINGUA E LITERATURA. FILOSOFIA. SECULO XX. 
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Re nata 
Otero ten 

unha vídeo· 
instalación 
na lgrexa 

da 
Universidacle 

de 
SANTIAGO. 

1927); o Xoves 18, Surcos 
(José António Nieves 
Conde, 1951); o Venres 19 
Salaam Bomhay (Mira 
Nair, 1988); e o Sábado 20, 
LA. Confidential ( Curtis 
Hanson, 1997). 

LAST P A TROL f 
AMA.zONAS 
Pitas galegas que serán pro
xectadas, o Venri:s 5 ás 21 
h. na NASA por 500 pta. 
(sócios, 250). 

• EXPOSICIÓNS 

ÜN COMPROMISO 
COA ÜALIZA 
Título da mostra que o 
BNG organiza no Hostal dos 
Reis Católicos onde se reco
lle obra de 39 artistas gale
gas entre os gue están Pepe 
Carreiro, Anxel Huete, 
Xaime Quesada, Ana Pi
llado, Raquel Blanco, etc. 

I PRÉMIO AUDITÓRIO 
DEÜALIZA 
Mónica Alonso, lrma Álva
rez-Laviada, Montse Anúgo, 
Suso Basterrechea, Mikel 
Bergara, Alejandro Carro, 
José Rosendo, David Creus, _ 
Rubén de Cruz, Charlin, Pa
trfcia Dopico, ltziar Ezquie
ta, Ana Femández, Modesto 
Femández, Vicente Fomés, 
Rubén G. Xuncal, Germán 
González, Alberto Gulias, 
Carme Hermo, Rosa Her
nández, Célia Lago, José Mi
guel López, Loret9 Martfnez, 
Tatiana Medal, Alex Mene, 
Álvaro Negro, Norberto Ol
medo, Jesus Otero-lglesi~, 
Simón Pacheco, Jesus Pata, 
Raul Pereira, Virgfnia Prego, 
Baldo Ramos, Reboiras, 
Juan Rivas, Carlos Tejo, 
Mónica Trastoy, Carlos 
Troncoso, Ana Vidal, Caro
lina Suárez, Júlio Zaldívar e 
José Ángel Zabala partici
pan na mostra deste primei
ro prémio que· será inaugura
da, ao tempo que se entrega
rán os prémios, o Martes 9 
na sala Isaac Diaz Pardo do 
Audit6rio de Galiza. Até o 19 
de Novembro. 

RENATA ÜTERO 
''Nove meses lunares" é co
mo titula a artista a vfdeo
instalación, que podemos 
ollar no segundo andar da 
Igrexa da Universidade a 
partir deste Xoves 4 que se
rá inaugurada e, con tal 
motivo, haberá unha repi
choca musical a cargo de 
Álex e Ramón dos Samesu
gas. Até o 2 de Novembro. 

ROSA ÚBEDA 
Na galería Espacio 48 te
rnos unha mostra da sua 
obra até o 18 deste ·mes. E 
na galería Noroeste a mos
tra Nomes propios de Ja
ne Adam poderá ser visi
tada até o Xoves 11. 

XOSÉ Mª BARREIRO 
Na Casa da Parra, até o 31 
de Outubro, ternos a oportu
nidade de ver o seu traballo. 

CR.UZEIRO SEIXAS 
Outras fonnas de bailar, 
ooar, soñar e deambularé 
o nome da mostra que po
demos ver no Pazo de Ben
daña oferecida pala funda
ción GraneU. 

. EDUAR REsBIER 
Grazas á colaboración da 
galería Gianni Giacobbi, 
de Palma de Mallorca, po
d eremos ver na galería 

Festa d.a Faba 
Considerada de interese turístico, vaise 
celebrar o Domingo 7 (1 2 Domingo de 
Outubro), no concello de LoURENZA, 
no que contarán con actividades várias. • 

Conyocatóri.as 
ARTE E ARQUITECTURA 
Os dias 8 e 9; 15 e 16 de Novembro 
(Xoves e Venres) poderemos asistir ao 
curso Arte e arquitectura, museu e cida
de, que baixo a dirección de Jósep Ma
ria Montaner pretende analisar o rol do 
museu na sociedade baixo os prismas 
arquitectónico (o continente) e plásti
co (o comido). Entre o 19 e o 23 de 
Novembro desenvolverase un Taller 
de artista baixo a dirección de Eduar
do Arroyo, pensado para todos aqueles 
interesados nos mundos da arte e o tea
tro, ~ no que se estudarán casos práti
cos relacionados coa sua experiencia 
como cenógrafo nalgunhas representa
cións. Ambos no Centro Galego de 
Arte Contemporánea de Santiago. 

galegas e ten comó obxectivos o de ac
tualizar a formación, o coñecimento e 
aplicación de técnicas museolóxicas ao 
território, obxectos e lugares e aplica
ción da mesma a percorridos turísticos 
e culturais noutros espazos. O curso é 
de balde e durará 34 horas. Para inscri
birse hai que se dirixir á Consellaria de 
Cultura (Durán Loriga 3, 72 , A Coru
ña) ou chamar ao telf. 981 185 684. 

ha duración de 5 meses, cunha cuota 
de inscrición de 1.500 para sócios e 
2.000 para o resto. T amén se imparti
rá un obradoiro prático de correo 
electrónico e intemet de 25 h. de du
ración e que custará 3.500 ao mes a 
sócios e 4.500 aos quen non o sexa. O 
curso de inglés, impartido por Pilar 
Ferreiro, ten unha mensalidade de 
2.000 para sócios e 500 máis para o 
resto; e o curso básico de xardineria 
terá unha duración de 20 h. e o prezo 
do curso quedará fixado segundo a 
cantidade de alunas. Isabel Costa im
partirá aulas de autocad-2000,, cunha 
duración de 50 h. e cuota de 3 .500 só
cios e 4.509 non sócios. A escola de 
música ten continuidade tamén este 
ano e o prezo do curso será de 2.000 e 
500 pta. máis para os non sócios. Máis 
información sobre calquer destas acti
vidade contactando coa secretária da 
asociación en horário de oficina no 
telf. 986 467 053 

PRÉMIO DE CONTOS 
F ÁLAME DESE NENO DIFERENTE 
O programa radiofónico La Rebotica, 
en colaboración coa Consellaria de 
Cultura, convoca este concurso onde 
se poderá participar con traballos que 
xiren arredor de crianzas diferentes, 
tanto en asp~ctos culturais, sanitários, 
sociais e de integración. Non hai lí
mite de idade para participar e os tra
ballos poderán estar en língua galega 
ou española. Terán unha extensión 
de entre 5 e 8 fólios, serán orixinais e 
inéditos e non premiados anterior
mente. O prémio está dotado con 
250.000 pta. e tres accésit consis
tentes nun diploma e lote de libros. O 
prazo de apresentación de traballos 
remata o 15 de Outubro e hainos que 
remitir por triplicado á r/Boix y Mo
rer 6, 22 , 28003, Madrid. No exterior 
do sobre hai que indicar o nome do 
concurso. Máis información no telf. 
915 357 710.• 

CURSOS DA ASOCIACIÓN 
VICIÑAL DE V ALADARES 

CUR.so DE TURISMO CULTURAL 
O museu de Belas Artes da Coruña 
acolle, do 16 ao 25 de Outubro, estas 
xomádas baixo o título Os museus e o 
seu entorno. Vai dirixido a profisionais 

O C.V.C. de Valadares (Vigo) xa ten 
aberro o prazo de inscrición para os 
cursos que organiza. Desta valva ofe
récenos un curso de masaxe para mu
lleres de tres meses de duración que 
comeza o Sábado 6 ás 17:30 h.; tamén 
hai un curso de restauración de mo
bles que custará 2.500 pta. ao mes pa
ra sócios e 3.500 para o·resto; outro de 
iniciación á fotografía, impartido por 
Alberto Costas Barreiro e que terá un-

Trinta (Virxe da Cerca 
24) esta mostra até o 31 
de Outubro. 

IDENTIDADES 
EQUILIBRIO 
A Fundación Araguaney 
oferecenos esta mostra de 
fotos de Xacobe Melén
drez Fasshender na sua 
sala de exposicións (Mon
te;ro Rios 25) até o 29. 

FÁBRICAS 
Este é o título co que a ga
lería ]osé Lorenzo acolle a 
mostra do galega Matalo
bos que poderemos visitar 
até o 10 de Outubro. 

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

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

EUNDACióN AR.ca. 
ULTIMAS AIX:!UISICIÓNS 
Esta mostra que nos ofere
ce o CGAC, até o 30 de 
Decembro, ten a dobre in
tencionalidade de orientar 
e abrir o território ofere· 
cendo unha chea de posi
bilidades de itinerar. O feí
to de que a evolución pasa 
pala revisión do pasado 
queda reflectido na obra de .. 
Albano Afonso, Jean-Luc 
Moulene e Mark ;Wallin
gér. Rochelle Costi, Can
dida Hofer, Luisa Lambri 
e Pedro Mora propoñen 
ao vi.sitante que participe 
na obra coma un suxeito 
activo estabelecendo un 
diálogo no que intervén a 
concepción flexível do es
pazo e do movimento, tal e 
como propoñen Arturo 
Herrera, Rubens Mano, 
Kiki Seror e Yinka Shoni
bare, que disinten da fron
tal idade clásica. Outras 
propostas, as de Ana Jotta, 
Navin Rawanchaikul e 
Allan · Sekulan, introducen 

·nas suas obras referéncias 
ao cotiá e poñen de mani
festo que nos eidos do ar
tístico todo é susceptíbel 
de significación. 

•MOSICA 

ToNILoMBA& 
Euo oos SANTOS 
O duo vigués celebra un 
concerto de despedida o 
Venres 5 ás 23:30 h. na 
NASA. Entrada a 800 pta. 
(tripulantes, 400). 

SKUNK DF / ENTRANCE 
Rock madrileño o Sábado 6 
ás 22:30 na NASA por 1.200 
pta. (adiantada 1.000, tri
pulantes 500). 

•TEATRO 

VI FESTIVAL 
DE TITERES 
Até o 7 de Outubro nas pra
zas do Toral e das Praterias. 

Tri ves 
• EXPOSICIÓNS 

TERESA CASTRO B. 
As paisaxes. lucenses chegan 
ao Centro Comarcal T erra de 
Trives convertidas en óleos 
da man desta artista lucense 
até o Luns 15. As pezas que 
compoñen a mostra, con 
obras desde 1988, caracterf
zanse palas cores variadas. 

Tu.i. 
• EXPOSICIÓNS 

VIDALSOUTO 
Desde este Venres 5 e até o 
Sábado 27 poderemos ollar 
a obra deste ourensán (ex
boxeador e auto-didacta) 
na sala Trisque! e Medúlio. 
A sua temática constante é 
a do home na natureza. Fai 
escultura en pedra e en fa
riña de mH.lo ao forno, xi
lografía e pintura. Co gallo 
da inauguración, ás 20:30, 
dará un pequeno concerto 
Maria Xosé López. 

Vigo 
•CINEMA 

A SEXUALIDADE 
DAS MULLERES 
A través do cinema, ciclo 
de vfdeo-fórum organizado 

por Alecrín o Martes 9 a 
partir das 8 do serán na Sa
la de Conferéncias do CC 
Caixanova. 

VíDEO DE FANTASIA E 
FICCIÓN CIENTÍFICA 
Con especial adicación, des
ta volta, ao ''humor alienf
xena", o colectivo Nemo 
convfdanos a ver, este Xoves 
4 ás 20 h. no café Uf (Pracer 
19), a fita de Ttm Burton 
titulado Mars Attacks! 

• EXPOSICIÓNS 

ANOONI EUBA 
A galería Bacelos acolle un
ha mostra deste artista, que 
vai ser inaugurada o Ven
res 5 ás 20 h. e permanece
rá até o 29 <leste mes. 

BoNELLEÜIL 
O Coléxio de Arquitectos 
oferécenos unha mostra da 
obra destes autores na sala 
de exposicións do Edificio da 
Xunta da Praza da Estrela. 

XA VIER CASTRO 
Mostra a sua pintwa na ga
lería Visual Labora até o 5 
de Outubro. Tamén a gale
ría Androx sérvelle de ce
nário a Ortiz Pemía para 
colgar os seus lenzos 

JORGE EsPIRAL 
Meninas , botellas, toreros y 
cafeteras, asi titula a sua 
mostra que podemos ollar 
na galeria Velázquez até o 
20 de Outubro. 

ANTÓN GOY ANES 
A mostra da sua obra en
cóntrase na sala de exposi
ci6ns do C.C. Caixanot1a, 
onde estará a té o 21 de 
Outubro. 

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

XoÁNANLEo 
Nada é o que parece, uxlo é o 
que parece, titula a mostra 
das suas últimas criaci6ns: es
culturas de fundición en 
bronce con baño de plata, 
fotografías, auto-retratos fo
tográficos, vídeo, e instala
ción de imaxe de vinilo so
bre parede. As suas obras nú
trense de imaxes e referén
cias procedentes da televi
sión, publicidade, xogos in
fantis ou calquer outro ele
mento kitsch. Na galeria Ad 
Hoc até o 3 de Novembro. 

ANTÓNIO ABAD 
NoCamiño,mostraquepo
demos coñecer na Casa das 
Artes. Lugar este onde se en
contra a exposición de Fran· 
cisco G. Lagares, Vinte anos 
de pintura ( 1981-2001). 

•MÚSICA 

BRATH 
O grupo galego presenta o 
seu disco Quinto o Venres 
5 a partir da 10 e media da 

noite no CC Caixanot1a. 

ATHANAl 
O Martes 9 terá lugar este 
concerto con motivo da 
inaguración do curso uni· 
versitário ás 20:30 no Au~ 
ditório do C .C . CaixanOtJa. 

Los RODEOS 
Neo-rockabilly albaceteño 
o Sábado 6 no Casablanca 
R&RC!ub. 

}UNE ANDERSON 
A soprano cantará, o Mér
cores 1 O, acompañada ao 
piano por Jeff Cohen, ás 
20:30 no e.e. CaixmlOtla . 

•TEATRO 

LA RAYA DEL PEW ... 
... de William Holden, ele Jasé 
Sanclús Sinisterra, será leva
da ás táboas do ce Caixano
va o Sábado 6 ás 22:30 h. por 
Manuel Galiana, Ana To
rrent e ].L. López Vázquez. 

•TEATRO 

C.oITELOS NAS GAUÑAS 
Esta é a obra que Factoria 
Teatro vai representar o 
Venres 5 na Casa da Cultura. 

Vilalba 
• EXPOSICIÓN$ 

METEORITOS 
Mostra artellada polo Mu
seu Espafiol de Ciéncias 
Naturais que podemos con
templar no Auditório Muni
cipal até o 15 de Outubro. 

Valen~a 

• EXPOSICIÓN$ 

ARTES PLÁSTICAS 
No Paiol do A~ougue, duran
te este mes, mostra de Celes
te Soares, óleo¡ Domingos 
Xavier, escultura; Elisabete 
Pinto, instalación; Jorge Pas
sos, deseño gráfico; Maciel 
Cardeira, pintura; Montene
gro, deseño; Sónia Castro, 
azulexo; Viriato da Silveira, 
escultura; e Dadi Lopes. 

ANTóNIO ABALDE 
Durante a primeira quince
na deste mes, o pintor vi
gués ocupa coa sua obra a 
Sala de Expos~Bes Municipal.. 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

SALÓN DE 
BANDA DESEÑADA 
A IX arte ten aquí o seu es
pazo particular desde 1985, 

Jorge Espiral 
colga a 
IUO pintura 
MI gal.ria 
Velcbquei 
viguesa. 



lral 

31 ->~ 
ANOSATERRA ~8 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ON 

z~ 

A soprano 
June 

Anderson 
cantará 

o Mércores 
10, 

acompañada 
ao piano 

por Jeff 
Cohen, 

en VIGO. 

A Rede 

que aposta por valorala, tra
endo aos seus autores ou os 
seus orixinais, o que permite 
que se coñezan os novas va
lores e confirmen os consa
grados. No Mercado Ferreira 
Barges durante Outubro. 

FlRST STORY. 
EDIFÍCIO FEMJNfNO 
Novas narratitias para o sé
culo XXI. lntelixente cruza
mento de linguaxes, onde a 
arquitectura, a fita experi
mental ou o deseño alfanse 
á produción máis conven
cional, criando situacións e 
ambientes surprendentes. 
A participación decisiva da 
perspectiva feminina nas 
narrativas artísticas con
temporáneas. Na Galería 

FIA NA ROCA 
www.fianaroca.com 

Páxina electrónica do grupo de fok Fia 
na roca. Con información acerca da 
composición da banda e máis da sua 
equipa técnica, dados sobre a sua disco
grafia, espectahnent:e o seu novo disco 
compacto, notfcias, calendário de con· 
certos e forma de contacto.• 

do Palácio / Biblioteca mu
nicipal Almeida Garret até 
o 16 de Oecembro. 

ASCIDADES 
A arquitectura de Álvaro 
Siza. Unha selección de pro
xectos (realizados ou non) 
que permite un percorrido 
por várias cidades, a través 
dos deseños, maquetas, etc. 
nunha leitura e análise per
sonalizadas. No edifício da 
sede da Caixa Geral de Depó
sitos até o 16 de Oecembro. 
Ademáis tamén podemos 
contemplar na vila portuen
se outras exposicións con es
te mesmo tema, como por 
exemplo Paradigmas da ar
quitectura moderna. Cir
cunstáncia portuguesa, 
manifesto portuense, até 
Decembro na Faculdade de 
Arquitectura; Uma cidade 
em (R)evolm;ao: recupe
~o do fundo documen
tal SAAUNorte, no Arqui
vo Oistrital, até Decembro. 

]úLIO RESENDE 
Mostra organizada pola Be
deteca de Lisboa no segui
mento dos traballos que es
ta entidade ven desenvol
vendo sobre a história da 
banda deseñada en Portu
gal, aborda a produción de 
Júlio Resende para periódi
cos desde o início da sua 
carreira, nos anos 30 e 40. 
Na Casa Tait até o 18 de 
Novembro. 

•MÚSICA 

JAZZ 
Baixo o epígrafe de Grandes 
Nomes do Jazz, o Coliseu 
acollerá llll grupo a anunciar 
o V enres 12 de Outubro. As 
novas tendéncias chegarán 
ao Auditório de Serralves, o 
Mércores 17, co proxecto di
namarqués Mazza 5; e o 
Xoves 25; con Jau 2001 no 
mesmo local O jazz e a mú
sica clásica chegan coa Or
questra Nacional do Por
to o Verues 26 e Sábado 27 
no claustro do mosteiro de 
S. Bento da Vil6ria. t 

Anúuci.os de balde 
• A AC Anxel Casal de Arzua preci
sa, para a sua Aula de Teatro Infantil, 
monitor de teatro. Para máis infor
mación chamade ao telf. 981 501 199. 

• Véndese casa con muíño e fincas 
en Mundln-Chantada (Lugo). Ideal 
para restaurar e adicar a turismo ru
ral. Informes no tlf. 982 441 589. 

• A asociación cultural Fa/a Ce/be do 
Bierzo anuncia a criaclón da páxlna 
web .en www.blerzoportal.com. Trá
tase de facilitar o exercfcio da liberda
de de expresión en galego perseguida 
na comunidade galego-falante da bis
barra e de informar axeitadamente 
dos nosos problemas lingüísticos. Vi
sitádenos. 

• Alúgase cuarto por noites ou mes 
completo na zona da Praza Roxa de 
Compostela. Telf. 617 065 527. 

• Música clásica para vodas. Dife
rentes grupos de cámara e voz. Telf. 
981 507 925 / 636 270 817. 

• Vendo dúplex en Foz totalmente 
amoblado, 216 m2, moi céntrico. Per
guntar por Licfnio, 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 m2 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. 981 512 597. 

• Já está a venda "Mongólia. Umha 
entidade estatal rogosó/de" o último li
bro de poesía de lgor Lugris. Pódelo 
atopar en: Compostela, no bar A S,ereia, 
pub Tarasca, livrarias Couceiro, Artico, 
Palavra Perduda, Mª Balteira, Folhas 
Novas, Pedreira, Sargadelos, tenda A 
Mouga; Ponferrada na libraria Siena; 
Ourense na livraria Torga; Coruña nas li
brarlas Sisargas, Couceiro, Nós, Lume e 
Colón; Pontevedra na livraria Michelena; 
Vigo nas livrarias Andel , Cartabón, Li
brouro, Universitária Sur e Sargadelos; 
Ferrol na Funda<}>m Artábria e Sargade
los; Madrid na galeria Sargadelos. Ou 
ben solicitalo contra-rembolso a artefao. 

Pola liberdade 
A loita antifranquista 

de Luís Costa 
JUAN GARCÍA DURÁN 

d l da Memoria 
Colección Far e 

toeditorial@hotmail.com (1 .000+300 pta. 
para gastos de envio). 

•A asociación Máximo Gorki reanu
da a sua activldade 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 2Q esq., ou 
ao telf. 986 224 457. 

• Regálanse gatlñas mouras de 2 
mesl;)s, cariñosas e boas cazadoras. 
Telf. 982 240 853 ou 616 906 417 . 

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

• NÓs-Unidade Popular ven de edl- -
tar os Textos da Assembleia Na
cional Constituinte (teses, discursos, 
resoluc;óes) . Se desejas recebar o liv
ro envia os teus dados ao apdo. 180 
de Ponte Vedra e recibira-lo corrtrare
embolso de 1.000 pta no teu domicílio. 

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

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

• Véndese casa de pedra con 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 no
sa música e traballamos tamén no 
mundo do teatro-circo. Buscamos 
unha persoa gaiteira con experién
cia e ganas de aventura. Anímate a 
contactar con nós no 629 062 937. 

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

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

• Vendo Enciclopédia da Arte 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 Translt 6-
409, 11 anos. Sen tarxeta de tanspor
te. 650421771 . 

• Busco 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 "Um outro mundo é pos
sível", a tres tintas sobre fundo de vá
rias cores: azul, cinzento, castanho, 
verde ... Talhas M, L, XL e XXL. Pr090: 
2.000 pta. gastos de envio incluídos 
(paquete azul de Correios con entrega 
a domicílio). Encomendas a Fundai;om 
Artábria, Apdo. 570, 15.480 - Ferrol. 

• Santiag1,1és de 30 anos, residente 
en Vigo, desexa cof\ecer 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. 981 560 159. 

• 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 nacionalistas 
de calquer tipo: políticos, sindicais, 
bandeiras (estreleiras), culturais, etc. 
Especialmente das distintas federacións 
da CIG. Telf. 981 574 635 ou ben me
siasgaliza@hotmail.com . + 
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No corazón de Galicia 
Viaxe palas terras 
de Chantada e A_ Ulloa 
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Colección As Viaxes 
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De como Luís Costa se converteu 
en Juan García Durán e John Garcia 

1

A Nasa Terra edita Po/a liberdade, as memórias do libertário arousán 
-0- A. ESTÉVEZ 

Naceu como Luís Costa en Vi
lagarcia e no porto desta vila 
tivo o seu primeiro emprego. 
Viviu como Juan García Du
rán e John Garcia, nome co 
que apresentou a sua tese de 
doutoramento en Paris co te
ma central da intervención 
extranxeira na guerra do 36. 
Durante anos foi alcumado O 
Fugas. Po/a liberdade. A loita 
antifraquista de Luis Costa 
(Edicións A Nasa Terra) é a 
biografia en primeira persoa 
dun anarco-sindicalista ga
lega cunha vida de película. 

"O tintineo das esposas que o po
licia se dispuña a poñerme produ
ciume tal reacción que, instintiva
mente, lle din un empurrón e, no 
momento en que o tranvia se po
ñia en marcha, sain correndo por 
diante, crucei a rua, metinme polo 
buraco dun terreo enfronte, se
guin por outra rua, saltei o arama
do dunha harta, despois outra e, 
xa en pleno campo, corrin deses
peradamente por temor a que, 
cun coche, me collesen a diantei
ra por Monelos. Herbais asulaga
dos, silveiras, arroios, matoguei
ras ... Cando xa non puiden máis 
continuei a paso normal. Marcha
ra a través de montes e non sabia 
onde estaba". Luís Costa recria 
unha das moitas veces que tivo 
que sair correndo. Desta volta, en 
1945, na Coruña, e polo chivatazo 
dun suposto compañeiro. 

Non era a primeira vez. Luís Cos
ta pasou a ser Juan García Dl_lrán 
en 1936, lego do golpe militar. 
Traballaba no porto de Vilagarcia 
e un dia atopou a alguén que 
ocupaba o seu pasto tras pagar 
"a anquila". Ou sexa, abonar car
tas para traballar un dia no que · 
non correspondia. Comezaron 
unha pelexa. Costa tirou dunha 
pistola e disparoulle ao home na 
perna, coa má fortuna de que se 
desangrou e morreu. "Eu disparei 
sen a intención de matar, non pui
den esquecer en toda a miña vida 
aquel home que sen querer ma
tei", diria anos máis tarde. 

Esta é a primeira fuxida, á Coru
ña. Os franquistas xa se suble
varon e intenta desde a cidade 
herculina incorporarse á loita, 
pero, é descuberto e encarcera
do. E o momento no que adopta 
a personalidade de Juan García 
Durán, para non ser relacionado 
coa marte de Vilagarcia. Será o 
seu nome até pouco antes da 
marte, en 1986, momento no 
que 20 viciños arousáns terán 
que acreditar ante notário que o 
seu verdadeiro nome era Luís 
Costa, para amañar os seus pa- . 
peis e recuperar a identidade. 

A primeira estáncia no cárcere foi 
longa. Sete 9n0s ñós que os pais 
no!J.._Puideron visitalo por apeli-

-aarse o reo García Durán e nos 
que o mozo carpinteiro non para 
de estudar ao lado de galeguis-

No pátio do cárcere da Coruña, Luís Costa García, de pé, segundo pola esquerda, rodeado dos seus compoñeiros de prisión. 
Abai.xo nun retrato realÍ%ado na sua estádia nos Estados Unidos. 

tas presos como o seu mestre 
Cesáreo Saco. Sete anos que re
mataron no penal de Alcalá de 
Henares, de onde consegue sair 
á rua en liberdade vixiada. Pero 
decidiu voltar a Galiza e traballar 
na clandestinidade. Durante se
manas estivo refuxiado nunha 
casa de aldea. -"A noite era miña 
liberación e agardábaa como se 
fose ver a moza. Botar todo o dia 
encerrado abafábame e só a es
curidade me permitia sair á har
ta", recorda en Po/a liberdade. O 
perigo non cesaba, a sua família 
vivia constamente preocupada e 
acosada e el decidiu empregarse 
durante un tempo nas minas de 
wolfram de Silleda. Convértese 
ni.Jn home chave da Alianza Na
cional de Forzas Democráticas, 
que reunia aos opositores ao ré
xime franquista. Unha actividade 
ben perigosa e frenética coa que 
percorre o país contactando con 
todo o abano da oposición, in
cluída a guerrilla. 

Ferido na Gran Vía 

Un bar de clientela de direitas en 
Madrid é o lugar escollido para 
celebrar en Abril de 1946 un en
centro no que participan Ramón 
Piñeiro, Manuel Fernández, 
Juan García Durán e dous repre
sentantes do nacionalismo bas
ca. A policia xa os está esperan
do. O Fugas bota a correr. Dan
lle nunha perna e cae ferido na 
Gran Vía. Lévano ao hospital e 
fuxe de novo. Alguén o delata e 
remata no cárcere de Alcalá de 
Henares. A condena,c-J)ena Cíe 
marte. Salyarase de novo deste 
fin cando lle conceden o indulto 
en 1947. Non se rende, axuda a 
excavar un túnel de fuga no pe
nal santaderino do Dueso, pero 
entremedias, lévano para a pri
sión de Yeserías. Consigue que 
lle certifiquen unhas hemorroi
des e, xa na enfermeria, esca-

pa unha vez máis. É o ano 1949. 

Será esta a última fuxida, pero 
non o remate dun periplo extraor
dinário que o levou a viver en 
Austrália, América e Europa, a 
dominar sete idiomas e a douto
rarse na Franza. Como? Primeiro 
foi Paris, en 1950, cando a CNT 
considerou que García Durán xa 
non podía seguir como clandesti
no. Despois, Austrália, onde co
ñece a Jeanette Villemin, secreta
ria do consulado francés e que 
será a sua muller. Estudar e es
creber convértense na sua obse
sión. Ten un emprego como axu
dante do Arquivo Nacional de 
Gamberra. Xa coa nacionalidade 
australiana chámase John Garcia. 
Jeanette é transladada a Detroit e 
vai con ela. A aprendizaxe dá trai
tes e ali colócase como profesor 
de trances. Despois viria Montevi
deo. No ano 1956 conseguirá pu
blicar en México as páxinas que 
agora restaura A Nosa Terra coa 
axuda da sobriña, Maria Xosé 
Costa Alcalde, defensora da me
mória familiar, e do historiador 
Dionísio Pereira. Dez anos máis 
tarde, aes 51 arios, acada o título 
de bibliotecário. Fala español, 
trances, inglés, italiano, portu -

gués, galega e ruso. Promove a 
cátedra de Língua e Literatura 
Galegas para a Faculdade de Hu
manidades de Montevideo. 

Despois de Montevideo, Houston, 
onde se converte en profesor uni
versitario. Paris, unha semana 
despois da marte de Franco, en 
Novembro de 1975, defende a 
sua tese de doutoramento. Ainda 
quedaria por elaborar unha derra
deira obra. A mítica La Guerra Ci
vil española. Fuentes (Archivos, 
Bibliografia y Filmografia). Poste
riormente, o retorno, relacionán
dose coas universidades de Bar
celona e Alacant, a cidade na que 
marre. "O seu tillo Luís chamouno 
desde a Galiza sen suspeitar que 
neutro extremo o seu pai estaba 
morrendo. Faleceu dunha parada 
cardíaca provocada por un aneu
risma o 12 de Decembro de 
1986. O Nadal estaba a caer, era 
o primeiro desde a guerra que ia 
pasar con nós, a sua família da 
Galiza, pero non puido ser", lem
bra a sua sobriña. 

Juan García Durán, John (Jarcia, 
Luís Costa, narra nestas páxinas 
antolóxicas -de vital importán
cia para a nasa memória colecti
va- os anos que transcorren 
desde o intento de chegar a As
túrias en 1936 até 1950 cando 
París aparece como "berce de 
todo o grande e mil veces cam
pión da liberdade universal". O 
texto de García Durán é un trata
do de loita libertária e clandesti
na á vez que unha crónicq xera
cional daquela mocidade obreira 
que deixou nos anos 40 o mellar 
da sua vida por enfrontarse á 
dictadura do xeneral Franco. 

O mar de Arousa acolle en 
1986 as cinzas dun sábio da 
Guerra do 36, dun dirixente 
clandestino, pero tamén dun 
mestre en fuxir da marte.+ 

A talibán 
.morto, 
rei pasto 

MANuEL CIDRAS 

V. en nos abecedarios que 
o Imperio quere poñ.er 
en Afganist án , como 

sustituto dos talibán, a un es~ 
quecido rei chamado Zahir que 
logo de trinta anos de exilio é 
un descoñ.ecido para os máis 
dos seus súbditos. A ta se pode
ría pensar que o Imperio está no 
seu dereito, pois foi el quen le
vou a Kabul aos talibán, cando 
o inimigo era a URSS e Bin La
den traballaba para a CIA. O 
que pode poñer pode quitar e 
poñer de novo. Salvando o dra
matismo prebélico da situación 
afgana, a sa ída que o Imperio 
prepara recorda a ata agora in
sólita situación de Bulgaria, on
de o ex-reí Simeón preside o 
gobemo dunha República. Non 
cabe falar de rebrote monárqui
co no medio do caos cando per
soas que encaman dereito di
násticos aspiran a ocupar a Pre
sidencia dunha República ou 
cargo semellante incompatíbel 
coas súas aspiracións sucesorias. 
Todo un contrasentido. 

Malia o que cerros esperpentos 
poideran facer crer, nunca a 
institución monárquica estivo 
tan abertamente cue tionada. 
Desprovistas da súa unción má
xica, as monarquías máis conso
lidadas están hoxe sometidas a 
unha crítica case circense. O 
programas de maior audiencia 
televisiva discuten, con movicr 
la adiante e atrás como un pe
nalti dubidoso, se a señorita que 
amasa os seus encantos mm vi
deo de primeira é ot. non é a se
ñ.ora do príncipe he:deiro dos 
noruegueses. De seguido as ter· 
tullas debaten, ata a enchente 
do mal gusto, se unha amiga 
modelo daquela señ.orita pode 
ou non pode se-la esposa de Fe
lipe de Barbón. A familia real 
británica ensombrece o espec
táculo de segunda división do 
clan Grimaldi. Tocio un circo, 
en fin, para diversión da ple . 

A min paréceme indiscuti l o 
dereito (human , ca rfa dicir, 
se os príncipes n por fin hu
manos) de Felipe a ca ar con 
quen queira. ¡Faltaría máis! O 
que resulta cue tionable é que 
a persoa que case con Felipe, 
ou el mesmo, sexan un día raf· 
ña e rei dos espafiois por v(a 
marital ou sucesoria. Din uns 
que a monarquía se moderniza 
porque é obxecto de escarnio. 
Mal remedio. A monarqu fa 
non se pode modernizar por
que de seu é un anacron ismo. 
Coma os talibán. • 

V oLVER AO REGO 

Despois do absurdo de 
acantazar autobuses e 
afeizoados cando un 

partido de futbol enfronta a 
Celta e Deportivo, despois de 
anos de burlarse, un dia no 
Norte e outro no .Sul, das pecu
liaridades de partugueses e tur· 
cos tivo que romper a perna 
Manuel Pablo .R. chorar coma 
un meniño Giovanella para 
que os presidentes voltasen a 
reivindicar o sentido comun. + 


