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Beatriz García Turnes 
Valdamor 

Novela de ciencia-ficción 
nun mundo futuro, 
hipotético pero xa posible, 
no que a ciencia 
venceu á morte a través 
da renovación celular. 

PP e PSdG·PSOE 
mudan de estratéxia 

na metade 
da campaña 

Fraga promete o que 
antes rexeitou 

As semellanzas entre 
os programas do BNG 

e PSdG·PSOE 

Os intelectuais 
que apoian ao PP 

A. PANARO 

O Exército quer intervir na 
loita antiterrorista 

As Forzas Armadas (FAS) están estudando a posibilidade de partici
par en "misións" antiterroristas no "interior" do Estado para comba
tir "unha ameaza contra a própria supervivéncia do noso país como 
nación". O Xefe do Estado Maior do Exército, Antonio Moreno 
Barberá, realizou estas afirmacións durante unha comparecéncia no 
Congreso para informar dos Orzamentos de Defensa para o próximo 
ano. O JEMAD, anunciou que o Estado Maior da Defensa "está 
pensando en como se pode evolucionar cara misións no interior do 
noso território que non se contemplaban até de agora porque non 
eran necesárias". O almirante xeneral afirmou que as Forzas Arma
das "deben comprometerse" na loita antiterrorista no Estado e "ollar 
cara o interior" ao estar ante "unha ?meza contra a própria supervi
véncia do noso país como nación". E esta unha estratéxia que com
parte o Govemo central? Tratariase de intervir só contra o terroris
mo vido do exterior? É unha disculpa para intervir en Euskadi? Que 
quer dicer coa "sobrevivéncia do noso país como nación"? Aznar 
debería contestar a estas perguntas desacougantes. • 
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Só o BNG semella estar contento de como lle van as causas 

PP e PSOE dan un xiro na metade 
da campaña 

-0- AFONSO EIRÉ ·PAULA BERGANTIÑOS • XAN CARBALLA 

Oito dias de campaña eleitoral e xa está a haber cámbios tácticos. No PP admiten cansazo nas suas bases 
e endurecen os calificativos contra os nacionalistas para impedir trasvase de votos. No PSdG-PSOE ta
mén aparece o nerviosismo ante a imposibilidade de superar ao BNG e tentan pór diferéncias entre ambas 
formacións. Os nacionalistas seguen o guión prefixado: apresentar a Xosé Manuel Beiras coma presidente. 

abia revoltixo en Ponteareas 
na mañán do 8 de Setembro. 
Os bares estaban cheos de xi
tanos vidos de fóra, decian os 
veciños. Pero non eran xitanos, 
senón andaluces. Traballado
res da empresa que prepara a 
·infraestrutura da campaña do 
PP. Cando se soubo ainda foi 
pior. Os seguidores de Pepe 
Castro (que asistiu lago ao mí
tin) perguntábanse se non hai 
aqui xente suficiente, parados 
dabondo para realizar eses tra
ballos e a Guardi Civil tomou 
posesión da vila por medo a in
cidentes. 

Pero a campaña de Fraga non 
só trae a estrutura de tora, se
nón que despois do éxito aca
dado por Aznar nos comícios 
xerais, encarregáronlle á mes
ma axéncia e aos mesmos 
asesores a posta en marcha da 
campaña galega. Desde Ma
drid marcan as principais men
saxes e impoñen unha dinámi
ca que, moitas veces, non gas
ta aos autóctonos ou se sinten 
amocados con ela. Non habia 
máis que escoitar a Henrique 
López Veiga, o novo camaleón 
da política popular, atacando 
no mitin de Vigo aos naciona
listas con · calificativos de Ma
yor Oreja. Moita violéncia ver
bal para un auditório con só 
3.000 persoas (hai catro anos, 
oito mil). 

Javier Arenas, secretário xeral 
do PP, afirma que "non hai áni
mo de cámbio na sociedade ga
lega", tebatindo as teses de Xo
sé Manuel Beiras de que "a so
ciedade está polo cámbio, só 
falta que o refrende nas urnas". 
O PP ten un problema nesta 
campaña eleitoral: a incapacida
de de mobilizar as suas bases. 
A asisténcia aos seus mítines é 
moito menor que hai catro anos. 
En Poio 30 persoas, 250 en 
Cangas, as 400 de Ponteareas, 
son exemplos significativos. 

O mesmo secretário xeral do 
PPdG, .Xesus Palmou, admite 
que existe unha certa desmoti
vación que leva a que moitos 
das persoas que lle deron o voto 
nas anteriores eleicións á derei
ta se mostren agora indecisos e 
pensen na abstención. Palmou 
afir_ma que non é "un voto de 
castigo, sénón de canseira" froi
to dos moitos anos que o PP le
va no poder. Esta situación, que 
aparece reflexada nos inquéri
tos, seria a que os leva a afirmar 
PP vai gañar, pero dan por ra
~ón a do "costume, por rutina". 
E o que leva a Fraga a talar nas 
suas mensaxes aos eleitores de 
que "non hai que confiarse, as 
eleicións non se gañan até que 

Nos mítines do PP xa non aparece a cara de fraga para impedir comparanzas. 

os votos estean na fuma". Men
saxe qúe sustituiu ao Xuntos de 
Xoan Pardo. 

Rebaixa de obxectivos 

Segundo as mensaxes dos diri
xentes populares, rebaixaron ta
mén os seus obxectivos. Ao co
mezo da campaña propuxéran
se conservar os 42 deputados 
como meta. Semella que agora 

. é inalcanzábel, polo que, de por
tas adentro, a mensaxe é a de 
"conseguir a maioria absoluta 
sen ter que agardar ao voto dos 
emigrantes". 

O medo do PP é que ese voto 

de indecisos/descontentos/des
motivados, que os inquéritos si
tua n no 19,4% dos eleitores 
(cun 15,3% que non contestan), 
segundo o CIS, vaian parar 
maioriatariamente ao BNG. A 
pérdida de votos desde hai catro 
anos por cuestión vexetativa ta
mén é significativa para o PP, 
pois ten o seu nicho de apoio 
nos maiores de 65 anos. En tro
ques, o BNG aumentaría de vo
tos pala incorporación de novos 
eleitores. 

Esta situación, máis alá da reti
rada do cartel de Fraga lribar
ne nos mítines, para que non 
se olle tanto o contraste, leva a 

Xosé Lois 

XAN CARBAUA 

que, desde Madrid , tentaran 
imprimirlle un novo xiro á cam
paña de Fraga. En primeiro lu
gar con calculadas promesas, 
tipo Aznar, para chegar a seg
mentos do eleitorado: traballo 
para os xóvenes parados, pen
sións para os maiores, convé
nios cos ministérios._. Fraga 
calle asi protagonismo na cam
paña. A outra fórmula é a de 
acrecentar os ataques contra o 
nacionalismo e as descalifica
cións, seguindo a campaña le
vada a cabo en Euskadi. 

Desde o BNG pensan que esta 
táctica vailles fallar estrepitosa
mente, como lles fallou co 
PNV. Tanto é así que, o propio 
candidato, Xosé Manuel Bei
ras, se rexoubea dos insultos 
que recebe o BNG e a sua pró
pria persoa. Afirma que no PP 
"están desconcertados e xa 
non saben como aldraxarme. 
Definen ao BNG coma unha 
cuadrilla de fundamentalistas, 
montaraces, vesánicos, temí
beis, proclíves á violéncia e 
médio tolos. O lider, que son 
eu, ten todo eso elevado á 
enésima poténcia". 

Pero Beiras non abandona o to
no presidencial e el mesmo afir
ma que "nunca me sentín tan 
distendido". Os seus próprios 
compañeiros sosteñen, ade
mais, que "nunca o vimos a Bei
ras tan metido na campaña". 
Beiras unicamente levanta a voz 

Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

e se mostra contundente cando 
tala de causas graves, coma "o 
vacío das aldeas galegas, a cri
se agrícola ou pesqueira q,u a 
falta de libertades". Sostén o 
candidato do BNG que "ante a 
gravídade dos problemas o rela
to que lle fas á xente non pode 
ser coma se todo che importase 
o mesmo. A situación das per
soas que sofren a crise non é 
para rir". 

ISTASEMANA 
ANOSATERRA 

Emilio Pérez Touriño convoca aos eleitores a que imaxinen que hai un futuro para soñar. A. PANARO 
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Traballo para 
a mocidade, 
unha promesa 
no ar 
Fraga lanzou aos dous dias 
de comezar a campaña o seu 
primeiro órdago programáti
co: "incentivaremos aos em
presários para que fagan con
tratos de un ano a todos 
aqueles mozos que non tive
ran traballo antes dos trinta 
anos. Se non o conseguen fa
rao a Xunta". A promesa re
botou polos xornais, pero co
as críticas da oposición · 
desinflouse ás poucas horas. 

Despois de realizar a dignases 
da etapa Fraga, de tratar de 
demostrar que a situación en 
que viven moitos cidadáns é 
produto da política do PP, Bei
ras expón as suas cuarenta 
medidas urxentes para mudar 
as cousas, tendo moito cuida
do de deixar claro que non son 
unha invectiva eleitoral , senón 
que fo ron iniciativas que xa 
apresentaron nestes anos no 
Parlamento . "Proxectos aos 
que, por susposto, se negou o 
PP, lavándonos a onde nos le
vou ", conclue Beiras con 
exemplos concretos. 

Touriño convida a sofíar 

"lmaxina que o futuro depende 
de ti; imaxina que hai un futuro 
ca que soñar", está é a principal 
mensaxe que Rodríguez Zapa
tero trasmite nos videos eleito
rais do PSdG-PSOE e é, tamén, 
a principal mensaxe do PSOE 
nesta campaña. Pérez Touriño 
afi rma que os indecisos poden 
darlle a volta a todos os inquéri
tos e permitir que el sexa o pre
sidente da Xunta. 

declarar o dia 8 o contrário en 
La Voz de Galícia. En A Coru
ña ponse en sintonia con Fran
cisco Vázquez , con Méndez 
Romeu, o número un pola pro
víncia e co próprio médio xor
nalístico para negar toda posi
bilidade de acordo co BNG, a 
non ser para situar a Touriño 
na presidéncia. 

cionalistas, de momento, ainda 
non fixeron. Vai ser esta a tóni
ca da segunda parte da campa-

ña? Hai catro anos, Abel Caba
llero deu idéntico xiro. Fraga re
validou a maioria. + 

Era a deputada nacionalista 
Olaia Fernández Davila quen 
poñia en cuestión a promesa, 
"pero se desde hai oito anos 
hai unha partida orzamentária 
para iso!". Refírese aos 4.000 
millóns de pesetas anuais 
que nas duas últimas lexisla
turas están nos presupostos 
da Comunidade Autónoma 
para subvencionar ás empre
sas que contraten a menores 
de30 anos. 

Estudo CIS 2.432. Setembro 2001 

Voto directo 
no inquérito 

pp.3 1,2 
BNG 13,2 
PSdG/PSOE 12,1 
EU/IU 0,6 
EdG 0,2 
Outros 0,5 
Votos en branco 3,0 
Abstención 4,5 
Non sabe 19,4 
Non contesta 15,3 

Estimación 
devoto CIS 

49,7 
25,2 
21,4 

1,0 -

1,4(*) 

1,3 
-
-
-

A maiores desta 
puntualización, tanto PSOE 
como BNG aseguraron que 
de nada valen este tipo de 
propost~s en campaña cando 
na lexislatura que se enxuiza 
"emigraron de Galiza vários 
miles de xóvenes por falla de 
oportunidades". 

As sondaxes mostran as dificul
tades que ten o PSOE para su
perar ao BNG, polo que non só 
quedarían condenados a ser a 
terceira forza política de Galiza, 
senón que poñeria en cuestión 
o "efecto Zapateron. Despois de 
traer a Felipe González, a Cha
ves , lbarra, Caldera e compa
ñia, o PSdG-PSOE precisa un 
revulsivo nunha campaña pola
rizada entre Fraga e Beiras, na 
que Toruiño, por máis que se 
mostre moi duro co PP, non dá 
acabado de topar o seu lugar. 

Era unicamente unha mensaxe 
aos socialistas coruñeses que 
non queren un pacto cos na
cionalistas? Significa un xiro na 
campaña do PSOE? O tempo 
dirá cales son as razóris. Desde " 
as fileiras socialistas non queren 
contestar á pergunta. A explica
ción de que La Voz de Galícia, 
interesada en que Fraga siga 
governando, forzou esta respos
ta, non semella convincente. O 
que está patente é que o PSOE, 
por vez prímeira, comezou a 
atacar ao BNG, algo que os na-

(*) Agr(!pase EdG e Outros porque a porcentaxe de EdG é moi baixa (0,2), por A maiores da partida 
orzamentária de 4.000 mlllóns 
anuais, recentemente discu
tiuse no parlamento galego · 
un Plano de Revitalización 
Demográfica, proposto polo 
PP, no que se recolleron as 
propostas da oposición. A 
reunión foi en Maio e a Con
selleria de Familia marchou 
coa proposta no maletin e na
da volveu dlcer. A oposición 
propuxo daquela que os 
incentivos ás empresas para 
fomentar o emprego xuvenil 
primasen sobretodo os con
tratos indefinidos. Sumando 
de aqui e de alá, o ~P mestu
ra todo no programa e quer 
lanzalo como novidade. • 

baixo incluso de Outros. 
Porcentaxe de indecisos asignados polo modelo de estimación: 18, 18% sobre o 
censo. 
Abstención estimada: 17,78% 

Estimación CIS. Distribución do voto válido, e distribución de escanos 

Gallza ACorulia Lugo Ourense Pontevedra 

% Esca nos % Escanos % Esca nos % Esca nos % Esca nos 

Anda, o líder do PSdG-PSOE 
adaptando a sua mensaxe ao 
eleítorado diverso. Asi, non ten 
reparo en afirmar hai oito días 
nestas páxinas que haberá un 
entendimento PSOE-BNG 
"quede quen quede antes" a 

pp 
BNG 
PSdG/PSOE 
EU/IU 
Outros 
Broncos 

49,7 
25,2 
21 ,4 

1,0 
1,4 
1,3 

39-41 47,9 
18-20 25,8 
15-17 22,3 

o 1,0 
o 1,7 
- 1,3 

12 53,4 8-9 54,0 
6-7 23,1 3-4 22,1 
5-6 20,1 3 21,3 

o 0,9 o 0,6 
o 1,5 o 1,1 
- -1,9 - 0,9 

Confrontación democrática 
"A confrontación entre nacionalismos (que propícia o 
Governo Aznar) pode ser rendíbel eleitoralmente a 
curto prazo, pero a longo prazo reabre un problema 
moi sério. Esta é a política que seguiu Aznar en 
Euskadi e a que está a seguir hoxe Fraga lribarne na 
Galiza". Quen asi o afirma é Felipe González, ex
presidente do Governo español. Pero o dirixente 
socialista vai máis alá denunciando a utilización da 
"Contitución como arma arroxadiza". 

Razonouno na apresentación do libro O futuro non é o 
que era, no que se recolle unha conversa co xornalista 
Juan Luis Cebrián: "Se un di que a Constitución se 
pode reformar, os governantes de agora déixante fara 
da Constitución. Se discrepas da política basca (do 
Governo central), enseguida te acusan de 
ambigüedade fronte á violéncia". Cebrián, o seu 
compañeiro de conversa, considera "un erro fabuloso 
confundir nacionalismo con terrorismo e os fins cos 
medios". González asinte. 

Esas son as principais coordenadas nas que se están 
a desenvolver as eleicións galegas, segundo denúncia 
o próprio González. Os políticos da dereita española 
vides de Madrid, con Aznar á cabeza, tentan dividir ao 
povo galego en duas metades, para impedir unha 
osmose eleitoral entre PP e o BNG que acabe coa 
sua maioria absoluta. A eles si que non lles importan 

os médios para conseguir o fin desexado. E algo 
próprio da dereita e só é necesário estudar a história 
do século XX na península. Unha dinámica na que 
Galiza non pode caer. 

Pero o país 'non está dividido nen en duas metades 
nen en téréios. O 74,3% do eleitorado do PP votaria 
como segundo opción ao BNG. Moitos votantes do PP 
considéranse galeguistas e, alguns dos seus 
dirixentes, segundo en que condicións, profesan fe 
galega, ainda que esta, como moitas veces no 
cristianismo, se quede unicamente ~os ritos, nas 
celebracións e nas leituras máis ou menos sacras. 

Non lle son favorábeis os ventas ao PP, segundo o 
inquérito do GIS difundido baixo o epígrafe de O 
Governo informa. Situa ao PP na fronteira da perda da 
maioria absoluta (39-41 ), tendo en conta que nunca un 
inquérito guvemamental lle deu a perda ao Governo que · 
o fai. O BNG acadaria entre 20-18 escanos -hai catre 
anos o mesmo inquérito atribuíralle 14- e o PSdG-PSOE 
entre 15-17. Este inquérito, realizado na precampaña 
eleitoral, sostén que a opción preferida polos galegas no 
caso de que o PP non acade a maioria absoluta é que 
BNG-PSOE constituian un Govemo de coalición. Seria a 
apción que apoiarian mesmo a maioria dos votantes do 
PP qué, ademais, sosteñen que Beiras seria a persoa 
que liderase a coalición. 

8 48,9 11-12 
3 26,5 6 
3 20,8 4-5 
o 1,1 o 
o 1,3 o 
- 1,4 -

Non teñen os tres partidos principais, evidentemente, a 
mesma ideoloxia, ainda que as eleicións sempre fan 
máis romos os perfiles ao tratarse de propoñer 
programas de govemo adaptados ás circunstánc!as, 
xeopolíticas, legais e tamén de posibilidade de 
realización. Esa ideoloxia está presente en maior ou 
menor medida non só no seu programa senón na sua 
aposta de futuro a médio e a l,pngo prazo. Son apostas . 
discutíbeis, criticábeis, ás que enfrontarse, pero sempre 
dentro do xogo democrático. O que non é de recibo 
nunha campaña eleitoral é tentar impoñer o pensamento 
único, utilizando fraudulentamente os médios públicos e 
coartando a libertade dos privados. O mesmo González 
denúncia a falta de libertada e a autocensura de moitos, 
sobre todo da prensa escrita. A campaña galega é todo 
un campo sociolóxico de estudo. 

Pero, ademáis dos intereses ideolóxicos, os eleitores 
deberié;ln ter presentes o_utros intereses menos 
confesábeis, que, moitas veces, tan imperceptíbeis as 
diferéncias partidárias ou impoñen estratéxias que, só 
están pera servir a fortunas persoais amasadas desde 
o poder. O transversalismo é deleznábel cando acocha 
intereses espúreos e tan criticá~el é o que o utiliza 
como o partido que o consinte. E necesário levantar a 
cabeza e tirar para riba. + 

ANOSA TERRA 
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Xosé Manuel Beiras 
'A maioria da sociedade está polo cámbio' 

-0- AFONSO EIRÉ 

Asegura que o cámbio eleitoral e social é posíbel. Non sé 
explica con argumentos que a sociedade está a mudar, senón 

que se amosa convencido no xeito de manifestaelo. Xosé 

Manuel Beiras, o candidato do BNG a presidir a Xunta, pensa 
xa en presidente e olla para as mudanzas que a 
cidadania terá que notar ao pouco tempo de el tomar posesión. 

Vostede fala a cotio de que industrial da pesca sofre unha cións sociais en positivo. Unha avantaxar ao PSOE, primeiro E se non se dá? 
existe unha nova maioria so- metamorfose que lle permite con- sociedade moito máis progre- caso dun nacionalismo progre-
cial que vai propiciar un cám- tinuar avanzando ainda que xa sista, moito máis moderna, leva sista que dá o sorpaso sobre Pois vai ser un fiasco absoluto 
bio eleitoral. Cales son os sín- non dispón desa fonte nutrícia. a transformacións ideolóxicas. unha opción progresista de ám- porque Fraga e o PP non están 
tomas que o levan a realizar O eixo deste proceso é a bito estatal. A entrada con forza en condicións de aguantar unha 
esta afirmación? Ao longo destes anos, dentro do conciéncia de identidade. E no Congreso de Madrid ou no lexislatura: hai un problema gor-

É patente que no mesmo perio-
campesiñado (sector social sem- xurde mália ao poder político Parlamento europeu coas no- do de sucesión e de decrepitude 
pre tan denostado) houbo unha que levamos padecido todos sas exclusivas forzas. Ou o vol- absoluta de liderazgo ... Ade-

do que se dá o proceso de crise capacidade de reacción, de res- estas anos. co que se produciu nas elei- mais, en todo caso, vaise dar, 
en sectores estratéxicos e de di- posta constante e permanente. cións municipais de 1999. E ainda que tarde un pouco máis. 
mansión social importante, exis- Primeiro para modernizar as es- Como se traduce eleitoralmente? non son só as cinco cidades O que fai falla é que xa se dea 
ten metamofoses en positivo truturas da produción gandeira, onde o BNG está presente no agora para que non haxa máis 
doutros sectores ou de segmen- de realizar cooperativas que ser- Sempre hai un desfase tempo- governo, senón no conxunto custes sociais, económicos, cul-
tos deses sectores, que se reac- viran de base para criar un grupo ral en trasladar o que é unha dos concellos: o 55% da povoa- turais, políticos ... , para a cidada-
tivan ou se reformulan dando lácteo industrial que, despois, foi transformación de mentalidade ción galega está governada por nia e para todo o que é esencial 
probas dunha capacidade de descabezado coa complicidade ou de sociedade a comporta- governos progresistas_ para a existéncia democrática 
resposta moi impresionante. do poder político. E, ainda asi, mento de voto, a configuración dunha sociedade. 

resistiron. Abordáronse liñas no- de alternativas, de maiorias. As garantias de cámbio 
Por exemplo? vas en horticultura, cunicultura, Prodúcese en toda Europa, polo 

Pero o PP ainda ten maioria 
Supoñamos que se dá ese 

gaderia sen terra, gado ovino __ . que non é raro que aquí exista cámbio eleitoral. Esa ilusión 
A pesca entrou en crise cando a Este é un signo dunha vitalidade tamén ese desfase. Ademais, absoluta. polo cámbio que está a trans-
base nutrícia da que se aprovi- enorme, pois estas liñas de ac- na Galiza o desfase está agra- mitir non se pode ver lustrada 
sionaba (tanto nas rias, coma na tuación, como na indústria e nos vado polo xeito antidemocrático O que falta é que o desfase en- porque ... 
costa ou no litoral) non era sufi- servícios, xurden por iniciativa con que actua Fraga e tamén tre a maioria social da que talaba 
ciente. O que fixo o sector foi ex- própria, non por impulso ou Aznar, sobretodo no referente e a maioria eleitoral rache xa Ese risco sempre existe. Os pro-
pandirse á pesca de longa dis- apoio político. aos meios de comunicación e desta vez. Por iso falo de tradu- ceses políticos e sociais son pro-
táncia. Na medida que comeza a aos mecanismos clientelares. cir esa maioria social que xa babilísticos, polo que algo que 
ser agredido e ficar indefenso, Está a falar de transforma- existe nunha maioria eleitoral semella claro que se vai a dar, 
tanto polo Estado, como pela UE cións económicas. Estes cámbios sociais son os que pode existir a partires do 21 pode qu_e non se dea ou non 
ou, mesmo, por organizacións in- que explican que o BNG pasa- de Outubro e non ter que agar- dunha maneira totalmente satis-
ternacionais pesqueiras, o sector Estas van á par de transforma- se dun só deputado en 1985 a dar máis tempo. factória e, polo tanto, haxa cer-

... 
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tos fenómenos de frustración. 
Pero a miña convicción é que hai 
unhas cartas garantias para que 
ese cámbio se dea de todas as 
maneiras. Outra cousa é que eu 
poda garantir o ritmo do cámbio 
ao longo da lexislatura. 

Cales serian esas garantias? 

A primeira, que existe esa von
tade de cámbio social. Pois é 
moito máis difícil operar ese 
cámbio desde o poder político a 
contracorrente do que é a diná
mica da sociedade. Na Prima
vera, case un 70% dos cida
dáns galegos consideran nece
sário un cámbio politice. Mes
mo un 40% dos que se declara
ban votantes do PP considera
ban necesário tamén un cámbio 

político. A dinámica de cámbio 
está e· marcha, só se precisa 
conectar con ela. 

Estou decidido a praticar o diálo
go coa cidadania, unha das miñas 
señas de identidade como político 
e tamén do BNG. lso é unha 
grande garantía porque a maioria 
da cidadania está polo cámbio. 
Non hai que esquecer, ademais, 
que, se están no programa, foi co
mo proceso do diálogo con distin
tos soctores cidadans, econó
micos, sociais, culturais, etc. 

Nova situación nos concellos 

Nos concellos, onde se gover
na co PSOE, existen dificulda
des para levar a cabo ese diá
logo coa cidadania. 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

Sei moi ben a diferéncia cualitati
va que existe entre ser presiden
te dun Governo, que é un órgano 
estritamente político, forma parte 
do aparato do Estado, ou ser 
presidente dunha corporación 
municipal que non ten un rol le
xislativo, etc. Polo tanto, non se 
pode extrapolar a un cenário hi
potético do governo da Xunta. 

Finalmente, ademais, se gover
namos en coalición co PSOE e 
son eu o presidente, críase un
ha nova situación nos governos 
municipais. Moitos dos proble
mas que houbo foron suscita
dos, de maneira insidiosa, por 
actuacións da Xunta o da Admi
nistración do Estado. En Vigo 
hai casos clarísimos. En Ponte
vedra tamén. + 

'Os cidadáns perceberán 
rapidamente que mudou o Governo' 
Admitamos que o BNG chega 
ao Governo e que pode levar 
adiante o seu programa sen 
atrancos insalvábeis. En que 
o notarlan os cldadáns de 
xeito directo? 

Primeiro na osixenación da so
ciedade. Xa se percebeu nos 
concellos. Cando os informes do 
Valedor do Povo denúncian re
centemente a falta de pluralismo 
político e respeito das pautas de
mo c rát i cas no funcionamento 
das instltucións, vese que se refi
re aos concellos govemados po
lo PP, non onde govema o BNG, 
sexa en solitário ou co PSOE. 

Perceberiase que as liñas de ac
ción do Govemo van en uso das 
competéncias estatutárias. A 
Xunta está facendo constante
mente deixación de moitos ámbi
tos competenciais e se se come
za a pór orde e a utilizar as com
peténcias en positivo, con inde
pendéncia das cadéncias que se 
logre, percébese que se está a ir 
nesa dirección. Se nos casos en 
que haxa determinados degraos 
de conflito entre a actuación da 
Xunta, as razóns de Estado e da 
UE se percebe que, na vez de 
porse ao servizo desas razóns 
de Estado, defendemos os inte
reses dos galegas. 

Finalmente, no que a min res
peita, perceberiase que eu son 
unha persoa que actuaria dialo
gando como fixen sempre. Per
ceberian que, desde a presi
déncia da Xunta, hai un máxi
mo respeito á sua condición de 
cidadáns, na vez de converte
los en súbditos ou mercadoria 
politica manipulada. 

Hal quen ere no programa do 
BNG pero perguntase se esta 
organización está preparada 
para asumir o Governo, se 
ten xente para facelo? 

Xa se fixo patente que ten ca
pacidade de acción parlamen
tar. Se se fai o repertório das 
iniciativas parlamentares nos 
últimos 12 anos, e fai o balance 
de cantas foron do PP e do 
BNG, o saldo é impresionante. 

Pero hai quen pode pensar 
que unha cousa é realizar pro
postas en positivo, como vos
tede di, e outra levalas a cabo. 
Teñen xente para ser conse
lleiros, directores xerais ... 

Contestarei a iso. Pero primeiro, 
a xente debe examinar que inicia
tivas lexislativas do PP ou do go
vemo funcionaron, eran adecua
das e foron capaces de pór en 
execución no seu caso. O princi
pal é ter as ideas claras e o BNG 
xa o demostrou no Parlamento. 

A ninguén se lle escapa que o 
BNG ten cadros moi importantes 
e moi nutridos e preparados (di
ria que os millares) tanto na mili
táncia como de xentes cualifica
das que non están na estrutura 
organizativa, pero que apoian lo
xisticamente permetindo a reali
zación de moitas das iniciativas 
que se redactaron. Uns e outros 
garanten a operatividade e a lo
x í stica para funcionar. Moitos 
destes importantes cadros es
tán, ademais, na Administración. 
A Administración autonómica é 
moi importante pero hoxe non 
está sendo utilizada polo poder. 
Só falta encarreirala para que 
funcione, que o Governo teña as 
ideas claras. Poñíanlle as mes
mas chatas cando o BNG che
gou ao governo nas grandes ca
pitais. O balanza hoxe é enor
memente positivo. 

A. PANARO 
Sendo o BNG unha forza na-
cionalista, de chegar ao Go
verno non se producirian en
fronta me n tos co Governo 
central? 

Os enfrontamentos só se pro
ducirian se o Governo do Esta
d o se posiciona sen razón, 
sectariamente e violando os 
direitos constitucionais que te
ñen os integrantes dun Gover
no e o Parlamento de Galiza. 
Nós recorreremos á via do diá
logo e da negociación, sempre 
que eles aposten por esta via. 
Se conculcan os direitos esta
tutári os, seremos enérxicos, 
pero, entón, perceberá a· ci
dadania que o que hai é unha 
actitude da senrazón. E o Go
verno central non terá que en
frontarse só ao Governo auto
nómico, senón a todos os ci
dadáns galegos. 

O pp· só respeita a quen te
me. Durante todos estes anos, 
púxose de manifesto que o 
PP, á única forza á que res
peita, ainda que a ataque, é 
ao BNG, até converterse nun 
elemento bipolar.• · 
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'Até as multinacionais ven con 
bons ollos as propostas do BNG' 
Tentábame referir eu antes a 
que, ainda admitindo que 
existe unha demanda social 
de cámbio, certos poderes . 
non o poderian lustrar? 

Hai unhas relacións entre o po
der político e institucional e os 
poderes económico, mediático, 
etc. Pero non todos estes 
poderes son homoxéneos. O 
groso deles, comezando polo 
empresariado pequeno e 
mediano e seguindo polo de 
máis dimensión que teñen aqui 
o asentamento pero abranxen 
todo o mercado mundial (os 
sectores exportadores), o que 
queren é que para comezar ha
xa unha normalidade no funcio
namento do poder político e da 
alta administración. Normalida
de que hoxe non se dá. Polo 
tanto, contemplan con expecta
tivas positivas que se poda en
trar nunha nova fase. Deman
dan tamén un poder que exer- . 
za as suas competéncias esta
tutárias plenamente, pois para 
iso naceron. O empresariado 
sabe que, se se e:is:ercen ade
cuadamente, propulsan as acti
vidades e o potencial empresa
rial. Está patente, ademais, na 
traxectória do BNG, no seu 
programa e na interlocución 
con eles, que nen o BNG é 
sectário nen o BNG é interven
cionista. 

Unha coartada sempre emprega
da palas forzas conservadoras, 
precisamente dirixida ao empre
sariado, é a baza de que eles lles 
dan garantias de estabilidade ... 
Perceben que, neste momento o 
PP, con Fraga, non só é algo ob
soleto, senón o paradigma da in
certidume e inestabilidade abso
luta. As regueifas internas: a si
tuación de incertidume sobre a 
continuación de Fraga á fronte 
da Xunta, sobre a sua sucesión, 
a situación do candidato, dos 
sectores populistas e do próprio 
Fraga, Guiña Crespo, ao que lle 
están comezando a aparecer un
ha série de cousas, conflitos co 
PP a nível de Estado ... , leva a un 
cenário contrário ao que pode re
sultar atractivo para o empresa
riado nas forzas conservadoras. 
En troques, quen oferece estabi
lidade é o BNG. 

Ao longo destes anos, os diver
sos sectores do empresariado, 
uns tras outros, foron percebin
do, e despois comprendendo e 
asumindo, que se hai unha for
za política que leva doce anos 
def endendo a brazo partido aos 
distintos sectores produtivos do 
país é precisamente o BNG. 

Tamén existen, por exemplo, 
os sectores de capital trans
nacional asentado na Galiza. 

Resulta que aqueles que repre
sentan implantacións de empre
sas trasnacionais no tecido pro
priamente produtivo do país, co
mezando polo tecido industrial, 
ven con moi bons olios a actitu
de do BNG e mesmo os seus 
programas e propostas. Incluso 
ven con bons ollos a posición do 
BNG a respeito do modelo de fi
nanciamento, tan diferente á do 
PP. Non esquezamos que a 
mesma Citroen tomou a decisión 
de domiciliar social e fiscalmen
te, o que é a factoria, en Vigo. 

Hai un exemplo moi claro que 
é a sintonia que existe, e non 
estou facendo nengun xuízo 
de intencións, entre a política 
do proxecto de cidade do 
governo municipal de Vigo, li
derado por Lois Castrillo, con 
eses sectores. Sexa da cons
trución naval, do cluster do au
tomóbil, etc. Existe unha 
ósmose entre os proxectos 
dos grupos que estou talando 
e. o proxecto político para o 
conxunto da área metropolita
na que non existia 
anteriormente. Esa é a proba 
de que o BNG, cando governa, 
é positivo para esa sintonia. 

Quen lle diria ao BNG hai uns 
anos que ia estar en sintonia 
coas multinacionais. 

Máis ben, quen lle diria a ese 
empresariado que ia estar en 
sintonía co BNG. Porque era por 
aí por onde existian visións moi 
deformadas e reducionistas pala 
presión ambiental e o tipo de re
tratos que se facian do BNG. Hai 
que darse de conta que estas te
ses que o BNG plasma no seu 
programa de governo e que o 
empresariado ve como positivas, 
xa estaban, máis ou menos ex
plícitas nos primeiros documen
tos do BNG. Aparecen, para 
quen queira consultalos, nos do
cumentos nos que nos 
referíamos á entrada na CEE. 
Só que, daquelas, estaban máis 
en tipo de adverténcia. Porque o 
BNG, na vez dunha postura nu
mantina, fixo política en positivo, 
por exemplo na defensa do sec
tor pesqueiro. Poñendo todo o 
seu apoio en propulsar as inicia
tivas que xurdiron do sector, ben 
do empresariado ben dos 
próprios traballadores. 

Os meios de comunicación 

Un dos sectores que 
poderian porlle trabas á polí
tica do BNG serian os meios 
de comunicación. Sempre se 
están a queixar que lle son 
hostis. 

Non, tampouco haberia ese 
problema. Existe, pero non ten 
porque continuar. Teño unha vi
sión crítica dos meios de comu
nicación pero non os demonizo, 
fago análises. Non hai propia
mente un espectro moi plural 
nas er_npresas de comunicación 
en cantó a· liñas editoriais e, se 
se quer, liñas ideolóxicas. Por 
outra banda, os meios de 
comunciación son cada vez 
menos independentes 
economicamente. Eritón están 
sometidos a unha chantaxe, a 
unha presión constante que 
chega a desembocar en censu
ra, nesta etapa de Fraga. NQ. 
momento en que estes meios 
se atopen con que o poder non 
chantaxea, non se van ver for
zados a ter o tipo de comporta
mento que están tendo. Non é 
que se vaian converter en ada
lides dun novo governo, pero 
deixarán de dificuldar o avance 
das forzas que agora están na 
oposición. Existe outro elemen
to importante, o dos meios pú
blicos, que serán postas ao ser
vizo do que nasceron, xerando 
unha nova dinámica que, ade
mais, teria repercusión sobre 
os outros meios. • 
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.. Apenas hai pronunciamentos a prol desta forza política e si moitos na sua contra 

Os intelectuais do PP na clandestinidade 
eC>- H . V IX A N D E 

Ou non hai intelectuais que apqien ao Partido Popular, ou estes 
están na clandestinidade, a xulgar pola auséncia de pronuncia
mentos a prol desta forza política, cando si existen moitos en con~ 
tra ou a favor doutros partidos. Se Fraga nega representatividade 
aos intelectuais detractores seus, tampouco ten quen o defenda. 

Mentres noutras forzas políticas 
non faltan intelectuais e artistas 
que tomen partido por elas, no 
PP é moi escaso o número de 
apoios procedentes da intelixén
cia do país. A nómina de apoios 
deste sector ao BNG ou ao PS
deG-P SOE é estensa. Mesmo 
Esquerda Unida e Esquerda de 
Galiza contan cos seus próprios 
intelectuais que nos periodos 
eleitorais manifestan a sua pre
feré nci a por estas forzas e a 
FPG inclue nas suas candidatu
ras a Xosé Luís Méndez Ferrin, 
que vai en primeiro lugar na cir
cunscripzón de Ourense. No 
PP, sen embargo, sé o presi
dente do Patronato Rosalia de 
Castro, Agostiño Sixto Seco, é 
inequívoco no seu apoio a Ma
nuel Fraga. Os populares teñen 
que contentarse, iso si, con 
apoios peculiares como o de 
Xúlio Iglesias. 

falta de apoio: "Non teño nen 
idea, a miña forma de pensar é 
coñecida e apare·ce reflectida 
Mércores e Sábados nas miñas 
colunas do Correo Galega, pero 
porque non se manifestan os 
demais a prol do PP, iso non o 
sei", asegura Sixto Seco. 

Despois do pronunciamento Fo
ro Luzes contra Fraga lribarne, 
o xornalista Carlos Luís Rodrí
guez asinaba un artigo no Co
rreo Galega no que recriminaba 
aos autores deste manifesto 
"por pór en dúvida que este é un 
país democrático". Rodríguez 
non criticaba a postura en qon
tra de Fraga, senón ese último 
aspecto. Interpelado Carlos Luís 
Rodríguez sobre a falta de pro
nunciamentos a prol de Fraga, 
ensaiou unha resposta: "son 
anacrónicos, nunha democrácia 
normalizada non ten por que ha
ber estes pronunciamentos". 

solventes como Nor-ma Duval. 
Mesmo na campaña presiden

.cial nos Estados Unidos o pa
sado ano, intelectuais das 
duas bandas apoiaron tanto a 
Al Gore como a George Bush. 
"Non é a min a quen . hai que 
perguntar", respostou Carlos 
Luís Rodríguez ante a contra
dición entre o que sucede tora 
das nosas fronteiras e dentro 
do noso país. 

O novelista e ex conselleiro de 
Cultura Alfredo · Conde tamén 
descoñece as razóns que levan 
aos intelectuais da direita a 
ocultar o seu apoio ao PP. "E eu 
que sei", afirma Conde. 
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Os cerebros do país están á es
querda ou optaron pota clandes
tinidade. Q curioso é que perso
as que están próximas á direita 
aseguran ignorar que acontece. 
No gabinete de prensa do p_ró
prio Partido Popular manifestan 
que "non sabemos se hai apoios 
de intelectuais e descoñecemos 
por que non son públicos". Sixto 
Seco tamén elude as razóns da 

A explicación de Carlos Luís 
Rodríguez contrasta coa activa 
posición dun grupo de intelec
tuais españois durante a cam
paña que levou ao governo 
central ao Partido Popular. Da
quela, ·figuras como Fernando 
Sánchez Dragó _ou Luís Racio
nero pronunciáronse a pral do 
PP a carón de figuras non tan 

Quen ten unha explicación é o 
escritor Suso de Toro, que vén 
de enfrentarse a unha durísima 
campaña do PP, con descalifi
cacións, falsidades e intoxica
cións, despois de criticar a si
tuación política do país e a dimi
nución das liberdades públicas 
co governo de Fraga. De Toro 
estima que "Fraga empregou o 
galeguismo como coartada e iso 
permitiu o apoio dalguns intelec
tuais que se arrimaban a el con 
esa escusa, pero que non toma
ban partido para non mellarse. 
Agora non o apoian por ambi
gü idade calculada, sobretodo 
porque por primeira vez hai a 
posibilidade de que Fraga perda 
o poder político e teñen medo a 
deixar de viver da política do 
PP. Aqui houbo quen colaborou 
por medo, pero tamén quen o fi
xo para non perder as piscinas", 
afirma o escritor.+ 

O presidente do Patronato Rosalia de Castro, Agostiño Sblto Seco, é CGH a única figu· 
raque manifesta o .seu apoio ao Partido Popular. ANT 

Está por facer, con detalle e rigor, a historia 
do xomalismo galego. Historia que terá que 
recoller, cando se faga, páxinas moi nobres, 
aventuras ambiciosas e grandes _empresas 
culturais, pero tamén miserias máis cotiás e 
segredos inconfesables que formaron parte 
do día a día das redaccións dos centos e 
centos de xomais que se sucederon no noso 
país. Moita xente pensa, por exemplo, que 
houbo tempos mellores, e así foi, pero ta, 
mén entón os xomalistas máis conscientes 
laiábanse das tristes realidades que ofrecían 
moitos dos diarios da súa época. V elaí os 
debates habidos nas primeiras décadas do 
século, con firmas tan notables como An, 
tón Villar Ponte e Roberto Blanco Torres, 
cando se tentaba construír asociacións de 
defensa dos xomalistas e o primeiro dos ci, 
tados concluía en titulares terminantes: "O 
xomalismo gal ego é unha vergonza". 

T ampouco foi doado conseguir un nlinimun 
de liberdade de expresión, conquista em, 
prendida unha e outra vez no xomalismo 
decimonónico e que tardou en verse realiza, 
da n a práctica: os que andamos cos xomais 
vellos estamos habituados a ver, por exem, 
plo na Dictadura de Primo de Rivera, pJa, 
nas e planas con enormes espacios en bran, 
co e o lema "Visado por la censura militar", 
cando a censura era así de explícita e mar, 
caba con contundencia os seus territorios. 
Pese a iso, os grarides xomalistas sabían re, 
correr a todas as fontes da riqueza da lingua 
para enfiar as súas agudas críticas ao réxime 
vixente e mesmo conseguir unha marxe de 
actuación ~orprendente en cerros contex, 
tos. "toda Africa non vale a vida dun solda, 
do" ·escribía Basilio Álvarez (en castelán) 
en "La Zarpa" dos anos 20 e engadía que 
"España é un cimiterio cun milleiro de pi, 

MATAR O MEN.SAXEIRO 
MARCOS V ALCÁRCEL 

'Cando non poden impedir a difusión dunha 
información recorren, ao insulto. Piolloso foi o 

último calificativo recibido por un xomalista galega 
desde ún alto cargo do poder autonómico" 

llabáns a xeito de sepultureiros". Eran os 
grandes "zarpazos" do abade de Beiro, que 
respostaba aos que utilizaban a Constitu, 
ción como coartada para frear calquera 
avance social: "¡Pobriña! ¡Hai máis de co, 
renta anos que a estades a violar a diario, 
vós, que xurastes respetala! iÜ chocante é 

cómo ten aínda humor para deixarse zaran, 
dear!". Son frases dos anos 20, dun xornalis, 
mo comprometido e combativo, hoxe difícil 
de atopar en calquera medio escrito. 

Cambiaron os tempos, de certo. O final do 
franquismo foi á vez consecuencia' e causa 

da conquista dunha máis ampla liberdade 
de expresión. Nos últimos anos 70 houbo 
aínda loitas importantes para garantir a ca, 
pacidade dos xomalistas a facer o seu traba, 
llo en liberdade, sen censuras previ , en 
ameazas de represión directa. Desde aquela 
ata hoxe cambiaron os tempos e cambiaron 
as formas: é evidente que existen xeit s 
moito máis sut(s de actuación s bre a opi, 
nión pública e que a liberdade hoxe ten 
máis que ver co panorama empresarial do 
medios que coas disposicións lexislativa . 
Os xornalistas, pola contra, seguen a traba, 
llar, polo xeral, en condicións ben diffciles, 
no nivel laboral, de formación ou de res, 
ponsabilidade. O seu papel intermedio en, 
tre o Poder (todos os poderes) e a opinión 
pública sitúaos moitas veces en posicións 
máis que comprometidas e moitos políticos 
xogan con ese poder para salvagardar a súa 
imaxe ante a sociedade. Por isa , cando non 
poden, porque a leí non llo permite, impe, 
dir a difusión dunha información recorren, 
demasiado a menudo, a tácticas de despres, 
tixio de cerros xomalistas: o que se chama 
no contexfo xornalístico e político "matar 
o mensaxeiro". Isto non debe ser suficiente 
nalgúns casos cando se chega mesmo ata 
insultar e humillar ao profesional que tenta 
facer o seu labor coa máxima dignidade: 
"piolloso" foi o último calificativo recibido 
por un xornalista galega desde un alto car, 
go do poder autonómico. Unha sociedade 
moderna, libre e democrática, non pode, 
por dignidade, autorizar, sequera co seu si, 
lencio, tal tipo de actitudes. Sería de dese, 
xar que tales babecadas nunca se repetisen. 
Esperemos que así o entendan xa os nosos 
responsables políticos que deben á súa posi, 
ción a un feíto tan sinxelo e poderoso á vez 
como o voto democrático dos cidadáns.+ 

... 
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. Semellanzas e diferéncias das primeiras medidas de Governo propostas pala oposición 

Son conciliábeis as prioridades do BNG e do PSOE? 
-0- P.B. 

Unha vez elaborado o seu programa de governo, o BNG apresen
tou o que consideraba as 40 medidas máis urxentes para pór en 
marcha nos cen primeiros dias de Governo. O PSOE editou un trip
tico semellante con trinta. Serian conxugábeis as suas priorida
des nun govemo de coalición? Está é unha análise comparativa. 

Tanto BNG como PSOE com
prométense a sanear as rías, 
reorientar o tratamento dos re
síduos e as funcións de SOGAMA 
e garantir que toda a povoación 
poda acceder as novas tecnolo
xias . Para ambas formacións 
vai ser prioritária a mellara das 
infraestruturas e o transporte 
público e fan especial fincapé 
no desenvolvimento rural. Unha 
das diferéncias máis chamati
vas é a inclusión no relatório do 
líder da oposición de compromi
sos a defender diante do Go
verno e da UE, un aspecto que 
non atende o PSOE. 

En matéria de emprego, o BNG 
propón unha Consellaria de 
Traballo, un Plano Galego de 
Emprego e outro Plano de 
Choque contra a Siniestralida
de Laboral. As prioridades para 
o PSOE son un Plano de Fo
mento do Emprego Rural, sub-

lgor Lugris 

vencionar durante seis meses 
os contratos dos estudantes 
que rematen FP e a certifica
ción da homologación "Galicia 
lgualdade" para as empresas 
que cumpran coa legalidade. 
Mentres que para os desem
pregados, que non teñan pres
tación económica, o Bloque 
promete un salário social, para 
as persoas que leven máis de 
seis meses no paro, o que po
de ser o seu sócio de governo 
garante itinerários de orienta
ción e formación. 

As prioridades do BNG á hora 
de actuar na base produtiva son 
un programa para o desenvolvi
mento do séctor .lácteo e a recu
peración da sua indústria, outro 
para facer fronte ao mal das va
cas tolas, unha nova Lei de Or
denación Gandeira, reclamar a 
inclusión da pesca nos acordes 
xerais de cooperación que asina 

a UE, un Plano de Repovoación 
das costas con espécies de in
terese pesqueiro e marisqueiro, 
negociar co Governo central a 
proteción social das mariscado
ras e promover a regulamenta-

. ción dos paros biolóxicos preci
sos para a recuperación dos ca
ladoiros galegas, asi como com
pesacións económicas para ma
riñeiros e armadores. 

No seu documento, o PSOE 
comprométase cun Plano Ex
tratéxico de actuación e orde
nación do sector vacun, a cria
ción dun banco de terras, a de
finición dun núcleo de 70.000 
explotacións agrícolas viábeis 
e a constitución da Axéncia 
Galega de Seguridade Alimen
tar. Para a pesca só contempla 
lexislación de axudas e fundos 
de compesacións e o maris
queo non o menciona, como 
tampouco contempla, a diferén
cia do BNG, nova lexislación 
para os montes e medidas para 
a prevención de incéndios. Os 
nacionalistas queren remitir ao 
Parlamento unha nova Lei de 
Comercio Interior, mellaras das 
prestacións do réxime de autó
nomos e o PSOE pensou nun 

'Nós-UP vaise abster e preparar a participación en futuras eleicións' 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 
No mes de Xullo constlturuse a organización 
" Independentista, socialista e anti-patriarcal" 
Nós-Unidade Popular pero a sua estrea no cam-

po de xogo eleitoral non será nestas eleicións. 
lgor Lugris, o seu responsábel nacional de Or
ganización explica as razóns e aclara que o 21 
de Outubro os seus militantes vanse abster. 

Por que Nós-UP non participa 
nestas elelclóns? 

É unha decisión que se toma 
na Assembleia Nacional Cons
tituinte celebrada en Compos
tela o 2 e 3 de Xuño e que su
puxo a fin do Processo Espiral 
de unidade da esquerda inde
pendentista. A razón principal 
é a falta de tempo que media
ba entre a constitución de 
Nós-UP e o período eleitoral , 
non tanto referido á realización 
de todos os trámites como a 
preparación da organización. 
Non participamos nestas elei
ci óns pero non desbotamos 
apresentarnos a todos aqueles 
procesos eleitorais que consi
deremos oportunos. Pero non 
para facelo de maneira teste
m u ñ al, cun cartaz e pouco 
máis, senón ca ánimo de facer 
un traballo sério que permita 
cumprir as nasas espectativas. 
Agora estamos centrados en 
pór a andar a organización e 
fortalecela. 

É máis unha decisión organi
zativa que ideolóxica? 

Non escapamos das eleicións, 
nen pensamos que apresentar
se aos procesos eleitorais sexa 
unha cuestión que non taña 
que ver coa esquerda indepen
dentista. Non obedece a máis 
razóns que a falta de tempo 
para facelo. 

Que van facer entón o 21 de 
Outubro os seus militantes? 

O texto que se aprobou ade
mais de explicar porque non 
nos apresentamos recolle un
ha análise das tres principais 
forzas políticas que se apre
sentan e que teñen posibilida
de de obter representación e 
de presidir o Governo autonó
mico, é dicer PP, BNG e 
PSOE e óptase por non peder 
nen darlles o voto. Non deixa
mos de apresentarnos por un
ha política de voto útil. A nasa 
posición concrétase na absten
ción e no voto nulo ou en bran
co. Queremos que fique ben 
claro que son as tres posibili
dades que ten a nosa militán
cia. 

A abstención sempre benefí
c i a ao partido maioritário, 
neste caso ao PP. Non valora
ron a posibilidade de votar ao 
BNG como un "mal menor" 
por ser, desas tres organiza
cións, a única nacionalista? 

Non teria,nengun sentido votar 
ao BNG. E como se o PSOE lle 
pede ao BNG que o vote a el. 
Que lle diga que como mal me
nor, para evitar que governe 
Fraga, hai que votar unha úni
ca opción. PSOE e BNG son 
proxectos diferenciados, como 
o son tamén o de Nós-UP e o 
do BNG. En todo caso o BNG 

terá que saber cales son as 
suas forzas. 

A FPG participa. Tampouco 
valoraron concorrer de manei
ra conxunta ou apoialos? 

Cando decidimos non apresen
tarnos fixémolo polos motivos e 
análises que antes expliquei e 
dentro diso entra calquer forza. 
A altura que tomamos esa deci
sión descoñeciamos se a FPG 
se ia apresentar ou non. De to
dos os xeitos é o mesmo caso 
que o do BNG. Deben valorar 
as suas próprias forzas. 

Cal é a mensaxe que quer 
transmitir Nós-UP? 

Que é unha organización que 
se define política, independen
tista, socialista e anti-patriarcal. 
A nasa política vai nese cami
ño. Isa xa a distingue das ou
tras forzas políticas actuantes 
na Galiza. Unha forza plural e 
unitária e de esquerdas. Enten
demos que nen a Constitución 
nen o Estatuto de Autonomía 
son a solución da Galiza. Non 
serven para resolver os seus 
problemas, máis ben para 
agravalos. Non o decimos nós 
dino os informes de Cáritas: o 
25% da nasa populazón é po
bre, ademais a precariedade la-· 
boral segue ascendendo e a 
língua e a cultura atravesan un
ha situación moi grave.+ 

Plano Integral de Fomento do 
Comércio e favorecer con con
tratos públicos ás pequenas 
empresas. 

Mentres o BNG recolle a nece
sidade dunha nova Lei de Or
denación do Territorio e a Cria
ción do Instituto de Estudos Te
rritoriais, o PSOE tala dun Pac
to polo T erritório para a rexio
n alizació n. Para a formación 
nacionalista urxen ademais a 
criación do Instituto de Desen
volvimento de Galiza e un pac
to social pola industrialización, 
a transferéncia plena en maté
ria de partos, abordar o deseño 
dun plano de electrificación, a 
criación dunha Confederación 
Hidrográfica do Miño, coorde
nar de maneira efeitiva as de
p utaci ó ns e estabelecer un 
Fundo de Cooperación Local. 

A mellara do SERGAS e da rede 
de Atención Primária, a aten
ción á Vellez, e ás persoas con 
discapacidades, axudas eco
nómicas para as vítimas de 
maus tratos e garantir o plura
lismo informativo son liñas de 
actuación nas que coinciden. A 
maiores o BNG comprométese 

a criar nos cen primeiros días 
de Governo unha mesa secto
rial para facilitar o acceso das 
mulleres ao mercado laboral, 
negociar coa Administración 
central unha solución para a 
discriminación das amas de 
casa na seguridade social e 
abordar programas de asistén
cia á cidadania galega no exte
rior, aspectos que non inclue 
no seu listado o PSOE. 

Ambas formacións din que van 
ampliar os servizos de come
dor e transporte no ensino e as 
prazas nas escalas infantis. 
Sen embargo, o PSOE non fai 
referéncia ao idioma e prioriza 
dotar aos centros educativos 
de novas tecnoloxias, criar o 
Centro Galega de Investigación 
e !novación e o Instituto de Co
operación Rosalia de Castro 
-semellante ao "Instituto Cer
vantes'" español- mentres que 
para o BNG, ten máis urxéncia 
implantar a gratuidade dos li
bros de texto, elaborar un pla
no de financiamento plurianual 
para as universidades e garan
tir o cumprimento da lexislación 
para o galega no ensino e nos 
meios de comunicación.+ 
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Adáptaas á ·lexislación estatal para que as controle o Parlamento 

A Xunta asume o fracaso das fundacións sanitárias 
~H. VIXANDE 

Un decreto do Consello da 
Xunta vén de asumir o fracaso 
das fundacións sanitárias, de 
modo que adaptou a sua exis
téncia á lexislación estatal pa
ra que podan estar controla
das polo Parlamento, xa que 
deica o momento o seu fun
cionamento era opaco. Tráta
se dunha vitória parcial dos 
defensores da sanidade pú
blica, ainda que se descoñece 
a sua magnitude porque non 
se determinou o funciona
mento futuro das fundacións. 

A incógnita sobre as fundacións 
sanitárias subsiste, pero de mo
mento xa se liquidaron as vellas 
fundacións criadas en tempos do 
conselleiro Xosé Manuel Romai 
Beccaria, que estaban sometidas 
ao direito privado e que daquela 
escapaban ao control do Parla
mento. Agora, as fundacións 
adáptanse ao Decreto estatal de 
criazón das Fundacións Públicas 
Sanitárias, que son as existentes 
en todo o Estado. 

O presidente da Asociación Gale
ga en Defensa da Sanidade Pú
blica, Hixínio Beiras, considera 
que se trata dunha vitória parcial, 
pero non completa. "As funda
cións estarán máis controladas, 
pero sempre dependerán das 
maiorias no Parlamento, polo que 
seguirán a poder facer con elas o 
que queiran. O importante é que 
continuan a introducir critérios de 
mercado na sanidade, cando é 
algo que está demostrado que é 
negativo porque leva a tomar de
cisións en base á rendibilidade 
económica ainda que iso prexudi
que aes pacientes". 

O que si é unha vitória total é 
conquerir que as fundacións se
xan institucións transparentes. A 
decisión da Xunta de recuar no 
modelo prodúcese para blindar
se ante a enxurrada de críticas 
ás que se enfrentaron. Mesmo o 
Consello de Cantas arremeteu 
contra elas polo seu carácter 
completamente opaco. "A Xunta 
tiña un pé tora da legalidade", 
sentenciou Hixínio Beiras. 

O próprio presidente da Aso
ciación Galega en Defensa da 
Sanidade Pública viveu unha das 
primeiras acometidas ás que se 
enfrentaron as fundacións de di
reito privado. Hixínio Beiras o 27 
de Abril de 1999 defendeu no 
Parlamento unha iniciativa lexis
lativa popular que reclamaba a 
disolución das fundacións e o re
torno á sanidade pública dos ser
vizos que prestaban. 

Posteriomente viñeron sendos in
formes negativos do Consello 
Económico e Social e do Consello 
de Cantas e, na pasada Primave
ra, unha proposición non de lei do 
BNG que exixia a desaparición 
das fundacións. A proposición 
chegou a apresentala e defendela 
o portavoz nacionalista Xosé Ma
nuel Beiras como xeito de poñer o 
acento no interese que ten o BNG 
na loita contra o modelo sanitário 
privatizador do PP. 

"Quedou patente o fracaso das 

fundacións", declarou Xosé Fran
cisco Ferreiro Abelleira, deputado 
do BNG. "De todos xeitos -enga
de-, o desexábel é que funcio
nen cos mesmos critérios e bare
macións que o SERGAS, algo que 
non se produce. Agora mesmo, 
hai un conflito laboral na Funda
ción Hospital de Verin que non se 
daria no caso das fundacións es
taren incluídas no SERGAS". 

Pero a continuidade do modelo 
privatizador, ainda que destas 
máis transparente, non é a úni
ca cuestión que inqueda a Fe
rreiro Abelleira. "Que vai pasar 
con entidades como o Mrn
TEc?", pergunta. "O Instituto de 
Medicina Técnica é unha socie
dade mercantil que escapa a to
do control -engade o deputado 
nacionalista-, chiringuito no que 

As entidades sanitárias autónomas no Estado español 

Comunidade Fundacións Empresas 
autónoma sanitárias públicas 

Galiza Hospital de Verin. -
Hospital da Barbanza. 
Hospital do Salnés. 
Hospital da Costa da Marte. MEDTEC. 
Centro de Transfusións. 
Instituto de Oftalmoloxia. 
Fundación 061. 

Euskadi Diagnóstico por lmaxe. 
Centro de Transfusión. 

Andalucía Fundación Progreso e Saúde. Hospital Costa do Sol. 
EPES (Emerxéncias Sanitárias). 
Hospital do Poñente. 
Hospital Alto Guadalquivir. 
Andújar. 

Catalunya Igualada. Instituto Diagnóstico por lmaxe 

o funcionamento, ademais de 
opaco, resposta a ese mesmo 
modelo privatizador que denun
ciamos e rexeitamos". 

Outra cuestión a maiores é o 
papel das fundacións sanitárias 
e en xeral de todas as funda
cións públicas na maquilaxe do 
déficit público. "O déficit destas 
fundacións non computa nas 

Consórcios 

Hospital Cruz Vermella. 

cantas públicas, ainda que o 
cliente único é a Administración 
e de feito, se analisamos os re
sultados do déficit público nos 
últimos anos, comprobamos que 
en apariéncia rebai,xouse, pero 
é falso, aumentou considerabel
mente", denunciou Manuel Mar
tín, secretário da Federación 
Estatal de Asociacións para a 
Defensa da Sanidade Pública.• 

Concesións 
administrativas 

Puigcerdá. Xestión de Servizos Sanitários (H. de Lleida). C. Sanatório da Selva. 
Rede de Fundacións de apoio Instituto Asisténcia Sanitária. C. Sanitário de Terrasa. 
á xestión da investigación. Xestión e Prestación de Servizos de Saúde. C. Hospitalário Catalunya (40 hospitais). 
Jordi Col i Girona. Instituto Catalán de Oncoloxia. C. Hospitalário de Vic. 

Axéncia de Avaliación. C. Hospitalário Pare Tauli. 
Tecnoloxia Médica. C. Hospitalário de Barcelona. 
Banco de Sangue. Unidade Diagnóstica de Alta T ecnoloxia. 
Enerxética de lnstalacións Sanitárias S.A. C. Sanltário de Mataró. 
Sistema de Emerxéncias Médicas S.A. C. Baixo Ampordá. 

C. Baixo Ampordá. 
Hospital Mora de Ebro. 
A.P. Olesa. 
Hospital Vielha. 

Canárias Xestión Sanitária Canária. 

Astúrias Hospital de Arriendas. 

Valéncia Hospital de Alzlra. 

Múrcia Hospital de Cieza. 

Balears Hospital de Manacor. Para a Xestión Sanitária de Mallorca. 
Hospital Palma 2 (Pend. lnaug.). 

Castela-León Hospital Divino Vallés (Dep. Burgos). 
Hospital Dr Villacián (Dep. Valladolid). 
Psiquiátrico Prov. (Dep. Salamanca). 

Fonte: Federación Estatal de Asociacións en Defensa da Sanidade Pública 

Galiza conta co 46,6% das fundacións do Estado 
O PP renunciou de princípio a 
criar fundacións ali onde os ser
vizos estaban consolidados, pe
ro optou polas fundacións onde 
a demanda era sentida. Asi, criá
ronse as fundacións de catre 
hospitais como o de Verin, o da 
Barbanza, o da Costa da Marte 
e, recentemente, do Salnés. 
"Ofereceron á populación unha 
fundación ou nada, e para contar 
cun hospital, a xente tivo que ad
mitir que fosen fundacións", de
núncia Hixínio Beiras, presidente 
da Asociación Galega para a 
Defensa da Sanidade Pública. 

As fundacións dos hospitais, 

máis o Instituto de Oftalmoloxia 
e o Centro de T ranfusións cons
tituen o 46,6% de todas as enti
dades deste tipo relacionadas 
coa sanidade en todo o Estado. 
Están, ademais, as sociedades 
mercantis como o MEDTEC ou o 
061, que hoxe é unha fundación 
sanitária pero que naceu no seo 
do MEDTEC para poder proceder 
á sua dotación sen recorrer ás 
pertinentes licitacións e concur
sos de persoal. O modelo das 
fundacións nace con Xosé Ma
nuel Romai Beccaria como con
selleiro de Sanidade e esténden
se no Estado -coa fórmula máis 
depurada de Fundacións Públi-

cas Sanitárias- cando Romai 
chega a ministro de Sanidade. 
Posteriormente, con Célia Villa
lobos á frente do Ministério, per
den o ímpetu inicial e quedan re
legadas, ainda que a dia de ho
xe ainda se impulsan algunhas 
delas; asi, está prevista a abertu
ra, o vindeiro 15 de Decembro, 
da Fundación Hospital Palma 2, 
nas lilas Balears. O último exem
plo desta fórmula inicialmente 
non estaba previsto pero vén da
do polo castigo político ante o 
cámbio de governo .das Balears. 

Na Galiza, o funcionamento das 
fundacións e das sociedades 

mercantis está marcado pola po
lémica non só por casos como o 
da infección polo aspergil/us no 
MEDTEC, senón que a controvér
sia tamén parte dos sistemas de 
contratación e da xestión, xa que 
se demostrou que, mália que en 
teoria resposten a critérios de 
rendibilidade, as fundacións 
constituen auténticas máquinas 
de dilapidar cartos. Un exemplo 
represéntao o caso dun médico 
na Fundación Hospital de Verin, 
que no seu contrato canta cunha 
cláusula de rescisión de cen mi
llóns de pesetas e cun comple
mento salarial por desprazamen
tos de 250.000 pesetas ao mes.• 
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O xulgado investiga un presunto delito sobre ordenamento do tenitório e contra o património histórico polos obras do edificio Beira do 
Miño, na entrada do cidode medieval. conffuéncia das n1as Martinez Padin, Piñeiro e Arrabal do Freanxo. O alcalde de Tui, António Fer
nánde% Rocha e o conselleiro de Agricultura X.M. Diz Guedes reclaman para a cidade a calificación de Património da Humanidade. 

Ao tempo que solicita a declaración de Património da Humanidade 

A Alcaldia de Tui especula sobre un casco 
protexido como Ben de Interese Cultural 
-0- GUSTAVO LUCA 

A mesma Alcaldía que solicita da UNESCO para Tui a declaración 
de Património da Humanidade, promove ilegalidades urbanísticas 
dentro dun casco protexido como Ben de Interese Cultural. O 
Governo local (PP) concede licéncias en contra da legalidade. 

Con todo, a Lei exprésao con cla
ridade: o Conxunto Histórico de 
Tui, delimitado en 1967 a partir 
dun informe de Chamoso Lamas 
e Pons Sorolla, abrangue a cida
de enteira, protección que confir
ma a declaración de Ben de Inte
rese Cultural, que se vai producir 
en 1985, e sucesivos ditames. 

A especulación quer abrir unha 
porta a novas licéncias dentro da 
zona de respeito e en 1994 forza 
un Plano Xeral, defendido polo 
PP, que desagrega un ha parte do 
BIC. A Dirección Xeral de Patrimó
nio proibe decantado nun informe 
toda alteración de edificabilidade 
asi como a construcción de novo 
volume sobre solares valeiros. En 
1995, Património aproba a decla
ración de Tui como Ben de Intere
se Cultural de Galicia, coa mesma 
delimitación aprobada en 1967. 

O Governo municipal interpreta 
a norma baixo dous parámetros. 
Dunha parte, aplica aos peque
nos proprietários a Lei con todo 
rigor por causa de obras meno
res, nos mais dos casos necesá
ria para a conservación de edifí
cios vellos, coma reposicións de 
cuberta. Doutra, o Governo mu
nicipal consente que intereses 
inmobiliarios macizen áreas en
teiras do casco protexido. 

Ucéncia para macizar 

Tanto as denúncias dende a opo
sición por parte do BNG como as 
reclamacións legais dos viciños, 
revelan que o caciquismo fraguista 
fai uso patrimonial das institucións 
públicas e procura, mediante o si
léncio administrativo, a dilación de 
informes ou a contusión interesa
da, non estorbar os intereses dal
gunhas inmobiliarias. Unha destas 
empresas con licéncia para maci
zar é Inversiones Inmobiliarias 
MaNil S.A., na que figura como ad
ministrador Femando Otero Vilari
ño, concelleiro de Urbanismo polo 
PP no Concello de Tomiño, de
nunciado pala oposición por fla
grante incompatibilidade. Dende o 
98, MalVil constrúe vivencia e baixo 
no solar número 6 da rúa do Foxo, 
.Jutro ediff cio de vivencias no 11 da 
rúa Martínez Padin e o Edificio Ki
wi, con 36 vivendas, tamén na rúa 
do Foxo. Actualmente ven de de
rrubar dúas casas e un galpón no 
ediff cio coñecido pala Cafeteria 
San Telmo, na confluéncia da rúa 
do Foxo coa de Rosa Vaamonde. 
Neste lugar en construcción habia 
un estacionamento privado que 
administraba o pai do conselleiro 
de Agricultura, X.M. Diz Guedes. 

O dia 24 de Setembro, o Xulgado 
número 2 de Tui citou por delito 

urbanístico ao Alcalde, António 
Fernandez Rocha, ao concelleiro 
de Urbanismo, Alejandro Carrera 
e aos concelleiros da equipa de 
governo José Prada, José Ma
nuel Sousa, Moisés Rodríguez e 
Telmo Martínez. As dilixéncias 
fanse a instáncia de 400 viciños 
que denunciaron en Marzo pasa
do ao Concello por un presunto 
delito sobre ordenamento do te
rritório e contra o património his
tórico palas obras do edifício Bei
ra do Miño, na confluéncia das 
rúas Martinez Padin, Piñeiro e 
Arrabal do Freanxo, situado na 
entrada ao recinto medieval da 
cidade. O Xulgado quer saber se 
o Plano de Ordenamento que uti
liza o Concello corresponde en 
todo ao que establecera a comi
sión provincial de Urbanismo e a 
dirección xeral de Património. 

A especulación imobiliária ten alte
rado parte do casco protexido coa 
inibición das consellarias de Cultu
ra e Política Territorial , tal como 
denúncia a voceira do BNG, Ánxe
la Alonso. O ex-alcalde Miguel An
xo Capón, sinala que o concello 
presidido por Fernández Rocha 
concedeu unha segunda licéncia 
para 16 novas vivendas no com
plexo Beira do Miño despois de 
Património abrir expediente á pri
meira fase. José Pazo, represen
tante do PSOE no Concello, en
tende que a mellar maneira de 
conservar o casco histórico é de
sagregalo do conxunto da cidade 
o que conferiria legalidade plena a 
atentados coma o do complexo 
Beira do Miño. + 

Património Universal para a especulación 
Foi nunha grande festa miñota 
con voar de globo, concerto de si
nos, solta de pombas, música e 
paseata de éguas da Graba e de 
pintos da Bairrada. O ainda conse
lleiro de Relacións lnstitucionais, 
Xan Miguel Diz Guedes, pregoaba 
a proposta de Tui e Valern;a como 
Patrimonio da Humanidade. 

Era o 30 de Setembro do 2000. 
Diz Guedes referiase á sua cida
de coma primeiro enclave socio- · 
político e cultural da beira Sul e 
reclamaba que o precioso tesou-

ro urbán de Tui e Valenc;a tive
sen por direito próprio e voca
cion universal o recoñecemento 
de Património da Humanidade. 
O alcalde, Antonio Feliciano Fer
nández Rocha, en posición de 
firmes á direita do Conselleiro, 
ignorara en 1997 a Lei que pro
texe o conxunto histórico de Tui, 
declarado Ben de Interese Cul
tural (BIC), ao construir ilegal
mente no número 9 da Rua do 
Foxo, da sua propriedade. 

Entre o entusiasmo pola máis 

que segura declaración de patri
mónio universal para a cidade, 
Rocha mal pode esquecer a re
cente denúncia contra o Edificio 
Beira do Miño, outra obra ilegal 
que comeza en Xaneiro á beira 
do Camiño Portugués de Santia
go, na rúa Martinez Padin. Esta 
nova violación do BIC súmase ás 
das rúas do Foxo, Piñeiro e Co
rredoira. Na explotación do Edifí
cio Kiwi, outra distinguida ilegali
dade contra a declaración da ur
be como BIC, participa a família 
do conselleiro Diz Guedes. + 

ANOSATERRA 

O Governo central confirma o 
desmantelamento do agro e a pesca 
A comparecéncia no Congreso dos Deputados dos direc
tores . xerai.s de Pesca e Agricultura a petición do BNG 
serviu para que estes confirmasen a reconversión e des
guace do sector pesqueiro e a restruturación do sector 
lácteo e do vacun. A respeito da pesca, o director xeral 
da matéria indicou que se desguazarán 157 barcos da 
frota de Marrocos e que se prevé unha diminución na ca
pacidade da frota de 25.607 toneladas de rexisto bruto 
pero que1 sen embargo, só se van investir 2.500 millóns 
de pesetas para a diversificación económica nas comar
cas pesqueiiras. No que atinxe ao agro, o secretário xeral 
de Agricultllraconfirmou que desde 1996 desaparegerón 
na Galíza 21.151 explotacións leiteiras, o 47% de;fodo o 
Estado. Neste ponto, o deputado do BNG, Guillerme Váz.
quez denulnciou que no ano 2QOO Galiza só recebeu o 
1,51 % dos ~undos europeus para agricultura e que no 2002 
vai seguir a mesma liña. "Os orzamentos de 2002 para o 
sector agrário significan unha aprofundización da crise pala 
que atravesa o agro galega", concluiu Guillarme Váz.quez.+ 

l 
i 

Cond~nada a dous anos e médio 
a directora da garderia Dinlcy 

9 

-O xulgado do Penal número tres de Vigo condenou a 
dous anos e médio de cárcere á directora da garderia 
Dinky, na que faleceron tres crianzas durante un incéncio 
acontecido en Febreiro de 1997. O xuíz tamén condena á 
directora do centro, xuntamente coa sua supervisora, a 
indenizar aos pais das vítimas con 576.000 euros. A sen
téncia considera á directo.ra e á supervisora responsábeis 
nas deficiéncias de seguridade, coidado e vixiláncia das 
crianzas. A directora do centro solicitará unha rebaixa da 
pena para evitar ingresar en prisión. Dumbo S.L., proprie
tária do imoble que arrendaba á garderia, foi declarada 
responsábel civil subsidiária. + 

! 

O Govemo impede que Galiza sexa sede 
da Axéncia Europea de Seguridade Marítima 
O Governo central non apresentou candidatura para que Ga
liza sexa sede da Axéncia Europea de Seguridade Marítima, 
informou o Consello da Unión Europea ao eurodeputado do 
BNG Camilo Nogueira. Oeste xeito, só Lisboa, o Pireo e Xé
nova poden facerse con este organismo. O Governo central 
recoñece que A Coruña seria unha cidade "ideal" para esta 
sede, nun país mariñeiro como o naso, pero conquerila "non 
se atopa entre as suas prioridades". En realidade o que 
aconteceu foi que o Govemo central sacrificou á Galiza en 
benefício de Barcelona, cidade que aspira a ser sede da Ofi
cina Europea de Seguridade Alimentar, candidatura á que ta
mén concorren Helsinki, Lille, Luxemburgo e Parma. Camilo 
Nogueira amosou a sua surpresa pola atitude tanto do 
Governo central como do galega para "nen sequer facer a 
petición oficial para a ubicación desta axéncia na Galiza". + 

O temporal afecta 
sobretodo a Ourense e A Coruña 
O xornada de temporais do Domingo 7 de Outubro provo
cou a caída de árbores en 18 concellos e o corte da 
subministración eléctrica noutros 41. As províncias da 
Coruña e Ourense foron as máis afectadas. Vários vóos 
tiveron que ser desviados mentres se cortaron un alto nú· 
mero de estradas e se produciron anegamentos en locali
dades de todo o país. Os danos rexistados foron 
unicamente de natureza material.+ 

Falece o ex secretario xeral do PCG, 
Xúlio Pérez de la Fuente 
O que fara secretárío xeral do Partido Comunista de Gali
za, Xúlio Pérez de la Fuente, faleceu repentinamente o pa
sado Luns oito de Outubro na localidade murciana de Car

tagena, onde residia na ac
tualidade. Na tarde do dez 
de Outubro as suas cincas 
receberon sepultura no ce
mitério lugués de Rábade, 
de onde é natural a sua 
compañeira. Xúlio Pérez de 
la Fuente nacera no País 
Valenciá pero chegara na 
mocidade a Ferrol, onde 
quedou a viver. De 1983 a 
1986 foi secretário xeral do 
PCG e en 1987 emigrou a 

Xúlio Pérez de la Fuente, en primei- Cartaxena a traballar nunha 
ro plano, con Santiago Álvarez. empresa cooperativa. Na 

actualidade non tiña militán
cia política. Contaba, no momento de falecer, con 52 anos 
de idade. Esquerda de Galiza suspendeu os actos da cam
paña na tarde do dez de Outubro para asistir ao seu sepélio. + 
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Gabriel Rei Doval 
É sociolingüísta é autor dunha tese sobre o galega nas cidades 

'Compostela está 
máis galeguizada que moitas vilas' 
-o-c.v. 

Gabriel Rei Doval é autor da 
tese A língua galega no meio 
urbano. Unha visión desde a 
macrosociolingüística. · Mem
bro do desaparecido Seminá
rio que elaborou o Mapa So
ciolingüístico de Galiza da 
Académia Galega, a sua inves
tigación tivo neste estudo o 
principal ponto de partida. Rei 
Doval defende que viver nas 
cidades non ten por que impli· 
car castelanización e opta por 
facer "necesário" o galega co
mo via para a normalización. 

Para a elaboración da sua tese, 
Gabriel Reí Doval seleccionou 
8.106 entrevistas realizadas nos 
sete termos municipais para o 
Mapa Sociolingüístico. Segundo 
afirma, o traballo da Académia 
Galega é "o proxecto sociolin
güístico máis ambicioso que se 
fixo nunca e en nengunha lín
gua. Entrevistáronse a 39.000 
persoas e a metade da informa
ción está ainda sen explotar". 
Cos dados na man observou 
que era nas cidades onde os 
procesos de substitución lin
güística se podian aprezar con 
maior claridade pero, sen em
bargo, a división rural-urbano 
con respeito á língua non é, ao 
seu ver, tan radical. 

Os resultados da sua investiga
ción indican que Compostela 
está máis galeguizada que moi
tas vilas galegas, que Ferrol é a 
cidade máis españolizada, se
guida de Vigo e da Coruña, con 
pouca diferéncia entre elas. Afir
ma tamén que a dicotomia ex
trema non existe e, por exem
plo, no caso de Pontevedra, a 
zona periurbana ten o mesmo 
nível de uso do galega que 
Compostela mentras o centro 
histórico está tan castelanizado 
como Ferrol. 

"Coa Coruña existe o mito de 
que é a cidade na que o galega 
non existe pero non é tal. Sen 
embargo, a actuación do gover
no municipal está fomentando 
actitudes negativas e mesmo 
belixerantes co galega. En 
Compostela a Universidade e a 
preséncia da Administración 
Autonómica deulle un sentido 
positivo á língua, cria unha ima
xe máis amigábel. Dalgun xeito 
é a língua do poder'', afirma Rei 
Doval para quen haberá que 
avaliar tamén os efeitos das ac
tuacións positivas promovidas 
por concellos como Composte
la ou Pontevedra que levan xa 
uns anos traballando na direc
ción de recuperar o galega. "No 
nível municipal pódense facer 
ensaios do que pode ser unha. 
política lingüística para todo o 
país", di. 

Para o investigador, a situación 
mellorou en canto ás actitudes a 
respeito da língua e, "se non hai 
unha maior promoción pública 
non é porque a sociedade esté 
en contra, é unha decisión políti
ca". Estima asi que unha gale-

guización ao cento por cento 
hoxendia "non atoparia oposi
ción, nen sequer no ensino e 
por iso podemos perguntarnos 
potas razóns de por que con es
tas potencialidades non se con
seg uen mellares 
resultados". 

Un dos xeitos de paliar a mer
ma de falantes novas é, para 
Rei Doval, "actuar sobre a 
transmisión pais-fillos que está 
a falar e non só nas cidades 
senón tamén en vilas e alde-

as". Non é efi

En canto á polí
tica de normali
zación do gale
ga, o sociolin
güísta defende 
que o ponto fun
damental é "que 
na sociedade se 

·'As cidades 
caz, como de
fende, "unha es
tratéxia adicada 
só a cuestións 
culturais no sen
tido máis tradi
cional porque ta
l la no obxectivo 
de conseguir ga-

¡ non teñen por 
i que implicar a 
! castelanización" 

perceba que a 
língua é impor-
tante, igual que 
acontece coas 
estruturas viá-
rias. Cando al-
guén ten necesidade de talar 
o galega a conversión é moi 
doada". 

Perda de falantes novos 

Un dos dados máis alarmantes 
que evidenciaba o Mapa Socio
lingü ístico era a disminución do 
uso do galega nas xeracións 
máis novas. "A tendéncia conti
nua e no meio urbano vese de 
forma máis clara. Hai cidades 
onde o uso do galega non supe
ra o 5% da povoación máis no
va", explica. 

ña r falantes. 
Cómpre convidar 
á xente a incor
porarse ao gale
g o tendo ade
máis en canta 
que o cámbio 

supón un esforzo peque no". 

A política lingüística non se debe 
limitar, pois, ao ámbito educati

._vo. "Non funciona porque non é 
-un problema educativo senón 
global da sociedade, de prestíxio 
da língua e reforzamento do 
uso. Hai que actuar asi sobre os 
próprios talantes. Hai persoas 
que estudaron na escala dez 
anos e teñen un nível de compe
téncia baixo, cando, se o galega 
se precisa para un traballo, en 
quince dias pódese acadar un 

. nível aceitábel" defende. • 

/ 

Exodo, 
. / . 

m1ser1a e 
terror 
O xeneral do Exército espa, 
ñol Alberto Piris califica de 
errónea a represália militar 
estadounidense. "Se o que 
procuran é rematar con todos 
os terrorismos do planeta, os 
Estados Unidos e o aliado de 
seu, Londres, empéñanse ou, 
travolta nunha estratéxia en, 
ganada. O primeiro ministro 
británico, no seu papel de 
voceiro oficial da Casa Bran, 
ca, descrebe a estratéxia an, 
ti,terrorista nos seus tres 
compoñentes: militar, diplo, 
mático e humanitário. Polo 
que puidese acontecer, 
comezaron polo militar. O 
compoñente humanitário de, 
bera ter sido prioritário, xa 
que o povo afgano, tanino
cente nesta porfia coma o 
povo británico, español ou 
norteamericano, leva duas 
semanas de éxodo, miséria e 
terror. O enfoque diplomáti
co levouno a buscar alianzas 
que respalden esa estratéxia 
trabucada. O rexisto político, 
que debera ser a cuestión 
principal, é manifestamento 
ignorado. O terrorismo, 
todos os terrorismos, son os 
síntomas de conflitos non re
saltos. Nunca poderán ser 
vencidos se antes non se 
aborda a resolución dos con
flitos políticos, económicos e 
sociais que os provocan. Éste 
é o erro principal da estraté
xia de Bush, alomenos tal co, 
mo está a formulala hoxe. 
Existe inadaptación case to
tal entre o obxectivo final (a 
desaparicion do terrorismo) e 
o instrumento material utili
zado: a forza militar aplicada 

· como castigo. É de temer que 
de non romper o adibal de 
violéncia que une as accions 
terroristas coas represálias 
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militares dos que sofren o te, 
rrorismo, a humanidade terá 
que padecer ainda os efectos 
de ambosdous. Mágoa que 
nun intre crucial para todos 
os povos da terra, non haxa 
estadistas xeniais e imaxina
tivos que aporten solucións 
novas".+ 

Apoios ao 
Portugal interior 
António Guterres, primeiro 
ministro da República, 
anunciou o dia 7 en Melgar;o 
o regime de apoio as regioes 
que sofrem de interioridade em 
Portugal. Ana Peixoto 
Fernandez dá canta no xor
nal PúBLICO desta 
previsión, orientada a igua, 
lar as oportunidades da bei, 
ramar, que concentra a 
maior parte da indústria e a 
povoación de Portugal, e do 
interior. A di posición d 
governo "pas a p l alívio da 
carga fiscal da empresas, pe, 
la melhoria da cond ir;oes 
para a sua instalar;ao nas re
gioes abrangu idas e pela 
criar;ao de incentivos especí
ficos ligados a gerar;ao de 
pastos de trabalho. António 
Guterres e colheu a vita de 
Melgar;o para dar a conhecer 
um programa que irá benefi, 
ciar tres quartos do território 
nacional e um quarto da sua 
popular;ao, inclu indo todo o 
Alto Minho, urna regia.o 
que, apesar de se situar no li
toral, apresenta índices de 
desenvolvimento semelhan
tes as do Interior e anunciou 
também um investimento de 
cerca de 6,5 milhoes de con, 
tos ( 6.500 millóns de 
escudos) em postas de incer
net gratuito para facilitar 
aos mais desfavorecidos o ac
ceso as novas tecnologias. 
No que toca ao regime de in
centivo , especificou como 
urna das suas principais me
didas a redus;ao d IRC de 
30 para 25 por cento no re
gime destinado a micr -em
presas que tem urna forma de 
pagamento simplificado, des
tinado a apoiar sobretudo as 
empresas de pequena e 
média dimensao, pel que 
tem um limite de 20 mil 
cantos em relar;ao ao 
conjunto dos benefkios atri, 
buídos durante tres anos. A 
discriminas;ao positiva é ex
tremamente importante a fa, 
vor das empresas que, no In
terior, criam posta de trabal, 
ho e se desenvolvem. A ma, 
jorar;ao de 30 por cento das 
amortizar;oes de despesas de 
investimento e de 50 por 
cento dos encargos sociais 
obrigatórios, as isern;oes em 
termos de Seguranr;a Social e 
de sisa e a criai;ao de um Fun
do Especial de Fixar;ao das 
Actividades Económicas, com 
urna dotar;ao de dois milhoes 
de cantos, como objectivo de 
melhorar o ambiente empre, 
sarial no interior do país 
fazern parte de um programa 
que irá tambén ajudar a des
congestionar a pressao urbana 
sobre os grandes centros, no
meadamente sobre Lisboa e o 
Grande Port o".• 



·. 
GALIZA 

11 DE OUTUBRO DE 2001 ANOSATERRA 

A _Toxa do Grove e o campo de golfos 
Pérdese na noite dos tempos o uso 
e disfrute que os veciños do Gro, 
ve fixemos da Illa da Toxa. Pri~ 
meiro foi o toxo e o paulo, as pi, 
ñas e o derrame da madeira, a va, 
lumada para estercar as terras ... 
Foi máis tarde o pasto para o gan, 
do, forraxe de animais, a auga das 
fontiñas e o cereal que moído vira 
pan. Tamén alí, dende sempre, 
pescamos e cachamos ameixa e 
berberecho a pé ... Aínda non ha, 
bía ponte ( tardou centos de anos) 
e só na seca ou coas domas podía 
tirarse aquel aproveitamento tan 
necesario. Viñeron logo novos 
usos e disfrutes, sen renunciarmos 
aos tradicionais, un campo de fút, 
bol, romaxes e festas (a chegada 
da República celebrouse no Gro, 
ve cunha merenda de irmandade 
no monte de A Toxa), a praia dos 
baños, os paseos de domingo, o 
parque infantil... Co constante 
pasar dos remolques, tirados por 
mulleres, a carrexar paulo, madei, 
ra e valumada. T emos memoria. 

Pérdese na noite dos tempos o uso 
e disfrute dunha terra na que o 
Grove se chama T mea, ou Louxo, e 
Cabreira e Mourisca... Pero per, 
derse na noite dos tempos non sig, 
nifica que perderamos a memoria 
histórica. Non hai Rei (Ordoño ll, 
ano 911), Arcebispo (Marciño 
Cabido, ano 1165), Real Audien, 
cía da Coruña (sentencias en 1658, 
1851, 1852 ... ), Estado Español, Mi, 
nisterios de Facenda ou de Agri, 
cultura, Marqués de Riestra, Con, 
des e Condesas, Sociedade6 Anó
nimas (ou coñecidas), Xenerais 
dictadores (Franco, en 1966), Cor, 
poracións Municipais, ou quen 
queira que decida, proclame ou 
dictamine, que A Toxa non é dos 

. veciños de O Grove. Ten o mesmo 
valor, a mesma lexitimidade, que 
se decidiran enaxenar a auga da 
ría de Arousa e vendedla ao Emir 
de Arabia. Sabémolo e non esque, 
cem . A vella teima de que o co, 
mún n n é d ninguén. Pero é. 

• A HISTORIA PLENA DE 
TENSIÓNS. E non perdemo , e 
non p rder mas, a memoria da 
nosa historia convulsa, das agre, 
sións permanentes que levamos 
soportado. Están ben documenta, 
das as tensións que os veciños de 
O Grove padecemos pola ilexfti, 
ma ocupación que fixeron (mo, 
narcas, bispos, ministros, xuices, 
marqueses, xenerais, condes ... ) 
dunha terra que é tan nosa como 
a Siradella ou o Monte da Vila. 
Unhas veces pagamos con difiei, 
ro, outras con pleitos longos e ca, 
ros. Cando nos manifestamos po, 
los nosos dereitos fomos reprimí, 
dos polas forzas da orde pública. 
Negociamos primeiro coa lgrexa 
de Santiago, despois co Marqués 
de Riestra para que respectara o 
noso dereito de uso e disfrute da 
propiedade, nunca deixou de per, 
tencemos, e aceptou a proposta 
(que logo incumpriu) nunha tácti, 
ca para gañar tempo nos trámites 
de enaxenación en curso; fornes 
expulsados sitemática e violenta, 
mente desa propiedade ... Personá, 
monos como veciños, como partí, 
culares, como Sociedade Agraria, 
como Clube Deportivo, en pleitos 
e declaráronos ilegais, non repre, 
sentativos .. 9 Reprimíronos cos gar, 
das de asalto, cos carabineros, coa 
garda civil e mallaron sempre en 
nós pÜr reclamar o noso. 

ANTóN MASCATO 

O Grande Hotel é o buque insignia do turismo na Toxa. 

Botáronnos do campo de fútbol 
do Anduriña cunha sentencia xu, 
dicial (nun Estado sen dereito) 
nunha man, un decreto do Dicta, 
dorna outra e a Garda Civil por 
diante (fixeron moito máis do 
que podían os Juan Costa, Veci, 
nal, Luís Escalante, Moncho Mas, 
cato ... que daquela dirixían o 
equipo e o casino e puxeron o seu 
tempo e diñeiro na defesa do que 
era común ... ) coa disculpa de que 
alí ían facer "una isla de ensueño" 
e onde agora hai unha urbaniza, 
cíón de adosados, por certo de 
moi mal gusto. Tamén quixeron 
botarnos poñendo barreiras na 
entrada, con garda e todo, había 
que pagar para entrar na Illa, e le, 
var un papeliño no coche que di, 
xera que somos do Grove, e outra 
vez nós a pelexar e defendemos. 

Certo é que a Illa, as empresas que 
alí actuaron, foron fonte de traba, 
llo para nós: a fábrica de xabón e 
o balneario, o hotel, o casino e 
pouco máis, pero igual de certa é a 
prohibición aos empregados de 
andar pola T oxa no seu tempo li, 
bre, non foran ver os señoritos aos 
parias paseando coma eles. Porque 
moito deso hai na concepción cla, 
sista que imprimiu o grupo econó, 
mico que se apropiou da Illa (me, 
diante un decreto asinado polo 
xeneral Franco, aquel "caudillo 
por la gracia de Dios"). 

Os rapaces do Grove podíamos ir 
recoller os pichóns que escapaban 
malferidos do campo de tiro, ou le, 
varlle o fardo dos paus de ferro dos 
golfistas, recoller as pelotas nas pis, 
tas de tenis e da piscina nin bañarse 
na praia do lado ... Será por eso polo 
que non sentimos, por esta parte do 
noso ben común, o cariño que sen, 
timos polo resto do territorio que 
nos envolve. Será por eso polo que 
deixamos que nos fagan o que non 
puideron facernos na Lanzada 
(asunto Grovelán no que se lle ven, 
dían os terreas a sete pesetas o me, 
tro cadrado pero, eso sí, O Grove ía 

· ser Marbella, e no aeroporto ían 
aterrizar J ets cargados de turistas, 

reedición do Bienvenido Mr. Mars, 
hall), ou nas Canteiras de Raimun, 
do V ázquez, a mina do granito era 
da empresa e tiñan dereito a dina, 
mirar ata chegar a Estonllo. Só con 
levantamentos en defensa do noso 
paramos aquelas desfeira&, que nos 
viñan entiba). Sí o fixeron no co, 
munal de Balea que acabou vendido 
moi barato e revendido en parcelas 
a prezo de ouro (batalla que perde, 
mos pagando, por riba, o prezo de 
cinco compañeiros no cárcere). 

• 0 NEGOCIO DO CAMPO DE 
GOLF. ¿De qué falamos cando nos 
propoñen negociar a ampliaclón, 
na nosa propiedade, do campo de 
golf de A T oxa? En primeiro lugar 
dun magnífico negocio, dun exce, 
lente negocio, pero para a empre, 
sa que ofrece o trato (tanto ten se 
o aluguer é a dúas pesetas metro 
cadrado por mes, a catro, ou a seis 
como xa piden algúns ... ) pero 
non para os seus lexítimos propie, 
tarios (os veciños de O Grove). 

A empresa, na súa intención de me, 
llorar as ins~vcións, pode utilizar 
outros terreas propios, seus, para esa 
finalidade que manifesta (Feáns), 
pero non o fará e dará mil voltas ata 
convencer a quen fuga falta de que 
"os de sempre", "os do non,,, estamos 
"contra o progreso", "e que para qué 
queremos tanto terreo a monte". Xa 
se escoita dicir a algunha persoa in, 
teresada que "ternos a oportunidade 
de facer un campo de golf no noso 
concello, a custe cero", e que "cos 
cartos que nos dan podemos facer 
campos de futbol, pavillóns, clube 
náutico ... " Comezou a súa campaña 
de imaxe ... seica coa Televisión de 
Gran Bretaña falando de nós e do 
noso campo de golf; convencendo a 
algúns empresarios de hostelería de 
que o golf é un negocio que acarrexa 
turistas de alto nivel que se deixarí, 
an caer polo Grave ávidos de consu, 
mo ... si, home sí (que vaian ver o 
que pasa en Meis, ou en Domaio, ou 
na Zapateira da Coruña, e que lle 
miren os balances e contas de resul, 
tados a esas empresas), e a determi, 
nadas políticos populistas de que xa 

poden apuntar fillos e sobriños nos 
cursos de iniciación ao golf ... e que 
vaian pensando onde van meter 
tanto millón cb que Golf A T oxa 
nos vai recompensar. Aínda non sa, 
caron o asunto dos postos de traba, 
llo que crearán, .a riqueza engadida 
darredor, e a proxección interna, 
cional que teriamos se nos deixamos 
embaucar. 

Pero nin siquera falamos dun ne, 
gocio, non falamos de ampliar un 
campo de golf; do· que se está fa, 
landa, queiran velo ou non, é de 
botarnos outra vez fóra da T oxa, 
de impedir que os veciños de O 
Grove poidamos sentila como no, 
sa, e pasear nela e disfrutala como 
espacio público de esparexemento 
e recreo. Versión actualizada da · 
cantinela de sempre: Os parias 
moléstanlle aos señoritos ... 

O grupo económico que actúa na 
T oxa tomou hai máis de trinta 
anos a decisión de someter a Illa 
aun plano de especulación do 
chan desaforado, para ese obxec, 
tivo estorbaba a fábrica de xabón 
e o almacén, os espacios deporti, 
vos e os de lecer, as tendas; os 
montes e ata as praias... Así van 
caindo unha tras doutra. E onde 
había piñeiros e herba, agora hai 
edificacións de catros alturas, e 
onde había area de praia agora 
hai adosados ben feos. 

¿Ulos os . ~eis, .ministros e demáis 
grandes de España e do Mundo 
que ían vir veranear á T oxa con 
séquito e todo? Trolas. 

¿ Ulo o valor engadido e a plusva, 
lía das propiedades? O negocio 
deixa de ser bo ata para os partí, 
culares que alí mercaron conven, 
ciclos por esa propaganda de "Isla 
de ensueño" que toma pesadelo 
de cemento. Mentiras. 

O negocio que nos ofrecen é moi 
bon sí, pero para eles. · 

• PARQUE PúBuco A ToXA-
0 GROVE. A Xunta de Montes 
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en Man Común de San Martiño 
de O Grove ten recadada a docu, 
mentación histórica necesaria, rea, 
lizada a medición topográfica e le, 
vantada a planimetría correspon, 
dente para que a Administración, á 
que se lle solicitou a clasificación 
dos montes da parroquia, unha vez 
xa incoado o expediente, dictami, 
ne e resolva no sentido agardado:" 
os montes de A T oxa son lexítima, 
mente de propiedade plural, avala, 
da polo dereito consuetudinario e 
amparada na actual lexislación do 
naso país. Mentres esto non acon, 
teza calquera outras accións que 
nos leven a pres~rvar como de pro, 
piedade colectiva os montes da 
T oxa serán medidas de progreso 
social e, polo tanto, defendibles. 

Un paseo polp parque da Praia de 
Compostela en Vilagarcía, ou po, 
la Alameda de Santiago, as Pal, 
meras de Pontevedra, a fraga das 
beiras do río Amoia en Allariz ou 
o Parque de Castrelos en Vigo, 
aporta argumentos de peso para 
defender a necesidade que os ve, 
ciños de O Grove ternos dun es, 
pacio destas características. E non 
faría falta maior abondamento se 
collemos o coche e imGs pasar un, 
ha tarde nalgúns des tes parques ... 

Un lugar no que o seu aproveita, 
mento (xa que é moÚ:o máis gran, 
de que calquera dos mencionados) 
sexa amplo, plural e diversificado; 
quer social (paisaxístico, parque 
infantil de ocio e de adultos para 
o lecer), quer cultural (aulas da 
natureza ao aire libre, auditorio 
nattiral...), deportivo (circuito de 
bicicletas, futing, pistas ... ), medio, 
ambiental (protección da nature, 
za, plantación de especies arbóre, 
as ... ) e económico (pequenos ne, 
godos ruceitados ao medio ... ). 

Este sí nos parece un uso racional, 
sensato e colectivo, para esta par, 
cela. Esta sí nos parece unha saida 
axeitada aos intereses comúns dos 
cidadáns de O Grove que carece, 
mos ata dun xardín polo que pa, 
sear, dun parque infantil decente -
ou dun carril bicicleta polo que 
poder andar. Esta sí nos parece 
unha maneira intelixente de facer 
que ata aquí veñan, durante todo 
o ano, miles de visitantes á procu, 
ra dun lugar de ocio e esparexe, 
mento conforme as demandas e 
necesidades actuais (¿ou non ere, 
emos no futuro do turismo ver, 
de?). Este sí nos parece un moi bo 
negocio para nós veciños e veci, 
ñas. ¿Non somos concello de ex..
celencia turística? Pois haberá 
que facer algo nese sentido. 

Un concurso de ideas ao que Pº' 
dan presentarse urbanistas especia, 
lizados neste tipo de actuacións, 
resolvería canta dúbida apareza so, 
bre o uso "concreto" que debemos 
darlle ao parque público da Illa da 
Toxa,O Grove. E se fan falta car, 
tos ten Europa ahondo para este ti, 
po de intervencións (preguntáde, 
lle se non aos de Allariz cómo fi, 
xeron alío milagre ... ). 

A algúns váinos chegar con poder 
levar a1í de paseo nai e filia, poña, 
mos por ca8o. Que non é pouco so
ñar neste noso maltratado territorio. 

Oxalá que 9 único campo de gol, 
fos que vexamos pola 'T oxa sexa o 
dos rapaces trastes, disfrutando 
moito dun ·espacio natural, co, 
mún e ordenado.+ 

O editor ANToN MASCATO pertence á 
Xestora da Asociación de Amigos do Parque 

Público da Toxa. 
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Un grupo de traballadores de Álvarez situou unha pancarta de protesta no exterior do local no que o PP deu o seu mitin en Vigo. 

A sua resolución significará a quebra técnica do Grupo de Empresas 

Apresentado o expedente de rescisión , 
de todos os contratos de Alvarez 
A meiodia do Mércores dez de Outubro, o administrador xudi
cial do Grupo de Empresas Álvarez, Manuel Somoza, apresen
tou o expedente de rescisión de todos os contratos laborais de
sa compañia viguesa, polo que a sua resolución -con probabili
dade a vindeira semana- significará a quebra técnica d.o grupo. 

ás rescisións de emprego dos 
traballadores, o que inviabiliza
ria ainda máis a sua constitu
ción. 

A apresentación da rescisión 
dos contratos tiña o visto bon 
dos sindicatos CCOO, UGT e 
USO. A CIG non apoiou pero re
comenda aos seus afiliados a 
rescisión. Por outra banda, Fa
cenda, a Seguridade Social, Fo
gasa e os acreedores privados 
presionan para cobrar parte da 
débeda acumulada, o que difi
culda a constitución da Socieda
de Anónima Laboral. 

A SAL de Álvarez xa se enfren
tara a problemas con anteriori
dade. A maioria dos traballado-

res e a CIG rexeitaban a sua 
constitución porque comprome
tía a indenizacións e porque 
moitos empregados non que
rían participar na mesma. En 
todo caso, non se deseñou o 
prometido plano de viabilidade 
nen se abriu unha carteira co
mercial que demostre que un
ha SAL poderia funcionar, co 
que o expedente de resolución 
dos contratos laborais vén a 
afogar ainda máis esta opción. 
Ainda que a quebra técnica do 
grupo anularia parte da débe
da, a SAL teria que enfrentarse 

Algunhas fontes informaran da 
posibilidade de que a família Pé
rez Man9lano, proprietária da 
empresa, decidise a quebra vo
luntária do grupo, pero esta posi
bilidade non se confirmou e, ain
da que o fixese, a dia de hoxe é 
irrelevante; a determinación do 
administrador xudicial de apre
sentar o expedente de rescisión 
dos contratos significa o ponto fi
nal do grupo, coa anuéncia ou 
non da família proprietária, que, 
ademais, sairia perdendo porque 
esa quebra impediríalle tratar de 
cobrar algunhas das facturas 
pendentes.• 

Co alborexar do século XX, a literatura vive un 
segundo rexurdimento: As Innandades da Fala, 
o grupo Nós, o Seminario de Estudos Galegos, 
recollen o enlace co século anterior e serven de 
ponte para ocupar todos os campos da criación 
literaria. Ponto e aparte supono o período de 
longa Ditadura de Franco que condiciona o 
desenvolvemento da sociedade e tamén da · 
literatura. A escisión desenvolve unha literatura 
no exilio e outra no interior con diferentes 
condicionantes, tanto pola ausencia dos autores 
como pola imposibilidade de editar no país ... 

-ED I CIONS 
.&:lllll.lDBU 

LITERATURA GALEGA 
SECULO XX. 

Bush e Aznar 
MANuELCAO 

O ataque contra as T arres Xemelgas pode dar lugar a un 
cámbio cualitativo no proceso de interacción entre as di, 
versas civilizacións arredor do concepto da globalización. 
Neste caso, non é posíbel illar a globalización económica 
da política ou da cultural. Os cámbios prodúcense ao mes, 
mo tempo e insérense e influen uns nos outros. En tempos 
como estes as sociedades haberán de ter bon coidado e 
apostar por políticos, l(deres e equipas prudentes, tranqui, 
las e capaces de captar a profundidade dos cámbios e adop, 
tar as solucións máis axeitadas para preservar a convivén, 
cía intercultural e o progreso socioeconómico, no médio 
prazo. As decisións políticas cotizan máis rapidamente nos 
mercados económicos que nos políticos dado que aqueles 
son máis flexíbeis e realizan as suas operacións nun con, 
texto de maior liberdade de acción e decisión pero, máis 
pronto que tarde, han acabar incidindo nos mercados polí
ticos das sociedades democráticas. 

U nha somera comparación entre o comportamento de 
Bush e Aznar arreciar dos sucesos económicos e políticos 
dos últimos tempos ilustra ben a diferéncia entre un líder 
feble pero capaz de cambiar rapidamente ao escoitar os la, 
texos da sociedade que o sostén e recoñece como Pre iden, 
te e, por outra banda, outro líder tamén feble p ro autori, 
tário e hostil á sociedade que o mantén e que só a pira a 
impoñerse, manexar e manipular a esa sociedade sen pr º' 
cuparse das consecuéncias do de prezo polo princípio bá, 
sicos da democrácia representativa materializado no diá, 
logo coa sociedade civil, a preservación da lexitimidade 
democrática das institucións, a defensa da liberdade de in, 
formación e a asunción de responsabilidades polos erras 
cometidos xunto cos cámbios de dirección resultado da 
nova orientación. 

En política, Bush foi capaz de reprimir os desexos de vin, 
garua imediata substituíndo o discurso fundamentalista 
in icial por unha resposta demorada e en vários frentes. 
Cambiar o nome do operativo xustiza infinita por liberdade 
duradeira xa é clarificador. Amar mantén invariábel o dis
curso agresivo, neofranquista e autoritário combatindo os 
avances sociais e autonómicos da Constitución e ningune, 
ando de facto á própria Coroa. 

En economía, Bush capta a mensaxe dos mercados en contra 
da guerra, aporta fondos públicos de imediato para reactivar 
a economía e alguns sectores estratéxicos como a aviación 
comercial. Amar prosegue a loita contra as autonomias coa 
Lei de Estabilidade Orzamentária, segue empeñado ca déficit 
cero, é incapaz de depurar responsabilidades pola estafa de 
Gescartera e inten ta reformas regresivas en todos os sectores. 

'Bush e Aznar gozan 
aparentemente 

de certas semellanzas 
pero as sociedades 

que os soportan 
son moi distintas, 

e iso nótase" 

No diálogo coa sociedade, Bush trata de unir a todos os 
grupos sociais e relixiosos no combate ao terrorismo tra, 
tanda de deslindar a pertenza lexítima e respeitábel a ere, 
dos ou comportamentos culturais e relixiosos do apoio ao 
terrorismo. Aznar, ataca e nen sequer dialoga cos grupos 
sociais e culturais existentes no conxunto do Estado aos 
que condena e combate manipul~do calquer situación ou 
conflito interno ou externo para minusvalorar, deslexiti, 
mar ou criminalizar a sua mera existencia ou actuación. 

Na relación cos meios, Bush participa e comparece diante 
da cidadania e dos outros grupos políticos e sociais. Dá 
conta en tempo real de moitas iniciativas - algunhas serán 
canceladas polo cámbio dos acontecementos- e exerce un 
liderazgo ao menos relativo. Aznar apenas comparece e de, 
bate nos meios -só nos meios que controla- salvo para ata, 
car á sociedade e aos grupos opositores. Nas institucións, 
Aznar procede á neutralización do Parlamento, á patrimo, 
nialización dos cargos e das institucións e á involución de, 
mocrática e falta de transparéncia. Bush e Aznar gozan 
aparentemente de certas semellanzas pero as sociedades 
que os soportan son moi distintas, e isa nótase. + 
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A rendabilidade caeu a -6,42°/o no último ano 

Os fundos privados de pensión 
perden diñeiro e poñen en perigo a xubilación dos que invisten 
-0- RAMÓN MACEIRAS 

A crise económica mundial e 
a do Estado español en parti
cular impactou fortemente na 
rendabilidade dos fundos de 
pensións que administran a 
crecente masa de diñeiro que 
se inviste nos planos de pen
sión privados. O diñeiro co 
que os máis de cinco millóns 
de españois afiliados a pla
nos de pensión privados aspi
ran obter pensións dignas na 
sua idade de xubilaclón está a 
obter rendabilldades negati
vas no último ano, segundo 
dados proporcionados por IN
VERCO, a asociación patronal 
dos administradores de fun
dos de pensión privados no 
Estado espaíiol. 

A rendabilidade dos planos de 
pensións do sistema individual 
caiu a -6,42% no último ano, se
gundo a Asociación de lnstitui
zóns de lnvestimento Colectivo e 
Fundos de Pensións (INVERCO). 
lsto implica unha perda neta que 
pon en perigo o mesmo obxecti
vo do investimento que realizan 
os particulares, isto, é, asegurar
se unha pensión no futuro. 

A volatilidade das bolsas mun
diais e a caída da rendabilidade 
dos papeis de renda tixa e bo
nos públicos, instrumentos nos 
que se inviste o diñeiro dos fun
dos de pensións pinta unha pa
norama negra para os millóns 
de persoas que arriscan o seu 
diñeiro á marxe dos sistemas 
públicos de pensíóns: 

Apesar disto, o Governo de Az
nar converteuse no principal 
propagandista dos fundos priva
dos de pensións e segue esti
mulando pala via fiscal a cha
mada exteriorización de pen-

sións nas empresas con un re
cu rte impositivo de 10% a se
mana pasada. 

Estes dados que oferece INVER
CO son o mentís máis elocuente 
contra a sarta de mentiras aber
tas que se lanzan desde a patro
nal e o Governo para convencer 
á povoazón de que os planos de 
pensión privados son a panacea 
fronte ao sistema público. 

Sen embargo, a evolución do pa
tri m ó n io dos Fundos de Pen
sións foi crecente durante o pri
meiro semestre do ano 2001, es
pecialmente no sistema de em
prego (fundos de pensión esti
mulados palas empresas), como 
consecuéncia da continuación do 
proceso de exteriorización. 

O volume de activos dos Fun
dos de Pensións atinxiu, a 30 de 
Xuño de 2001, a cifra de 6,58 
billóns de pesetas (39.530 mi
llóns de euros), o que supón un
ha medra do 19,3% durante os 
últimos doce meses. 

En relazón ao número de partí
cipes (participantes), pasouse 
dos 4.344.51 O en Xuño de 
2000, aos 5.238.032 actuais, 
cunha medra do 20,6%. 

O chamado Sistema Individual 
atinxe unha cifra de 3,64 billóns 
de pesetas (21 .868 millóns de 
euros) , o que supón unha me
dra do 12,02% nos últimos doce 
meses. O número de partícipes 
ascendeu a 4.658.417, cun in
cremento do 19,9% en relación 
á mesma data do ano pasado. 

O Sistema de Emprego (promovi
do polas empresas) atinxiu un vo
lume de 2,81 billóns de pesetas 
(16.885 millóns de euros), cun in
cremento do 31 ,3% con relazón a 

deradas dos últimos doce, oi
to, cinco, tres anos e doce me
ses foron, respectivamente, do 
9,26%, do 8,43%, do 7,83%, 
do 2, 15% e do -2,68%, cifras 
totalmente decrecentes ano 
tras ano. 

Os critérios de clasificazón dos 
Planos do Sistema Individual 
son os seguintes: 

- Renda fixa: a sua carteira 
non pode ter activos de renda 
variábel. 

- Renda fixa mixta 1: a sua car
teira incorpora activos de renda 
variábel con un máximo do 
15%. 

- Renda fixa mixta 11: a sua car
os traballadores perderon o investimento nos fundos por culpa da crise bursátil e os . teira incorpora activos de renda 
baixos xuros. variábel, entre o 15% e o 30%. 

Xuño do ano anterior. O número 
de partícipes atinxiu os 509.285, 
un 31,8% mais de partícipes que 
o ano anterior á mesma data. 

No Sistema Asociado (promovido 
por asociacións e sindicatos) o vo
lume de activos atinxia a cifra de 
0,13 billóns de pesetas (0,78 mi
llóns de euros), con un descenso 
do volume de activos do 3,5% con 
relazón a xuño de 2000. O núme
ro de partícipes correspondiente a 
este Sistema é de 70.330. 

Desglose dos fundos 

A estrutura de investimento de 
carteira dos Fundos de Pen
sións se desglosa asi, segundo 
dados de INVERCO: carteira in
terior: renda fixa pública, 25%; 
renda fixa privada, 11 %; renda 
variábel, 8%. Carteira exterior: 
renda fixa, 16%; renda variábel, 
15%. Tesorería: 13%. Outros 
activos: 11 %. · 

As rendabilidades meias pon-

Rendabilidades anuais médias ponderadas(%) 

Sistema individual Anos Sanos Sanos 3anos 1 ano 

Renda Fixa 8,58 6,90 6,63 2,58 4,41 
Renda Fixa Mixta 1 8,51 6,62 6,11 2,21 -0,43 
Renda Fixa Mixta 11 9,26 7,55 6,76 1,74 -6,37 
Renda Variábel Mixta 9,19 7,70 6,99 1,34 -14,60 
Renda Variábel 6,87 5,68 15,14 3,16 -27,60 

TOTAL Planes Sistema lnd. 9,08 7,37 6,71 1,98 -6,42 

- Renda variábel mixta: a sua 
carteira está integrada por acti
vos de renda variábel; entre o 
30% e o 75%. 

- Renda variábel: a sua cartei
ra está integrada por activos de 
renda variábel, con un mínimo 
do 75%. 

A alarma saltou en Agosto coas 
cifras apresentadas esta semana 
por INVERCO ao 31 de Agosto 
deste ano, referidas só aos pla
nos de pensións do sistema indi
vidual, o que máis diñeiro move e 
o que ten mais partícipes. 

Neste caso a rendabilidade ao 
31 de Agosto caiu a -6,42%, se
gundo cifras de INVERCO. Na 
elaboración desta estatística in
cluese unha mostra do 93% dos 
planos do sistema individual, 
que totaliza 3,38 billóns de pe
setas de património e 4,40 mi
llóns de partícipes.• 

especialnovo111ilénio · 

Soliciteo no seu quiosque 
1 

ou libraría ou ben 
a traveso de 

telf. 986 433 830 
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subs.anosaterra@terra.es 



·A NOSA TERRA 

DA . 
TERRA 
AS9BAl.LADA . 

Suplementos 
irregulares 
en coléxios 
concertados 

V ários coléxios concertados da 
Coruña e Vigo cobran aos seus 
alunos distintas cantidades por 
actividades escolares e extraes, 
colares que contraveñen as 
disposicións do Decreto 
444/96 de 13 de Decembro, 
polo que se regulan as activi, 
dades escolares, as actividades 
extraescolares e os servizos 
complementários. En oca, 
sións, en teoría o cobro fanno 
con carácter voluntário, pero a 
voluntariedade demóstrase por 
pasiva, é dicer, que se os pais 
non envían unha comunica, 
ción que diga que se negan a 
pagar, teñen que desembolsar 
esas cantidades. 

Casos como o coléxio Breogán 
de Vigo son significa~ivos. Des, 
te centro, a Administración 
ten constáncia de denúncias, 
ainda que non tomou nengun, 
ha medida para evitar estas prá, 
ricas. Hai, ademais, facturas 
que demonstran que hai sete 
anos que se incorre nesta irre, 
gularidade. A modo de exem, 
plo, o Breogán de Vigo cobra 
aos seus alunos 7 .000 pesetas 
ao mes por logopédia -en con, 
tradición co artigo dez do De, 
creta 444/96-, por actividades 
extraescolares 2.500 pesetas ao 
mes, por servizos diversos, que 
non se especifican, 500 pesetas 
ao mes, por calefacción 3 50 pe, 
setas e por material 115. 

O coléxio Atalaya,Vigo.cobra 
por actividades extraescolares 
1.500 pesetas ao mes, pero 
ademais cobra por informática 
4.000 pesetas, por karate 3.000 
pesetas e por kun,fu 3000 pe, 
setas. Se para os tres casos o 
feito de apontarse á actividade 
é por pasiva, no caso de nata, 
ción é máis grave porque ten 
lugar durante as horas de clase, 
é dicer forma parte do currícu, 
lo escolar do centro, para o 
que é preciso unha autoriza, 
ción da Delegación de Educa, 
ción, da que carei;:e. 

Na Coruña, nalguns coléxios 
rexístranse situacións seme, 
llantes e incluso insólitas. 
No Liceo La Paz cobran 
8.000 pesetas por actividades 
en xeral, sen especificar cais, 
fáganse ou non. Nos Domi, 
nicos no mes de Setembro 

. cóbrase polo servizo de se, 
cretaria 5.000 pesetas e polo 
médico,psicólogo 700 pese, 
tas ao mes durante todo o 
curso. No Compañia de Ma, 
ria hai unha "cota de funda, 
ción" de 7 .500 pesetas ao 
mes e no masculino das Ca, 
lasanz, unha "aportación vo, 
luntária e mellara" de 3 .500 
pesetas ao mes. Non se acla, 
ra a que mellara se refire. • 
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Concentración contra a guena en FerTOI o Venres 5 de Outubro. 

Mulleres dos cinco continentes aproban unha declaración contra a guerra 

-Representantes de máis de corenta países 
reuníronse en Montreal 
no terceiro encontro da Marcha Mundial_ 
Mulleres de máis de corenta países reuníronse do dia 1 ao 6 de 
Outubro en Montreal, no terceiro encontro internacional da 
Marcha Mundial das Mulleres. Nas xornadas decidiuse conti
nuar coa iniciativa e aprobouse unha Declaración Mundial das 

·· Mulleres contra a Guerra que avogaba pola necesidade buscar 
solucións políticas negociadas e ir ás causas dos conflictos. 

A primeira xornada do encentro 
da Marcha Mcmdial das Mulle
res en Montreal estivo marcada 
pela necesidade de tomar unha 
posición conxunta diante da 
guerra. A decisión non se fixo 
esperar e contou coa aproba
c.ión de mulleres dos cinco con
tinentes. Do encentro saiu unha 
Declaración Mundial contra a 
guerra na que se afirma que 
ningun território pode estar se- · 
guro mentras haxa culturas hu
milladas e países explotados 
mentras se mentaban casos 
como os de Colómbia, Nova 
loirque, lrak ou Guatemala. 
Opúñanse ás mulleres á inter
vención armada norteamerica
na de xeito unánime porque, ao 
seu ver, está a significar a posi
ción hexemónica dos Estados 
Unidos no mundo. Demandaron 
solucións políticas negociadas 
e criticaron a declaración da 
ONU que, sen se atrever a defi
nir o conceito de terrorismo dei
xa a porta aberta a que, por 
exemplo, o movimento antiglo
balización sexa encadrado ne
sa categoria. O dia 5 de Outu
bro, as mulleres ali reunidas 
participaron dunha concentra
ción contra a guerra, moviliza
ción que tamén foi secundada 
en várias cidades galegas. 

O berro unánime foi mesmo 

secundado pela americana Ka
ren Johnson quen afirmou que 
despois do 11 de Setembro se 
estaba a producir nos Estados 
Unidos un medre do integrismo 
católico con ataques a clínicas 
que practican abortos ou mes
mo persecución aos participan
tes nas mobilizacións de Seat
tle. Tamén a paquistani Tahira 
Khan apontou no seu discurso 
no mesmo sentido ao talar de 
que neste momento estaban a 
actuar dous tipos de integris
mos, o taliban e o estadouni
dense e unha dobre moral le
vaba a que só agora se talase 
da situación das mulleres afga
nas. 

A representante da Coordena
dora Nacional Galega da Mar
cha, Begoña Caamaño sinala 
unha declaración desta orde 
"só é posíbel desde o feminis
mo, está clara a oposición á 
guerra e ao terrorismo de todo 
tipo e manifestouse que a elimi
nación só pode vir de eliminar 
as causas que o provocan. Na 
mente de todas estaba o recor
te de liberdades e direitos civis 
que se aviciña cun aumento da 
xenofóbia e do império do pen
samento único". 

A auséncia de mulleres árabes 
que tiñan confirmada a sua 

asisténcia puña tamén de rele
vo o especial momento no que 
se realizaba o encentro. Bego
ña Caamaño sinala asi a emoti
va despedida da paquistani 
Tahira Khan que adiantou a 
marcha porque non queria que 
as circunstáncias a abrigasen a 
ser unha refuxiada fóra do seu 
país. Tahira despediuse botan
do man dunha frase literária 
que modificou para dicer: "co
mo muller non teño un lugar se
guro, como muller quero un lu-

• gar seguro e que ese lugar se
xa o mundo". 

As mulleres analisaron asi
mesmo a posición que a Mar
cha Mundial debe tomar diante 
da globalización e dos movi
mentos antiglobalización. "É 
fundamental plantarlle cara ao 
neoliberalismo. Considerámo
nos parte do movimento anti
globalización. Ternos claro que 
o feminismo é unha proposta 
global e nese sentido a nosa 
preocupación é tamén que· ou
t ros colectivos o vexan asi. 
Queremos que as propostas 
das mulleres se plasmen nun 
modelo de sociedade alternati
vo", explica Begoña Caamaño. 
A Marcha Mundial participa no 
comité organizador do Foro 
Mundial en Portoalegre e cele
brará para o próximo ano unha 
reunión de mulleres en México 
cando se celebre o Foro Mun
dial de Financiamento para o 
Desenvolvemento Social e a 
Equidade coincidente coa con
feréncia que a ONU celebrará 
na cidade.+ 

Paco Vázquez 
continuará a empregar 
o topónimo deturpado 

O alcalde coruñés acolleuse 
á sua "política de defensa do 
bilingüismo" para continuar a 
empregar o topónimo oficial 
da cidade xunto coa sua for
ma deturpada, ainda que o 
Tribunal SuP,remo fallou na 
sua contra, obrigándoo a 
desbotar a forma deturpada 
e que o Superior avisouno 
de que se persiste na sua 
atitude multarao con 300,5 
euros. O alcalde coruñés 
afirma que os fallos xudiciais 
están recorridos diante do 
Tribunal Constitucional e di
xo que "o que existe é unha 
flagrante infracción cando se 
exclue unha das línguas ofi
ciais". • 

A Mesa demanda 
ao Coléxio de Avogados 
da Co111ña o uso 
do topónimo oficial 

A Mesa reclamou ao Colé
xio de Avogados da Coru
ña o cumprimento da lexis
lación e que empregue o 
topónimo oficial. Lembra a 
Mesa que os coléxios pro
fisionais están 
recoñecidos na 
Constitución e que son 
corporacións de direito pú
blico pola sua 
composición e por teren 
atribuidas ou delegadas 
funclóns públicas. "Esta 
natureza pública exixe un
ha especial senslbllldade 
cos dlreltos dos cldadáns 
e o máximo respelto ás 
normas democráticas. Re
sulta, pols, lnconcebíbel 
que o coléxio de avogados 
siga o triste exemplo (xa 
censurado polos trlbunals) 
doutras lnstHuclóns da cl
dade e pretenda substraer
se -pola vla dos feltos 
consumados- á 
vinculación positiva ao 
prlncfplo de legalldade e á 
plena submlslón ao orde
namento xurfdlco", Indica 
a Mesa.+ 

Educación non cobre 
o 25% das prazas 
das Equipas Específicas 
de Formación 

Das 32 Equipas Específicas 
de Formación, desde que se 
criaron en 1998, cito están 
sen cobrir, de modo que a 
falta de cobertura afecta ao 
25% das mesmas, denúncia 
a CIG-Ensino. Estas equipas 
serven para a atención do 
alunado con discapacidades 
sensoriais, motóricas, sobre
datación intelectual, transtor
nos xeneralizados do desen
volvimento e transtornos da 
conduta. O sindicato 
nacionalista denunciou que a 
Consellaria de Educación só 
cobreu todas as especialida
des no caso da preví ncia da 
Coruña e que a de Ourense 
é a máis desatendida.• 
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O Concello de Vigo inícia unha campaña 
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de educación viária con materiais didácticos que recollen exemplos da cidade 

Nunca cruces por lugares próximos a curvas 
Patricia e Bruno son dous rapaces de Vigo e os protagonistas dos 
materials didácticos cos que a Policia Local está a impartir aulas 
de educación vfária nos centros de ensino da cidade. O Concello 
de Vigo promove esta campaña que busca ensinar aos nenos a 
moverse polas ruas con segurldade e para iso elaborouse un ma
terial ilustrado con casos práticos tirados da própria cidade. É df
cer, Patricia e Bruno non poden tirar papeis no parque de Castrelos 
nen levar acompañante na bicicleta cando baixan pola Gran Via. 

A campaña inclue unidades di
dác1icas e cadernos de exercí
cios. A popular família Bolechase 
Patricia e Bruno -dous rapaces 
xa máis crecidos-, son os vigue
ses que van circular pola cidade 
aprendendo todas as normas ne
cesárias para garan1ir a sua se
guridade e a mellor convivéncia 
cos viciños. Poli é o axente da 
Policía Local que lle mostra cal é 
a forma máis acaida para se 
comportar nos distintos lugares 
de Vigo. Os debuxos dos perso
naxes, deseñados por Pepe Ca
rreiro, aparecen impresos sobre 
imaxes reais da cidade, para que 
os rapaces identifiquen os luga
res que tañen próximos. Amais, 
coa mesma idea estanse a ela
borar seis vídeos didácticos am-

bientados nas distintas zonas da 
cidade co fin de que cada centro 
de ensino proxecte o que foi gra
vado no seu entorno. 

Un cincuenta por cento dos co
léxios xa solici1aron participar da 
campaña que vai consistir en 
cursos de cinco xornadas de 
cincuenta minutos cada unha, 
en tres niveis educativos distin
tos. Co tempo e o afán de per
manéncia coa que nace o pro
xecto, espérase que cada rapaz 
asista na sua vida académica a 
tres cursos de educación viária. 
O responsábel deste departa
mento na Polícia Local de Vigo 
e encargado de poñer a andar a 
campaña, Francisco Xavier Acu
ña está a palpar "moito interese 

"Comprometo-me ante vós 
a exercer a dignidade. Ninguén 
poderá obrigar .. me a dobregar-me 
contra os intereses de Galiza e 
os galegos'' .. 

por parte dos nenas que res
ponden e cobren o caderno de 
exercícios na casa, feito que ta
mén é importante porque signifi
ca que o material chega tamén 
aos seus familiares". 

Un poli bon 

Sinala Acuña que el mesmo 
compraba, por exemplo, como 
determinados pasos de peóns 
se atravesan co semáforo en 
vermello. "Os nenas aprenden 
que iso non se pode facer nun
ca e mesmo son quen de corre
xir os maiores para que non o 
fagan", afirma, gabancioso de 
que, nesta ocasión, a sua sexa 
a imaxe do policia amábel, de 
"servizo público e non só para 
reprimir polo incumprimento das 
normas". Desde que comezou 
os nenos chámanlle Poli, coma 
o debuxo das unidades didácti
cas, e Carballo recoñece que, 
cando menos, comparte con el 
o parecido da grande estatura. 
Congratúlase de que iso pase 
porque contribue tamén a que 

os rapaces tomen con máis fa
miliaridade as licións. No futuro, 
a campaña completarase po
ñendo en funbionamento o Par
que do Castro para a avaliación 
na realidade dos contidos. "Vai- · 
se redeseñar :unha aula para re
cordar as nortnas de circulación 
e reconstruir a realidade nun en
torno seguro, :para que non que
de sé na teoria", engade. 

Para o concelleiro de Tráfico en 
Vigo, Xoaquín De Acosta, o ní
vel educativo "é fundamental 
para solucionar o problema de 
tráfico e para que se dé cumpri,
mento á normativa existente. A 
marxe do ponto de vista sancio
nador é necesária a concienti- -
zación da xente e coa campaña 
destinada aos nenas estamos, 
dunha ou OL!tra forma, trasla
dando tamén os coñecimentos a 
toda a família". De Acosta apon
ta que a campaña oriéntase asi
mesmo para conseguir que os 
nenos anden máis seguros pola 
cidade e participen das respon
sabilidades da vida colectiva.• 

O PRESIDENTE de todo 
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Lembrando 
ao actor 

Luís Bar Boo 
CELSO LóPEZ PAZOS 

Chegame a notícia do pasa, 
mento, aos 74 anos de idade, 
de Luís Bar Boo e segura, 
mente serán poucos os ·que 
saiban quen foi este actor vi, 
gués de apelido ben coñecido 
por ser irmán do arquitecto 
Xosé Bar Boo. 

Lémbrome que de rapaz, can, 
do me pasaba as tardes de ca, 
se todo o ano metido nas se, 
sión continuas que se proxec, 
taban no lexendário cine Ni, 
za de Vigo, só sabia de dous 
actores que tivesen nacido na 
miña cidade. 

Un era Carlos Muñoz, aquel 
xove que morria tiroteado po, 
los mouros asasinos que cer, 
caban a un grupo de valentes 
españois naquel fortin de 
"Los últimos de Filipinas". 
Ainda que anos máis tarde, 
cando me fixen maior souben 
que Muñoz tiña en real-idade 
nado en Santiago, pero eu 
sempre me neguei a recoñe, 
cer tal cousa, cando menos 
no meu imaxinario cinemato, 
grafico infantil. 

O outro era José Maria Seoa, 
ne, menos frecuentado por 
min nas salas de cine por ter 
sido a sua actividade pre, 
ferente a do teatro, onde era 
un consumado intérprete do 
Tenório. 

E precisamente foi por saber 
da sua condición de actor vi, 
gués, o que füm que de neno 
estabelecera con Bar Boo un, 
ha relación moi forte, case 
máxica e sempre íntima, co, 
mo cinéfilo precoz que via o 
mundo através das pantallas 
de cine. E digo moi forre. por · 
ter sido moitas as películas 
nas que me tr-opezaba coa sua 
vizosa e potente figura, aP,are, 
cendo unhas veces como figu, 
rante de forte pegada visual 
ou como secundário, ás veces 
silente e ás veces con frase, 
en multitude de filmes da mi, 
ña infáncia. 

Vímolo por última vez en O 
camiño das estrelas de Chano 
Piñeiro. Actor trashumante de 
percorrido internacional, -Luís 
Bar Boo interviu en arredor de 
500 filmes nos que puña a sua 
faciana e a sua hercúlea figura, 
para decorar e dar vida á ·pai, 
saxe humana na que se d(;\sen, 
volvían peplums e spag~etti , 
westerns, películas de garipters 
ou fitas de aventuras. 1 

Ao seu carón estiveron en 
máis de un plano Frandisco 
Rabal e Clint Eastwood, Vima 
Lisi ou Concha Velasco e itan, 
tos e tantos homes e mulleres 
anónimos, figurantes, extras e 
especialistas que, coma el, for, 
man parte da história oculta e 
descoñecida do cinema. Al, 
guns deles vellos e marcados 
coa patina do tempo do celu, 
loide antigo estiveron con Luis 
Bar Bao cando, hai alguns 
dias, o seu corpo recebeu terra 
no cemiterio de Tui.+ 
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Eguiguren lanza unha proposta sobre a consulta de autodeterminación e Elorza asiste á Conferéncia de Elkarri 

O PSOE bascocomeza a soltar amarras do PP 
*X.C. 

A ruptura no concello de Donosti do acordo entre PP e PSOE, a po
sición de Odón Elorza asistindo ao arranque da Conferéncia de Paz 
propiciada por Elkarri e a posíbef convocatória dun congreso extra
ordinário do PSE-PSOE, abren as portas a un cámbio de cenário na 
política basca, despois de dous anos de entente entre PP e PSOE. 

As eleicións ditaron un novo es
:;enário na política basca. A de
rrota das teses de Mayor Oreja, 
baseadas nun sorpasso que se 
demostrou imposíbel, e a esta
bilidade do governo de ·lbarretxe 
despois do pacto con EB-IU, es
tá propiciando novas mudanzas, 
desta volta nun PSE-PSOE que 
tiña no seu seo o xérmo.lo da 
discrepáncia encabezado por 
Odón Elorza, o alcalde donos
tiarra marxinado do primeiro pla
no poJas políticas de Nicolás 
Redondo e Rosa Díez. 

Esta semana, xusto coincidindo 
co comezo da Conferéncia de 
Paz de Elkarri, Odón Elorza rei
vindicou un "cámbio radical" na 
dirección política do PSE-EE, 
"facendo un discurso máis ilu
sionante encarnado en novas 
persoas, unha terceira vía base
ada no basquismo, para buscar 
solucións entre nacionalistas e 
non nacionalistas e a consecu
ción da paz en Euzkadi". 

Elorza sinalaba as eleicións na 
Galiza como un ponto de refle
xión , toda vez que considera 

que os socialistas galegas esta
rían, até certo ponto, na mesma 
vía que Maragall en Cataluña, 
unha posición que tamén pare
ce alentar Felipe González coas 
suas últimas dedaracións. "Te
rnos que alonxarnos de calquer 
posición inmobilista ao estilo PP 
-di Elorza-, que leva unha polí
tica que considero ráncia e de 
volta ao centralismo". 

Ainda que en minoría no partido, 
Elorza entende que "somos unha 
minoria crecente e a maioria, en 
troques, vai paseniñamente de
crecendo de maneira clara. Esta
mos nesa viaxe e irnos defender 
esas posicións até o final". 

Redondo pode ria d imitir 

O anúncio de Elorza foi reforza
do polo 'anúncio dunha ponén
cia, coordenada polo número 2 
do PSE, Jesus Eguiguren, que 
asegura que é un erro negar a 
existéncia dun conflito político 
no País· Basco, que afincaría as 
suas raíces no século XIX. O 
documento, realizado cara á 
vindeira Conferéncia Política do 

Redondo, á esquerda, lidera o grupo parlamentar pero vaise ter que enfrentar cun 
congreso extraordinário do partido. 

Partido, pode ser base para. un 
congreso extraordinário. Pula 
por modificar o Estatuto, "desde 
a legalidade", pero tamén se 
anúncia disposto a participar 
nun debate sobre autodetermi
nación se asi o plantea final
mente o Lendakari. 

Neste contexto de tomas de 
postura, Nicolás Redondo Te
rreros estuda demitir do seu car-

go para asi poder forzar un con
greso extraordinário. A posibili
dade foi negada por Redondo 
pero o debate se abriu na última 
executiva onde a posición de 
Elorza e o secretário xerla se 
enfrontaron e outro peso pesa
do do partido, Ramón Jáuregui, 
tomou unha tépeda posición a 
pral das ideas de Elorza. 

O PP, por boca do seu portavoz 

A declaración da oficina da Caixa na que operaba Garnacha responsabiliza á CNMV 

Facenda evitou investigar os saldos de Gescartera 
a pesar das clamorosas sospeitas de falsidade 
A barreira de argumentos coa 
que o Governo Aznar quer re
machar o Caso Gescartera co
ma unha estafa de seu, causa
da por un irresponsábel (Antó
nio Camacho) e polo protago
nismo casual na trama da irmá 
do ex-secretário de Estado de 
Facenda, vense abaixo a cada 
nova testemuña na Comisión do 
Congreso. A Caixa di que a 
CNMV non fixo nada por saber 
se os saldos dos estafadores 
estaban falseados, _como indica
ban ben de pistas. 

O inspector da CNMV David Vi
ves foi excluido da investiga
ción polo próprio ministério de 
Facenda e da participación do 
Exército, a Policia, a lgrexa e a 
Guardia Civil derívase, a pesar 
dos esforzos do PP por retrucar 
o contrário, que a axéncia de 
valores contaba con evidente 
protección oficial, como parece 
acreditar a mesma explosión 
de xénio do vice-presidente 
económico Rodrigo Rato de Fi
garedo ao ser sorprendido en 
contradicción. Das declaracións 
na Comisión tamén se deriva 
que o trato preferente da ON
CE con Gescartera estableceu
se coa intermediación do Esta
do. Por riba, as declaracións de 
Fernandez-Armesto e David Vi
ves, no sentido de que fixeran 
en Abril de 1999 unha proposta 
para intervir a sociedade que 
tora bloqueada, non tiveron ré
plica fidedigna. 

O Coronel da Guardia Civil, José Giménez-Reyna, negou que trasegase información sobre diñeiro negro a Gescartera, durante o seu 
paso pola Policia Xudicial. ,. 

Fracasada a versión da estafa 
elemental, o Governo central 
exerce o recurso da calificación 
inxuriante para todas aquelas opi
nións que dentro ou fóra da Comi
sión aludan á complicidade do 
partido da direita ou do executivo 
de Aznar co pufo de Camacho. 
Aznar ensaia unha volta atrás das 
responsabilidades políticas acai
da ao clima de guerra e censura 
da última quincena, nunha recu
peración da figura pre-democráti
ca da inmunidade crítica para os 

voluntários da política. O ministro 
de Facenda Cristóbal Montero fo
guea este derradeiro cartucho da 
Moncloa para safar a multiplica
ción das termitas coa ameaza do 
non vaia ser. O aceno val de pou
co: o diretor da oficina da Caixa 
de Barcelona coa que operaba 
Gescartera asegurou Mércores 
que a CNMV e as auditoras con
tratadas por Facenda nunca com
probaron se os saldos de que lles 
daba canta a axéncia de valores 
correspondían á realidade. Nin-

guén o organismo supervisor nen 
do ministério que ten responsabili
dade sobre investimentos solicita
ron información nengunha na vés
pera da intervención de Gescarte
ra en xuño pasado . . 

O responsábel da Caixa facilitou 
outra informacion que acrecenta 
a responsabilidade de Facenda 
na estafa: dende 1999, a oficina 
de investimentos que dirixia a ir
má de Giménez-Reyna, secretá
rio de Estado de Facenda, emiti-

basca, Leopoldo Barreda, non 
parece ser capaz de sair do dis
curso preeleitoral e falan do ru
xe ruxe no PSE co esquema an
terior:"eles saberán o que fan. 
Pero o máis importante é aca
bar con ET A". 

ETA recoñece 
o fracaso eleitoral 

Ainda que sen referirse en nen
g un momento á influéncia da 
sua actividade armada no pro
ceso eleitoral, os boletíns inter
nos de ET A recoñecen que des
pois das eleicións bascas "a es
querda abertzale ten que volver 
a traballar nas bases". A perda 
de influéncia no Parlamento, on
de os votos de Batasuna xa non 
son determinantes, son conside
rados un paso atrás, ainda que 
a análise non alcanza a estimar 
no tempo o cámbio de escená
rio mundial despois dos atenta
dos do 11 de Setembro. 

Na liña do que sucedeu coa 
formación de Patxi Zabaleta, 
Aralar, separada de Batasuna, 
a aformación AB (Abertzalean 
Batas una), de lparralde tamén 
ven de confirmar nunha asam
blea a sua separación de Bata
suna, unha decisión que deixa 
di vidida, por primeira vez en 
moitos anos, á esquerda abert
zale entre os diferentes herrial
des bascas.• 

ra cargos sen fondos contra o 
banco. O rebote de letras e de
pósitos t ivera volume abando 
para trascender, como se des
prende da alarma da própria ofi
cina bancária. 

Doutra parte, o coronel da Guar
dia Civil, José Giménez-Reyna 
negou na Comisión que tivese 
facilitado a Gescartera informa
ción negunha sobre trasego de 
diñeiro negro. Os deputados do 
PSOE Martinez Sanjuán e de 
EU Felipe Alcaráz sinalaron a 
coincidéncia de que o grande 
despegue de Gescartera aconte
cese mentres o coronel Gimé
nez-Reyna pasou pala Policía 
Xudicial, o seu irmán Enrique 
ocupaba o segundo cargo no mi
nisterio da Facenda e a sua irmá 
Pilar era a presidenta da socie
dade que levou a cabo a estafa. 

A Comisión tamén tirou á luz que 
o ex-vicepresidente da Comisíon 
nacional del Mercado de Valores, 
Luis Ramallo, recibira de António 
Camacho, titular de Gescartera 
na cadea, un total de once agasa
llos por valor de 1.119.000. No 
Congreso, Ramallo protestara por 
estas imputacións e sinalou que 
receera de Camacho só dous bol
si ñós e un relóxio. Na relación 
comprobada hai dous reloxios, 
duas billeteiras e outros agasal!os 
menores pala cantidade indicada 
que foran enviados ao domicício 
do ex-secretário de Estado e ami
go personal de Aznar. + 
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Compostela acolleu unha manife5tación pacifista o Martes 1 O de Outubro. A. PANARO 

Os EE UU bombardean Afganistán a longa distáncia pero temen o desembarco e~ Pakistán 

Deu comezo a 'guerra cirúrxica e sen imaxes' 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Os mísiles tomahawk e os bombardeiros de gran capacidade 
iniciaron a ofensiva estadounidense en território afgano. Se
gundo o Pentágono, xa finalizou a primeira fase da guerra "con
tra o terrorismo". Os EE UU xa aseguraron o domfnio do espá
cio aéreo. Proximamente, os marines desembarcarán nalgun 
pafs fronteirlzo. Está preparado o governo de Pakistán para 
manter a segurldade das tropas co país en plena convulsión? 

Esta vez non foi a CNN a estrela 
mediática que serviu en bandexa 
as primeiras imaxes da guerra 
en Afganistán . O famoso pano 
verde con pontiños de luz branca 
que se fixera famoso na Guerra 
do Golfo transmitiuno en directo 
para todo o mundo a canle Al-Ja
zi ra, radicada en Qatar. Pouco 
despois da confirmación dos pri
meiros bombardeos, na tarde do 
Domingo, 7 de Outubro, a ma
drugada de Kabul entraba en to
das as casas de Ocidente baixo 
tradución simultánea do árabe. 
Esta mesma televisión apontába
se outro éxito. O mesmísimo 
Osama Ben Laden, antagonista 
perfecto desta caza do "mal en 
estado puro", aparecia sobre o 
seu logotipo nunha intervención 
gravada, na que ameazaba cun
ha resposta armada e exixia o fi
nal da ameaza ocidental sobre 
Palestina e o próprio Afganistán. 

O feito de que sexa Al-Jazira a 
única canle que mantén un co-· 
rrespondente nos domínios do 
réxime talibán, xa espertou o 
rancor dos EE UU. Unha dele
gación da sua secretaria de De
fensa entrevistouse co mesmísi
mo emir de Qatar para lle de
mandar que esta televisión se 
absteña de "difundir unha men
saxe antinorteamericana" e di
funda os métodos que emprega 
para achegarse ao cuartel xeral 

de Al-Qaeda (a base), a organi
zación que controla Ben Laden. 

A intromisión do governo nortea
mericano no traballo deste mé
dio de comunicación non foi criti
cado por ninguén. Afeitas a que 

sexa a CNN quen monopolice o 
relato das guerras dos EE UU 
ao xeito dos seus governantes, 
os grandes médios ocidentais 
aceptan que neste caso sexa asi 
tamén, mais cunha novidade. 
Simplemente, o Exército non di
funde imaxes das operaeións, 
máis alá das fotos captadas via 
satélite e os despegues dos mí
siles e dos cazas. 

O presidente estadounidense, 
George Bush quere que este 
conflito sexa silencioso. Seguin
do a técnica da Guerra do Kóso
vo, os estadounidenses volven 

talar de danos colaterais dos 
bombardeos cando a realidade 
contradi a sua teoría da "guerra 
cirúrxica". Xornais e televisións 
talan procazmente da alta tecno
loxia da nova guerra, da eficácia 
dos foguetes intelixentes, da ine
xisténcia de riscos. Moitas ve
ces, as informacións militares 
parecen proceder directamente 
dos gabinetes de prensa da in
dústria armamentística. 

Mais ao segundo dia de guerra, 
xa se produciron as primeiras 
vítimas "inocentes". Catro mem
bros dunha delegación das Na-
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cións Unidas destacada en Ka
bul para desenterrar minas anti
persoais morreron ao ser alcan
zado o prédio no que se estabe
leceran. A escusa de Washing
ton foi que estaba demasiado 
perto dunha base de control dos 
dirixentes talibáns. 

Preparando a invasión 

O próprio Bush anunciou que 
está a piques dé rematar a "lim
peza do espácio aéreo" afgano, 
fase prévia á invasión terrestre. 
Mais ainda non existe un pro
grama publicado sobre o xeito 
no que a infanteria vai entrar en 
território talibán. 

O máis lóxico seria un desem~ . ... 
barco prévio en Pakistán, máxi
mo aliado dos norteamericanos 
na zona. O mantemento dunha 
base loxística neste país facilita-
ria as accións por terra, a utiliza
ción de carros blindados e un 
uso máis racional da superiori
dade aérea en forma de ata
ques e transportes mediante he- ,. 
licópteros. Este foi o modelo 
empregado no Golfo Pérsico, en 
1991, cando o pai do actuar pre
sidente ordenou a criación de 
várias bases en Arábia Saudita, 
con fronteira directa con Kuwait. 

Pero cabe outra posibilidade que 
parece máis achegada á estraté
xia do Estado Maior norteameri
cano. Se as informacións filtradas 
son certas, os EE UU, co consen
timento de Gran Bretaña, preten-
de iniciar o ataque terrestre con • 
paracaidistas e helicópteros con 
base na jlla de Diego García, no 
Océano Indico. Este sistema re
duciria moito o continxente arma- -
do e converteria a ofensiva nun-
ha guerra de comandos, insufi
ciente para dominar Kabul. 

Esta segunda opción só seria 
medianamente factíbel se al
gunha das repúblicas ex soviéti
cas do norte de Afganistán mos
trase o seu apoio e permitise a 
chegada de armamento pesado 
desde Europa Ocidental através 
de Rúsia. lsto é, polo momento, 
unha incógnita. 

Mais por que se teme un desem
barco en Pakistán? A situación 
do réxime do ditador Musharraf, 
apoiado firmemente palas demo
crácias ocidentais, parece feble. 
Unha gran parte da povoación 
do seu país está en contra dos 
ataques estadounidenses e son 
os grupos islámicos radicais os 
que mellor están aproveitando 
no seu interese estas contesta
cións. Ademais, as intervencións ,..,. 
de Ben Laden e os seus subordi
nados na canle Al-Jazira, tal e 
como temen os EE UU, infunde 
ánimo nesa parte do país pakis
tani máis fanatizada e propensa · 
ao yihad (guerra santa). 

Se Ben Laden converteu a ocu
pación dos lugares sagrados do 
islamismo en Arábia Saudita nun 
dos motores da· sua loita contra 
os norteamericanos, parece pro- • 
bábel que a construción de bases 
en Pakistán suporia ·meter este 
país nun bulleiro no que o gover
no de lslamabad teria moitas difi
culdades para manter a segurida
de dos centos de miles de solda
dos estadounidenses. Nas men
tes de todos os altos cargos mili
tares permanecen as imaxes de 
Ho-Chi-Minh ou Beirut, cando os • 
cuarteis de soldados eran peque
nas ínsuas nun território hostil no 
que cada home e cada acto 
constituia unha terríbel ameaza. • 
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Washington 
I I 1 

eomax1mo 
produtor 
de ántrax 
O início dos ataques norteameri
canos coincidiu no tempo coa 
alarma por unha posíbel epidé-

. mia de ántrax no estado de Flori
da. Hai poucos dias faleceu un 
traballador dun xornal sensacio
nalista de Miami. Nas últimas 
horas, detectouse unha infección 
do mesmo vírus nun dos ·seus 
compañeiros, finalmente tratado 
a tempo de lle salvar a vida. O 
FBI confirmou que non é casual 
este andazo e rapidamente falou 
dun ataque biolóxico, posibel
mente perpretado por un bolsei-

~ ro musulmán que prometera, lo
go de deixar o rotativo, unha 
gran sorpresa. Visto o cal, pare
ce que xa sabemos como de só
lidas poden ser as probas sobre 
a culpabilidade de Ben Laden 
nos atentados aos EE UU. 

O ántrax é un vírus moi perigo
so, praticamente inexistente na 
natureza pero cultivado artificial
mente pala sua enorme resis
téncia e o seu rápido e letal con
táxio. Os seus síntomas son va-

.. riadas pero a morte do paciente 
chega por unha afección cutá
nea e dificuldades respiratórias 
que acaban por impedir o fluxo 

· de osíxeno cara aos pulmóns. 

O próprio FBI tivo que recoñecer 
que as esporas atopadas en Flo
rida pertencen a unha variedade 
cu_ltivada polo governo no estado · 
de lowa nos anos 50. "Segura
mente, un comando terrorista 
conseguiu algunha mostra e 
atentou contra a povoación civil." 

En efecto, os EE UU son os 
maiores produtores de ántrax e 
outros vírus. Nas suas instala
cións secretas hai centos de cul
tivos de enfermidades mortais e 
outras armas químicas proscri
tas por todos os tratados inter
nacionais. A escusa oficial tala 
de que esta prática facilita a 
criación de antit?ióticos e permi
te actuar rapidamente no caso 
dun ataque externo. 

Mentres que todos os expertos 
talan de que é moi difícil prepa-

... rar un ataque biolóxico e que 
unha organización como Al-Qa
eda seria incapaz de armacenar 
a tecnoloxia necesária para pro
ducilo, as sociedades ocidentais 
xa padecen o denominado "es
trés do inimigo invisíbel". Nin
guén abre frascos onde repouse 
po, se alguén bota un pouco de 
desodorante en esprai no metro, 
a xente sae correndo e ademais 
das máscaras antigás, xa se es-

• gotaron no mercado uns filtros 
depuradores que eliminan da 
água até os elementos que lle 
botan para potabilizala. 

Esta psicose é utilizada con re
narteria polos governos nortea
mericanos e europeos. A ten
sión do conflito é maior se a 
ameaza está presente na vida 

• diária. Deste xeito, tal e como 
afirman os expertos, será máis 
fácil aceptar mortos, fracasos 
militares e imensos gastos a 
moitos quilómetros de distáncia 
dos seus países.+ 
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Os musulmáns séntense agredidos 
De nada lle valeu a Bush ir to
mar o té cos imáns muslimes 
de Nova York e repetir diaria
mente iso de "talibáns non, 
musulmáns si". Como denún
cian os médios alternativos 
dos EE ·UU, a presión mediáti
ca sobre os árabes está a ser 
feroz. Martes, ameazas, despi
dos no traballo, rexistros poli
ciais indiscriminados, deten
cións aleatórias. Incluso en 
Euskadi foi detido un actor kur
do (que gañou a Cuncha de 
Prata!!!) por levar a barba cum
prida e ter "cara de moro". 

Este feito motivou a fúria de 
moitos musulmáns, incluso da
queles máis moderados e nun
ca relacionados cos grupos inte
gristas. O descontento aumen
tou en canto Bush advertiu de 
que a ofensiva contra o terroris
mo non se vai circunscribir a Af
ganistán. "Somália, lrak, Irán, 
Sudán e incluso as Filipinas, 
Maláisia e lndonésia poden su
frir operacións de castigo", afir
maron diferentes xornais e tele
visións españolas. 

A capital paquistani, lslamabad, viviu a sua particular noite dos transisfonJ5 o Domingo 7. 

Xustamente en lndonésia, o 
país con máis muslimes do 
mundo, é hoxe centro de todas 
as protestas. En Xacarta xurdi
ron as primeiras protestas con
tra o anúncio de guerra por 
parte de Washington e fixéron
se famosas as imaxes de indo
nésios rezando, na noite do 11 
de Setembro, non se sabe se 
polas vítimas dos atentados 
nos EE UU ou pola ameaza 
que lles viña enriba. 

As manifestacións sucédense 
en África e Ásia. Moitas delas 
son silenciadas, noutros casos 
únense os pacifistas. As televi
sións espallan as imaxes nas 
que arden bandeiras nortea
mericanas. Os vendedores de 
símbolos estadounidenses es
tán de noraboa. S~xa para 
que as enarbolen ou para que 
lles prendan un misto, o caso 
é que non dan abasto na pro
dución de Taiwán. 

A paz non entra polo funil 

Denver, Washington, Ottawa, 
Sydney, Compostela ... Foron · 
estes cenários de manifesta
cións pacifistas nos últimos 
dias. Moitas delas están coor
dinadas polos movimentos an
ti mundial izació n; noutros ca
sos son sindicatos, partidos de 
esquerda ou organizacións hu
manitárias as que explican na 
rua as razóns para se opoñer 
á guerra. En case todas as 
protestas, o siléncio mediático 
foi total. 

A estratéxia dos médios pare
ce ser a de explicar que todo 
o mundo vai no mesmo rego e 
só alguns "gamberros" inter
nacionais se opoñen á coali
ción internacional "da liberda
de e a democrácia contra a 
barbárie", tal e como a definiu 
o secretário xeral do Partido 
Popular, Javier Arenas. Por 
exemplo, ocultouse a manten
ta que Cuba se opuxo oficial
mente diante das Nacións 
Unidas aos ataques estadou
nidenses por "favoreceren o 
terrorismo indiscriminado, tal 
e como se comprobou histori
camente", segundo o xornal 
oficial Granma. Venezuela ta
mén matizou o seu apoio a 

Bush. O presidente Hugo 
Chávez pediu maior investi
mento nos países pobres para 
que poidan desenvolverse e 
"conseguiren a suficiente au
toestima para que os seus ci
dadáns se sintan orgullosos 
de viviren neses países, sen 
necesidade de tomar vias tra
bucadas de encarar o futuro." 

Curiosamente, os norteameri
canos tamén fan forza no 
efecto da axuda humanitária 
para compensar os bombarde
os. Todas as organizacións 
non governamentais para o 
desenvolvimento criticaron 
que o lanzamento desde o aire 
é insuficiente e erróneo por
que a maioria da comida aca
ba perdida nos ermos ou ser
ve para os ranchos dos co
mandos talibáns. 

Ademais, Anistia Internacional 
(Al) denunciou que o governo 
español non fixo efectiva nen
gu nha axuda humanitária con 
destino a Afganistán, nen para 
os cidadáns do interior nen pa
ra os refuxiados. Al resaltou 
que países como Grécia xa 
gastaron 500.000 dólares men
tres que o gabinete Aznar só 
abriu partidas orzamentárias 
para o Exército. • 

A TVG e a Guerra 
CELSO X. LoPEz .. p AZOS 

Domingo sete de Outubro. Média noite. Desde as 
18.30 os Estados Unidos, Canadá e a OTAN ata, 
can a Ben Laden, nome dun cidadán particular, é 
decir dun señor que vive nun país que se chama 
Afganistán. Os Estados Unidos, Gran Bretaña e 
40 paises máis ... A forza de moitos contra a febleza 
de poucos A modemidade contra a Idade Média. 

A TVG fai un programa especial. O seu condutor 
introduce xenericamente os acontecementos re, 
petindo o que todos os demais meios do pl~eta 
lanzan ao mundo ao <litado das inf orrnacións que 
saen das axéncias de prensa norteamerican~s e 
dos paises en guerra. Axiña o presentador di con 
grande solernnidade: "vexamos o que se esta de, 
cindo en directo nestes momentos na CNN". Un, 
ha voz en off traduce simultaneamente ao galego 
o que se escoita en inglés. Remata a conexión. 

Entra o presentador e no medio dunha frase di:"( ... ) 
esta agresión dos Estados Unidos ... " Cousa dos nér, 
vios. Ao fin e ao cabo estase a falar dunha guerra. 

De novo o presentador: "volvamos aoque se está 
decindo en directo nestes momentos na CNN". 
Outra vez a tradución simultánea. A corresponsal 
da CNN en lsmalabad entrevista a un alto repre, 

sentante do govemo pakistaní: "esperamos que o 
ataque sexa breve .. . " afirma entre outras cousas. 

Xurde o presentador da TVG: "Parece que a 
Alianza do Norte non está traballando conxunta, 
mente con Estados Unidos e Gran Bretaña que 
estan dirixindo este ataque terrorista (sic) xunto 
co resto dos aliados para bla bla bla. ". 

Un poco máis adiante e con cara enigmática e 
preocupada o mesmo presentador conclue: "polo 
momento ainda se descoñece o paradoiro de Ben 
Laden" (a cursiva é miña) 

Insisten desde a TVG: "escoiternos agora o que se 
está decindo en directo nestes momentos na BBC". 
Pínchase o sinal da emisora británica e cando des, 
de Londres pregúntanlle á corresponsal sobre o am, 
biente que se vive nas ruas de Ismalabad.. . !cata, 
plum!, cortan e volta aos estudos en Compostela. 

"E ata aquí -di o presentador- este esforzo infor, 
mativo que a Televisión de Galicia ten realizado 
para mantelos informados sobre o ataque a Afga, 
nistán. Boas noites". 

Música final e títulos de peche. • 
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Cronoloxia do 
sufrimento afgano 
Velaqui un repaso ás datas 
máis importantes da recente 
história de Afganistán. Moitos 
destes dados difundiunos o 
estudoso polaco K. S . Karol 
nestes dias. 

1973. Cae a monarquia de 
Zahir Shah, caracterizada pa
la corrupción. O príncipe 
Daud proclama a república . 

1978. O Partido Democráti
co do Povo Afgano toma o 
poder. De clara tendéncia filo
soviética, reinícia a amizade 
coa URSS, que apoiara, con 
fundos e enxeñeiros, a cons
trución do aeroporto de Kabul 
e a obra do Túnel de Salang, 
infraestrutura viária cara ao 
Norte. O presidente Moha
med Taraki infcia a reforma 
agrária, a alfabetización uni
versal , incluso das mulleres. 

1979. Taraki é deposto por 
un golpe de Estado do seu 
primeiro ministro Hazfizulá 
Amin. Ainda que en princípio 
a URSS acepta o golpe, en 
Decembro envia un continxen
te de tropas que toma o poder 
e impón o governo de Babrak 
Karma!. Comeza a guerra 
contra a minoria islamista. 

1982. A CIA, Pakistán e Ará
b ia Saudita deciden intervir 
secretamente na guerra, 
apoiando os muiaidins (loita
dores pola liberdade). Osama 
Ben Laden toma o control das 
finanzas desta facción. Co
meza a estenderse o cultivo 
de ópio nas zonas ocupadas 
polos islamistas. 

1988. Mikhail Gorbachov 
acorda co novo presidente af
gano Mohamed Naibulá a re
tirada dos soviéticos. O seu 
exército perdeu 14.000 ho
mes. A guerra produciu 6 mi
llóns de refuxiados, despra
zados a Pakistán e Irán. 

1992. O governo laico de 
Naibulá debilitase diante da 
fortaleza dos islamistas. A 
Rúsia de Eltsin négase a ven
derlle combustrbel. Os EE UU 
desenténdense. Cae o presi
dente e comeza a guerra civil 
entre talibáns, da étnia pastu, 
e diferentes grupos de mino
rias distintas, comandados 
polo xeneral Ahmed Massud. 

1996. Os talibáns conquis
tan Kabul. Pakistán, EAU e 
Arábia Saudita recoñecen o 
novo governo. Aforcan publi
camente a Naibulá. 

1998. Tras os atentados ás 
embaixadas estadounidenses 
en Tanzánia e Kénia, os EE 
UU exixen dos talibáns a en
trega de Ben Laden. Conta
do, non rachan as relacións 
con Kabul. 

2001. Maío: Os EE UU pré
mian con vários millóns de 
dólares "o bon traballo talibán 
contra o tránsito de heroína". 

8 de Setembro: Massud é 
asasinado nun atentado suici
·da por activistas non identifi
cados que conseguiran unha 
entrevista co líder militar baixo 
a identidade de xornalistas. + 
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Votacións secretas 
dimanadas 
de libres decisións 
Toda Galiza vive imersa na 
campaña eleitoral. Uns con 
máis ilusión ou interese e ou
tros coa desídia habitual, ainda 
que cando chega o dia se apre
suraran a coller os sobres das 
votacións qu_e atopan nos bu
zóns e deixan enriba da mesilla 
de noite. Nestos días ouvimos 
a alguns líderes políticos, máis 
concretamente a candidatos a 
presidir a Xunta, animando os 
militantes e simpatizantes da 
sua formación política a levar á 
xente a votar os coléxios eleito
rais. Lago tan ignorantes so
mos os galegas? 

Lémbrome que nas pasadas 
municipais, que as \Civin moi di
rectamente , algunhas forma
cións políticas acarrexaban os 
viciños nos seus carros particu
lares, furgonetas ou nos próprios 
autobuses para que votasen po
la sua opción política. Até os en
fermos sacaban das suas casas 
ou dos hospitais para poder vo
tar ese dia, loxicamente co seu 
beneplácito, claro está. Os xubi
lados atemo-
rizábanse con 
que todo tiña 
que segu ir 
igual pois xo
g áb ase coa 
garantia das 
suas míseras 
e irrisór ias 
pensións. Aos 
máis novas 
prometiaselle 
un posto de 
t raballo no 

O medo entra no 
corpo o'e moita 
xente que non 
se deca1a que o 
voto é secreto. 

Concello. Ainda que fose de ma
neira temporal através de con
tratos basura de prestación de 
servícios, que nalguns casos la
go ainda eles tiñan que pagar a 
seguridade social. 

Nun país con tanta tradición de
mocrática coma o naso xa non 
deberían acontecer estas cau
sas, pero algun líder político en 
vez de concienciar, educar e in
formar a xente quérenos tratar 
como meros pailáns que pode
mos manter a nosa opinión libre
mente pero que á hora de votar 
ternos que estar presionados 
baixo a atenta mirada dos chivos 
expiatórios, apoderados ou inter
ventores da formación política 
governante nese momento. O 
medo entra no carpo de malta 
xente que non se decata que o 
voto é secreto. A decisión de vo
tar polo partido político depende 
da sua própria liberdade. Nada 
de sobres marcados ou transpa
rentes así que menos acarrexar 
xente aos coléxios eleitorais e 
máis campañas de información 
e seriedade política.• 

XosÉ MANuEL PENA 
(RIVEIRA) 

A guerra 
desde os EE UU 
Aquel once de Setembro, era un 
dia normal. Erguinme, aseeime 
e collin o tren para o traballo ca
ra Times Square. A verdade é 
que pala mañá os trens van a 
tope, non queda nen un oca pa
ra respirar. Achegeime como 
puiden até unha recanto, saquei 
do meu peto un dos libros que 
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mercara na Galiza en vaca
cións, A incerteza dos paraísos, 
de Ramon Caride Ogando , e 
dispúxenme a saborealo. 

Cando chego a Times Square, 
olla con certa surpresa grupos 
de xente que talan entre eles, 
como se estivesen confabulan
do. Camiño cara a rua 44 coa 6ª 
Avenida, e volto ollar máis xente 
que en fila miran dentro das ten
das e bares o televisor. 

Buscando unha explicacion a 
este fenómeno, pensei que esta
rian atentos aos resultados elei
torais das primárias para esco
llar alcalde de New York. Cando 
entro no hotel lroquois, e antes 
de empezar o meu turno, olla o 
televisor e non saio do meu 
asombro. Unha das Torres Xe
melgas estaba a arder. Un avion 
batera contra ela. Nese intre olla 
como un segundo avión se es
naquiza contra a segunda torre. 
Foi entón cuando comprendin, 
que o meco andaba ceiba. Aqui
lo era un atentado, non habia a 
menor dúvida. Foi daquela can
do me lembrei das torres de Ba
bel. As duas ardian e o fume ta
paba toda a visión. De súpeto, 
cando ninguén o esperaba, as 
torres foron caindo verticalmen
te, como se toda a forza do fe
rro, se convertese en cinza. A 

• xente dentro e tora nas ruas co
rrían dun lado para outro, histéri
cas, berraban e choraban. Antes 
de que as torres cairan, puden 
ollar como a xente se tiraba des
de o cúmio das torres, piso 80, 
70, 100. Caian como monecos 
de trapo, estrelábanse no chan e 
despedazábanse. 

Abraiado por tanta destrución, 
finqueime contra a parede do 
salón que o hotel ten adicado ao 
que fara famoso actor James 
Deam, por residir no hotel, na
mentras rodaba a famosa peli
cula Rebelde sen causa. Conti
nuei fincado á parede, e sentin 
pena, pena de min e do mundo. 
Desde ese intre no televisor, 
non ternos outro pan que non 
sexa empurrar o povo contra os 
musulmáns. Comenzou unha 
caza de bruxas. 

Parecian nazis buscando xu
deus. Nas escalas, os nenas mu
sulmán s son ameazados ou 
agredidos polos seus compañei
ros. Nas ruas os adultos tan o 
mesmo. Chegado a este ponto 

de descontrol, o governo despois 
de criar este ambiente pediu cal
ma. O governo norteamericano, 
sabia que isto tiña que pasar. Ul
timamente estábanse pasando. 
A complicidade con Israel, nas 
masacres palestinianas. Os 
bombardeos indiscriminados 
contra o Iraq, e outras moitas fal
catruadas por baixo da mesa, ti- . 
ñan que terminar nisto. Era unha 
bomba de tempo que tiña que 
explotar. Nunca foi tan certo o re
frán "Sementa ventas e recolle
rás tempestades. "A isto condu
ciunos a ignoráncia das clases 
politicas, e a impunidade da for
za do poder, neste gran de teatro 
do mundo. A todo isto lévanos o 
modo eficaz, ca que o governo 
manexa os meios de informa
ción-desinformación. O cidadán 
estadounidense é moi infantil e 
comunga con rodas de muiño, fai 
todo aquilo que o governo di, 
pensando que é o mellar para 
eles. O govemo conta coa com
plicidade de toda prensa escrita 
e talada, canta coa complicidade 
dos congresistas e, o piar de to
do, coa complicidade da Europa 
unida? que cópia tanto os ameri
canos, que se deita todos os dias 
soñando con acordar cada dia 
parecéndose mais a lanquilán
dia. Europa, podía ser a balanza 
que frease un 
pouco o poder 
desbocado 
deste país, 
pero non é 
asi, e fanse 
cómplices 
contra o terro
rismo, co seu 
terrorismo de 
estado. 

Agora as ruas 
de New York 
están decora
das de fotos, 
de velas e de 
flores. Os chi-

Cando un país 
pensaqueé 
dono da razón, e 
que só el pode 
gardara 
seguridade 
mundial, algo 
falla. 

nases fano seu Agosto, vendan
do bandeiriñas nas ruas e outros 
símbolos americanos. En todas 
as casas ondea a bandeira ame
ricana en apoio ao governo. Posi
belmente a nasa casa sexa unha 
das poucas que non se teña su
mado a este acto bélico. Tamén 
é posíbel que en calquer momen
to calquer viciño me pergunte se 
non estou con eles. Como farei 
para faéerlle entender que está 
equivocado. Dame medo, tanto 
poder e tanta ignoráncia. Porque 
cando un país pensa que é dono 
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da razón, e que só el pode gardar 
a seguridade mundial, algo falla. 
O problema está en non entender 
a Deus, pois eles tamén matan 
no nome do seu Deus. • 

FRANCISCO ÁL V AREZ KOKI 
(NEWYORK) 

A ONU debe ser 
o foro da Paz 
Quen estea pola Paz e a Xustiza 
ten que condear rotundamente o 
feíto terrorista do 11 de Setem
bro nos· Estados Unidos de Nor
teámerica, mais isto non me leva 
a pechar os meus ollos, nen o 
meu pensamento, nen o meu ra
zoamento, máis ben, debo ter 
esta bagaxe moi desperta ... 

Eu comprencto a carraxe do po
vo desa nación ante un aldraxe 
tan bestial e inhumana. Mais coi- 3 

do que alimentalo e impulsalo 
polos meios de comunicación e 
polas proclamas do seu Presi
dente, non é o camiño máis doa
do para resolver ista salvaxe 
agresión, coa xustiza que debe 
prevalecer nun pavo civilizado, 
senón que máis ben o prepara 
para aceitar accións de vingan
za, que poden vir acompañadas 
de intereses estratéxicos, que o 
Presidente desa nación, cos 
imensos poderes que lle entre
gou o Congreso, ordee ás suas 
poderosas Forzas Armadas. lsto 
pode levamos a unha traxédia 
de imprevisíbeis consecuéncias, 
na que a perda de vidas huma
nas sexa moitísimo maior que as 
da traxédia de New York e que 
os estragos materiais podían 
afectar a millóns de persoas que 
quedarían sen fogar e alimentos. 

O lóxico seria buscar a solución 
no seo das Nacións Unidas, que 
para iso foron criadas, para bus
car a Paz e solucionar os confli
tos que poidan ameazala e ali 
están todas as nacións do mun
do que sofren ou poden sofrer o 
trallazo do terrorismo e as con
secuéncias dunha acción unila
teral emprendida por un país 
poderoso cheo de carraxe e feri
do no seu orgullo ·por un ha ac
ción terrorista contra a sua cida
de máis emblemática, New York 
e contra o símbolo do seu poder 
militar, o Pentágono. Alí podera
se discutir e tomar acordos para 
erradicar a chaga do terrorismo, 

~~~ 
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Sentiria 
vergoña Fraga 
algunha vez na 
sua vida? Enigma 
por ti n aclarado no 
fragor da campaña 1 

1 polo próprio 
Presidente 
interino: "Noxo e 

, vergoña sentin 
cando a oposición 
quixo negar o 
voto aos galegos 
emigrados!" 

Para que non se 
extraviase nen un 
só voto, en 1966, 
o teniente Fraga 
levaba as turnas 
atrás do votantes. 
No heroico 
referendo votara o 
120º/Ó do censo. 

Por certo: e 
como ·terá as 
carnes Fraga? 

A Piqué vaille dar 
un mal como non 
participe tropa 
española na 
operación de . 
castigo. Como os 
talibán son poucos 
e mal arrnados, 
sobra munición. 
As tropas aliadas 
poderian disparar 
por sorteo. 

Sobre as casas 
afganas de 
pal labarro, as 
bombas 
perforantes con 
cabeza de uránio 
de última xeración 
son un estrago, un 
luxo. Un aldraxe. 



Hai situacións 
de governo que 
non lle producen a 
máis mínima 
inquedanza a Paco 
Vázquez. Por 
exemplo, aquela 
na que Nelson 
Matta Ballesteros 
levaba o yorkshire 
a mexar a diário 
onde os salgueiros 
do Orzán. Levade 
canta de como 
mexa un can, 
tillos. 
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mais iso si, de todo terrorismo, 
tanto o feíto por organizacións, · 
coma o que se fai por nacións 
poderosas ou apoiadas por elas 
a nacións ou pavos febles. 

A que ven iste aliñamento sen 
reservas coas accións que orde
ne o Presidente de USA? Entre 
os governos que abandeiran es
ta postura está o de España, on
de o seu Presidente Aznar, con 
xesto fusco, non ten nengunha 
dúvida: apoio 
as acción dos 
EE UU con to-
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vinos que nos alimentamos coa 
contemplación de Deus· e criatu
ras semellantes, que ternos un 
pasado e un porvir e que a uni
versidade non é un fin, xa que 
non é a que nos pon diante a 
nómina de cada mes que irnos 
asinar para ter un peso no peto. 
O que vostede debe disfrutar 
cos milleiros de universitários 
que cada ano rematan debe ser 
inversamente proporcional á 
sombria incertidume daqueles, 
ou é que vostede é tan remata
damente imbécil que non se dá 
canta de que case todos os li
cenciados, apenas pagado o tí
tulo xa estamos nas listas do 
paro? De que tipo é a sua ce
gueira, señor 
Currás , para 
non ver can-

das as conse
cuéncias. Ou
tros máis co
medidos, po
ñen algunhas 
reservas, mes
mo Franza. 

Por que se es
q u e ce n das 
Nacións Uni
das? Coido 
que despois 
dos moitos fra
casos desta 
organización, 
debidos en pri
mei ro lugar á 

Porque se 
esquecen das 
Nació ns 
Unidas? 
Despoisdos 
moHos fracasos 
desta 

O que para algúns é roza¡r a perfección, 
para moitos o-utros resulta grotesco 

tas das perso
as licenciadas 
da Galiza in
gresaron na 
diáspora gale
ga á procura 
dunhas dig
nas condi
cións de tra
ballo que aqui 
case non hai? 

Extraña a 
grandeza dunha 
nación que 
ocupa os postas 
laborais máis 

O Governo 
portugués intervén 
contra a 
desertización do 
interior do país. 
Haberá exencións 
fiscais e axudas 
para evitar as 
aldeas pantasma. 
Lembrando a 
Castelao, na Raia 
vai ter canta 
censarse cos 
galegas de alá.+ 

organización é o 
momento 
preciso de 
fortalece la. 

rismo, mais analisando, ao mes
mo tempo, as posíbeis causas 
do seu desenvolvimento, para 
que xamais se podan reproducir. 

mos de volta, as suas verbas re
sultan unha chea de noxentas 
mentiras pelas que merecería 
unha somanta de paus: "o futuro 
e a grandeza dunha nación de
pende da formación da sua xu
ventude", "nos últimos anos pa
saron pelas universidades ga
legas un tércio de mozos e mo
zas do naso país en idade uni
versitária ... altísima porcentaxe", 
ben, encha vostede a boca con 
esa fartura de datos, bique o cu 
das estatísticas suculentas e se
rá como aquela nena Alícia 
atrás dun coello polos corre
dores da Xunta, coidado co ca
xato do vello. 

ruíns con 

Sen medo. Mans á obra pela 
Paz, a Xustiza e a Liberdade. + 

persoas 
altamente 
cuaJtficadas. sumisión do 

Consello de GoNZALO GóMEZ CARIDAD 
Abofé que é 
extraña a 
grandeza dun-Seguridade aos intereses e dita

dos dos EE UU, é o momento 
preciso de fortalecelas, para que 
poidan cumprir o seu obxectivo, 
que non é outro que o de con
servar a Paz. Devolvámolles ás 
Nacións Unidas o seu papel de 
conservadora da Paz e convirtá
mola no grande foro para facer 
unha análise fonda dos graves 
momentos que atravesa o mun
do e que saian do seu seo os 
acordos que servan para com
bater e extirpar a chaga do terro-

As irrealidades 
de Celso Currás 

h a nación na 
que os postas 
máis ruíns do mundo laboral son 
ocupados por persoas altamente 
cualificadas, para outras cousas, 
claro; explíquemo señor Currás, 
e se quere eu ensinareille alegre
mente como se colle a bandexa 
e se fan cafés (e iso que a carrei
ra de História non tiña asignatu
ras optativas de hostelaria).+ 

A mentira e a fábula deben for
mar parte íntima do ritual que 
cada ano dá lugar ao início do 
curso académico universitário; 
unha personaxe de releváncia 
política le un texto que non es
cre be u cheo de boas inten
cións ... Pero para os que esta-

Se para vostede a función social 
da universidade é a formación 
da xuventude lémbrolle que os 
xoves non somos entes semidi- MAxr RE1 

1°.- NÓS-Unidade Popular nasce coma ~ontade de apresentar batalha em favor dos direitos 
nacionais da Galíza e das suas dasses populares em todos os ámbitos de confronta<_som 
possíveis no seío da sociedade galega. Também batalharemos pola internacionalíza13om da 
existencia galega, e pola redamaczom dos dlreitos que como na<_;om sem Estado lhe reconhece 
o direíto internacional. 

A concorrencia eleitoral será um dos diversos espa<;os de luita e socializa~om da proposta 
soberanlsta e socialista representada por NÓS-Unidade Popular_ 

2 ° .- Por conseqü~ncia do anterior, e ante a corwocatória de eleic;;ons ao Parlamento Autónomo 
Galego, aAssemblela Nacional Constituinte resolveu nom conc:orrer nas mesmas por 
impossibilidade material, derivada da f~1ta de tempo entre a constituis;om de NÓS
Unidade Popular e a próprla celebra!fom de elei~ons. 

Dado que queremos tomarve'rdadeiramente a sério a nossa participa<som eleitoral, evitando o 
puro testemunhalismo que historicamente caracterizou a oferta independentista nesse 
campo, nom participamos de mane.ira precipitada numha contenda que afrontamos em pleno 
processo de constitui.¡;om e assentamento orgánico, sern sequer termos dado a conhecer 
suficientemente a sociedade galega a existencia da nova organiza<;¡om unitárla da esquerda 
independentista galega. 

Dedicaremos, portanto, os próximos meses ao labor de consolidac;om organizativa primeiro, 
e a expansom social depols, da nossa alternativa política. Deixamos constáncla. porém, da 
nossa firme vontade para concorrer no futuro a quan.tas convocatórias eleitorais acharmos 
convenientes, com. o objectlvo de que, a meio prazo, a oferta independentista galega atinja a 
suaaut~ntica dlmensom social, como quarta forcsa política no país. 

Aclarado o referente a nossa nom participa13om nas lmediatas eleic;ons ao Parlamento 
Autónomo, Nós-Unídade Popular manífesta: 

1 ° ."" O seu mals enérgico rechac;o a permanencia no poder autonómico das for~as espanholas 
secularmente opressoras e na actualidade especialmente nocivas para o desenvolvimento 
econ6mico, social e cultural da nar;om galega. Combateremos, portanto, com toda a nossa 
for<;¡a, a persistente prese~a espanhola no nosso país, concretizada politicamente através dos 
seus yozeiros. Partido Popular e .PSOE. 

2°.- O primeiro deles representa o espanholismo cru e nu lan~ado a definitiva conquista dos 
terrlt6rios ocupados polo seu Estado, med,iante o recorte continuado dos direltos 
democráticos e a.criminalizac;om dos nacionalismos defensivos como o galego, todo dentro de 
um quadro de ofensiva capitalista contra os direitos sociais das dasses populares que em 
nac;ons dependentes como a galega se fa¡ sentir de maneira especiamente aguda. Na Gal iza, o 
PP controla a grande maiorla dos centros de poder, mantendo paralísada no atraso e na falta de 
espectativas a sociedade galega. 

3°.-Quanto ao PSOE, e para além do seu papel durante os lo11gos anos que geriu o poder do 
Estado, joga na Gal iza um papel tam espanhollzador como o do PP. profundamente refraccárlo 
a qualquer perspectiva de mudan'? no sentido construtlvo para a soberanla nacional galega, 
legitimador das políticas sodais do neoliberallsmo aplicadas prlmelro polo seu governo no 
Estado espanhol e actual mente continuadas e aprofundadas polo governo do Partido Popular. 

4° .-A terceira forc;;a significativa que concorre as eleíc;;ons de Outubro é o BNG; é, allás, a única 
organizac;om galega das trl!s. Colocando a frente o nosso radical rejeltamento a presen<;a 
espanhola em postos de poder na nossa socledade, queremos delxar bem claro que isso nom 
implica qualquer classe de apoio. explícito nem implícito, para umha for?, o BNG, 
representativa de um galeguismo autonomista e acomplexaclo ante a Id ia d umha 
Gal Iza soberana. Longe de promovermos qualquer dlto "voto útil", criticamos firmemente a 
daudicai;om do BNG e a sua integra~om no sistema sustentado na Constltul~om espanhola, 
que já assumlu formal e definitivamente. Simultaneamente, a progresslva renúncla a 
autodetermlna'iom nacional como guia principal da sua actua<;om política vem caracterizando 
claramente a deriva desta organizasom. O papel vergonhoso jogado polos governos 
munícipais do BNG nas grandes cidades nos dous últimos anos representa s6 um antedpo do 
quevlráa ¡ogar um governo auton6mlco da mesma natureza. 

5°.- NÓS-Unidade Popular está firmemente convencida de que chegou o momento de 
clarificar a direc<;om do BNG que deita mal as suas contas se achaque tem garantidos os votos 
da base social do independentismo, para continuar a desenvolver umha política declarada e 
factualmente anti-independentista. O único voto útil para o povo trabalhador galego 
será no futuro imediato o da alternativa independentista representada na 
actualidade por NÓS-Unidade Popular, que única e exclusivamente polas razons 
expostas nom apresenta listas as elei~ons convocadas pat"a Outubro de 2001. 

Nós-Unidade Popular trabalhará, portanto, para construir umha verdadeira alternativa, 
independentista e de esquerdas, as organiza<i;ons comodamente instaladas no Injusto sistema 

actual. ' 
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A NOSA TERRA 

·G·uieiro··. 
CULTURAL 

O grupo Chévere estrea o Mércores 17 de Outubro na Nasa O Navegante. 

As salas alternativas de Compostela 
en perigo de extinción 
Nos últimos dous anos non receberon unha peseta 
da concellaria de Cultura 
~ P.B. 
Programan o 40% da oferta escénica de Santiago pero nos dous úl .. 
timo ano non receberon unha oa peseta da concellaria de Cultu .. 
ra do Concello. Son as tres alas alternativas que, mália funciona .. 
ren como r ferente no panorama cultural da cid.acle, corren o peri .. 
go de de aparecer por falta de vontade institucional. A máis vetera, 
na, a NASA, ven de enviar un informe ao Governo municipal 
no que olicita que e tome en consideración a sua importáncia. 

Durante a última década, as sa .. 
las alternativas convertéronse 
en dinamizadoras importantes 
da oferta cultural de Santiago, 
até o ponto de seren hoxendia 

un dos elementos máis salientá .. 
beis e singulares da escena da 
cidade. En 1992 botou andar a 
Nasa, vencellada a compañia 
de teatro Chévere, en 1994 Ma .. 

terile impulsaba a Galán e o ano 
pasado a compañia Cachirulo 
inauguraba un novo espácio, a 
Sant,Iago. 

As tres oferecen unha variada 
programación de calidade que 
abrague ademais do teatro es, 
pectáculos de música, danza, tí
teres, performance e exposi .. 
cións. Ademais, sen entrar a 
considerar a Mostra de Teatro 
Universitário da USC e a Feira 
de Teatro do IGAEM, organizan 

todos os festi vais que se celebran 
na cidade: A Alternativa, o Fes
tival Internacional de Títeres e 
En Pé de Pedra. 

Pero a sua consolidación, se
gundo explican os responsábeis 
da NASA, non significa que a 
actividade sexa rendábel. Su
man o 40% da oferta escénica 
pero só dispoñen do 10% das 
localidades e apenas receben. o 
5% das aportacións aos teatros 
públicos da cidade. O público 

.........................••.......•.....•......•......•.•.••••..•••...........••••••••••.•...............•••••••................•......•....• . . 
Corenta espectadores dentro dunha barriga no novo 
espectáculo de Chévere 
O Mércores 17 de Outubro, 
Chévere, estreará na NASA, O 
Navegante, q.n espectáculo co 
que cautivar a todos os públicos. 
Propoñen ao espectador entrar 
nunha barriga, é dicer nunha 
cúpula semi-esférica de lona, 
para asistir a formación dun ser 
humano como se fose unha via
xe intergaláctica cara o deseo .. 
ñecido, á procura da vida. 

"Ten un compoñente experi
mental en canto a relación entre 
o espectador e o espectáculo. O 
público, cuarenta persoas, entra 
na cúpula, pode tocar aos acto
res. Isa exíxelle cambiar as nor-

mas de comunicación, ten que 
deixarse surprender", explica Xe .. 
sus Ron, membro de Chévere. A 
función remata no parto, e a via
xe do embrión humano, que ten 
forma de cosmonauta, vai permi
tir reflexionar sobre todas aque .. 
las situacións que poden alterar 
a sua traxectória vital ( transfor
macións físicas, accidentes, ma .. 
nipulacións xenéticas ... ). "A pe .. 
za --engade Xesus Ron- sitúanos 
nun mundo de ciéncia ficción 
anacrónico e formula interro .. 
gantes sobre o futuro". 

O ponto de arranque é un rela
to inédito da escritora e ilus .. 

tradora Cristina F, titulado "O 
Navegante", no que utiliza as 
fases evolutivas dun embarazo 
para estruturar unha narración 
de viaxes como se fosen os 
fragmentos dun cademo de bi
tácora. Ademais de dar a coñe .. 
cer este texto, a compañia 
quer axudar a divulgar, neste 
caso, o quefacer da formación 
Kozmic Muffin, responsábel da 
música. 

Parte do espectáculo séguese por 
audiriculares e coa entrada rega .. 
lan un CD-Rom. Só entran en 
cena dous actores, pero trátas~ 
dunha produción arriscada. "E 

un traballo ambicioso. As sub
vencións ao teatro están conxe .. 
ladas desde o 1995, as compañías 
perderon o 25% do seu poder ad .. 
quisitivo, pero nós queremos de .. 
monstrar que is to existe", co
menta Xron. A cúpula amnióti
ca abre tamén novas vías de fi .. 
nanciamento ao ser un cenário 
que permite amosar o novo es .. 
pectáculo en escalas, museus e 
incluso áreas comerciais. "A uti
lización de texto pregravado ta .. 
mén nós vai permitir apresentar 
o 85% espectáculo en versión 
orixinal noutros paises. Xa o te .. 
mos gravado en catalán, castelán 
e inglés", comenta. • 

··························•···················································•·····························•································• 
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da NASA, por exemplo, me
drou hun 2 7% nos dous últi
mos anos, pero as salas teñen 
aforos pequenos e os ingresos 
de taquilla son moi reducidos 

O financiamento procede fun
damentalmente do IGAEM, e 
tamén dispoñen dalgunha 
aportación do Ministério de 
Cultura, através do INAEM, de 
algun departamento do Conce
llo de Santiago e do Consello 
da Cultura Galega, unhas can, 
tidades que no caso da Nasa na 
tempada 2000-2001 supuxeron 
un 22 % do orzamento frente a 
un 70% de recurso§ próprios e 
un 8% de déficit. Por iso, se
gundo explican os seus respon
sábeis, a reducida dotación das 
aportacións públicas, a convo
catória anual e a incertidume 
de que as axudas se concedan 
ou non, non permite ás salas 
definir proxectos de futuro es
tábeis. 

Terceira cidade do Estado 

Santiago e despois dé Madrid e 
Barcelona, con sete salas cada 
unha, a cidade española con 
maior preséncia de salas alterna
tivas. En Barcelona, por exem
plo, a principal fonte de finan
ciamento das salas aternativas é 
o concello que, através do Insti .. 
tut de Cultura, no ano 2000 des
tinou un total de 4 7 miUóns de 
pesetas para contribuir a manter 
a sua actividade ademais de par
ticipar como coproductor dos 
espectáculos presentados no 
marco do Festival Oree. Coa 
contribución doutras adminis
tracións cada sala alternativa de 
Barcelona recebeu no 2000 un
ha media de 20 millóns en apor .. 
tacións públicas, é dicer, ao re .. 
dor da metade dos seus orzamen .. 
tos totais. En Santiago, a média 
é de catro millóns, catro veces 
menos que en Madrid e cinco 
veces menos que en Barcelona .. 

Os resposábeis da NASA con .. 
fian en que o informe enviado 
ao Concello sirva para fixar a 
importante incidéncia que as 
salas alternativas acadaron no 
panorama cultural da cidade e 
esperte o seu compromiso. 
Consideran "particularmente 
grave o posicionamento que 
mantivo nos dous últimos anos 
o seu Departamento de Cultu
ra, que eliminou calquer axuda 
e mesmo dificultou outras me
didas de colaboración e coorde
nación entre os distintos axen
tes culturais da cidade". A úni
ca relación da administración 
municipal coa NASA é através 
da Concellaria de Educación, 
que asesora no desenvolvimen .. 
to da programación e que apor
ta unha pequena axuda econó
mica, a sexta parte do total das 
aportacións publicas. 

A situación non afecta só á 
NASA e de non mudar, expli
can "é moi posíbel que no prazo 
dun ou dous anos algunha das 
salas alternativas non poida 
manter o seu nível actual de ac .. 
tividade, a calidade das progra
macións e moito menos conso .. 
lidar profesionalmente o seu la
bor, algo que pode facer inevi
tábel o seu peche temporal ou 
defintivo, empobrecéndose de 
maneira inevitábel a vida cul .. 
tural da cidade". • 
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• A trabe de. ouro publica un poema de 
~ Novoneyra, Mª Mariño e R. Regueira 

O último número (46) da revista A trabe de ouro, dirixida polo es, 
critor Xosé Luís Méndez Ferrin, recolle un poema colectivo inédito 
de Uxio Novoneyra, Maria Mariño e Ramóm Regueira. A composi, 
ción foi elaborada na Casa Grande de Parada do Caurel o 26 de 
Santos de 1966. Os tres autores participaroh naquel dila nun xogo 
literário que consistía en dobrar o papel sen ler un o qu~ o outro es, 
cribia. A redacción da revista aponta que a cpación "pod~ contribuír 
ao mellor coñecemento da obra dos poetas paft:icipantes".f,1E Uxio No, 
voneyra o que com~za o poema co verso: "Zoa a terra so bra branca 
pecha de fius Pingando Ceo:". Maria Marifio éontinua: "J\f nebra hoxe 
raxoume que non sei de mín/ perdín a rede da loita". De xeito conse, 
cutivo, cada un dos escritor":' toma a au¡ria seis vece]' o poema+ 

• poemas de da noite o "Clube A ictos a De"e 
Purple" preparou a sesión 

urxéncia pala paz 
Dez.poetas mostran a sua men, 
saxe de paz ao mundo a través 
de Vieiros. A rede recolle textos 
de Ana Romani, Fran Alonso, 
Olga Novo, Francisco 
Fernández Naval, Gonzalo Na, 
vaza, Eduardo Estévez, Medos 
Romero, Víctor Campio, Maria 
do Cebreiro e Maria Lado e dei, 
xa aberta unha tribuna para que 
os internautas participen no que 
desde Vieiros se define como un 
"tributo á paz e a solidariedade". 
É a voz de urxéncia da literatura 
que pon mans á obra pola situa, 
ción criada despois dos aconte, _ 
cementos do 11 de Setembro. +. 

• Tributo a Dee 
Purple en Vigo 
Por sexto ano consecutivo o 
Clube Adictos a Dee Purple ce, 
lebra o seu dia grande. Na lgua, 
na Clube de Vigo terá lugar o 20 
de Outubro ás 24.30 o concerto 
da banda "Purple Addiction" 
que promete "catro horas de 
Purplemania". Pero desde ás dez 

que dorheza coa proJ ección do : 
víde~ New Live & Rfre e hora ~ 
meial despois anuncia "música a; 
tope~' con discos da ~aga Ptirple : 
e grapdes do Hard,Rbck. O clu~ 
be t~n a sua sede en jVigo e o seu 
enderezo electrónicd en cadpur, 
ple~mixmail.com. •1 

1 ! 
• Valente, -1 

1 1 

Pr~mio N adional 
de. /Poesia 
A título póstumo o~- rémio Na, 
cion4l de Poesia do inistei:i9 de 
Cultura foi concedí , o ao poeta 
oureruán Xosé Anx? Valente 
pola :sua última obra Fragmentos 
dun Ubro futuro. Máit5 de un ano 
desppis da sua mort~ -o 18 de 
Xullo do 2000 en X~nebra- o 
prérrÜo recoñece unh.a obra ta, 

,,,. 1 ,, • 
men¡postuma na qu~ se xuntan 
máis; de noventa po~mas e un 
feixe de prosas breves que 
comezou a escreber en 1992 e 
no qµe continuou a~é os últimos 
días da sua vida. Os textos recó, 
lle~e na edición (phblicada po, 
lo Círculo de Lectotes/Galaxia 
Gut~nberg) cunha ¡rde crono, 

< \ 
• ¡. 

lóxica. O libro está considerado 
asi o seu testamento literário e 
nel o escritor homenaxea, entre 
outros, a Giordano Bruno, Paul 
Celan ou Cernuda. + 

• Carpo e paisaxe 
de Ernesto Neto 
noCGAC 
O artista brasileiro Ernesto Neto 
abriu o Mércores 1 O no Centro 
Galego de Arte Contemporánea 
a sua mostra A pai.sagem do carpo 
e o carpo da pai.sagem, un proxec, 
to no que mostra as suas últimas 
propostas escultóricas e que 
coincide con exposicións abertas 
na Bienal de Venecia, en Toqui, 
en Helsinki e Colónia. Obras 
que convidan á participación do 
público a través de sentidos que 
trascenden a vista e que teñen 
un ton próximo á matéria orgá, 
nica, a rente da própria pel. Des, 
te xeito na primeira planta Hari., 

zonte de eventos ou mar de buracos 
apreséntase corno unha instala, · 
ción que o público pode explorar 
coma se fose unha paisaxe. + 

•A maritaxe 
da arte 
contemporánea e 
a tradición 
T rátase dunha experiéncia pio, 
neira que reune ao Museo do 
Pobo Galego co Centro Galego 
de Arte Contemporánea e que 
agora pon a andar unha nova 
xeira. O fin é estimular o intere, 
se pola arte dos estudantes de 
ESO, Bacharelato e Ciclos For~ 
mativos a través de mostrar a re, 
lación das obras plásticas criadas 
no noso tempo con obxectos e 
mantifestacións da cultura tradi, 
cionaL Analisarase así a nosa 
identidade cultural e a influén, 
cía que teñen no traballo dos ar~ 

• Misia el o rito do fado 
RitUal é o novo lballo da cantante portuguesa Misia no que a artista 
optou por desnucJar ao fado de artificios e introducirse no auténtico fi, 
tual da canción &adicional portuguesa. Interpreta de novo Lágrima, o 
tema popularizado por Arnália Rodrigues, tan presente no CD no que 
tamén se recolle un poema de Mário Cláudio, Chal de sikncio, que o 
escritor remitiu a Misia nó mesmo día da rnorte da cantora. Mergúllase 
asi en Ritual en toda a ortodoxia do fado despois da experimentación 
que ofereceu nos seus anteriores traballos.Lembranza, por tanto, de 
Arnália Rodrigues nunha das máis coñecidas voces lusas e que foi 
considerada desqe a sua aparición como unha renovadora do fado. + 
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tistas actuais valorando como a 
rnemória colectiva continua a 
ter .presenza nas propostas dos 
criadores contemporáneos. + 

~ 

• Máis Pondal 
en Ponteceso 
Até o dia trinta celébrase no 
Couto (Ponteceso) o VII 
Si~pósio Pondaliano, un encon, 
tro que cada ano visita a obra do 
bardo e que tomou especial rele, 
váncia o pasado ano cando Ma, 
nuel Ferreiro fixo pública a ver, 
sión definitiva de Os Eoas: Foi el 
quen inaugurou o dia 2 as xoma, 
das revisando de novo o texto 
pondaliano e apresentando o li, 
bro Eduardo Pandal. Poemas im, 
presos (Sotelo Blanco). Despois 
da participación de Teresa Seara, 
Felipe Senén e Celestino Pérez 
Recarei, o próxlmo Martes dia 16 
Rosa M García Vilariño 
apresentará a conferéncia ' Aná, 
lise literária de O dolmen de 
Dombate" e Bemardino Graña 
protagonizará un recital poético 
pondaliano. Xosé Ramón Barrei, 
ro oferecerá a conferéncia de 
clausura o día 23 e para o Martes 
30 a Casa dos Viciños de O Cou, 
to será o espazo para a música do 
colectivo Tradicional Ruote e de 
Rodrigo Romani e os alumnos da 
Universidade Popular de Vigo.+ 

•O artista 
Raul Pereira, 
1 Prémio Auditório 
de. Galiza --
O pontevedrés Raul Pereira 
(1977), licenciado na Faculdade 
de Belas Artes da sua cidade, é o 
gañador do 1 Prémio Auditório 
de Galiza para novas artistas que 
se fallou o Martes 9 de Outubro 
e que está dotado con un millón 
de pesetas. O acto de entrega 
coincidiu coa inauguración dun, 
ha mostra con obra de 43 artistas 
seleccionados entre o 120 que 
se apresentar n. Na colectiva 
atópanse nemes como os de Mó, 
nica Alonso, Ana Fernández, 
Carme Herma, Tatiana Medal, 
Álex Mene, Norberto Olmedo, 
Mónica Trastoy, Ana Vidal e os 
tres gañadores de accésit que son 
Célia Lago, Patrkia Dopico, 
Álvaro Negro e Reboiras. • 

1 ·······:········· ¡······················································································· ·: 

• O programa Lume na palleira no seu quinto aniversário 
1 1 

Naceu hai cinbo anbs co fin de na Seivane, Rodrigo Romani, que distintos convidados fala, 
promover a m~sica tradicional e Mercedes Peón ou Suso 1 rán de interesantes aspectos re, 
folc e agora celebra .o seu aniyer, Vaamonde. De fora da Galiz~ vi, lacionados coa música que se 
sário con actu~cións e colóqu'ios ñeron para promover os seu~tra, está a facer agora na Galiza. 
nos que .se revisa o momento ac, ballos criadores como Llan 1.J.e Despois da apresentación en di, 
tual do panor~a musical gale, Cubel, Brigada Víctor Jara, t¡Ie, recto do último disco de Kepa 
go. Bieito Romero-que non está via ou Oskord. Tamén houbp Junquera Maren, o 10 de Outu, 
agora no programa pola sua acti, nestes cinco anos espazo par~ bro, e do colóquio que iniciou a 

, • vidade musical, e Emílio aqueles que ainda non conseguí, comemoración o día 6 arredor 
: Espadañerc) foron os principais ron publicar o primeiro discd e do presente e futuro da música 

impulsores de Lume da Palleira, ·que trouxeron as suas maquetas tradicional galega, para o día 
un espazo que 1se emite os Sába, á Rádio Galega. En Lume na 'P~ 13 Quico Comesaña (Berrogpe, 
dos e Domingbs ás tres da tarde, Ueira cubriuse asimesmo a infor, to), Xosé Luís Freire (Fuxan ps 
que contou coa preséncia en di, rnación de concertos e festivais e Ven tos), Xosé Ramón V ázquez 
recto de artistas que presentaron mesmo a equipa se trasladou a (Fia na Roca), Kiko Paz Antón 
ali os seus discós e entré os que alguris deles para facer un se~i, (Na Lua) e Pancho Ál'varez en, • 
se atopan Milladoiro, Carlós mento en directo. Neste mes de tre outros participarán no deba, 1 ¡ 
Núñez, Berrogüeto, Fuxan os Outubro celebran o aniversário te "Momento actual e perspec, 
Ventos, Os·Cempés, Leilia, Bu, coa o~ganizacións de catro cqló, tivas de futuro da música folc ; : 
diño, Uxia, Ctistina Pato, Susa, quíos', un por cada Sábado n© galega". + 1 : 

· - . ' - ¡ : ......••••••.......................................•...................................•.................• 
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LilYro Blanco 
ou LilYro 
Branca, 
algo máis 
que un título 
Título: Libro Blanco de la Sociedad de la 

Información (en elaboración). 

Edita: Xunta de Galicia /Telefónica. 

Se unha razón motivou a elabora
ción do libro Da periferia á Rede, 
esa foi, sobranceiramente, a nosa 
preocupación polo futuro do idio
ma galega. Ali defendemos que a 
mellor posibilidade de que peque
nos países coma o noso vexan re
presentada na nova sociedade a 
ua identidade, cultura e língua, é 

a dotación dunha política pública 
eran versal e normalizadora. E 
constatamos que Galiza carecia 
até o momento de cal tipo de pla
nificación ou dunha política lin
güística recuperadora do noso 
idioma para a sociedade da infor
mación (SI). Malfadadamente, 
semella que o Libro Blanco de la 
Sociedad de la Informa.ci6nm (sic) 
que están a elaborar a Xunta de 
Galicia e Telefónica tampouco 
vai fornecer liña estratéxicas 
neste senso. E non nos referimos 
s6 ao feito de que un documento 
que é propiedade<z> da Xunta de 
Galicia apareza redactado ínte
gramente en español... 

(1) Vid. en hnp://www.xuncaes/conselle/cul
tura/libroblanco. 

(2) Na páxina inicial do web declárase que 
o Libro Blanco para a Socidade da Informa
ción de Gal.icia é m.iciativa da Xunta de Ga
licia en colaboración con Telefónica de Es
paña, S.A. Asi m mo, na infonnación so
bre os copyright o Ubro Blanco figura como 

.GuieirQ· 
"" . CULTURAL 

Leituras 

da Xunti de Galieia 
taboracíón con Telefónica de España, S.A.. 

lit 
fitl 

Wifta.4o web 
S..!w' ¡"~""¡~,, 

O ))aita do G~a 2001 Uom ª'"""° p:>.oáeóido da )lur.i:a de &.!l;ao 
O Telefónk:a de Espada S.A 2001 Web óe5lll'M:ito por Telefóflic" de (apaña, S.A. 

En efecto, cun repaso pelas diver
sas monografias que forman parte 
do Libro Blanco<3

> comprobamos 
que a única en que se trata o pro
blema da Língua na sociedade da 
información é a monografía de 
culrura<4>. Vexamos en qué termos. 

A introdución da monografía 
parece conter unha declaración 
de intencións: "La Lengua utili
zada en La red, es otro tema a te
ner en cuenta (sic). Ante la pre
eminencia del inglés, la utiliza, 
ción de otras lenguas posibilita 
la reivindicación de la propia 
identidad cultural, objeto de di
ferenciación". Só unha páxina, 
das 29 seguintes, a do apartado 
titulado "Cultura, identidade e 
lingua", dedícase a tratar este 
problema, e entre as 496 pala
bras de que consta, non figura 

propiedade da Xunta de Galicia, mentres 
que o web, como desenvolvido por Telefó
nica. T emos denunciado pubücamente se
mellante forma de elaboralo, como encarga 
direcra a unha das operadoras de telefonia 
existentes no mercado, en numerosas oca
sións (por exemplo, nas presentacións do 
n~ libro, Da periferia á Rede, nas XI Xor
nadas de L{ngua e Literatura galegas ... ). 

nen unha só vez a palabra "gale
ga" -ou sinónimos, en maior ou 
menor grao-. 

Non nos alporicemos, pensa
mos. Non é que o problema do . 
futuro da identidade galega 
-que, seguindo a tese con que se 
inícia o apartado, depende en 
grande medida do grao de im
plantación do galega no ciber, 
espácio- non Hes interese aos 
autores da monografía ou aos 
promotores da iniciativa do Li
bro Blanco, a Xunta de Galicia ... 
Poderla ser que opten até agora 
por un tratamento do problema 
desde un ponto de vista abstrac
to, xenérico ... E sen embargo, 
case nos atrevemos a dicer que o 
problema do futuro do galega e 
da identidade galega non intere, 
sa no Libro Blanco, como ben 

(3) As monografías refírense á sociedade da 
información, á Administración pública, á 
economía, á educación, á cultura, socieda
de, tecnoloxias, território e médio ambien
te, e tecnoloxia. Semellan un borrador do 
que deberían partir discusións -¿entre ex
pertos?- a través dos foros de debate. Isto é: 
os comidos do web non son a versión defini
tiva do Ubro Blanco. 

Santiago González Avión Ü voluntariado 
social 

Un camiñar compartido 
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demostra o feito de que os auto
res da monografía non se moles
taron demasiado en elaborar es
te apartado. 

En efecto, todas e cada unha 
das palabras do citado apartado 
"Cultura, identidade e língua" 
están tiradas 
do editorial 
donº 267 da 
revista dixi
tal en.red.an, 
dd5l titulado 
"L~ tres len
guas". Xa 
que logo, 
ainda que 
non o pareza, 
as achegas de 
Luís Angel 
Fernández 
Hermana, di
rector de 
en.red .ando, 
a esta mono
grafía non se 
limitan á ci
ta literal, en
trecomiñada 
e recoñecida 
que se reflic
te á direita. 
Menos mal 
que ceñen a 
decencia de 
citalo como 

Neste Libro 
Blanco que 
nos presenta 
o tándem 
Xunta
Telef ónica 
non se 
recolle 
nengunha 
análise 
sobre as 
circunstán
cias culturais 
do galega, 
nen sobre 
cómo se está 
a utilizar na 
rede. 

unha das fontes de información 
ao final da monografia ... Non 
hai nen unha só contribución 
no apartado que non proceda 
do editorial de Femández Her
mana; sen embargo, a poda que 
lle fixeron ao texto orixinal se 

(Pasa á páxina seguinte) 

(4) lsto mália que na cabeceira das páxinas 
da monografia de cultura figura "Adminis
tración". E é que durante o mes de Agosto, 
a monografia de cultura formaba parte da de 
Administración, e semella que ao separala, 
a finais de mes, non se deron de canta de lle 
cambiar a cabeceira. 

(5) Vid. en http://www.enredando.com. 

canta de libros 

Vida intelectual 
do Lugo republicano 
Que ambiente se respiraba na cidade 
de Lugo entre 1931e1936?Queneran 
as voces da intelectua-
Lidade? Lugo: cul
tura e república é 
un traballo de Xú
lio Pardo de Ney
ra, publicado por 
Ediciós do Castro, 
que recolle as mani
festacións intelec
tuais da cidade. Nel, 
con espfrito de en
tusiasmo republica
no, aborda esta "pe
quena idade de aura" 
adicada a todas as ví
timas do franquismo. Paulina Pardo de 
Neyra, avó do autor e fundador da lr
mandade Galega de Baralla en 1917, 
foi un dos primeiros represaliados tras o 
alzamento de Xullo do 36. + 

Os versos 
de Agostiño Lomba 
Agostiño Lomba era o corrector de es
tilo dos libros da colección Ablativo Ab
soluto de X.erais; agora a mesma colec
ción acolle os seus versos baixo o títu
lo Palimpsesto. 
"Suicídase a espe
ranza con sucedáne
os do seu amor. E 
volves/ a caer na 
cuncha do caracol 
dos pensamentos 
teus, o noxa/ de con-
tinuar ... ". A marte ¡>,,\\mP"''!S!<> 

dun irmán hai dez 
anos afectou 
gravemente a Lomba, 
que en Xuño do ano 
2000 suicidábase. Na
cido en 1960, emigrou cos seus pais a 
Venezuela, onde pemaneceu até os do
ce anos, militou activamente en orga
nizacións de esquerda na cidade de Vi
go e colaborou con Xerais durante a dé
cada dos noventa.+ 

Curros, xomalista, 
poeta, precursor 
Xosé Benito Reza asina a biografía de 
Manuel Curros Enríquez, que publica . 
Ir Indo no 150 aniversário do 
nacemento do poeta e precur-
sor celanovés. 
Aquel Curros 
que, segundo o 
autor, desde nena, 
estivo marcada 
pala cruel soidade. 
O mesmo que asis
tía emocionado á 
proclamación da I 
República en 1873, 
que publicaba Aires 
d'a miña terra en 
1880 e que era sote
rrado na Coruña en 
1908 acompañado de 40.000 persoas.+ 

História 
do índio Jerónimo 
Patrick Mosconi sabia moito dos índios 
de América. El canto de la muerte por 
un clolor apache é a sua primeira novela 
traducida ao castelán e aparece en T xa
laparta. Nela recria o 
drama de Goyahkla, 
o índio roáis coñeci
do por Jerónimo que 
veu como o Home 
Branca mataba á sua 
nai , á sua compañeira 
e os seus filias. Mosco
ni relata como maqui
na a sua vinganza que 
se materializa o 30 de 
Setembro de 1851, dia 
de San Jerónimo, eco
mo o Govemo dos EE 
UU levou a cabo a deportación e encar-

- ceramento da nación apache.+ 
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Viento Sur 
N 2 58. Seternbro de 2001. Prezo 1.000 pta. 

O editorial está adicado aos ataques aos 
Estados Unidos do 11 de Setembro. Clau
dio Katz repara nas posíbeis respostas á 
fonda crise económica que vive Arxenti
na. Michel Husson ponlle os defectos ao 
nacimento do mercado mundial. Josu 
Egireun recorda o espírito de Xénova e 
defende a prevaléncia do movimento an

timundializa
ción. Fran¡;ois 
Vercammen 
reflexiona so
bre a constru
ción europea 
e os camiños 
abertos polas 
posturas ale
mana e fran
cesa. Na sec
ción de Mi-
radas , voces 
hai traballos 
de Javier 

San Pedro, Nati· 
vel Preciado, Luísa Sanjosé, Justa Monte
ro, Miguel Romero, Petto Idoyaga, Ma
nuel Monereo, Daniel Bensaid ou Fran
cisca Aguirre, entre outros. + 

Página Abierta 
N 2 118. Setembro de 2001. Prezo 650 pta. 
Dirixe: Manuel Llusia. 

Paco Torres recorda o chamado verán das 
pateras e explica as causas da grande inva
sión de imigrantes irregulares que atrave

saron o Es
treito de 
Gibraltar. 
Medinace
lli Parrilla 
entrevista· 
a Antonio 
Gal indo, 
secretário 
dos Tra
peros de 
Emaús 
de Mur
cia, un-
ha aso
ciación 
adicada 

á defensa dos imigrantes. 
Manuel Delgado critica duramente o Pro
xecto Hidrolóxico por consideralo parte 
dun sistema que prexudica claramente a 
cidadania. Eric T oussaint e Arnaud Za
charie xustifican a condonación da débe
da extema. + 

r Hika 
N 2 125. Setembro de 2001. Prezo 550 pta. 
Edita: Hirugarren Prentsa. 

(Ven da páxina anterior) 

cadra leva a estrañas conclu
sións<6>. 

• INGLÉS NA REDE. En reali
dade, segundo FH a preeminén
cia do inglés na rede minguará á 
medida que se conecte máis po
v o ación que descoñece este 
idioma; xa que logo, sostén que 
as restantes línguas irán adqui
rindo maior releváncia no cibe
respácio conforme se incremen
ten os contidos nesas línguas, se 
implanten ferramentas de tradu
ción automática e se desenvolva 
a denominada web semántica ou 

. intelixente<1>. E matiza, xenerica
men te, que esa releváncia ta
mén ha depender "das circuns
táncias culturais de cada unha 
destas línguas locais e da forma 
en que son utilizadas na rede". 

Nós, que concordamos en todas e 
cada unha destas afirmacións co 
director de en. red.ando, permití
monos engadir que tamén depen
den das políticas públicas, e no
meadamente, das políticas lin-· 
güísticas que se sigan, como de
fendemos en Da periferia á Rede. 

· E desde lago, neste novo Libro 
Blanco que nos presenta outra vez 
o tándem Xunta., Telefónica<aJ 
non se recolle nengunha análise 
sobre as circunstáncias culturais 
do galega, nen sobre como se está 
a ·utilizar -ou non- na rede, nen 
sobre a política lingüística galega 
-sexa ou non para a SI-. Non 
eremos que se poidan aplicar, sen . 
máis, o mesmo tipo de medidas 
para unha língua coma o español, 
con centos de millóns de falantes 
e cunha política lingüística clara
mente expansiva na actualidade, 
e para un idioma como o galego, 
cun par de millóns de falantes, en 

( 6) Fernández Hermana refírese ao longo do 
editorial ás tres línguas da rede: a primeira, a 
dixital; a segunda, o inglés; e as terceiras 
línguas, ou "línguas locais'', as restantes, re
presentadas no editorial polas línguas "dos 
suecos, dos nixerianos, dos latinoameri
canos, dos chineses ou dos españois". Sen 
ernbarg0, no texto do Libro Branca, chap6-
dase a referéncia á prirneira, razón pola cal 
semella que a primeira é o inglés e as segun
das línguas son as anteditas. Xa que logo, 
¿cales deberiarnos entender que son as ter
ceiras línguas ou "línguas locais"?, ¿as lín
guas minorizadas coma o galego? 

(7) Un proxecto que pretende que sexan a 

retroceso interxeradonal perante 
a presión do castelán, e con falta 
dunha política lingüística activa 
para i:hverter o proceso . 

Perguntámonos por qué esta co, 
lección de monografias se titula 
Libro Blanco de la sociedad de la 
información de Galicia, cando, co, 
mo moi ben den'úncia o Capítu
lo Gal ego da Internet Society, 
non son máis que unha espécie 
de leituras introdutórias -e ás 
veces polémicas- de conceptos e 
definicións que non están con
textualizados na Galiza nen para 
a Galiza. E ainda que xa á hora 
de describirmos este Libro Blanco 
nas ligazóns de Redada<9

> a princí
pios de Setembro pasado nos re
feri amos a el coma un refrito 
doutros estudos e documentos'10>, 
o certo é que mellar fara que no 
referido a língua, cultura e iden
tidade o refretisen ou arremedase, 
sequer no espírito, algo máis. 

Por exemplo, o estudo de T elefó
nica sobre a SI en España corres
pondente ao ano 2001, non se li
mita a teorizar sobre a posición 
das línguas no ciberespácio, se~ 
nón que presta algo máis de aten
ción á situación e circunstáncias 
do ~añol, claro, e lago de situa-

. lo como o quinto idioma da rede, 
despois de ingléS, chinés, xaponés 
e alemán, deféndese que "mália o 
efecto globalizador da SI, se ca
dra, haberia que propoñer o de
senvolvimento de SI diferencia- _,. 
das, á medida de cada país". Máis 
adiante., á hora de tratar as pers
pectivas de España no período 
2001-2005~ consultan a expertos 
sobre cómo mellorar as posibili
dades do español no ciberespácio, 
e, desde logo, non se limitan á 
manida -e até agora errónea-

rede e as máquinas as que comprendan as 
línguas humanas. 

(8) Lembremos que xa o Libro Branco das 
Telecomunicaci6ns en Galicia do 1994 lle fo¡ 
encargado a T elef6nica, por non falarmos 
dos inurnerábeis convénios da Xunta con es
ta operadora (vid. a nota ao pé 151 de Da 
periferia á Rede). 

(9 )Vid. en http://www.galego21.org/nos/reda
da. 

(10) Por exernplo, os estudos sobre asocie
dade da información en España correspon
dentes aos anos 2000 e 2001. 

proporción entre número de fa
lantes con acceso e proxección 
do idioma, o que simplemente re, 
presenta unha grande oportuni
dade. Pola contra, para os exper
tos consultados o aspecto máis 
importante é a calidade intrínse
ca dos contidos. Matízase, ·mes
mo, que non abonda coas simples 
traducións ao español de contidos 
de éxito probado noutros idio
mas, porque un factor importante 
é a sua adecuación específica a 
cada mercado local. 

E tanta atención cando para Es
paña si que existe, cando menos 
no papel, unha planificación de 
liñas estratéxicas para o desen
volvimento da sociedade da in
formación -algo do que se carece 
na Galiza, valeiro que suposta
mente deberia cubrir este Libro 
Blanco-. O Plan de Acción para a 
SI en España, InfoXXJ, contem
pla unha série de accións para es
timular o uso do español na rede, 
así como para desenvolver pro, 
xectos de enxeñaria lingüística. 

Claro que, ao mellar a necesária 
adaptación do Libro Blanco á situa
ción da Galiza -tanto no que se 
refire á descrición como ás pro
postas de liñas estratéxicas de ac-

5. DIARIO 
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tuación- está pendente de cons
trución mediante as achegas dos 
internautas aos foros de opinión 
abertos en cada área. Se, en xeral, 
para o resto das monografias do 
Libro Blanco nos permitimos du
vidar de tal proceso, dado que os 
rexistos nos foros non funcionan, 
cando menos para os cidadáns 
normaliños111 l, máis ainda para o 
referido a língua e cultura, pois 
nen sequer existe un cuestionário 
ad hnc como nas restantes mono
grafias<m. Talé a importáncia que 
a Xunta de Galicia e o seu sócio 
Telefónica lle dedican ao futuro 
da língua e da cultura galegas. + 

DANIEL ROMERO 
ISABEL VAQUERO 

Autores de Da periferia á Rede (Xerais, 
2001) e mantedores da páxina electrónica 

Redada. 

(11) A meados de Agosto solicitamos a alta 
no rexisto, sen recibir resposta. Claro que 
descoñecemos se estes foros están restrinxi· 
dos a expertos ou ao Consello do Audiovi· 
sual de Galicia, panicipación que afirmaba 
o suplemenco El Buscador de La Voz de Gali
cia. Se asi far, ¿por que non se informa no 
web destas restricións na participación? 

( 12) Por cerro, pergunta capciosa: de o hou
ber, ¿tamén estarla redaccado por Telefónica 
I+D, corno os cuestionarios referidos aferra· 
meneas da SI, tecnoloxia, e Administración 
pública, como refücten os pés de páxina? 

3. 0 PENSAMENTO FrCC1óN DUN VELLO DE CASTELAO 

l. CONTOS RELOLTADO X.C. Garrido Couceiro 

Antón Tovar ANosa Terra 
DA CORUÑA Galaxia 4. Esl>AÑA XurxoSouto 

Xerais UNIFORME 

NoN FrCCróN José l. Lacasta-Zabalza 
2. FISTEUS Laiovento 

ERA UN MUNDO l. A MEMORIA 5. Ü GALEGO 
LupeGómez 

DA NACIÓN (W)POSÍBEL ANosa Yerra 
Camilo Nogueira Valentim Rodrigues F. 

3. NARCOS Xerais Laiovento 

Carlos G. Reigosa 2. A LOITA Xerais 
ANTIFRANQUISI'A 

4. HOMÓNJMA DE Luís CoSTA 
A. Riveiro Coello Juan García Durán 
Galaxia A Nasa Terra 

Librarias consult<1Jas: 
Cartabón (Vigo). Co11cciro (A Corufü1). i\fü·hdcnc1 (Pontc\'cdra). 

· Pedrcirn (Santiago). So11to (Lugo). T;ir~a (Üurcnsc). 

Josetxo Fagoaga entrevista a Mikel lnt
xausti, responsábel do sindicato ELA na 
Ertzaintza. Jesús Uzkudun fala dos proble
mas do amianto. lñaki Uribarri dá canta 
da tendéncia empresarial de desfacerse 
dunha gran parte dos cadros de traballa

Da arte dos vellos prospectos cinematográficos 
dores para 
reafirmar 
unha boa 
xestión. 
Igor 
Ahedo 
informa 
da situa
ción de 
Córsega 
e do de
seño do 
seu es
tátus 
políti
co fu
turo. 

losu Perales viaxa a Palesti
na para explicar a situación de violéncia 
que vive a comunidade árabe babeo o 
mandato de Israel. Na sección de litera
tura hai unha conversa co escritor alxe
riano Mohamed Moulessehoul, famoso 
babeo o pseudónimo Y asmina Khadra. 
Lémbrase a Jorge Amado e as mulleres 
que fbeo imortais. + 

AXENDA 
A NOSA TERRA 2002 

e Impresa a 5 tintas en seis idiomas. 

e Cosida a fio, con marcador, acaba-

mento da capa en coiro rexenerado. 
e Papel verxurado 90 g/m2 crema. 

e 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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Define á protagonista da nove
la, Martazul, coma unha donxo
án feminina. 

É unha muller que seduce, con, 
quista e esquece e, se cadra, mes, 
mo o fai como deporte. Respon, 
de a un novo tempo no que as 
mulleres controlan a sua sexuali, 
dade e poden permitir probar aos 
homes e deixalos se non lle gus, 
tan. A figura do donxoán ten acle, 
máis outra característica: é trans, 
gresor. A miña protagonista ta
mén, para conseguir unha abso, 
luta liberación dos condicionan
tes que a muller t ivo até agora 
ten tamén que romper co seu 
Pigmalión que sempre fo i o ho
me. Por iso esta muller fai unha 
espécie de viaxe iniciática par 
amarar ao seu iniciador, ao home 
que lle propfcia ser unha muller 
libre. Esta eliminación é máis 
que nada unha cuestión atávica e 
d de tino c ntra o que non po
de loitar. Desde o comezo ese ho
me aparece en nome e esa é un, 
ha forma tamén de aniquilación. 

Tráta e ent6n dunha metáfora? 

En c rta medida pero tamén hai 
realidade porque, de certo, mata 
ao Pigmalión. Que quero contar 
con e ta parábola? Que hai un 
proceso nas últimas tres décadas 
do éculo XX no que e deu un 

oleo á relacións sentimentais 
e eróticas. on duas persoas que 
non e tán condicionadas social, 
mente nos seus comporramentos 
sexuais, que rompen coas atadu, 
ras que veñen de atrás. Martazul 
é un tipo de personaxe que non 
está na Literatura, é novo mesmo 
na literarura universal. 

Por que ten esa singularidade 
da que fala? 

Porque unha muller con liberda
de total, que educe e abandoa 
por pracer, non existe na cria
ción li terária e tampouco podia 
habela porque emerxe na socie
dade moi recentemente. 

E a literatura vai por detrás da 
ociedade ou e anticipa a ela? 

fendo que é empr un e pe-
11 d ciedad . A miña nove
la é un refl xo de cert s indiv(
duo d fln do éculo XX, emi
nentemente urbanos e cunha 
t rmación cultural meia,alta. 
Martazul é universitária, fotó
grafa, estudou Filoloxia e fala 
vários idiomas. El é un arqui , 
tecto, que procede da xeración 
do 68, loitador contra o fran-

11 DE OUTUBRO DE 2001•N2 1.003 25 

Xosé António Perozo, Prémio Blanco Amor 

'Martazul é unha personaxe nova 
na literatura universal' 

9* CARME VIDAL 

Continua na máxima de seu pai segundo a que a morte aparece cando se deixa de aprender. Po
de ser esa frase a que, en certa medida, explique o variado historial profisional de Xosé Antonio 
Peroro, un home poliédrico, como gosta dicer, que nesta altura se move en tres oficios: editor, es
critor e xornalista. Editor desde a dirección de Ir Indo, xornalista porque é o seu xeito de estar no 
mundo e escritor tamén de forma múltiple, con máis de vinte libros que visitan todos os xéneros, 
desde a literatura infantil á erótica. Xosé António Perozo ven de gañar o Prémio Blanco Amor, 
fallado en Vilagarcia de Arousa, coa novela Marta.zul no que dá voz a unha muller transgresora. 

qui mo que ve como se desmo, 
ronan os seus plantexarnentos 
ideolóxicos e sociais, en espe
cial, desde a cafda do muro de 
Berlin. Esta personaxe enfrón
tase á realidade, trunfou pero 
perdeu as agarradeiras ideolóxi, 
cas . Hai un xogo de transgre, 
sións, de infidelidades. 

Escrebe sobre o próximo? 

Esta é a novela dun xornalista 
en canto a actualidade emerxe 
en todo momento. Os aconte
cementos que ocorren no trans, 
correr da história como son a 
Guerra do Golfo, a caída do 
muro de Berlin ou o governo de 
Fraga na Galiza aparecen por
que os indivíduos viven o seu 
tempo e están condicionados 
por eses feitos históricos. 

Murico Campo 

PEDINCHE LUZ PRESTADA 

1 

Vostede compaxina literatura e 
xomalismo. 

Son dous rexistos diferentes. Pa, 
ra rnin o xomalismo é funda
mental porque me mantén vivo 
e en permanente contacto coa 
sociedade. A comunicación é o 
fenómeno do noso tempo e nin, 
guén se pode afastar del, nen un 
novelista nen un cineasta. Sen 

embargo, coido que a novela é 
unha mirada con ficción e o 
xornalismo unha mirada con re, .. 
alidade. A liberdade para contar 
unha história é maior nunha no
vela que nun xornal. 

Algun membro do xurado creu 
que a novela tiña autoria femi .. 
nina. Son duas formas distin
tas de escreber? 

Non coido que sexan distintas. 
As mulleres son capaces de me
terse na pel dos homes e escreber 
como eles do mesmo xeito que 
eu me metin na dunha muller 
ainda que o risco fose grande. 

Polo que di trátase dunha no
vela que convida á reflexión. 

A literatura que quero facer ten 
que ter unha parte de reflexión 
pero ademais, neste caso é unha 
novela chea de acción. Hai cen
tos de personaxes cunhas duas
centas histórias que non deixan 
lugar ao acougo, en cada páxina 
pasan cousas. Nese sentido podo 
falar dun texto case vertixinoso. 
Son para min os dous obxecti
vos da literarura, que entreteña 
e faga pensar. Non se pode atar 
aos leitores a unha cadeira para 
que lean unha novela, ten que 
ser a novela a que ate por ela 
mesma. En Martazul nada é ca
sual, é unha obra moi pensada 
na que, entre outras cousas, se 
revisa a posición na que estamos 
os que ternos uns presupostos 
ideolóxicos que non van co ca, 
pitalismo pero, ao mellor, non 
sabemos dar as respostas acaídas. 

Ten visitado o xénero erótico. 
Enmarcarla nel Marta:zul? 

Non. O erotismo é unha das face
tas máis importantes do ser huma, 
no. Até agora or razóns sociais es
tivo ausente da novela. Se un per, 
sonaxe viaxaba contaba as recei
tas de comida ou os quilómetros 
que recorria, pero, en canto na
moraba, falábase dos sentimentos 
e pasaba a negro. Cómpre elimi, 
nar ese negro da literatura. N esta 
novela o erotismo forma parte da 
vida dos indivíduos pero non é 
unha obra de xénero. O cristianis
mo, en especial a igrexa paulina, 
operou unha castración durante 
dous mil anos que está presente 
tamén na literatura. Madame Bo~ 
vary ou a Regenta son transgre, 
soras pero nas novelas o sexo non 
aparece. O próprio autor se auto, 
censura e deixa entre liñas o que 
considera pecado. As miñas per
sonaxes non pecan, foden. • 



( 
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O trece non é mal ¡número se crece 
! : 

As Xornadas de Bánda Deseñada 
afrontan. con humbr negrp a sua XIII edición 

-: ~i~i edición das Xornad~s dé Jda Deseñada k. Ourense · 
prolónganse até o dia 13 de Outubro. jPoderíanse batallar várias 
opcións, entre elas saltar o fatídico nú'mero como farl alguns dos 
altos edifícios de Nova lorque ou int¿ntar exorcizar lcalquer po .. 
síhel malefício cunha boa dose de humbr negro. Optaron pola se .. 
gunda e asi expoñen os orixinais de ~ondo Lirondo, rinden tri .. 
buto á série 13, R.ue del Percebe e asi~ten aos funer~is de Gol-fi .. 
ño. Pero o programa dá moito máis de ~i para os amigos do cómic. 

Once exposicións en, 
chen nestes días Ou, 
rense de bandas dese, , 
ñadas no xa tradicio, 
nal encontro que se 
apresenta como "festa ~\ _, 
galega do cómic". Nos '¡ 
trece anos que se leva 1'

1
-

celebrando, Henrique 
T orreiro, organizador 
xunto Benito Losada do 
evento, comprobou'. co, 
mo a banda deseñada foi \ 
cobrando adeptos. "No .' 
comezo case ninguén 
coñecia a M iguefanxo 
Prado e agora xa peJ:gun, 
tan por el e queremos \ 
pensar que as Xomadas 
serviron para promover a 
criación galega" corµenta. 

A desaparición de . Golfi, 
ño ,publicación editada 
por Xerais que morreu no 
número catorce-, do que l 
se recolle unha mostra cos 
orixinais, coincide na Ca, 
sa da Xuventude coas vi, 
ñetas da revista galega BD 
Banda de Kiko Dasilva, 
Femando Ruibal e Pinto e 
Chinto, entre outros, e a 
apresentación do novo proxec, 
to independente MMMH! ! con 
debuxos de David Rubin, Ber, 
nal Prieto, Jano Viñuela, Al, 
berta Vázquez e Femando lglé, 
sías e guión de Kíke Benlloch 
ao que os visitantes se poden 
achegar no Museo Municipal. 
"Que aparezan iniciativas como 

! 

! 
est~s dan esperanzas. É de la, 
metjtar .que un proxecto edito, 
rial ~e veña abaixo pero cómpre 
ver 1con optimismo estas pro, 
duccións independientes que 
nacen co esforzo dos próprios 
autores", aponta Torreiro. 
Am~is, a. preséncia de criación 
própria está recollida nas ban, 
das pidácticas "Ciéncia para to, 

M EU SAN To. MIÑ A SAN TrÑA 
¡ 

dos" publicadas polo Conse, 
llo da Cultura Galega con 
guións de Marilar Aleixan, 
dre e debuxos do Escudo 
T angaraño e cos orixinais 
dos gañadores do II Certa, 
me Galego de Imaxe Artís, 
cica, Banda Deseñada". 

O edifício do desastre 

Nen os próprios organiza, 
dores poderian pensar na 

'"- boa acolfida que ia ter a 
mostra 13 , Rua del Perce, 
be proposta como home, 
naxe á coñecida série de 
Ibáñez e para a que con, 
vidaron a diversos deb1,1, 
xantes galegos que re, 

criaron a história do famoso edi, 
fício. A familíaridade das viñe, 
tas de Ibáñez deulles en seguida 
gancho aos nosos autores para 
achegarnos a sua visión do po, 
pular comic e calvez sexa por, 
que, corno di lgnácio Armada 
remóntanos á "xeografia imaxi, 
nária" da infáncia da man do 
que define como un dos grandes 
talentos da Novena Arte. 

ANOSA TERRA 

Algun día, de Marcos Calo Bennúdez. 111 prémio da categoria A (ele 23 a 30 anos). 

Tamén do mundo do mito re, 
cupéranse os orixinais de Mon, 
do Lirondo, obra de La Penya, 
un éx ito da producción inde, 
pendente do Estado espa, 
ñol que a fins de mes ree, 
ditará Glénat. De Portugal 
chega Carlos Femandes, 
protagonista dunha ampla 
retrospectiva que oferece 
a obra desee prolífico au, 
tor e tamén os orixinais 
de Ricardo Ferrand, au, 
tor de A verdadeira hist6, 
ria de Jota Crito e O ho, 
men que nao parava de 
urinar, éxitos no merca, 
do luso. A relación de 
exposicións complétase 
coa oferta do humor do 
criador arxentino afin, 
cado en Barcelona Da, 
río Adanti, colabora, 
dor habitual de El ]ue, 
ves, Dibus ou El País . 

Mercadiño de cóm ics, 
publicacións próprias, 
charlas cos autores e 
cinema re lacionado 
coa banda deseñada 

forman tamén parte do programa 
das xomadas organizadas pola 
Casa da Xuventude de Ourense 
e o Colectivo Phanzynex. t 

FRANCISCO ANT. VIDAL 

Santa Tareixa, i reformista na contrarreforma conversa con Deus. Sen embar, 
go, esta santa cos pés na cerra, 
cando unha frei ra cociñeira se 
lle queixou de que t ifia tanto 
traballo que non podía dedicar, 
lle tempo á oración, soltoulle a 
coñecida frase "tamén en tre os 
pucheiros está Deus", e evitouse 
contratar un p inche de cocifia. 

A propia T areixa narrou o co, 
ñecido episodio de cando, aos 
dez anos, influída palas lecturas 
infantís, escapou de casa na 
compaña do seu irmán Rodrigo, 
a procurar o martirio en terra de 
infieis. E irían, os moi fanáticos, 
se un tío seu non os atopa antes. 

O principio do século dezaseis era 
tempo de integrismos. Loitábase 
contra a reforma que propoñía 
Lutero, contrario aos luxos e ao 
poder desmedido e ásoballante da 
alta curia, e os predicadores, con, 
tra unha verdade que non gusta, 
ba, endurecían os seus postulados 
ao amparo do poder civil: o que 
non fose católico, apostólico e ro; 
mano non tifi.a dereito a nada, e 
aínda sénqoo, había que demos, 
tralo. Os herexes, eran traidores á 
patria, indignos de 31).dar entre a 
xente, carne de fogueira. 

As cidades do antigo reino de 
Castela, con longa tradición con, 

tra os inimigos da fe (non contra 
os ~oradores das terras cultiva, 
bles, da meseta e do seu peninsu, 
lar); non dubidaban en afirmar a 
súa ;verdade organizando Actos 
de Jr'e, acosando aos novos cris, 
tián'.s de compromiso, a xudeos 
covhersos, mouriscos e calquera 
dos_¡ acollidos aos beneficios so, 
ci~ de quen oía misa diaria. Por 
iso, jse como se ere, o pai de T ª' 
reixa era descendente dun xudeu 
converso, non é estraño que se 
esmerase en educar aos fillos na 
dur~ disciplina do temor á ira dos 
reptiesentantes de Deus na terra, 
~a educación na que non Pº' 
díari faltar os exemplos dos márti, 
res que tan negativamente influí, 
ron na mente dos cativos. 

Sen embargo, T areixa, unha ra, 
paza intelixente e de tráto, ame, 
no, : ademais de boa lectora de 
haxiografias, tamén o era de no, 
velas de cabalería; e cando con 
quince anos seu pai, nun partí, 

cular acto de fe, a ingresou nun 
disciplinado convento agostiño, 
a adolescente enfermou dos ner, 
vios e tivo que volver á casa pa, 
ra pasar unha longa convalecen, 
cia, ata os vinte anos, en que, 
sen estar aínda curada de todo, 
toma os hábitos carmelitas co 
nome de T areixa de Xesús. 

Entre apócemas de calmantes, 
T areixa interésase pola teoloxía, e 
le un libro do padre Osma no que 
se ensina ·a abstraerse na oración 
ata ficar totalmente illado do 
mundo. Daquela é cando ela con, 
ta que comeza a ter unhas raras 
visións, que non sabe se son ocusa 
de Deus ou do diaño que a quere 
confundir. ¿Cousa das herbas me, 
dicinais ou da auto,hipnose? 

Loitando contra o relaxamento 
da Igrexa e da Orde á que per, 
t ence, emprende o seu labor 
fundacional, evitando luxos in, 
necesarios e aumentando o espí, 

rito de sacrificio, reforma que al; 
poriza ·aos seus superiores, que 
chegan a denunciala diante da 
Inquisición por reformis ta. A 
ela atribúese ·a frase "¿a condesa 
den tro?, acabouse o convento". 

A pesar de tod©, esta prolífica b, 
cri tora chegou a fundar trinca e 
dous conventos, e despoís de ~os 
de loita e de pFeÍtos, pOUGO antes 
da súa morte, unha orde de Roma 
concede a sepadón dos carmeli, 
tas en dúas Ordes distintas, acep, 
cando así as súas cláusulas. · 

Tareixa, que afirmaba que "en 
non tendo que. facer estou enfer, 
ma", pretendía a mestrfa en to, 
dos os actos da vida, e por iso 
escribe o seu libro "Camiño de 
Perfección", no que trata de ins, 
truír ás súas monxas sobre a 
condura dunha relixiosa, e en 
como rezar abstraéndose do 
mundo para pensar só no que, 
en boa medida, debe ser unha 

O anecdotario da súa vida, que 
se encentra amplamente en li, 
bros como "Misericordias de 
Deus", en que se narra a súa v: i, 
da, ou "As fundacións", e incfü, 
so na súa ampla correspodéncia, 
amplíase con lendas sobre a sáa 
relación coas abadesas dos coii.; 
ventos que fundou; pero o s~u 
pensamento recóllese ampla , 
mente ~n "Las Moradas", "Ca;s, 
tillo Interior" ou no xa citado 
"Camiño de Perfección", así co, 
mo nas súas poesías. 

1 

Finalmente, T areixa de Ávila, 1 a 
quen se invoca cando se van erµ, 
prender negocios pouco clards, 
en 1970 foi nomeada a primeira 
muller Doutora da lgrexa. + 1 
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ANOSA TERRA 

O maior protagonismo póstumo 
no recente Congreso Interna
cional O exilio Galega corres
pondeu a Luís Seoane. Do prin- • 
cipio ao fin; momento en que 
foi recibida súa viuva Maruxa 
cunha agarimosa ovación polos 
congresistas que asistían no Cas
tro de Sada, á clausura da con
vención; denantes reunida 
aquela semana nas dependencias 
do Consello de Cultura Galega, 
no Pazo compostelán de Raxoi. 

Xa estaba programado que 
discurrisen sobre a vida e a 
obra de Seoane catre ou 

cinco congresistas. En primeiro 
lugar Alonso Montero que falaría 
coa súa proverbial facundia e sa
biduría literaria acerca de que 
Luís Seoane non ten quen lle es
criban. Sentín non poder escoi
tar ao bon Xesús de Y entosela, 
por ter que ir ao médico, e non 
sei coma se arreglou pra explicar 
a falla de escritores que padece, 
a egún o eu epígrafe, Seoane. 
Pero sf é cerco que se lle fallan os 
plumíferos, sóbranlle oradores. 

Cando menos, disertaron arredor 
do proteico bonaerense, de raiz, 
tallo e ponlas galegos, aparte de 
Alonso Montero, Ana Mª Ga
llego Gen e Ignacio Mascullán 
Freijanes, adrede de Luís Seoa
ne. Et in Arcadie iUe. E a propósi
to de súa dona, trataron Rosa Es
piñeira Pan e Paula Femández 
Bañuelos, falando por partida 
doble de O exilio en Mansa Seoa
ne e Marisa Seoane no exilio. 

A mantenta da excepcional pu
blicaci6n periódica que o grande 
artista e editor mantivo na Gali
cia ideal, se ocuparon Rosa Gon
zález Bello e Xabier Lama, sobar 
de A liña editorializante da revista 
Galicia Emigrante (1954-59); e 
Xesús Blanco Rosas que expuxo 
A audición e a revista Galicia 
Emigrante de Luís Seoane no pa
norama comunitario do exilio. 

• PROTfilCA PERSONALIDADE. 
A ernais distas · rtacións espe-
cfficas, fi i a conferencia u 
r latorio n s qu se deixou de 
apuntar u alu ir a algún aspecto 

a p lifacética pers nalidade d 
Luís Seoane. Ben coma o sucesi
vo creador na Arxentina das co .. 
Leccións Hórreo e Doma, en Eme
cé Editores, e das editorias Nova, 
Botella al Mar e Citania. Labor 
qu conciliou coa súa tarefa de 

EDUARDO PONDAL 
POES!A GALEGA COMPLETA 
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O exemplo de Luís Seoane Manteiga, aos cales coñecín 
coma dependentes do almacén 
de don Segundo García de la 
Riva, curmán de meu pai. 

ilustrador, tan propícia para un 
debuxante nato que en Bos Aires 
se transformou no admirábel pin
tor expresionista; camiño da abs
tracción, que se mostra lago nos 
seus grandes murais do Teatro 
Municipal de Bos Aires. Sen dei
xar de ser tamén grabador, dese
ñador, cartelista, "situándose co
ma gran renovador do grafismo 
arxentino de posguerra, con reco
ñecemento internacional". 

Era tan enorme a capacidade 
intelectual e de traballo de 
Seoane que altemou, sempre 

e máis despois, a faena plástica 
coa literaria, que se manifesta 
no seu Homenaje a la T arre de 
Hércules, galardonada en Nova 
York, xunto a unha obra de Pi
casso; revelándose no transterro 
o mozo debuxante do Resol de 
Compostela, coma un poeta re
belde, de raices mománicas, que 
emellaba un irnumdiño máxica

mente trasladado as Américas. 

Tanto se ponderou e louvou a 
figura de Luís Seoane, que un 
do maiores expertos na obra súa 
e de seus coetáneos, Lufs Pérez, 
sinalou que se trataba no Con
gres moito máis dil, que dou
tr s escritores e artistas do exí
Lio, como Alfonso R. Castelao e 
Eduardo Blanco Amor, que me
recían non menor atención. A 
verdade é que tamén se discu
rreu moito sobre iles, pero un 

pouquiño menos que adrede de 
Luís Seoane. a quen parecía 
consagrado maiormente o Con
greso. O sexto, que niste ano 
concurrin en Galiza. 

• 0 MEMBRO DA FUE. Nada 
tiven que falar en Sada de Luís 
Seoane, porque o meu tema foi 
Os transterrados que non volveron 
e o singular exiliado retomou 
con tempo pra rriorrer na cerra 
onde non nacera pero que é a 
súa. Nen embargante, pola miña 
lonxevidade, maxino que sería o 
único congresista que coñecera 
ao xove debuxante e estudiante 
de Dereito, antes de exiliarse o 
país onde nacera. Xa que Isaac 
Díaz Pardo que é ben seguro que 
o tratou de mociño, non puido 
asistir ao Congreso, reciclo por 
estar indisposto no seu mosteiro. 

Falar nunca falei entón con 
Luís Seoane, pero escoiteino 
debatir no último curso que 

estudiou na Universidade e no 
primeiro que eu entrei nela. Era 
o de 1931-32; isto é, o primeiro 
enteiro da República. Aínda bu
lían os estudantes da FUE, que 
facían folgas, empeñados en bo
tar a Callitos da cátedra de Pato-
1 o xf a Quirúrxica, despois de 
conseguir destituilo de Rector, 
durante a Ditablanda do xeneral 
Berenguer. Pra iso, ti vera que 
vir a Santiago o ministro de Ins
trucción Pública, D. Elías Tor-

mo, célebre arqueólogo con bar
ba e pinta de rabino, pra con
vencer a D. Luís Blanco Rivera 
que tiña que entregar o" Rectora
do a D. Alejandro R. Cadarso, 
quen axiña sería o magnífico 
Rector, creador da Residencia 
de Estudantes, na República. 

• ÜS DEBATES DOS DE DEREI
TO. Debatiuse a folga, ou a au
tonomía de Galicia, ou a doctri
na marxista, ou ata pode que a 
existencia de Deus, nos debates 
das FUE que se celebraban na 
aula nº 1 da Facultade de Derei
to. Alumno novato e por lihre 
a.Sistía eu polas tardes a aquelas 
asambleas estudiantis nas que os 
próximos letrados, de certo em
paque intelectual, mostraban a 
súa capacidade polémica. Entre 
iles deseaba Luís Seoane polo 
súa fogosidade e inquietude, que 
lle facía tatexar cando expoñía 
as súas ardentes ideas revolucio
nárias. Contrastaba co ardor de 
Seoane a-calma chicha de Car
los Martínez Barbeito, educado 
densde neno na fala e nos ade
máns por un.ha execpcional pe
dagoga: a súa nai, María Barbei
to, a ilustre nora de D. Andrés 
Martínez Salazar, o grande ma
ragato, compañeiro de Murguía. 
Pero eu, entonces, iñoraba eses 
parentescos daquil mozo atilda
do e tan ben falado, que guiaría 
a García Larca por Compostela. 

Par do coruñés Barbeito 
era o vigués Xosé Mª Do
m ínguez, súave na dic

ción, profundo no seu pensa
mento político. O querido Che 
Mary, de quen puxen aquí xa o 
exemplo e que volvín a lem
brar con agarimo en Sada. Dos 

· outros polemistas da FUE de 
Dereito, recórdome vagamente 
dun Romay, que no seise tería 
parentesco co actual exminis
tro, e lle levaba a contraria a 
Seoane. Non estou seguro se 
Del Riego xa viñera de Madrid 
pra poñer, precozmente, o min
go. El, millor que ningures, Pº' 
dería falar de aquel tempo en 
que convivía con Seoane e de
mais xóvenes intelectuais da 
vangarda compostelán. Na que 
non todos eran universitarios, 
senón algúns autodidactas; co
ma Arturo Cuadrado e Luís 

• 0 PÉ EQUIVOCADO. Seguiría 
convivirtdo Arturo Cuadrado 
con Luís Seoane en Bos Aires, 
cooperando na mesma tarefa edi
torial. Xa os vira xuntos máis 
dunha vez nas rúas santiaguesas, 
nos anos en que era alcalde d. 
Raimundo López Pol, e secretario 
seu o sutil Arturo. Aparecen así 
Seoane e Cuadrado, retratados 
con Castelao e o escultor Eiroa, 
nunha das fotografías que ilustra 
o fermoso folleto da Fundación 
Luís Seoane, impreso en 1997. O 
pé dí que foi feita en Santiago, 
pero está equivocado, coma xa 
expliquei aquí ao poñer o exem
plo de José Ll,iís Barros Malvar. 

Pois o finado ciruxano con- · 
firmoume, coa súa mori
bunda pero clara e firme, 

palabra, que a foto fora sacada 
polo Dr. Frontini, diante da casa 
na que vivína en Pontevedra 
tanto Castelao, como o pai de 
Barritos. Seoane, Cuadrado e 
Eiroa, acompañaran ao intelec
tual arx:entino, marido da poeti
sa Mony Hermelo, a visitar o 
xenial artista convertido en 
guieiro do galeguismo. Tomen 
nota, pra cando se faga unha se
gunda edición das fotobiografías 
de Castelao e de Seoane. 

O circunstancial fotógrafo, 
Frontini, e os retratados, agás 
Eiroa (que morreu a tempo pra 
non ser paseado, ou exiliado), 
coincidiran os catro pouco des
pois en Bos Aires. Alí traballóu 
Seoane máis que ninguén du
rante unha tira de anos. 

E cando volveu, si que tiven o 
gozo de falar con el un par de 
vegadas. Unha, na exposición 
de debuxos multirrallistas que fi
xo, na librería Femando Fé, meu 
curmáns trostkista, Andrés Co
lombo. E a outra, perta de Chan, 
a revista dos galegas que facía
mos en Madrid. Un ferreiro me
térase nela con outro Ferreiro 
polo que iste decía de certos 
enanos, Na Arxentina e aquí, 
algún.s alporizaronse contra min 
por consentilo. Ben-Cho- Shey 
defendeume coa súa pluma, tan 
boa e xenerosa. E Luís Seoane 
doume a razón no que cabía, na
quH fragor dos Ferreiros. • 

EDUARDO PONDAL 
POESÍA GALEGA COMPL.hi'A 
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Apaisagem 
do corpo, 

mostra de 
instalacións 

do brasileiro 
Ernesto Neto 

no Centro 
Galego de 

Ar1e 
Contempo· 

ránea de 
SANTIAGO. 
Na imaxe, 

O &icho, 
2001. Tecido 

e especias. 
Detalle. 

O Trinque ' 
Caravana. alternat:i.va 

Quentar água con enerxia so
lar, botarlle ao depósito do co
che combustíbel de aceite de 
xirasol, tratar a chúvia para 
que sirva para beber, construír 
casas que respecten o contorno 

ecolóxico. Todas estas son pro
postas que se realizan na Cara
vana de emancipación ecoló
xica, situada en Saiáns, Vigo, 
os vindeiros Sábado e Domin
go 13 e 14 de Outubro. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

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

Allariz., 

• EXPOSICIÓNS 

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

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

DINOSÁURIOS 
Mostra artellada polo Mu
seu Español de Ciéncias 
Naturais que podemos con
templar na Casa de Vilória 
até o 15 deste mes. 

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

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

VÍCTOR M. GUERRA 
Xunto con Alejandro 
Cardoso ten unha mostra 
de escultura na sala A. Do
mínguez Bua. 

Bufela. 
• EXPOSICIÓNS 

SOLILÓQUIO 
Pedro Gutiérrez ten as suas 

pinturas na Sala de Arte do 
Concello até o Sábado 13, 

Cambados 
• EXPOSICIÓN$ 

PASEOS E PACIÉNCIA 
Mostra de fotografia artís
tica e paisaxes de Javier 
Sanz no Centro Comarcat 
do Salnés até o 15 deste 
mes de Outubro. 

Cang:as 
•TEATRO 

FAUSTO 
Teatro de Ningures vai
na cenificar no Auditório 
Municipal este Venres 12. 

e b Jl •N.· • .ar. ,..a . in.o 
• EXPOSICIÓNS 

REBECA PEREA 
Expón xunto con J. Fran
cisco Amoedo no Centro 
Comarcal até o 18. 

Car hallo 
• EXPOSICIÓNS 

VERÓNIKA RAATZKE 
As suas pinturas están no 
Centro Comarcal até o 31 
deste mes. 

Cariño 
•TEATRO 

Duo NOITE NA AUGA 
O Audit6rio vainos acoller 
o Domingo 14. 

Ca_rtelle: 
•TEATRO 

FALCA TRUA 
Dentro do ciclo Tempo de 
Lecer, áctuará o Xoves 11. 

Catoira 
• EXPOSICIÓNS 

CONCHA BARRElRO 
Xunto con Mila Barcala 
ten as suas pinturas na Ca
sa do Concello . 

Ce.lanova 
• EXPOSICIÓNS 

A VIRXEDECluSTAL 
Fotografias sobre este tema 
no Centro Comarcal. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI . 
Este Xoves 11 ás 20: 15 pro
xectarase a füa El mundo 

sigue (1963), de Femando 
Femán Gómez, no ciclo 
homenaxe a Francisco Ca
ne t, un dos decoradores 
máis importantes na histó
ria do cinema español. O 
Sábado 13 será a produción 
galega A Merceria (2000), 
de Marise Brostel, ás 
18:30; e o Xoves 18 O pan 
do inverno (2001), de 
Sandra Sánchez e Chec
hé Carmona, as duas con 
entrada de balde. O Martes 
16 e Mércores 17, ás 20:15 
no ciclo adicado ao director 
Joseph L. Mankiewicz 
proxectarase O Castelo de 
Dragonwyck (1946). 

• EXPOSICIÓNS 

PAR1S,PAR1S,PAR1S 
Onde poderemos coñecer 
obras de vinte artistas entre 
os que podemos atopar no
mes tan destacados como 
Pablo Picasso, Joan Mi
ró, Maruxa Mallo, Col
meiro, Juan Gris, ou Luis 
Fernández entre outros, 
desde o Xoves 18 e até o 30 
de Decembro na Fundación 
Pedro Barrié de la Maza. 

DE ÜOYA AO CÁMBIO 
DE SÉClJLO (1800-1920) 
No Museu de Belas Artes, 
até o 6 de Novembro, po
demos ollar esta mostra 
que consiste nunha selec
ción de 50 obras de diver
sos autores. 

0 SUDÁRIO DE ÜVIEOO 
Na sala Durán Loriga pode
remos coñecela. 

URBANO LUGRIS, 
Mª ANTÓNIA DANS E 
TORRES 
Mostra destes grandes artis
tas na galeria TrebeUar, até 
o 2 7 de Outubro. 

LUGILDE 
Este artista galega ten a sua 
obra exposta na biblioteca 
González Garcés. 

ISABEL DE ÁUSTRIA: 
S1ss1 
Mostra que podemos con
templar no Quiosque Afan
so e na Estación Marítima 

Lluís Llttch 
Dentro das actividades do ano 
europeu das lfnguas e no seo dun 
ciclo titulado As músicas fal.ada.s, 
o Concello de VIGO organiza 
este concerto onde o canta-autor 
catalán vai interpretar temas do 
seu traballo T emps de revoltes. 
O Sábado 13 ás 22:30 h. no CC 
Caixanova.• 

desde este Sábado 6 de Ou
tubro até o 6 de Xaneiro. 

}OSÉ RAMÓN 
O Pazo Municipal acolle un
ha mostra do seu traballo, 

lEMEN 
Babeo o subtítulo Na terra 
da raiña ele Saba a Funda
ción Barrié apresenta esta 
mostra arqueolóxica sobre o 
lemen pre-islámico. Os mis
térios das ornees dunha civi
lización que floreceu ao Sul 
da Península Arábiga hai 
máis de 3.000 anos e cuxa 
mitoloxia xira arredor á fi
gura bíblica da raiña de Sa
ba. Declarada como Patri
mónio da Humanidade pola 
UNESCO, a selección da ri
queza arqueolóxica abranxe 
os s. VII a.n.e. e o VI d.n.e. 
Até o 28 de Outubro. 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER 
OFTHE YEAR 
Até o 31 de Decembro po
deremos ollar esta mostra fo
tográfica no Casa das Cién
cias, froito do concurso m.áis 
prestbcioso de fotografia de 
natureza que existe no mun
do organizado polo British 
Museum e a BBC Wildlife. A 
colección amosa os princi
pais prémios e as mellares 
imaxes de cada sección. 

•MÚSICA 

FESTIVAL DA ÓPERA 
A cadroxésima nona edi
ción deste festival adicado 
a Verdi e ao século XIX 
oferecenos, para o Venres 
19 e o Domingo 21 ás 

20:30 h, a oportunidade de 
ver Un giomo di regno 
(il finto Stanislao), unha 
das primeiras óperas de 
Verdi que chega da man de 
Teatro Regio di Parma 
e do Comunale di Bolog
na. As entradas, segundo 
as zonas, oscilan entre as 
7.500 e as 2.000 e poderán 
ser mercadas en www.cai
xagalicia.es e tamén por 
telf. no 902 434 443. 

•TEATRO 

CICLO CAJXANOVA 
No teatro Rosalia de Cas
tro, o Venres 12 dentro 
deste mesmo ciclo, Al su
roeste teatro vai cenificar 
El caballero de Olmedo 
babeo a dirección de Etel
vino Vázquez con prezos 
entre 1.675 e 750 pta. 

La buena vida 

O Verues 12 ás 00 h. van estar no clu
be Playa da CORUÑA; o Sábado 13 
farán o mesmo en VIGO, na sala Igua
na ás 00:30 h.• 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

MIRADAS VIRXES 
No C.C. Torrente Ballester 
podemos coñecer as pintu
ras de Belén de Felipe. 

IRRUPClÓNS 
Os artistas novo ferroláns 
de Belas Arte teñen o s u 
espazo no C.C. Carballo 
Calero, onde poderemo 
ollar as obras Diego V e
lázquez, Glória Rodrí, 
guez e Sabela Martin. 

ARQUITECTURA E 
PAISAXE 
Na Colecci6n Fundación Arco 
e cuxo fio condutor é o das 
incorporacións recentes e 
que podemos ollar no Cen
tro Cultural Torrente Bailes
ter até o 21 de Outubro. 

•TEATRO 

X OVES TEA TRAIS 
Até o 13 de Decembro, to
dos os Xoves ás 20:30 no 
C .C. Torrente Ballester, 
cunha entrada de 200 pta. 
a Concellaria de Cultura 
oferece este ciclo, no que 
se contará coa representa
ción de obras como Ca
prichos de Cervantes es
te Xoves 11, Sexismunda, 
Os Papalagüi, Cartas de 
Amor, Coplas de Cego e 
Alta Comédia. 

MENCIÑEIRO A PAUS 
A asociación de mulleres 
Amizade organiza un ciclo 
no que 'esta obra de Molie
re vai ser cenificada polo 
grupo Amigos do teatro 
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Sito 
Carracedo 

a presenta o 
seu libro 

sobre 
afinación da 

gaita, 
Palleta 

Maldita, o 
Sábado 13 

no 
Clavicémbalo 

de LUGO. 

Xabier 
de Sousa 
moatra a 

aua pintura 
na galeria 

Sargadelos 
de 

PONTEVEDRA 
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das Pon tes, o Sábado 13 . 
No loca l dorio da A.V. 
Sta. Mariña, ás 20:30. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

LAXEIRO 
As obras da colección per
manente de Vigo podere
mos cofiecelas no museu 
Ramón Aller até o 14 de 
Novembro. 

•TEATRO 

DIARIAMENTE 
Este Xoves 11 da man de 
Berrobambán na Casa da 
Cultura. 

Lugo 
• EXPOSICIÓN$ 

CASTRO, CEBREIRO, 
López Ferreiro e Rey, te
ñen até o 24 deste mes un
ha colectiva na Biblioteca 
Municipal. 

TENDÉNClAS 
Até finais de mes p ere
mos o llar na raberna da 
Cooa (pza . do Campo) esta 
exposición que leva como 
subtítulo acuarelas de wily. 

CÉLIA LAGO 
Ela, e Rebeca López te
ñen unha rnosrra das suas 
obras na sala Bacabú. 

Os CAMIÑOS DA LUZ 
Nome co que se denomina 
a mostra de óleos da pinto· 
ra Dolores Guerrero, que 
podemos ollar até o Do
mingo 14 na sala Almirante. 

DIEGO ANTONA 
Ten uaha mostra de pintu· 
ra no Ed.iff cio Multiusos da 
Xunta até o Luns 15. 

ÜTEROREGAL 
Até o 14 de Outubro na 
Capela de Sanca Maria po
deremos ver a sua rnostra 
Los rostros de.l tiempo. 

PACO PEsr ANA 
Ten instaladas as suas escul
turas no Mweu Provincial . 

•MÚSICA 

SAN FROILÁN 
Con motivo das festas do 
patrón, t remos vários con
ce rtos : este Xoves 11 ás 
20:30 terem os a Dissa
pointment e Ruxe Ruxe 
no Seminário; ás 21 :30 en 
Santa Maria, Almas Quen
tes; ás 22 h. no PaviUón dos 
deportes Mo Solid e Ocean 
Color Scene. Ás 23 h. no 
Campo Castelo Hotel Riff. 

PALLET A MALDITA 
Non é un novo grupo folc, 
senón o título do libro de 
afinación da gaita de Sito 
Carracedo, que será apre
sentado o Sábado 13 ás 21 
h. no Clavicémbalo. 

•TEATRO 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MONICREQUES 
A rua das pantasmas, o 
Xoves 11 Cascanueces ce
nificará esta obra. O Venres 
12 será A guerra das ga• 
lacsias da man de Cachi
rulo. As representacións se
rán en prazas públicas. 

M .,.,., 
oana 

• MÚSICA 

AMOCIDADE 
POLO CÁMBIO! 
Concerto organizado polo 
BNG e Galiza Nova o Ven
res 12, nuha carpa instalada 
na XuruJUeira, ás 21:30, e no 
que actuarán as bandas ga
legas de folc e rock: Pian· 
dola, Violia, Farrapos de 
ghaitas e Ruxe Ruxe. 

Monforte 
• EXPOSICIÓN$ 

]ESUS GARCIA 
Máis coñecido como Jesu• 
so, expón as suas tallas de 
madeira en Expo Lemas até 
o Domingo 14. 

Muros 
• TEATRO 

CARTAS DE AMOR 
Lagarta, lagarga leva esta 
obra o Venres 19 até o 
Centro Cultural e Xuvenil. 

Ogro be 
• EXPOSICIÓNS 

Xuroco ALoNso 
A sala Lembran:@. escolleu a 
obra deste artista de Vi.lagar
cia para inaugurar o seu no
vo emprazamento na rua 
Castelao. A sua mostra de 
pintura, baixo o nome de 
CULzdes, pretende transla
dar as diferentes "almas" das 
cidades, que como nós tefien 
diferentes personalidades. 

Oleiros 
•TEATRO 

0 PAZO DE PAPEL 
Teatro Buratini subirá ás 
táboas do teatro municipal 

t Xoves 11 con esta obra. 

Ordes 
• EXPOSICIÓN$ 

O s SEGREDOS 
DAS ÁRBORES 
As fotog rafias de S. Do
m íngue:z: e E. Martíne:z: 
poden ser olladas na Casa 
da Cultura. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

Xúuo R.Ic01 
Até finais de mes, o café
cultural Auriense mostra os 
tecidos artesanais deste ar
tista do lrixo. Combina 
elementos semellantes e 
distintos, asi coma relevos, 
coidando a harmonía da 
composición cunha técni
ca artesá e, ao mesmo tem
po, anovadora. 

OBRA GRÁFICA 
De Menique de Roux, Joa
quín Capa, Redondela, 
Juan Barjola, Lucio Muñoz, 
Rafael Canogar, Bonifacio 
Alfonso, Martín Simón, 
Carlos G . Villar, Matias 
Quetglas e Enrique Ortiz 
que podemos contemplar 
na galeria Viso!. 
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CELSO V ARELA 
No Ateneu até o 29 de Ou
tubro. 

}OSÉ SOLLA 
A sua pintura vai estar, até 
o 21, na Aula de Cultura 
de Caixanova. 

PURA V ALENTE 
No Llceu, até o Luns 15, po
demos ollar as suas pinturas. 

MEBORAT 
Mostra re t rospect iva no 
Edificio Simeón. 

Ü MUNDO DE MACIAS 
No Edificio Simeón, o pin
tor José Lorenzo Macias 
ten unha mostra. 

ALBERTO D ATAS 
Pinturas sobre lenzo e pa
pel, até o 3 de Novembro, 
na galeria Marisa Marimón 
(Cardeal Quiroga 4). 

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

RrvADO & 
ARMANDO MARTÍNEZ 
As esculruras dun e a pintu
ra doutro é o que poderemos 
visitar no Museu Municipal. 

•MÚSICA 

TAV FALCO 
Os roáis que veteranos roc
keiros apresentan o seu novo 
disco Panther Phobia o Sába
do 20 no Rock Club ás 21 h. 
cun prezo que anda entre as 
1300 e as 1.500 pta. 

•TEATRO 

lMAXJNA .. . 
triloxia da xuventude I1 . O 
Xoves 11 Cuarta pared ce
nifica esta obra no Principal. 

P ARA MAIORES 
Xornadas que pretenden 
achegar aos vellos ao teatro, 
entre o Luns 15 e o Venres 
19, nas que participarán os 
grupos Pacorroques, Asu
bio, A turuxo, Toural e 
Xeito, no Principal. 

A s Pon tes 
• EXPOSICIÓNS 

M ULLERES GALEGAS 
NO IlI M ILÉNIO 
Organizada polo concello, 
estará na Casa Dopeso, até 
o 14 de Outubro, os Martes 
e Mércores de 18 a 20 h . 

P onteareas 
• EXPOSICIÓNS 

A UNGUAXE DAS ERRAS 
No Mu.seu Municipal pode-

mos ollar a mostra Os signos 
lapidários n as terras da 
Gali:z:a até o Domingo 28. 

Pontevedra 
•CINEMA 

As COUSAS QUE 
DEIXEI NA HABANA 
A tentativa dun grupo de 
emigrantes por mellorar o 
seu status é o fio argumental 
deste traballo de Gutiérrez 
Aragón. O Mércores 17 en 
Caja Madrid organizado polo 
cineclube ás 20:15 e 22:15. 

•CURSOS 

0BRADOIRO 
BUSCA DE EMPREGO 
Taller de Busca Activa de 
Emprego . Xestión de A so
ciacións, até o 21 deste mes 
no Café Moderno , organiza
do polo Concello e a Con
sellaria da Muller. 

• EXPOSICIÓ NS 

XABIER DE SousA 
Ten unha mostrada sua ar
te na galería Sargadelos até 
o 27 de Outubro. 

CARTELISMO 
COMERCIAL 
Do periodo 1870-1960, que 
poderemos coñecer, até o 
28 de Outubro, na sal a 
Gagos de Mendoza. 

A SNOSAS 
BOLBORETAS 
Baixo o título de ''Nuestras 
Mariposas" o Espazo para a 
Arte de Caja Madrid acolle 
uaha mostra sobre este te
ma que estará aberta até o 
30 de Outubro. A cita pré
via para grupos debe facer
se no telf. 649 870 596. 

CÉSAR LOMBA 
O centro de arte Jaime Tri
go acolle unha mostra do 
pintor até o 30 deste mes. 

0SCAMIÑOS 
DE SANTIAGO 
Este é o tftulo da mostra 
que José Luís Nogueira 
ten no Casino. 

• LErTURAS 

0BRADOIRO 
L ITERÁRIO 
A Asociación de Escritores 
e Artistas Españois organf
zao os Luns 15, 22 e 29 des
te mes no Café Moderno. 

Porriño 
• EXPOSICIÓNS 

CoLECTN A GALEGA 
De pintura e escultura de 
distintos artistas do país no 
Centro Cultural Municipal 
até o 26 de Outubro. 

Redondela 
• EXPOSICIÓNS 

P ILAR FERNÁNDEZ REI 
A Casa da Torre recolle 
unha mostra da sua escul
tura até o 30 deste mes. 

R~L d'á •, toa · .: . .v1a. 

• EXPOSICIÓNS 

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

R .,h . . , 
... J .. etra_ 
• EXPOSICIÓN$ 

METEORITOS 
Mostra artellada polo Mu
seu Español de Ciéncias Na
turais que podemos con
templar no Auditório Muni
cipal · desde o Mércores 1 7 
até o 31 deste mes. 

San.tia_go 
• CINEMA 

FRAGMENTOS 
DE APOCALIPSE 
Ciclo que organiza o Con
cello , no teatro Principal, 
até o Domingo 14. A eter • 
nidade e un dia, de Theo 
Angelopoulos, poderemos 
ollala o Xoves 11 ás 17 :30; 
Mars attacks !, de Tim 
Burton, este mesmo Xoves 
ás 20:15, o Sábado ás 18 e o 
Domingo ás 23 h; A delga
da liña vermella, de Te· 
rence Malick, o Xoves ás 
22:30, o Venres ás 17:30 e o 
Domingo ás 19:30; A mira· 
da de Ulises, de Theo An
gelopoulos , o Venres ás 
20:30; Trafficc, de Steven 
Soderbergh, o Venres ás 
23:45 e o Sábado ás 20:30; 
De todo corazón, de Ro
bert Guediguian, o Sábado 
ás 23 e o Domingo ás 17:30. 

VISIÓNS DA CIDADE lI 
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 cornplétase 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 17, París qui 
dort (René Clair, 1924) e 
Berlin, sinfonia dunha ci
dade (Walter Ruttmann, 
1927); o Xoves 18, Surcos 
(José António Nieves 
Conde, 1951); o Venres 19 
Salaam Bombay (Mira 
Nair, 1988); e o Sábado 20, 
L.A. Confidential ( Curtis 
Hanson, 1997). 

• EXPOSICIÓNS 

J .R. EsTÉVEZ 
O arquitecto e pintor coru
ñés ten unha mostra, que 
consiste en collages nos que 
se reciclan materiais como 

madeira, ferros ou fós iles. 
Até o Martes 23 na Casa 
da Conga, sede do Colexio 
de Arquitectos. 

ANTÓNIO PESSOA 
O pintor portugués mostra 
a sua obra no restaurante 
República (R. Arxentina 5). 

ALFONSO SANJURJO 
A partir deste Xoves 11 ás 
20 horas, e até o 24 deste 
mes, poderemos ollar a sua 
obra na .galeria José Lorenzo. 
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Talla Teatro vai representar esta obra 
na ESTRADA, o Domingo 14, no tea
tro Principal. O Venres 19 estarán no 
Fórum Metropolitano da CORUÑA. + 

ERNESTO NETO 
A paisagem do corpo e o cor
po da paisagem é corno titula 
este brasileiro as catro ins
talacións específicas para o 
CGAC. Con forte presenza 
internacional - simultanea
mente expón na Bienal de 
V enécia, no Y okohama 
Museum de T oquio, no 
Kiasma de Helsinki e na 
Kunstverein de Colónia- as 
montaxes do CGAC pode
remos contemplalas até Xa
neiro do vindeiro ano. 

SALVADOR CIDRÁS 
É na actualidade un dos no
vos artistas galegos con 
máis proxección fo ra das 
nosas fronteiras. Esta mos
tra, coproducida entre o 
Centro de Arte Reina Sofia 
e o CGAC, é consecuéncia 
da sua evolución, -deuse a 
coñecer con esculturas e de
buxos- do seu interese pala 
fotografía, vídeo, ordena
dor ... arquitectura, deseño 
dos anos cincuenta ou fór
mulas do mundo publicitá
rio. Até Xaneiro de 2002. 

CRUCEIRO SEIXAS 
Outras fanna.s de bailar , vo
ar , soñar e deambular é o 
nome da mostra que pode
mos ver no Paz.o de Benda
ña oferecida pola Funda
ción Granell. 

UN COMPROMISO 
COAGALIZA 
Título da mostra que o 
BNG organiza no Hostal 
dos Reis Católicos onde se 
recolle obra de 39 artistas 
galegos entre os que están 
Pepe Carreiro, Ánxel 
Huete, Xaime Quesada, 
Ana Pillado, Raquel 
Blanco, etc. 

l PRÉMIO 
AUDITÓRIO DE GALIZA 
Mónica Alonso, lrma Álva
rez-Laviada, Montse Ami
go, Suso Basterrechea, Mi
kel Bergara, Alejandro Ca
rro, José Rosendo, David 
Creus, Rubén de Cruz, 
Charlin, Patrícia Dopico , 
ltziar Ezquieta, Ana Fer
nández, Modesto Femán
dez, Vicente Fomés, Rubén 
G. Xuncal, Germán Gonzá
lez, Alberto Gulias, Carme 
Hermo, Rosa Hernández, 
Célia Lago, José Miguel Ló
pez, Loreto M¡y:tínez, T atia
na Medal, Alex Mene, 
Álvaro Negro ,- Norberto 
Olmedo, Jesus Otero-Igle
sias, Simón Pacheco, Jesus 
Pata, Raul Pereira, Virgínia 

Homenax:e a Víctor Jara 
Ao tempo que en Chile se está re
alizando a Caravana pola Vida e a 
Xusiiza, en comemoración dos asa
sinados e desaparecidos pola Cara
vana da Morte, no Teatro Munici
pal A Fábrica, de PERILLO-

OLEIROS, 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.+ 
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Auforretrafo 
con Díirer 

(2001 ), de 
Albano 
Afonso, 

fotografia 
perforada, 

que 
podernos 

ollar na 
mostrada 
Fundación 

Arco no 
CGAC. 

Prego, Baldo Ramos, Reboi
ras, Juan Rivas, Carlos Te
jo, Mónica Trastoy, Carlos 
Troncoso, Ana Vidal, Ca
rolina Suárez, Júlio Zaldfvar 
e.José Ángel Zabala partici
pan na mostra deste primei
ro prémio que se encontra 
na sala Isaac Diaz Pardo do 
Awl.itário 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 
lgrexa 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 galeria Espacio 48 te
rnos 4pha mostra da sua 
obra até o 18 deste mes. 

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

CRUZEIRO SEIXAS 
Outras formas de bailar, 
voar, soñar e deambular é 
o nome da mostra que po
demos ver no Pazo de Ben
daña oferecida pola funda
ción Granell. 

EDUARD REsBIER 
Grazas á colaboración da 
galeria Gianni Giacobbi, de 
Palma de Mallorca, podere
mos ver na galeria Trinta 
(Virxe da Cerca 24) esta 
mostra até o 31 de Outubro. • 
IDENTIDADES 
EQUILÍBRIO 
A Fundación Araguaney 
oferecenos esta mostra de 
fotos de Xacobe Melén
drez Fassbender na sua 
sala de exposicións (Mon
tero Rios 25) até o 29. 

ÜVOOLEVE 
A colec~ión Julio Álvare:z: 
Sotos· estará exposta na 
lgrexa da Compañia. 

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

SIGNOS E PEDRAS 
ERGUIDAS: 
O chofdo e o aberto en Galiza, 
asi é como se titula esta 
mostra, organizada polo 
Museu Provincial de Lugo e 
o Museu-do Povo Galego, 
que é onde podemos ollala, 
sobre formas inéditas da hu
manización da paisaxe na 
Galiza e dos signos deposita
dos nela polos seus habitan
tes. Os autores do proxecto 
son Yves Bergeret, poeta e 
ensaista, antigo conservador 
no Centre Georges Pompi
dou; e Anxo Fernández 
Ocampo, doutor en tradu
ción e profesor da Universi
dade de Vigo. As pedras er
guidas nos camiños, nos 
marcos das portas e das fies-

. tras, pintura de arte popular, 
incisións sobre madeira, em
prego de cores e materiais 
de construción, disposición 
dos obxectos no espazo ... 
Ate o 20 de Outubro. 

FUNDACIÓN A.Reo 
Esta mQ5tra que nos oferece o 
CGAC, até o 30 de Decem
bro, ten a dobre intencionali
dade de orientar e abrir o te-

El ca.halle-ro d.e Olmed.o 

Conv-oc:atórias 
PRÉMIO "LOBO DE CfNEMA" 
Este certame, que se vai desenvolver 
parellamente ás XIII Xomadas de Ci
nema e Meio-ambiente en Chantada, 
tentará promover a criación audiovi
sual vinculad~ á defensa ecolóxica. Po
derán participar profisionais, ou non, 
con traballos en formato vídeo, CD
Rom, 16 mm, 35 mm, sempre en lín
gua galega ou portuguesa. Non se esta
belece límite de duración e haberá tres 
categorias: ecp-reportaxe, ficción e ci
nema ou televisión. O prazo remata o 
23 de Decembro e deberase enviar un
ha cópia do traballo en formato vídeo • 
ao apdo. 35 de Chantada (Lugo), 
27.500. O prémio será unha escultura 
do artista galega Lomarti. Máis infor
·mación no telf. 982 162 582. 

16 e 1 7 de Outubro na sede da funda
ción na Coruña (Cantón Graride 9) e 
a entrada é de balde. O primeiro dia 
vaise centrar no ámbito internacional 
con expertos de arquoloxia iemenita 
en complemento á exposición. O di
rector do IP A departirá sobre o parque 
arquolóxico de Foz de Coa, o maior 
complexo europeu ao ar libre, e tamén 
se tratará sobre Atapuerca. A segunda 
xomada;- de carácter máis galego, ver
sará sobre as excavación e proxectos de 
investigación que aquí se levan a cabo. 
Máis información no telf. 981 221 525 
ou www.fbarrie.org. 

D.I. ou libro de famflia. O prazo de 
apresentación remata o 1 de Marzo de 
2002 e o fallo do xúri farase público o 
2 de Abril. Estabelécese un prérnio 
(250.000 pta.) e dous accésit (publica
ción) por opción lingüfstica. Para 
máis información ou remisión dos tra
ballos: biblioteca Rua Nova 33 no ap
do.637, 15.780 de Compostela ou en 
calquer das oficinas de Caixa Galicia. 
T amén en bibnova33@telefonica.net. 

para a proxección dun documental 
sobre a sua vida e obra. A partici
pación nestas xomadas é de balde e 
pódese obter máis información en 
www.fbarrie.org ou a través do telf.. 
981 221 525. 

XVI FORO RELIXIÓN E 
CULTURA NA GALIZA 
Organizado por Encrucilla.da, terá lu
gar o 10 d~ Novembro no Auditório 
de Galiza de Compostela. O programa 
comeza ás 9:30 coa apresentación a 
cargo de Victórino Pérez Prieto; ás 10 

. h. A comunidade cristiá desde a fat1ela, 
por Glória Josefina Viero; ás 12 h. Na 
fronteira entre a fe e a increnza, por 
Carme Cozinha e, Na fronteira entre as 
c_ulturas e as relixións, por lbraima 
Niang; ás 16 h. A fe cristiá nunha teolo
xia de fronr.eira, por X.M. Castillo; ás 
18 h. celebración da Eucaristia e, ás 
19:30 clausura. O xantar poderase fa
cer no mesmo comedor do Auditório 
mercando un tiquet ás 11 h. da mañá. 
Estabeléc e unha matrícula de 1.000 
pta. para contribuir cos gastos, con 
gratuidade para estudantes e persoa 
que non poidan aportala~ . • 

PRÉMIO "RUA NOVA" 
DE NARRACIÓNS XUVENIS 

XORNADAS SOBRE 

XORNADAS SOBRE 
EMíLIA PARDO BAZAN 

PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN 
ARQUEOLÓXICA 

A fundadón Caixa Galicia e a biblio
teca Rua Nova 33 organizan a XIV 
edición deste certame no que poden 
participar a mocidade que o 2 de 
Abril de 2002 teña feito os 18 anos. 
Os traballos estarán en galego ou es
pañol cunha extensión mínima de 25 
follas e máxima de 125, mecanografa
dos a duplo espazo. Apresentaranse 
por quintuplicado, facendo constar os 
dados persoais e unha fotocópia do 

Para comemorar o 150 aniversario do 
seu nacimento, a Fundación Barrié or
ganiza un ciclo de conferéncias, do 
Mércores 24 ao Xoves 25, nas que se 
vai analisar a figura desta muller to
cando aspectos como o tempo históri
co, papel que desenvolveu como no
velista, produción de cantos, cosmo-

. politismo literário, papel que tivo co
mo crítica literária .e historiadora, a 
sua condición de muller, traballo rea
lizado no eido xomalfstico, a sua figu
ra corno unha muller de letras e como 
a via a crítica do seu tempo. Haberá 
tamén tempo para mesas redondas e 

En relación coa exposic;ión sobre o le
men, a Fundación Barrié organiza estas 
xomadas para tratar de divulgar os tra
ballos ponteiros que no eido da arqueo
loxia tiveron unha especial repercusión 
nos últimos anos. Vanse desenvolver o 

rritório oferecendo unha chea 
de posibilidades de itinerar. O 
feíto de que a evolución pasa 
pola revisión do pasado queda 
reflectido na obra de Albano 
Afonso, Jean-Luc Moulene e 
A-iark \Vallinger. R.ochelle 
Costi, Candida Hofer, Luisa 
Lambri e Pedro Mora propo
ñen ao visitante que participe 
na obra coma un suxeito acti
vo estabelecendo un diálogo 
no que intervén a concep
ción flexível do espazo e do 
movimento, tal e como pro
poñen Arturo Herrera, Ru
bens Mano, Kiki Seror e 
Yinka Shonibare, que disin
ten da frontalidade clásica. 
Outras propostas, as de Ana 
Jotta, Navin Rawanchaikul 
e Allan Seku1an, introducen 
nas suas obras referéncias ao 
cotiá e poñen de manifesto 
que nos eidos do artístico to- • 
do é susceptt1:iel de significa
ción. 

•MÚSICA 

TúZAROS + ZENZAR + 
KASTOMA 
Son en directo de rock ga
lega, na sala NASA este Xo
ves 11 ás 21:30 por 800 
pta. Os T úzaros apresentan 

o seu novo disco Tri'l!ial, e 
Zenzar Todo t1ai ben. 

ASTROZOMBIES & 
SAMESUGAS 
O primeiro é un cuarteto 
donostiarra de punk-rock 
formado nos locais ocupa
dos en Buenavista, con in
fluéncias do punk inglés do 
77 e o hardcore americano 
dos 80. O segundo xa sabe
redes que é o grupo com
postelán que segue a apre
sentar o Killer Lixo Vol. 2. O 
Venres 12 no pub Moore's . 

AUDITÓRIO DE GALIZA 
A Tempadade abono come
za esta semana coa Real 
Filharmonia de Gáliza, 
dirixida por Antoni R.os 
Marba, que interpretará 
obras de Brahms este Xo
ves 11. E o vindeiro Xoves 
18, esta mesma formación 
baixo a batuta de Maxini
no Zumalave, ás 21 h . 
por 1.400 pta. 

VIENA: 
CIDADE DE MÚSICOS 
11 ciclo de Lied no teatro 
Principal. O Martes 16 ás 
21 h. obras de Brahrns, Be
ethoven e Mahler da man 
de Marina Pardo ( mezzo
soprano) e Kenedy Mo-
retti (piano). -

Mércores 17 e o Xoves 18. 

UL TRANOITE Z 
Cabaré colectivo o Venres 
12 e Sábado 13 ás 23 h . na 
NASA por 1.000 pta., 800 
para estudantes ou parados. 

O NAVEGANTE 
Chévere apresenta esta 
nova produción, á que po
deremos asistir na NASA 
entre o Mércores 1 7 e o 
Sábado 20; e entre o Mér
cores 24 e o Sábado 27. 

T ~-.a..OmtOO 

• EXPOSICIÓNS 

DINOSÁURIOS 
Mostra artellada polo Mu
seu Español de Ciéncias Na
turais que podemos con
templar na Casa da Cultura 
desde o Mércores 1 7 até o 
30 deste mes. 

•MÚSICA 

T.CAMACHO& 
T . NOVOA 
Xunto coi-i Margarita Gue, 
na, dan llll concerto este Xo
ves 11 na igrexa de Goián. 

Tri.ves 
• EXPOSICIÓNS 

TERESA CASTRO B. 
As paisaxes lucenses chegan 
ao Centro Comarcal Terra de 
Trit1es convertidas en óleos 
por esta artista lucense até o 
Luns 15. 

Tui. 
• EXPOSICIÓNS 

VIDALSOUTO 
Até o Sábado 27 poderemos 
ollar a obra deste ourensán 
(ex-boxeador e auto-didac-

Vedra 
•MÚSICA 

ta) na sala Trisqu.el e Medú
lio. A sua temática constan
te é a do home na natureza. 
Fai escultura en pedra e en 
fariña de millo ao forno, xi
lografía e pintura. 

•MÚSICA 

MANUEL SIRERA 
Dá un concerto na igrexa de 
San Francisco o Vemes 13. 

Vigo 
•ACTOS 

EMANCIPACIÓN 
ECOLÓXICA 
A Caravana de Emanci
pación Ecolóxica e Social 
chega a Galiza. Experién
cias alternativas para unha 
sociedade diferente. O se
miremorque da expedición 
ficarán en Saiáns, nos terre
as da Asociación Viciñal, o 
Sábado 13 e Domingo 14. 

•CINEMA 

A L'ATIAQUE 
Este filme de R.obert Gue
diguian (Frarua, 2000) se
rá proxectado o Venres 19 
ás 20:30 h. no CC Caixa
not1a organizado pola 
Alianza Francesa. 

• CONFERÉNCIAS 

MULLERES NO 
MOVIMENTO VICIÑAL 
A asociación viciñal &luar
do Chao ten preparadas estas 
xomadas entre o 16 e 18 de 
Outubro no ce Cai.xanooa. 

CANCRO DE MAMA 
Mesa redonda para o Ven
re:; 19 ás 20 h. no CC Cai
xanova. 

• EXPOSICIÓNS 

MANUEL LAREO 
O centro múltiple de arte de 
criación Visual Labora acolle 
unha mostra do pintor gale
go até o 30 °de Outubro. 

M.X. VEIGA 
A sua pintura pode ser olla
da na sala de arte de Renfe. 

GONZALO QUICLER 
A galeria Alameda oferece 
unha mostra da sua pintura. 

A.NDONI EUBA 

oferécenos unha mostra da 
obra <lestes criadores arqui
tectónicos na sala de expo
sicións do &üfício da Xunta 
da Praza da Estrela. 

)ORGE EsPIRAL 
Meninas, botellas, toreros 'J 
cafeteras·, asi titula a sua 
mostra que podemo ollar 
na galería Velázquez até o 
20 de Outubro. 

ANTóN Goy ANES 
lt mo.5tra da sua obra encón
trase na sala de exposicións 
do e.e. Caixanow, onde es
tará até o 21 de Outubro. 

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

XoANANLEo 
Nada é o que parece, tDdo é o 
que parece, é como titula a 
mostra das suas últimas cria
cións: esculturas de fundi
ción en bronce con bafio de 
plata, fotografias, série de 
auto-retratos fotográficos, 
vídeo, e instalación de ima
xe de vinilo sobre par de 
pintada. As suas obras nú
trense d imax e r ferén
cias procedentes da televi
sión, publicidad , xog in
fantis, ou calquer outro el -
mento kirsch. Na galeria Ad 
Hoc até o 3 de Novembro. 

A.NTÓNIO ABAD 
No Camiño, mostra que 
podemos coñecer na Casa 
das Artes. 

FRANasm G. LAGARES 
Vinte anos de pintura 

O ourensán 
Vidal Souto 
rnostra as 
IUGI 

criacións 
na galeria 
Trisquel e 
Medúliocle 
TUI. 

Al Suroeste Produccións ceni
fica, na Casa da Cultura, de 
MONFORTE esta obra o Xoves 

18. E o Venres 19 van estar no 
BARCO DE V ALDEORRAS 
tamén na Casa da Cultura.+ 

•TEATRO 

CoITI.LOS NAS GALIÑAS 
A factoria vai cenificar 
no Principal esta obra o 

ROCK DO SOUTO 
I edición deste festival, 
organizado pola aso
ciación O Souto, que 
pretende ter carácter 
anual. T erá lugar o 
Venres 12 na carballei
ra de San Fins das 22 
h. en diante e contará 
coa participación de 
Trae, Enkueros e o 
solista Jacobo Paz.• 

A galería Bacelos acolle un
ha mostra deste artistaaté o 
29 deste mes. 

BoNELLEÜIL 
O éoléxio de Arquitectos 
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A Rede 

BRAVU 
www.bravu.net 

••••••••••••• 
(1981-2001) na Casa das 
Artes. 

•MÚSICA 

A RODA 
O Sábado 13 ás 20:30 h. o 
CC Caixanova aco lle un 
concerto-homenaxe desta 
agrupación focl ao, hai 
pouco, desaparecido com
poñente do grupo. 

EXPERIENCE 
O club V ademecwm será o 
lugar onde toque este grupo 
francés, do máis ''humano" 
na cena internacional, o 
Luns 15. fu, portas abriranse 
ás 22:30 para empezar, pon
toamente, ás 23 h. A entra
da custa 700 pta. e inclue o 
número dos djs do fanzine 
El]ardin de Octoopus. 

... :;::.~~~ ....... ......... .., . ................. 

Bravu nct, "o portal que se actualiza 
cando se preci a" representa á comuni· 
dade bravu na rede. lnclue seccións co
mo sons, visións, impresións, rede. t:abo
eiro, xteca, entre nos e ti. Require un 
programa moi avanzado que se pode bai
xar de balde desde o portal.• 

•TEATRO 

ELIANA EN ARDENTIA ... 
ou Berna1'do destemplado . 
Nordesia produccións ce
nificaraa, este Xoves 11 e 
Yerues 12 no CC Caixanooa. 

ALfCIA NO P Afs 
DAS MARA.BILLAS 
Teatro Negro de Praga 
cenificará o Xoves 18 esta 
obra da que Jiri Smec é di
rector, coreógrafo e guio
nista. A 20:30 h. no ce 
Caíxanova. 

Vtlabo 
• EXPOSICIÓNS 

FONTÁM 
O pintor mostra a sua obra, 
durante este mes de Ouru
bro, na Casa dos Druidas 
(Acufia}. 

1 V1lagarcia 
•MÚSICA 

M-CLAN 
A formación pop tocará es
te Xoves 11 ás 23 h. no Pa
vill6n de Fexdega. 

Vil alba 
• EXPOSICIÓNS 

METEORITOS 
Mostra artellada polo Mu
seu Español de Ciéncias 
Naturais que podemos con
templar no Auá.it6rio Muni
cipal até o 15 de Outubro. 

Madrid . 
. •TEATRO 

SALÓN DO LIBRO 
TEATRAL EsPAÑOL E 
IBEROAMERICANO 
Por segundo ano consecuti
vo autores, editores e leito
res na Casa de América, en
tre o Martes 16 e Sábado 20. 
Comeza o martes 16 ás 12 h. 

ANOSATERRA 

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

cunhas palabras de Alfonso 
Sastre e unha leitura drama
tizada a cargo de J .L. Coll e 
Juanito Navarro, e clausura
se o Sábado 20 ás 21 h. no
meando a F. Femán-Gómez 
sócio de honra; para a oca
sión leranse várias cenas de 
Las bicicletas son para el vera
no. Haberá apresentacións 
de libros, talleres de drama
túrxia, animación á leitura, 
concursos, leituras dramati
zadas ... Máis información no 
telf. 915 430 271. 

• EXPOSICIÓNS 

EvACARRERA 
Xunto a Sebas Anxo ex
pón na Casa de Galicia a 
sua pintura. A obra destes 
xóvenes artistas, que se ca
racteriza pala cor e polo 
optimismo, poderá ser vista 
até o 31 de Outubro 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

VISIÓNS DE ARTE 
CONTEMPORÁNEA 
A galería Dos Coimbras aco
lle esta mostra colectiva até 
o 10 de Novembro na que, 
entre outros, expoñen artis
tas da altura de Frank Auer
bach , Fernando Botero, 
Grisba Bruskin, Henry Mo
ore, Pablo Picasso, Paula 
Rego, Manolo Valdés, Laca, 
lle, Francisco Leiro, etc. 

Valen~a 

• EXPOSICIÓNS 

ARTES PLÁSTICAS 
No Pai.ol do~ podere
mos ollar durante este mes a 
mostra colectiva de Celeste 
Soares, óleo; Domingos Xa
vier, escultura; Elisabete 
Pinto, instalación; Jorge Pas
sos, deseño gráfico; Maciel 
Cardeira, pintura; Montene
gro, deseño; Sónia Castro, 
azulexo; Yiriato da Silveira, 
escultura; e Oadi Lopes. • 

A.nú.nd.os de balde 
• Precrsanse marlfielros para pesca 
de balxura en Mallorca. Aloxamento 
facilitado pala empresa, 200.000 pta. 
de salário ao mes máis porcentaxe so
bre a pesca. Máis información nos telf. 
986 866 421 / 636 333187. 

• 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 mulfio e fincas 
en Mundln·Chantada (Lugo). Ideal 
para restaurar e adicar a turismo ru
ral. Informes no tlf. 982 441 589. 

• A asociación cultural Fata Celbe do 
Bierzo anuncia a criaclón da páxlna 
web en www.blerzoportal.com. Trá
tase de facilitar o exercfcio da liberda
de de expresión en galega perseguida 
na comunidade galego-falante da bis
barra e de informar axeitadamente 
dos nasos 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 Licínio, ás meiodias, no 
telf. 982 200 912. 

• Vendo piso en Cangas de 4 dor
mitórios, de 144 m2

, por 17.000.000 
pta. Telf. 986 328 557. 

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

• Alúgase casa en Aguete (Marln) 
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 
entJdade estatal rogosólde" o último li
bro de poesía de lgor Lugris. Pódelo 
atapar en: Compostela, no bar A ~reia, 
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-

JAZZ 

brarias 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 Sargada-' 
los; Madrid na galeria Sargadelos. Ou 
ben solicitalo contra-rembolso a artefac
toeditorial@hotmail.com (1 .000+300 pta. 
para gastos de envio). 

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

• Auxlllar de enfermerla, titulado e 
con experiéncia, oferécese, en Vigo, 
para coidar crianzas, anciáns ou do
entes, nos seus fogar13s ou hospital. 
Telf. 651 146 537. 

• NÓs-Unldade Popular edltou os 
Textos da Assemblela Nacional 
Constituinte {teses, discursos, reso
lu<;óes). Se desejas receber o livro en
via os teus dados ao apdo. 180 de 
Ponte Vedra e recibira-lo contrareem
bolso de 1.000 pta no teu domicílio. 

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

• Cabaleiro de 57 anos oferécese 
para coldar ou acompafiar 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 expe
riéncia e ganas de aventura. Aní
mate 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 . 

Porto 

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

• Turismo na Rlbelra Sacra. Alúga
se casa de dous andares e garaxe 
por tempadas, en Nogueira de Ra
muin. Telf. 986 376 022. 

• 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 lndependente com 
finca fechada para alugar pela zona 
de Tul ou aforas do Porrinho. lmpres
cindfvel admitir cam. Teléfones de 
contacto 986 603 973 / 636 566 155. 

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

• Santiagués de 30 anos, residente 
en Vigo, desexa coñecer mozas de 
ldade 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 céltlga 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. 
Artigas, 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 . • 

Babeo o epígrafe de Gran
des Nomes do Jazz, o Coli
seu acollerá un grupo a 
anunciar o Venres 12 de 
Outubro. As novas ten-

déncias chegarán ao Au~ 
dit6rio de Serralves, o Mér
cores 1 7, co proxecto di-

namarqués Mazza 5; e o 
Xoves 25; con Jazz 2001 
no mesmo local. O jazz e 

a música clásica chegan 
coa Orquestra Nacional 
do Porto o Venres 26 e 
Sábado 2 7 no claustro do 
mosteiro de S. Bento da 
Vitória.• 
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SUB S C RE .BASE!! 
Nome .................................. Apelidos ............................................. . 

............................................. Enderezo .......................................... .. 

Suscrébome a A Nosa. Tem1 por un anolsémesb'$ ao pnmi de: 
O Gallza!EstadolPortugal 9.000 ptalano 4.500 pta/semestre. 
O Europa 11.000 pta. 
o Aménca e resto do mundo ·14.000 pta. 

Pagamento domiciliado 

Banco/Csixa de Aforros ............................................... .......................... . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 · 1 1 1 [ 1 f [JJ 1 1 1 1 1 l l~Ll_LJ 

Titular ....... u .• ,. .cx :ic ic .c·••••••••••• •••••••• ,. v,. .... . ... " •••••••••••••• ,. ,.,. .... ... v.i .... . ................... ~ .. ...... "'''" , .. _, ••••••••'1• >- .. •io. ~ • 

Povoación .................................... Pro.víncia ............................................... . 

Cód. Postal ...................... -........... Teléfono .......... ., ........................... . 

Povoación ................................... N.l.F. ......................................... .. 

Provincia •............. , ...................... País ........................ ~ .................. . 

a) Subsctfdóns. para o Estado español O Talón baooárlo adXunto. 
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Dous novas libros serven de guia para tnan esquecer os xogos tradicionaiS 

Os nenos de hoxe tamén bailan o trompo 
-0- .CÉSAR LORENZO GIL 

Ainda que pareza que xa están esquecidos no armá~io ~a históri~, 
os nenos de hoxe tamé'n gozan cos ,coges popúlares. Contra a im
posición no mercado dos videoxogos e a monopolización dos re-

. • creos por parte do futbol, os máis novas ainda manteñen na me
mória. termos como guá, trompo, billarda e mariola. Dous novos li- . 
bros tentan asegur,ar para o futuro este património antropolóxico. 

"Hoxe perdes o trórrípo. Vai afo
rrando para comprares outro". 
Dous nenos xogan ao peón no 
pátio dun -coléxio á hora do re
creo. O que falou afoutamente 

~ chámase Xocas e observa a pe
onza azulada do outro, de nome 
David, que danza perfecta, es
cavechando na terra coa sua 
ponta relucente. Mais o baile es
tá perta de- rematar. Xocas ten-

\, · sa as cordas contra as estrias 
' -, de madeira da s~á arma, bufa 
. en siléncio e lanz a traizón. Co

• · _, ma unha trade,·-p rte en dous a 
azul. Xgrde unha gargallada na 
gorxa de Xocas. "Nón lle vexo a 

· grácia'J, defén·dese David, reco
llendo as ruínas do seu pequeno 
tesauro derramado. 

A experiéncia de xogar ao trom
po é inesquecíbel. Igual que fa
cer un pleno diante dun guá coas 
canicas de olla de cobra ou ga
ñar coa tua equipa unha partida 
de brilé ou de pano. Mais moitos 

,,,. rapaces están a perder todas es
tas oportunidades lúdicas. As no
vas tecnoloxias do entretemento 

< infantil e a perda da rua por parte 
dos máis novas, especialmente 
nos médios urbanos, fan esque-

cer o património de xogos popu-
/ lares que Galiza ten. _ 

Para facelos pervivir r10 tempo e 
serviren de guia útil para pais e 
educadores á hora de transmi
ti rllo s aos pequenos. Sotelo 
Blanco editou O libro dos xogos 
populares galegos, de Paco 
Veiga. Xerais, Chirlosmirlos; de 
Antón Cortizas. Ambas as 
obras, coas suas diferéncias es
'truturais, explicativas e de uso, 
mostran un moi completo com
péndio de xogos, tanto para xo
g ar por unha soa persoa ou 
compartir o tempo con outros. 

A billarda e a mariola 

Paco Veiga e Antón Cortizas 
reparan na grande variedade 
de xogos que, ao longo da his
tória, praticaron, non só rapa
ces, na nasa terra. Os dous au
to res destacan a importáncia 
dun destes, a billarda, que con
sideran un "auténtico deporte 
nacional galego". 

Este xogo, relacionado remota
mente co béisbol que se pratica 
nos EE UU, axuntaba aldeas 
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enteiras ao redor do seu terreo 
de xogo. Fai falta unha palan
·ca, ou picha, pinche ou palé e 
un anaco de pau aguzaoo-nas 
pontas que se chama estorne
la. Este xogo admite moitas va
riantes e número de participan
tes, o que o converteu nunha 
prática moi estendida. 

'· 

Outrós xogos que toman cate
goria pe deporte popular sao os 
bolos ou birlos celtas, en tddas 
as suas variantes comarcais. 
En moitos lugares existen ligas 
regulamentadas, como no Val 
Miñor ou na ,Mariña lucense, 
cunhas regras estritas e uns te
rreas de xogo ben definidos. 
Chama a atención, por exem
plo, a teima dos mozos do Lu
gar do Val, en Soutomaior, para 
recuperar esta disciplina. 

A chave é un dos xogos máis 
implantados na Galiza. Despois 
do futbol, . é o deporte que canta 
con máis licéncias. Coma nos 
outros casos, son moitas as es
pecialidades, mais consiste 
prindpalmente en acertarlle a 
unha chave, composta por un'
ha tarabela de metal, cun pello. 
Gaña o· que faga bailar máis 
tempo esa tarabela. 

Curiosamente, non se incluíu en 
nengun dos manuais a loita ga
lega. Unha das máis importantes 

· das tradicionais en toda Europa, 
ten moitos parecidos coa taita 

. canária, moi desenvolvida potas 
¡º ¡~ ' ~ 1 !'. t <. 

institucións e os colectivos so
ciais nas illas nos últimos anos. 

/ 
Un dos xogos moi habituais e 
con máis dunha dúcia de formas 
diferentes de xogar é a mariola. 
Nel participan ambos os sexos 
por igual e consiste en choutar á 
pata coxa por un deseño pintado 
na terra ou no asfalto con xiz, 
normalmente de forma rectangu
lar, con números marcados. 

A guerra do guá 

David ollou as proximidades do 
guá e tomou folgos. Tocáballe ti
rar. A sua canica, un formidábel 
olla de sapo novo de todo, anda
ba por terra de ninguén, ben 
afastada do interno do guá pero 
sempre ameazada polo brillo do 
cristal da cubana de Xocas. Co
ite u a canica entre os dedos. 
Calculou a estratéxia. lmaxinou 
unha liña perfecta cara ao guá 
se atinaba na cubana no flanco 
perfecto. Xocas nen se dera 
canta desa posibilidade e seguia 
picándoo para que fuxise do pe
rigo. David pediu altas. Ergueu a 
man e apontou a canica. Ao Xo
cas deulle a gargallada fácil. 
"Ven, ven, ven meterte na boca 
do lobo". O olla de sapo saíu co
ma un fogonazo e atinxiu c9n 
limpeza e estralo a cubana. As 
carreiras foi guindarse de cabe
za no guá. David gañara e o seu 
olla de sapo repousaba do estar
zo, algo esfanicada, no seo duns 
fentos acabados de nacer.• 

Be zas 
XosÉ A. GAcn'lo 

A
subí~ os misís (antes, 
pilotos suicidas esna..
fraban a seguridade ~ 

as persoas en aceiro, cemento 
e cristal) e desaparecen qs ma..
tices: uns mandan esta'r con 
eles ou contra eles, outros di..
vídennos en crentes e infieis. 
Non queren neutrais e moito 
menos homes de pensamento 
libre: pretenden aliñarnos a 
todos nunha ou no1,1tra banda 
deste choque de intransixén..
cias (qu e non de civ ili ..
zacións). 

A un lado, o país líder do Oc..
ciden te pulcro e prepotente, 
que dita o pensamento único 
ultraneoliberal, sen importar~ 
lle que medren as inxustizas e 
as desigualdades entre pavos e 
entre clases sociais, sorprendí.
do e castigado agora no seu or..
gullo por antiguo aliados a 
que utilizaron noutro tempo 
nas suas confrontacións indi..
reitas co suposto bloque alter.
nativo (hoxe desaparecido na 
marea irresistfbel da chamada 
economía libre). 

Ao outro lado, unha banda de 
fa n át icos, saídos das ubres 
mentais e relixiosas dos moi 
reaccionários señores árabes 
do petróleo, que pariron e e 
bastión oscurantista do réxime 
dos talibán, e que xogan coa 

' frustración de tantos pavos 
musulmáns, humillados polos 
occidentais e traicionados por 
dirixentes despóticos, despois 
de que Occidente e os oligar..
cas integristas afogaran as es..
peranzas daquel nacionalismo 
árabe, laico e progresista, do 
anos cincuenta e sesenta. 

Sen apenas alternativa que 
opoñer ao desastre que a pura.
mente testemuñal - entre ou..
tras causas, porque a esquerda 
parece ter desaparecido c mo 
forza organizada e con influén..
cia internacional- , a grande 
maioria de cidadáns que n n 
queren ser encadrado n nen..
gun destes bandos n n p d n 
ser roáis que simple pezas s..
te dramático xadrez, que s 
xogadores (os da prepoténcia e 
os do fanatismp) van c mendo 
implacábelmente. • 

V oLVER Ao REGO 

º
Pentágono anúncia 
que non vai dar notícia 
do que fai "porque a 

información nun conflito é un 
arma fundamental". Aprovei..
tando o 11 de Setembro, que é 
a disculpa ideal para espabila.
dos, as eleicións galegas ape..
nas están nos meios de comu..
nicación estatal. Veremos que 
pasa a noite do 21 de Outubro. 
En 1997 Rodríguez !barra e 
Juan José Lucas, agora minis..
tro da presidéncia, falaron de 
cambiar a Constitución ... • . 
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