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Xosé Carlos Caneiro 
Triloxía dos tristes 

Xosé Carlos Caneiro ofrécenos 
en Triloxía dos tristes a esencia 
da súa literatura en tres románticos 
relatos que teñen como asunto 
a tristeza de amor. Fermosas 
narracións que nos traen á memoria 
o ritmo e a melodía dun bolero. 

11 1 1 : 

Manuel Dacal 
a na lisa 

O IRA queda sen armas, 
os unionistas sen razóns 

~~~~~16~~~~~ as reformas 
da Xunta Os poetas festexan a entrada --------- ---no sector vacun 

--8---
de Xohana Torres na Académia 

~---~19-~~~~ 

A maioria dos presentes o 27 de Outubro 
a prol do consenso 

A Academia adia o acordo 
normativo até o 17 de Novembro 

(Pax. 5) 

Ninguén quer 
a reforma. universitária 

(Páx. 6) 

Eugénio 
F. Granell, morre 

o surrealista 
con retranca 

(Pax. 24 'e 25) 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 31 DE OUTUBRO DE 2001 

Pensa que o nacionalismo ainda non ten influéncia social e 
capacidade organizativa abando 

O BNG recoñece que confundiu as gañas de 
cámbio coa Galiza real 

-0- AFONSO EIRÉ - XAN CARBALLA - PAULA BERGANTIÑOS 

O BNG enfronta a reflexión sobre a sua primeira perda de apoio eleitoral facendo partícipe dela á sociedade en 
xeral. A sua Comisión Permanente deu a coñecer o documento que van discutir en todas as asambleas antes 
do 1 O de Novembro. Nel recoñécese que o resultado foi "un revés que pode pór en perigo parte dos avanzos 
acadados ao longo da traxectória histórica recente". As causas do "estancamento eleitoral" serian externas, 
"cambios do cenário político, novo contexto internacional, coordenación táctica PP-PSOE ... ", e tamén 
próprias: "imaxe de anquilosamento, de acomodación e perda da capacidade de xerar novas espectativas". 

Comisión Permanente do BNG 
pretende que a análise das 
causas que o levaron a receber 
o seu primeiro "revés" eleitoral, 
lle permita sacar conclusións 
políticas en que cimentar logo 
os cámbios. Cámbios tanto or
ganizativos como de relación 
coa cidadania, que a Asemblea 
Nacional, a celebrar posibel
mente no próximo Febreiro, 
deberá aprobar. 

Sobre as causas dos resultados 
que marcan "un ponto de infle
xión" na sua evolución eleitoral, 
semella existir un amplo con
senso entre a dirección naciona
lista. Sobre os axustes a reali
zar existen máis dúvidas, pero a 
Permanente afirma que se van 
discutir en todos os eidos: liña 
política, modelo organizativo, li
ñas de orientación na política 
social e institucional, política co
municacional, etc. 

O BNG dalle especial imoprtán
cia ao resultado eleitoral, ainda 
que afirma que "a sua dimen
sión pretende ser esaxerada co 
obxeto de causar dano político 
ao nacionalismo". Afirma o do
cumento da Comisión Perma
nente que a perda de 50.000 
votos e un deputado "engade 
novas dificultades para o obxeti
vo do nacionalismo de consoli
darse como movimento socio
político alternátivo ao bipartidis
mo estatal e como forza de go
verno na Galiza". 

Factores externos 

Para o BNG, unha parte impor
tante do seu retroceso eleitoral 
constituírono factores externos á 
própria organización. En particu
lar, salienta o documento, "o 
cámbio de cenário político pro
vocado a partir da maioria abso
luta acadada polo PP nas elei
cións xerais do ano 2000". Co
mo mostra deste contexto cítase 
a "ofensiva en toda regra contra 
os nacionalismos". Na Galiza, 
traduciriase, segundo o BNG, 
"nunha operación pra provocar a 
sua erosión e illamento co con
curso de distintos poderes ac
tuantes na s·ociedade". -

Cita tamén o B-NG como dife
réncia entre estas e as anterio
res eleicións como o PSOE 
concorre nesta ocasión coas 
"suas culpas expurgadas" e un
ha "imaxe restaurada que lle 
atribuia un papel central na po-

- lítica galega". Tamén compara, 
para millar, a candidatura de 

Mário López Rico dá conta do primeiro balance da Permanente do BNG. 

Emílio Pérez Touriño coa de 
Abel Caballero. 

A "restauración da imaxe social 
do PSOE" viria dada, segundo 

o BNG, polo pacto PP-PSOE a 
nivel do Estado, que "permita 
un xogo de alternáncias con 
maiorias absolutas procurando 
deste xeito a exclusión do na-

A. PANARO 

cionalismo". O BNG correspon
sabiliza aos socialistas da 
"ofensiva contra o nacionalis
mo", apontando unha •acción 

Pasa á pixi.oa seguinte 
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Vén da páxina anterior 

coordenada" entre as dua~ for-
zas estatais. · 

Estes serian os aspectos ·que, 
segundo o BNG, mostrarían a 
táctica coordenada: "non 'reco
fi eci mento do BNG coma se
gunda forza, con . exclusiór) me
diática e nengun peso institucio
nal; campaña sistemática de de
monización do nacionalismo e 
de Xosé Manuel Beiras; política 
de acoso e derribo nos conce
llos con alcaldia do BNG na que 
participou o PSOE desde den
tro; cambadelas do PSOE ao 
BNG, só preocupado por chegar 
a ser a segunda forza política". 

A maiores, os nacionalistas ci
tan o novo contexto interna
cional após os atentados de 
New York e Washington, que 
"contribuiu a opacar a campafia 
e a criar un clima de incerteza 
diante do futuro que é máis fa
vorábel a posicionamentos in
mobilistas e conservadores". 

Erros próprios 

Tamén sinala o documento da 
Permanente do BNG erras pró
prios, ainda que semella darlle 
menos importáncia no resultado 
final das eleicións pois que os 
votos perdidos, afirma, "foron 
parar á abstención". 

A Permanente do BNG fai unha 
autocritica e afirma que que 
"nestes últimos catre anos o 
BNG non foi quen de introducir 
os cámbios necesários para 
adaptarnos á nova sttuación e 
responder aos retos que a ci
dadania nos confiou". 

Neste senso, afírmase que o 
BNG non foi quen de traducir a 
crecente influéncia institucional 
"nunha actuación social máis 
decidida que estabelecese unha 
correlación máis directa entre o 
naso peso eleitoral e soci51I". 

Recoñece tamén o BNG que 
nou soubo introducir "con sufi
ciente axilidade os axustes tácti
cos polfticos e organizativos 
que demandaba a nova situa
ción". Considera que, mesmo 
na preparación das eleicións 
transmitiu "carta imaxe de an
quilosamento e de acomoda-

ción" que lle fixo perder a capa
cidade de ilusionar e xerar no
vas espectativas. 

Má avaliación 

O documento do BNG recoñece 
que a dirección confundiu o des
gaste do govemo do PP que 'ia
cian ver un cámbio posíbel" co 
desenvolvimento da conciéncia 
crítica da sociedade e a falta de 
capacidade organizativa e de in
fluéncia social suficiente do na
cionalismo "que facian inalcan
zábel provocar un cámbio políti
co". Achácalle esta "má avalia
ción da posición de partida" a 
quen pon "os intereses de Gali
za por diante, con xenerosidape 
e responsabilidade". 

O BNG pergúntase cales son as 
causas de que a sua aposta deci
dida polo cámbio non se corres
ponda coa percepción social que 
non via este cámbio como posí
bel. "Existiu un afeito desmoviliza
dor ao ollar os obxetivos fixados 
como inalcanzabeis producíndose 
un afeito desmobilizador?" 

Os nacionalistas botanlle a cul
pa aos adversários de "desacti
var o movemento social a pral 
do cámbio". Loxicamente os ad
versários xogan todas as suas 
cartas, e a Permanente do BNG 
sinala "unha campaña minusva
lorada informativamente; a pos
tura do PSOE que fomentou a 
desmobilización; o papel dos 
poderes mediáticos ... " 

Pero a Permanente do BNG ta
mén analisa que "apostando por 
un ha imaxe de moderación", foi 
apresentado como tremendamen
te radical, sen que a práctica polí
tica, os seus comportamentos e 
imaxe, fbran quen de rexeitar 
esas acusacións. A consecuéncia 
seria a incapacidade de penetrar 
en "novas bolsas de votantes pa
ra facer posibel o cámbio" e, tam
pouco de "activar as bolsas de 
votantes tradicionais".+ 

Número de deputados 

PP .............................................. 41 
BNG ........................................... 17 
PSdG-PSOE .............................. 17 

ISTASEMANA 
ANOSATERRA 

Negan que vaia existir batalla cos nacionalistas 
por causa da representación institucional 
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O PSdG·PSOE pretende que o PP o 
recoñeza como 'segunda forza política' 
O empate a 17 escanos co 
BNG, leva ao PSdG-PSOE a 
afirmar que son a segunda for
za política, pois cantan con 
máis alcaldias, concelleiros, 
deputados e senadores en Ma
drid. O que pudera ser unha 
simples mensaxe post-eleitoral, 
pode convertirse nunha autén
tica regueifa entre socialistas e 
nacionalistas, porque esa con
sideración leva implícita distin
ta representatividade nos orga
nismos institucionais. 

Francisco Jorquera, responsa
bel técnico de organización do 
BNG, afirma que as eleicións 
"veñen de referendar o papel de 
liderazgo da oposición ao BNG, 
como, tamén o de governo ao 
PP. E ela quen escolle ainda 
que sexa por un voto". O Secre
tário Xeral do PSdG-PSOE, Pé
rez Touriño considera, pola sua 
banda, que as duas formacións 
"teñen a mesma composición e 
igual entidade na cámara, polo 
que ternos que aprender a coe
xistir nesta situación". 

Jorquera é partidário do enten
demento cos socialistas "porque 
nós sempre nos caracterizamos 
polo respeito escrupuloso ao 
pluralismo político, pero asumin
do o papel que a sociedade nos 
encomendou, construir unha al
ternativa ao Govemo do PP". 

Quen pode desnivelar a balan
za? O PP, lóxica e, secadra, in
teresadamente. Pérez Touriño 
vaille soliciatar, "en breve", unha 
entrevista a Fraga lribarne para 
talar do "diálogo institucional". 
Ademais da designación do Va
ledor do Povo, necesítanse os 
tres quinto$ dos votos parla
mentários, Touriño tamén quer 
negociar con Fraga o funciona
mento do Consello de Cantas. 

Emíio Pérez Touriño e Antón Louro na naite eleiloral. A. PANARO 

Nestas negociacións estará en 
xogo, como ocorreu até de 
agora, o nome dos Vicevaledo
res e dos Conselleiros de Can
tas. Un acorde entre PP e 
PSdG-PSOE poderia deixar ao 
BNG sen a capacidade que vi
ña obtendo a primeira forza da 
oposición para consensuar o 
segundo de a bordo destas ins
titucións e organismos. 

Perez Touriño tamén pretende 
negociar con Fraga a presidén
cia da Cámara. Touriño afirma 
que gostaria "estar en disposi
ción de votar a un presidente 
para reforzar o papel da institu
ción como órgano máximo den
tro do Estatuto". 

Segundo fontes populares, xa 
se teñen producido contactos, 
calificados como "informais", 
entre Pérez Touriño e Xesus 
Palmou. Segundo estas mes
mas fontes, os . socialistas pre
tenden consensuar co PP a 
composición da Mesa do Parla
mento, relegando ao BNG da 

vicepresidéncia primeira. Os 
acordes que gastan os socialis
tas levarian tamén aos naciona
listas a quedar relegados en or
ganismos coma no Consello da 
RTVG ou da RTVE e, mesmo, 
á . hora de designar senadores. 

Reeditarase na Galiza o pacto 
entre socialistas e populares 
que están en vigor en España e 
que deixou ao nacionalistas bas
cos e cataláns por vez primeira 
tora dos principais organismos e 
institucións do Estado? 

Antón Lauro, Secretário de Or
ganización do PSdG-PSOE, 
nega esta posibilidade e afirma 
que se trata de tomar a iniciati
va, "non de excluir a ninguén". 
Para Lauro a composición dos 
diversos organismos e institu
cións deben de ser "consen
suadas polos tres grupos pre
sentes na cámara, pero a reali
dade é que o Parlamento mu
dou e a composición dos orga
nismos debería ter un reflexo 
desta nova situación".• 

Evolución do voto na Galiza (1979 ·2001) (Incluido o voto emigrante) 

Aut.181 Xer.182. Aut./85 XerJ86 Mun.187 Eur.187 Eur.189 Xer.189(1) Aut./89 Mun.191 Xer.193 Aut./93 Eur.194 

pp 302.475 489.355 512.114 504.623 456.698 513.744 313.124 517.795 583.759 570.417 734.203 746.961 624.761 
BNG 62.076 38.615 52.565 27.076 59.421 45.525 38.671 47.722. 105.703 109.144 126.254 268.248 131.361 
PSOE 194.682 426.948 358.180 459.941 358.591 364.474 303.262 453.607 428.915 441.049 549.974 337.048 2n.573 

O BNG, cara Ita.ca ou cara Eea 
Despois do resultados do 20 de Outubro, o BNG está 
a comezar un proceso de debate interno. Discusión 
adiada nas duas últimas Asambleas Nacionais, como 
recoñece a própria dirección, pola urxéncia das citais 
eleitorais. Unhas disc1:Jsións que, por vez primeira na 
sua história, sae alén da estrutura militante e das 
mesmas bases nacionalistas aderidas ao proxeto 
anímicamente, extenQéndose na sociedade. 

É este un feíto importante se o BNG é quen de beber 
nas fontes directas o que a cidadania demanda desta 
organización e nas suas bases o mellar xeito de 
acadar obxectivos, pero tamén de trasmitirlle aos 
galegas a suas concllisións pechada a Asamblea 
Nacional. Un reto que ten unha trascendéncia só 
comparábel 'nos seus vinte anos de existéncia á 
Asamblea do Carballiño, xa famosa por significar un 
cámbio de rumo e o comezo do espectacular ascenso 
eleitoral do nacionalismo. 

A amplitude do debaie e a sua trascendencia 

política, que pon en marcha forzas diversas e 
contrárias, diferéncia a do 2002 daquela cita 
asambleária de 1986. Daquela nen o BNG tiña o 
peso político de hoxe, nen os vectores actuantes 
desde o poder incidian na organización frontista na 
mesma dirección que agora. 

Eran tempos de radicalización da sociedade e, en 
particular, do nacionalismo, cun cativo grupo tentando 
ensaiar de novo a loita armada. Os pasos do BNG 
cara integrarse no proceso institucional, non eran só 
arelados desde o epicentro do poder, senón loubados 
e apoiados palas demais forzas políticas. 

O contexto actual é moi diferente. Agora o BNG non só 
se converteu nun competidor eleitoral, nunha 
organización capaz de xerar unha alternativa de 
govemo, senón que desbarata o bipartidismo 
deseñado desde o centro do poder estatal, si~uando a 
Galiza por vez primeira, con capacidade de incidir na 
configuración do Estado. 

Mun.195 Xer.196 Aut.197 Mun./99 EurJ99 Xer./00 Aut./01 

757.025 806.846 793.427 709.870 740.654 851.468 791.885 
208.152 219.043 392.992 290.092 347.874 302.726 346.423 
421.771 558.144 297.981 294.941 331.391 371.054 334.819 

Para os estrategas que están a repensar o Estado 
español, sacándolle incluso o caracter autonómico e a 
existéncia de nacionalidades históricas, é preciso que 

· os nacionalismos periféricos desaparezan, ou fiquen 
unicamente en formacións testimoniais e atomizadas. 

Non se trata pois de moderación ou de radicalismo, de 
máis ou menos nacionalismo. O deseño do Estado 
actual non admite sequer o rexionalismo porque ataca 
a sua própria condición centralista e distorsiona os 
xogos de alternáncias políticas. Por iso o BNG vai ter 
máis dificultades que neutras ocasións en analisar as 
xenuinas demandas sociais distinguíndoas dos cantos 
de serea que tratan de dividir a tripulación ou de 
desviar o buque nacionalista do camiño da ltaca 
prometida e encallalo en Eea. Despois das andadas 
históricas, os nacionalistas xa deberian coñecer 
perfeitamente cal é o vento favorabel que os impulsa e 
os falsos amores das Circes. Máis importante que a 
velocidade é o deseño do rota axeitada. • 

ANOOATEBRA 
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O escrutínio volveu deixar en entredito a elaboración do censo 

O voto emigrante non mudou o mapa eleitoral 
Se no ano 1989 e 1997 o Partido Popular conseguiu chlmparlle 
un deputado ao BNG despois de recontar o voto emigrante, 
desta volta o reparto de deputados permaneceu inamovíbel, 
truncando a esperanza do partido governante de arrebatarlle 
senllos deputados en Ourense e A Coruña ao Partido Socialista, 
ainda que chegardn vários votos con certificado de defunción. 

"Xa é a terceira vez que aviso 
de que meu pai morreu en Se
tembro de 1992". Asi de claro 
advertia unha muller no seu avi
so á Xunta Eleitoral de Zona de 
Lugo. Polo visto as veces ante
riores non lle fixeron cáso, e se
gue recibindo unha tarxeta cen
sal que lle permite votar en no
me do seu finado pai. A anécdo
ta foi unha máis das que se vivi
ron no escrutínio dos máis de 
67.000 votos recibidos nas catre 
circunscripcións chegados des
de a emigración, o que supón 
unha participación do 25% dos 
rexistados no CERA (Censo de 
Residentes Ausentes). 

os comícios, o que volve adver
tir sobre a necesidade de revi
sar o regulamento do voto emi
grante. A posibilidade de que 
unha maioria absoluta eleitoral 
esteña pendente 96 horas dun 
voto cheo de irregularidades e 
reclamacións, tan albiscar que 
os procesos vistos nas eleicións 
norteamericanas entre Bush e 
Gore poderian reproducirse, por 
suposto noutra escala, no voto 
emigrante no conxunto do Esta
do español. 

Tomando o exemplo da circuns
cripción de Lugo, reproducida 
en parecidos termos nas outras 
tres províncias, pqdese ver o 
cariz deste voto CERA, sobreto
do cando chega de paises lati
noamericanos, onde o censo 
está máis inflamado. 

O escrutinio do voto emigrante volta estar preñado de irregularidades. 

31 DE OUTUBRO DE 200 l 

Certificados censais 

A raiz das numerosas irregula
ridades detectadas en 1997, a 
Xunta Eleitoral Central asumiu 
no proceso do voto emigrante 
algunhas navidades pero ainda 
non o equiparou ao voto por 
correo habitual no Estado es
pañol. Agora o emigrante que 
desexe votar ten que acompa
ñar o Certificado Censal, o que 
minimizou a posibilidade de en
vios masivos que se deran en 
pasados comícios, alguns de
les con remite desde as sedes 
uruguaias e porteñas do PP, 
ainda que non garantiu que uns 
familiares non podan votar por 
outros. Ademais segue sen se 
esixir o certificado postal , algo 
que se fai máis difícil cos pro
cesos privatizadores de corre
os. Asi , as Xuntas Eleitorais ti
veron que aclarar a validez de 
certos votos que lexitimiban o 
franqueo co carimbo dunha far
mácia bonaerense, que ali fun
cionan nalguns casos como ofi
cinas de recollida postal. 

Os resultados confirmaron a ten
déncia eleitoral que se viu produ
ci ndo nos últimos anos. Unha 
enorme maioria por parte do Par
tido Popular, que non se corres
ponde ao equilíbrio de represen
tatividade no mapa eleitoral do 
país, pasándose a un reparto de 
porcentaxes de case un 70% 
para o PP, entre un 20/25% pa
ra o PSOE e un 5% para o BNG. 

Neste 2001 viñeron menos car
tas acompañando o voto, pero 
mesmo asi habia quen se dirixia 
a Manuela López Besteiro inte
resándose por unha paga que ti
ña prometida, e outro pedíalle 
ao BNG que se comportase co
mo digno aspirante. Tamén ha
bia quen pensaba que se ele
xian deputados para Madrid. A 
maioria destes votos foron anu
lados, pero chamou a atención 
a facilidade con que se podia 
votar estando morto. Con efecto 
en Lugo recebéronse votos 
acompañados de senllos certifi
cados de defunción. Un con pa
peleta de voto e outro sen ela, o 
que facia pensar en familiares 

que querian pór de manifesto as 
deficiéncias do censo, algo que 
era máis categórico nunha carta 

tamén recibida en Lugo: ''xa é a 
terceira vez que lles aviso de 
que meu pai morreu no 1992". 

A auséncia de enderezo no so
bre de envio non foi admitida 
como causa clara para desesti
mar o voto e pola sua banda o 
BNG anúncia, para as próximas 
semanas, un seguimento do es
crutínio dos votantes para com
probar nalguns concellos se a 
depuración do censo, reclama
da desde primeiros de ano por 
PSOE e BNG, se realizou ade
cuadamente, toda vez que eli
minada a asombrosa inflación 
de persoas centenárias, as ca
tas realizadas nalguns conce
llos facian aparecer mortos de 
hai décadas formando parte 
ainda do Censo de Residentes 
Ausentes.+ 

O interese do escrutínio centrou
se en Ourense e A Coruña onde 
o PP tiña posibilidades certas de 
arrebatarlle senllos deputados 
ao PSOE. Ao final en Ourense 
foi onde máis cerca andaron, pe
ro faltáronlle 712 votos. 

Votan os mortos 

O escrutínio retrasouse até ca
tre dias despois de celebrados 

Voto de Residentes Ausentes nas Eleic~óns Galegas 2001 

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 

Eleitores 98.177 32.539 59.780 78.000 
Votantes 25.891 9.109 13.222 20.308 

pp . 17.583 5.869 9.220 13.292 
PSdeG-PSOE 4.995 2.190 2.439 4.559 
BNG 1.734 460 843 1.186 
Out ros 987 487 673 1.112 

UN PARÓN PARA REFLEXIONAR 

Os dados ,do 21,0 amasan un importante ti, 
rón de otellas ao nacionalismo, ainda que 
non son un desastre e moito menos o teito 
eleitoral e un debalo como alguns meios de 
información e outros partidos, interesada, 
mente, queren facer ver, coa idea posta en es, 
magar ao nacionalismo. Os 346.000 votos re, 
collidos seguen aportando unha forte base, 
dende a que seguir sendo a alternativa de 
cámbeo ao govemo conservador nos vindei, 
ros procesos eleitorais, e manteñen o na, 
cionalismo como a segunda forza eleitoral do 
país. Mais isto último só será certo se somos 
capaces de saber cales foron os erros, que non 
podemos buscar só na campaña eleitoral. 

A perda de votos do BNG deuse moi espe, 
cialmente nas cidades e nas províncias de 
Pontevedra e A Coruña. En concreto Vigo é 
a cidade onde máis votos se perden ( 11.500) 
e Pontevedra aquela na que máis se recua 
porcentualmente ( 8 pontos). Ademais debe, 
cernos en todas as cidades nas que está go, 
vemando o BNG. Ainda que a práctica en 
cada unha delas ten semellanzas e diverxén, 
das, a obsesiva preocupación polo cemento 
fronte a outra inquedanzas cidadáns, unhas 
coalicións complicadas co socialismo e ups 
meios de comunicación xogando na oposi~ 
ción ou no ataque ao nacionalismo, os de, 
sencontros entre as forzas nacionalistas a res, 
peito dalgunhas medidas de govemo nos 
concellos, poden ser algunhas das claves de 
porque non se puido aproveitar axeitada, 
mente o traballo realizado nos últimos catro 
anos. Pero non podemos deixamos levar Pº' 
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los exemplos máis extremos. O certo é que se 
baixou en votos en practicamente todo o Pa, 
ís, polo que as causas e motivos son xerais, de 
enfoque da campaña e da estratéxia. Ade, 
mais, teñen razón os que din que a xente di, 
feréncia unhas eleicións doutras, tal como 
historicamente ven acontecendo. 

Cos resultados (sen considerar o voto emi, 
grante) na man vese que o BNG baixa 
50.000 votos, o PP perde 41.000 votos, men, 
tres que o PSOE só gaña 24.000, polo que re, 
sulta evidente que unha parte do eleitorado 
castigou a ambos partidos absténdose. Un da, 
do que hai que ter en conta, xa que demostra 
que o nacionalismo debía buscar o medre da 
sua opción na abstención (nos disconformes) 
e non nos votantes conservadores. Polo que 
de ben pouco serviu moderar a mensaxe do 
nacionalismo, xa que non fo¡ capaz de atra, 
guer o voto do descontente co PP e ademais 
perdeu a unha parte do seu eleitorado pola 
esquerda, por esta mesma razón. 

Mais, onde perdeu os votos o nacionalismo? 
Aqueles que estivemos de interventores ou 
apoderados sabemos que a mocidade non 
votou na mesma porcentaxe que nas ante, 
riores eleicións autonómicas, que houbo 
moita abstención e que en certos círculos 
(mesmo non organizados) se fomentou o 
voto en branco. Dentro do mundo laboral 
foron moitos os compañeiros e compañeiras · 
que nos manifestaron que unha parte dos 
votantes nacionalistas optaran pola absten, 
ción xa que "todos eran iguais", e, porque 

negalo, faltou nos cadros sindicais e noutros 
militantes de base a ilusión doutros proce, 
sos. Non esquezamos que es tes son os secto, 
res de povoación nos que o nacionalismo 
ten o seu maior apoio social e eleitoral. 

Estes feítos, e os resultados das eleicións, 
amosan o descontente dunha parte dos vo, 
tantes nacionalistas con certas declaracións 
e actitudes de relación co poder (p~oce, 
sións, reunións con moita propaganda con 
grandes empresários, bandeira, actitude tí, 
mida ante a folga do 15,X, privatizacións 
municipais, etc), que non puido compensar, 
totalmente, unha práctica nas institucións 
parlamentares ao servizo das clases popula, 
res e unha xestión municipal, que ainda que 
poida ter localmente erros, é transparente e 
moi volcada na mellora da xestión. 

Na percura do voto conservador, alguns diri, 
xentes do nacionalismo político,institucional 
deron un peso desmedido á propaganda elei, 
toral e a xestión, debilitando o traballo de 
oposición ao sistema, así como esluindo a 
prédica de clase e nacionalista. Por este moti, 
vo, cando se buscou o cámbio, unha gran par, 
te da mocidade e das clases activas (os máis 
castigados pela globalización) non viron esta 
oferta con claridade nas consignas e no dis, 
curso nacionalista, xa que ( ademais) teimá, 
base unha e outra vez desde os candidatos e 
directores da campaña eleitoral no xiro cara a 
moderación. Deuse a impresión de que se dei, 
xaba polo camiño parte do proxecto político, 
anque non sexa verdade, e a prática militante 

siga construíndo sobre os mesmos alicerces d 
toda a vida. Despois de todo non se trata s6 
do que un defende e practica, senón (ade, 
mais) do que a sociedade albisca, coas limita, 
cións que aporta non ter un contacto directo 
cunha parte dos votantes e da xente en xeraL 

Os votos que recolleu o 21,0 o nacionalis, 
mo son moitos, e amosan un achegamento 
grande ao proxecto. Son unha base forte e 
sólida dende a que apostar polo cámbio, e 
desde os que construilo todos os días. Unha 
mudanza que, para que se produza, debe ilu, 
sionar a todos aqueles que están marxinados 
pela regulación laboral, polo desmantela, 
mento dos sectores produtivos, polo estraga, 
mento da natureza, pola desfeita da nosa lfn, 
gua e identidade nacional. Un cámbio que 
só é posíbel cunha gran base social organiza, 
da, formada e mobilizada; con meios de in, 
formación próprios; buscando unha relación 
entre as distintas organizacións do naciona, 
lismo, que asegure a autonomia pero afortale 
unha estratéxia comun ... e ademais de todo 
isto, compre millorar o traballo eleitoral. 
Non resulta moi creíbel ofertar cámbio e 
minguar as distáncias programáticas e de 
discurso coque hoxe se nos impón. Tam, 
pouco deberíamos esquecer que un dos éxi, 
tos do nacionalismo galego dos últimos 30 
anos fo¡ o de nacionalizar a esquerda, unha 
tarefa que ainda non está rematada, como 
amosa este proceso eleitoral. + 

Esta tribuna deberla ser publicada no periódico 
da semana.pasada, onde, por erro, 

se publicou unha anterior do mesmo autor. 
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Afirma que xa 'está perta' facer a designación 

Fraga muda a estratéxia sobre a sua sucesión 
Fraga lribarne semella que mudou de estratéxia a respeito da sua 
sucesión despois da victória eleitoraL Asi haberia que interpretar 
as suas últimas declaracións. Antes do 20-0 afirmaba que o seu re
levo seria anunciado "ao seu debido tempo". Ao pouco, concreta
ba que se "produciria un xesto" e fixaba ese tempo "avanzada a le
xislatura". Recentemente adiantou que ese xesto "xa está cerca". 
A respeito do posíbel sucesor, tamén mudou o discurso. Despois 
de vir afirmando reiteradamente que no PP "hai moitas persoas ca
paces para ocupar o pesto", agora acota as posibilidades e afirma 
que o seu recámbio virá desas persoas "que todo o mundo sabe". 

Malia á vitória eleitoral, a situa
ción de ínterinidade que se ins
talou na dereita galega está a 
producir un profundo desacougo 
no PP. A diferéncia das anterio
res eleicións, Fraga non dá ca
lado as voces nen calmado a 
organización. Hai quen se per
gunta se esa non será unha tác
tica de Fraga para ollar os movi
mentos internos e obrar logo en 
consecuéncia. 

Por unha ou outra razón, o cer
to é que en Lugo desatouse 
unha crise interna que o pró
prio Fraga non dá pechado co 
calificativo de "bobada", nen 
coas entrevistas cos máximos 
protagonistas da rifa. Fraga re
cibiu o 30 de Outubro a Fran
cisco Cacharro despois de fa
celo a semana anterior con Xo
sé Luís lravedra. Trata de pac
tar un novo presidente provin
cial do PP dando compensa
cións a lravedra e seguridades 
a Cacharro de que seguirá a 
ter o control partidário. 

O fondo da desputa non seme-
11 a ser o home que ocupe a 

presidéncia provincial do PP 
lugués, senón o papel de Ca
charro Pardo no partido. O 
presidente da Deputación de
legou en 1 ravedra a presidén
cia ante as presións de Ma
drid. Un home da sua inteira 
confianza. Pero o papel que lle 
fixeron xogar desde Compos
tela na confección das listas, 
alonxou ao considerado mona
guillo do oficiante que se viu 
na abriga de tocar segundo lle 
mandaba Palmou. Fraga xa ti
vo que calmar a Cacharro en 
pleno Agosto cunha entrevista 
en Perbes. 

Rebelión en Sárria 

O primeiro en rebelarse foi un 
dos homes fortes de Cacharro, 
Xosé Carlos Rodríguez, que co
mezou a seu alzamento en Sá
rria ante o seu total eclisamento 
político ao confeccionarse as lis
tas. Púxose en contacto con di
versos alcaldes e acordaron de
mandar un congreso provincial 
extraordinário para revelar a lra
vedra. O descenso eleitoral veu
lles a dar folgos e razóns. -

Deputados e Deputadas 

A Coruña 
Manuel Fraga lribame, 

Xaime Alberto Pita Vareta. Fer
nando Rodríguez Córcoba, Ma
ria Marta Átvarez Montes, Maria 
Elisa Madarro González, Xoan 
Manuel Juncal Roc:triguez, Mi
guel Angel Reviejo Ares, Ma~ 
nuel Santos Ruiz Rivas, Fer
nando Amarelo De Castro, Al
berto Sueiro Pastoriza) Xesús 
María Femández Rose Ma" 
nuel López OuteiraL ' Xcr 
sé Manuel Beiras Torrado, Ma
rra Pilar García Negro, Xosé 
Henrique Rafael Teno León, Xe-i 

Ourense 
C. M1 Inmaculada Rodrf
guez Cuervo, Miguel ÁRxel 
Santalices Vieira, RobertQ 
Castro García, Xosé Manuel ' 
Ballar Blanco, M1 Dolores Ro· 
dríguez Seijas, Maximh)() RoM 
drf guez Fernández, Castor. 
Gago Atvarez. Marla Xose. 
Caldelas Fernánoez.,, : 
Alfredo Suárez Canati X. 
Henrique Rodríguez · P 
Xosé finisoo F'erre1 · 
lelra. · • Fr~ndiseo ~ 
Casares Móuñño, Laura 
men Seara S'Qb:'~'", 0: , , 
Xavier t.ópez ~ ·, 'sús Manuel Vega Bujánt Xosé 

Díaz Díaz, DomiDQ.2.§....Rafaet 
Merino Mejuto. l1EB Xosé . 
Luís Méndez Romeu, Miguet ~. Xb· 
Ánxel Cortizo Niet-01 Natividaq. ~ nen~ ··* 
Gonzalez Laso. Francl~Xul!Q'. · · 
Cervino Gonzá(ez~. María s 
dad& Soqerra T aj J'lrárt 

'\¡;, 

deria ser Xosé Manuel Barrei
ro. O actual vicesecretário do 
PP non é un home de confian
za de Cacharro, que o poster
gou como alcaldábel para Lu
go. Ademais é un político de 
proxección que poderia pór en 
perigo a hexemonia do presi
dente da Deputación. 

Cacharro só estaría disposto a 
admitir a Barreiro como res
ponsábel se lle garantizan que, 
como até estes últimas elei
cións, terá a útlimá palabra 
"nas listas eleitorais e autono
mía no financiamento da ·cam
paña", afirman fontes do PP lu
gués. Cacharro tamén ten ou
tras reivindicacións que facerlle 
a Fraga, como asegurar o peso 
político lugués con consellarias 
e cargos importantes no novo 
organigrama popular. Ainda 
que, no fondo de todo, o que 
latexa é a presión e as nego
ciacións para nomear sucesor 
do presidente eleito da Xunta. 
E Cacharro está a apostar forte 
por Guiña Crespo. 

lravedra poderia ser a vítima do incomodo de Cacharro. Na fotografia, lravedra e Xo
sé luís Baltar, presidente do PP de Ourense, o único que sae indene de todas as remo
clelacións do PP galego. XAN CARBALLA 

Pero o de Lugo é unicamente 
o movemento máis visíbel nos 
múltiples qüe se están a pro
ducir no PP. Moitos deles te
ñen epicentro en Madrid e re
produción a escala provincial. 
Unicamente impide danos visí
beis a solidez da maioria abso
luta na que está asentado o 
PP. Aguantarán os baselares 
até o congreso galego de Fe
breiro?• 

Fraga logrou, de momento, 
amainar a tempestade. Prome
teu que o congreso se celebra
ría na primavera, despois do 

estatal (fins de Xaneiro) e do 
galega (fins de Febreiro). Ago
ra non só están a pactar o 
substituto de lravedra, que po-

As nosas leituras 

Co alborexar do século XX, a 
literatura vive un segundo 

rexurdimento: As Irmandades 
da Pala, o grupo Nós, o 
Seminario de Estudos 
Galegos, recollen o enlace eo 
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 con~icionantes, 

tanto pola ausencia dos autores como 
pola imposibilidade de editar no país ... 

A 
ED I CIÓNS 
AD&Dlll 



6 GAL IZA 
Sindicatos e organizacións estudiantis preparan folgas, manif estacións e outras protestas 

A reforma universitária pode deixar valeiras as aulas 
eO- P.B. 

Ou moito cámbia a atitude do PP ou o rnáis probábel é que o 
Mércores 31 de Outubro os seus deputados aproben no Con
greso o proxecto de Lei Orgánica de Universidades (LOU). Unha 
reforma que saca adiante sen o consenso da comunidade edu
cativa e que valeira de competéncias as Comunidades Autóno
mas. Mentres, organizacións estudiantis e sindicais preparan 
folgas, manife~tacións e até unha consulta entre o estudantado . . 

Para o mesmo dia que se deba
te o proxecto de Lei Orgánica de 
Universidades, a federación es
tudiantil FICUS, ten convocado 
un paro nas tres universidades 
galegas. Pero a primeira das 
protestas que pode ter unha 
maior repercu-

mana despois, o 21 de Novem
bro, os CAF e os CAE farán un 
chamamento aos estudantes 
galegas para que secunden un
ha nova folga, neste caso nas 
tres universidades do país ex
clusivamente e no ensino non 

universitário e 
sión en Faculda
des e Escalas var 
ser a folga de 
persoal docente, 
administrativo e 
de servizos 
(PAS) que para o 
dia sete de No
vembro teñen 
convocada a CIG 
e as federacións 
de ensino de 
UGT e a CIG e 
que tamén van 
secundar os 
CAF. "Regresivo, 
centralizador e 
privatizador'' son 
os adxectivos cos 
que califican os 
sindicatos o pro
xecto de lei no 
seu manifesto 

Os .estudantes 
din que 

participen nas 
manifestacións 
que se van cele- · 
brar nos sete 
campus e nas 
principais vilas. 
Esta organiza
ción estudiantil, 
que tamén ten 
programada un
ha consulta entre 
o estudantado, 
resume as suas 
críticas na "cen
tralización de 
competéncias, 
diminución da re
presentación es
tudiantil e privati
zación". En re
férencia a este 
último aspecto 

unitário. Afirman 
que non só non 

a reforma non 
se acompaña 
dun plano 
de financiam~nto 
polo que a via 
de ingresos 
serán as trucas e 
a participación 
empresarial. 

advirten que ao 
non ir acompa
ñada a reforma 

vai solucionar os problemas ac
tuais da Universidade senón que 
"as pro postas. apresentadas po
den dificultar a expansión inicia
da nas duas últimas décadas". 

dun plano de financiamento a 
via fundamental de ingresos da 
institución universitária van ser 
as taxas de matricula e a partici
pación empresarial. 

O estudantado tamén sinala que 
o proceso proposto para o acce
so á Universidade mediante pro
bas específicas non fai máis que 
multiplicar a seletividade sen 
asegurar o princípio de igualda
de de oportunidades. Coincidin
do co debate do anteproxecto de 
Lei na Comisión de Educación 
do Congreso, na Universidade 
de Santiago a organización estu
diantil Agir protagonizaba, hai 
unha semana, unha manifesta-

O profe'°rado contratado, que representa un pocentaxe superior ao 35% do colectivo docente, constituiu unha Coordenadora na 
Universidade de Santiago e ten vai celebrar a primeira protesta o Mércores 31. Na foto reunión que celebraron na Fawldade de Di· 
reito en Compostela o Luns 29 de Outubro. A PANARO 

ción en contra da privatización e 
españolización do ensino. 

Quen non está en contra? 

O documento de reforma do sis
tema universitário elaborado po
lo gabinete da ministra de Edu
cación, Pilar del Castillo, provo
cou a apresentación por parte 
dos diferentes grupos parlamen
tários de nove emendas á totali
dade e oitocentas parciais: To
dos os portavoces, agás o de 
Coalición Canária, asinaron un 
documento a primeiros de Outu
bre no que se acusaba ao PP 
de querer acelelar artificialmen
te o proceso de debate para im
par o seu proxecto sen modifi
cacións e sen tratar de buscar o 
consenso. Tamén facia referén
cia a arbitrariedade e o déficit 
democrático como sinais de 
identidade do Governo do PP. 

A Conferéncia de Reiteres pediu 

sen éxito máis debate e os rei
teres das universidades catala
nas xa anunciaron que non des
cartan recurrir a Lei por via do 
contencioso administrativo. Ta
mén. Dous manifiestos asinados 
por 5.000 docentes piden a sua 
retirada, mentres o Governo só 

Calendário de protestas 

conseguiu o apoio público de 
cincocentos docentes. Pero a 
Comisión de Educación, Cultura 
e Deporte do Congreso dos De
putados aprobou o proxecto tras 
una reunión de case 17 horas 
que só serviu para que se acei
taran 11 emendas.t 

31 de Outubro: Paro convocado por FICUS nas tres universi-
dades galegas. 

7 de Novembro: Folga de profesorado e de personal adminis-
trativo e de servizo convocada pola CIG, CCOO, UGT e apoia-
do polas organizacións estudiantis. 

14 de Novembro: Folga no Estado convocada pala Campaña 
contra a LOU. 

21 de Novembro: Folga de estudantes nas tres universidades 
e no ensino non universitário convocada polos CAF e polos 
CAE. Concentracións nos seta campus e nas principais vilas. 

Critícase da LOU que limite a 
participación de estudantes e 
dos PAS nos órganos de gover
no, que poténcie as decisión dos 
órganos unipersoais frente aos 
colexiados, que introduzca unha 
maior xerarquización do profeso
rado e que vaia aumentar a pre
cariedade laboral do persoal do
cente. Ao tempo, diferentes por
tavoces da comunidade univer
sitária teñen manifestado que a 
LOU invade a autonomía univer
sitária e as competéncias auto
nómicas e propícia a equipara
ción das universidades públicas 
e privadas no Consello de Coor-
denación Universitária. · A Xunta fora de xogo 
En canto ao profesorado, os 
sindicatos manteñen que "o sis
tema de habilitación proposto, 
que implica un concurso de 
traslado encuberto, supón a vol
ta a sistemas xa superados que 
estiveron vixentes antes da Lei 
de Reforma Universitária (LRU), 
con consecuéncias nefastas 
para as universidades" e que 
"as· figuras de profesorado pro
posto impiden o desenvolvimen
to dunha verdadeira carreira do
cente, dificultando a formación 
do profesorado en formación". 

A segunda xornada de taiga 
desenvolverase o 14 de Novem
bro e está convocada polas or
ganizacións estudiantis españo
l as agrupadas na Campaña 
Estatal contra la LOU. Unha se-

Os governos autonómicos e 
nomeadamente a Xunta de Ga
liza e as suas competéncias 
exclusivas en matéria educati
va non quedan ben parados 
coa nova lei. Un dos aspectos 
que máis critican as organiza
cións e os partidos nacionalis
tas desde que se coñece o an
teproxecto e o seu carácter 
centralista e uniformador. 

Co obxecto de defender as 
competéncias que lle corres-

. penden á Xunta de Galiza, no 
debate do Mércores 31 de Ou
tubro no Congreso, o portavoz 
do BNG na Cámara, Francisco 
Rodríguez centrarase na defen
sa das emendas que teñen co
mo obxecto "acabar co carácter 
centralista da lei, darlle compe-

, ' . ,. ' ' ., 

téncias ás comunidades autó
nomas para que poidan incardi
nar o desenvolvimento da uni
versidade á realidade socioeco
nómica do país e clarificar os 
problemas a respeito das uni
versidades privadas". 

Asi por exemplo, e unha vez que 
o PP rexeitou a emenda á totali
dade da lei, o BNG propón subs
tituir a Axéncia de Avaliación a a 
nivel de Estado por órganos en
carregados de controlar o siste
ma universitário en cada Comu
n i dade. Destes órganos de
penderia a avaliación dos planos 
de estudo. ''Tamén defendemos 
unha variación da lei para que fi
que claro que na investigación 
debe privilexiarse a ·relación co 
sistema de produción e a sua 

- -. . ~ 

veiculización na língua própria", 
explica Francisco Rodríguez. O 
BNG tamén propón que a habili
tación do profesorado dependa 
das Comunidades Autónomas. 

Os docentes acadarian asi unha 
acreditación, coa que lego 
apresentarse ao concurso opo
sición en cada universidade. 
"Defedemos que sexan as Co
munidades autónomas as que 
xestionen as becas e as axudas 
e que estas se equiparen a mé
dia e aos estandars europeus", 
engade. Entre outros aspectos, 
as suas emendas van encami
ñadas a erradicar os priviléxios 
que a lei lles concede ás univer
sidades .privadas e a garantir 
que non existan problemas de 
homologación -dos titules uni-

,-

versitários na Unión Europea. 

En canto ao financiamento a 
proposta do BNG é que as Co
munidades aproben planos de 
financiamento seis meses des
pois de promulgarse a lei. Na 
véspera do debate, Francisco 
Rodríguez amósase convenci
do de que o PP vai facer valer 
a sua maioria absoluta para 
aprobar a lei. "Queren sacarse 
isto de encima o antes posíbel. 
Ainda ten que ir ao Senado pe
ro é probábel é que no mes de 
Decembro saia no publicado no 
BOE. O PSOE comparte este 
modelo centralista e o seu 
combate non é máis que unha 
guerra por reforzar o seu poder 
dentro da universidade", afirma 
o depútado nacionalista.• 

, 
•' 
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Tres horas de debate non abondaron para estudar a proposta 

A decisión da Académia 
sobre o acordo normativo transládase 
ao 17 de Novembro 
-o- c.v. 

A reunión non aparecia na nota de prensa re
mitida pola Académia. A doazón do arquivo 
de Pascual Veiga ás doce da mañá e o acto de 
entrada de Xohana Torres ás oito do serán 
eran os acontecementos que a Institución 
presidida por Fernández del Riego facia públi
cos aos meios de comunicación. Era bo lndi-

cador do que ia acontecer na xornada. Os aca
démicos reuníanse ás 16:00 horas para debater 
por vez primeira a proposta de acordo normati
vo e, á safda, só breves declaracións ian coinci
dir na mesma idea: unha sesión non era tempo 
ahondo. Os académicos até pactaran as res
postas aos meios. O debate continuará o dia 17 
de Novembro, xornada na que se celebrará 
a entrada de Xosé Neira Vilas na institución. 

O sábado 27 de Outubro amencia 
unha xomada intensa para a Aca
démia. O programa era amplo e 
os pontos de atención diversos 
pero xa desde que a meia mañá o 
Salón de Actos se abria para reci
bir o legado de Pascual Veiga no 
ar pairaba a pergunta polo resul
tado da reunión da tarde, a xun
tanza na que os académicos de
baterian a proposta do acorde 
normativo asinada pola AS-PG, o 
ILG e as tres universidades. Des
coñeciase cal ia ser o resultado 
da reunión e mesmo cal seria a 
resposta a dar aos meios de co
municación no seu remate. Dous 
dos académicos máis implicados, 
Antón Santamarina e Francisco 
Fernández Rei -profesores da 
Universidade de Santiago, mem
bros do ILG e da comisión ela
boradora da proposta- estaban 
na Coruña desde a mañá pero 
non querían facer conxeturas so
bre como transcorreria a xomada 

A reunión celebrouse a porta pe
chada e nela mesmo se discuti
ron os termos cos que os acadé
micos se dirixirian á saida aos 
meios de comunicación. A pouco 
que se talase con alguns dos 
membros da institución era fácil 
concluir coas tres ideas acor
dadas na xuntanza. A primeira 
era que a reunión teria a sua pro
longación o próximo 17 de No
vembro xa que o tempo non tora 
suficiente para debater o contido 
e o alcance da proposta. A se
gunda, omitir os termos nos que 
se dera a discusión, incluindo ta
mén as posicións defendidas po
los académicos. A terceira, remitir 
ao presidente Francisco Femán
dez del Riego como portavoz in
discutíbel da institución. A discre
cion alid ade dos membros da 
Académia gañaba a proba. 

Constantino Garcia 
asume a dirección 

Foi asi Francisco Femández del 
Riego a voz autorizada para dar 
conta da reunión sobre o debate 
arredor da proposta de acordo 
normativo. "Hai interpretacións di
versas. Se fose unánime xa esta
ban aprobadas. Non hai friccións, 
hai pontos de vista pero nada 
máis. Aqui convivimos todos na 
defensa da institución e da língua" 
afirmou o presidente da Acadé
mia. Del Riego informou de que a 
reunión terá continuidade o próxi
mo 17 de Novembro e a pergun
tas dos xomalistas dixo que non 
podía predecir o que votarian os 
,xa daquela 28 académicos, des
pois da entrada ese mesmo dia 

De esqu.da a direita, Francisco Femández Rei, Franco Grande e Antón Santamarina, 
durante o acto académico de entrada de Xahana TorTeS. A. PANARO 

de Xohana Torres. O voto dos nu
merários, informou, será secreto. 
Confirmou deste xeito tamén que 
só se discutirá no plenário e non 
en ningunha comisión específica. 

"Estivemos reunidos tres horas e 
non deu tempo para rematar. Hai 
opinións de todo tipo pero pode 
chegarse á conciliación", engadiu 
Del Riego quen ia ademáis poñer 
os prazos ao próximo periodo da 
Académia. O dia 29 de Novembro 
cesará como presidente e, segun
do os estaMos, será o actual se
cretário Constantino Garcia o que 
quede ao mando da institución. 
Desbotábase asi a posibilidade, 
coa que se tiña especulado, dun
ha posíbel interinidade de Del 
Riego no cargo. "Onte deiteime á 
unha, hoxe saín ás nove e tiven 
un acto ás doce, outro ás catro e 
outro ás oito. Agora dime ti, con 
52 anos que teño ... n ironizou o 
presidente que, con 88 anos, coi
da que non é difícil entender que 
"cese para descansar". Se as nor
mas do acorde se aproban o 17 
de Novembro será o broche de 
ouro para a unha presidéncia que 
acadou aplausos na sua xestión. 

Pouco máis se ia sacar da boca 
dos académicos. Sabiase, por 
conversas prévias, que dos deza
sete que asistiron á reunión unha 
boa parte estaria a favor de apro
bar o acordo. A decisión de apra
zar a votación debiase, segundo 
Xosé Luís Méndez Ferrin, a que 
"o texto se recibiu hai pouco tem
po e a Académia é unha institu
ción que discute as cousas e nas 
que hai moitos sábios". Non que
ría o escritor precisar a sua postu
ra pero, sen embargo, sinalou 
que defende "unha única normati
va para o galego. O que pense 

que pode haber várias ou é un 
inimigo do galega ou un tolo". 

Máis explícito foi Xesus Alonso 
Montero que, para mostrar o seu 
ponto de vista, recalcou que ta
laba na sua calidade de "cida
dán" xa que o académico non 
estaba diante das catre graba
doras que gardaban as suas pa
labras. "A Académia Francesa, 
que ten que velar por un idioma 
que non ten os problemas do ga-
1 ego, leva moito máis de cen 
anos sen acometer unha refor
ma. Se pensar. que unha pro
posta exterior vai ser evaluada 
nunha hora é que teñen unha 
idea moi frívola da Académia e 
pouco respectuosa cos que tan 
a proposta" afirmou Alonso Mon
tero quen deixou o tema apraza
do para a próxima reunión "ou 
para as seguintes, todo depende 
de como veñan os académicos". 

Ramón Lourenzo sorria con 
amabilidade á saída da xuntan
za e só acertaba talar da "dis
crecionalidade" debida á institu
ción. Alguns fuxian cordiais e 
outros botaban tóra unha frase 
para compartir a mesmé;l tese. 

Só Alonso Montero -ao parecer, 
o máis reticente dos académi
cos- sinalou que a reunión se 
centrou en "consideracións me
todolóxicas de toda índole". A 
proposta que agora debate a 
Académia está elaborada por un 
grupo de lingüístas das tres Uni
versidades e do Instituto da Lín
gua Galega -responsábel das 
normas de 1982- entre os que 
se atopan tres académicos, An
tón Santamarina, Francisco Fer
nández Rei e Manuel González, 
que non asistiu á reunión.• 

ANOSATERRA 

Compostela rebaixa o recibo de lixo 
aos que produzan menos residuos 
A ordenanza de recollida de lixo de Compostela mudará 
para estabelecer un sistema de tarifación que premiará a 
redución de resíduos e gravará a quen xere máis lixo. O 
modelo pretende incentivar a redución e por iso estabele
ce un sistema de cotas fixas e variábeis que determinarán 
o importe de cada recibo. A recollida domiciliária terá unha 
cota variábel relacionada co consumo de auga e unha fixa 
mínima que nunha poderá ser inferior á variábel. Os locais 
comerciais terán unha cota fixa e outra variábel que de
penderá dos metros cadrados do estabelecimento e do ti
po de actividade; os restaurantes serán quen máis pa
guen. Segundo o concello, non se rexistarán menos ingre
sos por mor da nova tarifa do lixo, unicamente redistribui
ranse as cargas para que paguen os que máis xeran e asi 
haxa un incentivo na redución do lixo. • 

Traballo rescinde os 670 contratos 
~ 

do Grupo ele Empresas Alvarez 

7 

A Delegación Provincial de Traballo en Vigo asinou o Ven
res 26 de Outubro a rescisión do contrato dos 670 
traballadores do Grupo de Empresas Álvarez. A decisión 
liquida praticamente unha empresa que levaba máis de 
dez anos de crise e que na actualidade tiña un pasivo de 
20.000 millóns de pesetas. A medida tamén permite aos 
traballadores cobrar unha indenización de 45 dias por ano 
traballado ademais do recoñecimento da débeda contraída 
con cada un deles por parte da compañia, ainda que o 
Fundo de Garantía Salarial só pagará 20 dias por ano tra
ballado. A débeda restante procederá da venda de terreas 
empresa. Unha parte dos traballadores, 320, empregará as 
indenzación para constituir unha Sociedade Anónima La~ 
boral que levará por nome Alfares e Santa Clara.• 

A lexislación garante a democrácia nas 
Confrarias pero a Xunta non a fai cumprir 
A Consellaria de Pesca vén de distribuir unhas circulares 
que interpretan a normativa en vigor sobre o funcionamen
to das contrarias de pescadores. O aceno foi interpretado 
pola própria Consellaria como unha tentativa para demo
cratizar os pósitos, pero fontes do sector lembraron que, 
coa aplicación da normativa vixente, as contrarias terian 
que funcionar democraticamente; o problema é que deica 
agora a Consellaria non obrigou a este funcionamento. O 
conflito na Contraria de Noia seria un detonante do xesto 
de López Veiga. O caso de Noia é especial polo conflito 
entre distintos intereses nun pósito fundamentalmente re
lacionado co marisqueo. O patrón maior levaba anos sen 
procederá renovación da xunta xeral, nunha prática habi
tual en moitos dos pósitos do país pero que transcendeu á 
opinión pública. A situación de tensión nesta contraria le
vou á destitución da xunta xeral e á celebración dunha 
asamblea na que os críticos se fixeron co poder. Acto se
guido, o Venres 24 uns descoñecidos queimaron a lonxa. + 

Xulgados catro membros de Greenpeace 
. por denunciar o tráfego ilegal de madeira 
O Martes 30 de Outubro celebrouse en Vilagarcia e 
quedou visto para senténcia un xuízo de faltas contra 
catro integrantes da organización ecoloxista Greenpeace 
por denunciar, o 13 de Xullo de 2000, o tráfego ilegal de 
madeira africana con dirección á Galiza. A denúncia de 
Greenpeace coincide cunha irregular situación madereira 
no noso país, xa que Galiza está a constituir unha 
indústria do moble con madeira africana, cando é 
produtora de madeira de baixa cualidade empregada para 
a produción de pasta de papel.• 

O PP rexeita que o fe1TOCaml galego non 
teña médias inferiores aos 150 km. por hora 
Na Comisión de lnfraestruturas do Congreso celebrada o 
30 de Outubro o Partido Popular rexeitou unha proposi
ción do BNG para que o ferrocarril teña velocidades mé
dias non inferiores ao 150 quilómetros por hora e estexa 
electrificado e con duplo enlac~, por Ourense e por Mon
forte. En síntese, a proposta do BNG era o mesmo plano 
ferroviário aprobado por unanimidade polo Parlamento 
galego en Decembro de 1995. O PP argumentou que "xa 
o povo galego talou" para rexeitar a proposición do BNG, 
que lembrou que "na programación plurianual, só hai un
ha previsión de 288.000 millóns de pesetas para o que 
eles chaman alta velocidade a Galiza e só no periodo de 
2001-2008. Estes investimentos, polo demais, tampouco 
serian aplicados só no território galego. Ulo médio billón 
do que falan?". O PSOE, pala sua banda, abstívose polo 
seu desacordo co aceso da denominada alta velocidade 
desde Ponterrada por Montarte, ainda que o Bloque resaltou 
que talaban dun ferrocarril convencional, non dun AVE.• 
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Manuel-Dacal · 
'A reforma do sector do vacun vai beneficiar a produción intensiva 

que é a orixe do problema da EEB' 
* P. BERGANTIÑOS 

ATÉ DESPOIS DAS ELEICIÓNS GALEGAS AGARDOU O MINISTÉRIO DE AGRICULTURA PARA DAR A COÑECER AS MEDIDAS COAS QUE O GO
VERNO CENTRAL QUER SOLUCIONAR A CRISE DERIVADA DA E.E.B. E EQUILIBRAR O MERCADO DA CARNE DE TENREIRA. MANUEL DACAL, 
COORDENADOR NACIONAL DO S.L.G. NO SECTOR VACUN DE CARNE, EXPLICA AS CONSECUÉNCIAS NEGATIVAS QUE PODEN DESENCADEAR 
NAS EXPLOTACIÓNS A "REORDENACIÓN" DESEÑADA POLA ADMINISTRACIÓN. AFIRMA QUE SE TRATA DUNHA LEXISLACIÓN ANTIGALEGA 
QUE SÓ BENEFÍCIA AOS GRANDES CEBADEIROS INDUSTRIAIS E A PRODUCIÓN INTENSIVA DE CARNE, NA QUE SITUA A ORIXE DA E.E.B. 

O Governo central ven de en
tregar IJ e ás organización 
agrárias estatais os primeiros 
documentos sobre a reforma 
que o Governo central formu
la para o sector do vacun. Co
mo valoran este xesto? 

O SLG síntese totalmente discri
minado, porque nen a Administra
ción central nen autonómica o te
ñen en canta. Ao sermos un sindi
cato nacionalista e polo tanto de 
ámbito de actuación na nación 
galega non somos convocados as 
reunións e marxínasenos a res
peito das ñegociacións que se es
tán a celebrar a nível estatal. Co
ñecemos os borradores por ter
ceiros desde o mes de Agosto, xa 
que estas medidas estaban na 
neveira á espera dqs resultados 
do 21 de Outubro. E significativo 
que se agarde á celebración das 
eleicións ao Parlamento galego 
para darlle saida pública a este 
documentos e tamén é significati
vo que se faga cando os galegos 
ainda non ternos interlocutor na 
Consellaria. É dicer, a Administra
ción retivo información e utilizou 
en benefício do partido que de
tenta o poder estatal e autonómi
co un problema que afecta grave-

mente ao sector de vacun deste 
país. Agora mesmo os produtores 
non saben o que se lles ven enci
ma, cando na Mesa lnterprofisio
nal da Carne se asinou un docu
mento que pon de manifesto a 
unanimidade a respeito de este 
problema que existe no sector. 
Durante estes dous meses o SLG 
tratou de romper o cerco informa
tivo, con roldas de prensa nas co
marcas, pero non o conseguiu. 

De que maneira vai repercutir 
nas explotacións galegas? 

O SLG segue mantendo a valora
ción negativa que fixo no mes de 
Agosto. Ternos constáncia de 
dous Reais Decretos, coñecemos 
os borradores que se entregaron 
daqL:Jela e polo que parece as in
tencións do Ministério non muda
ron moito. Un documento é de re
ordenación do sector do vacun e 
aféctalles tanto ás explotacións 
de carne como ás de leite. O ou
tro ten que ver coas axudas co
munitárias para OCM e incide di
rectamente nas explotacións de 
carne de vacun. O primeirt> é un 
ataque en toda regra á pequena e 
mediana explotación familar e tra
dicional galega porque se marca 

como obxectivo a redución do nú
mero qe explotacións que existen 
hoxe. E dicer, agrede ás unidades 
que producen alimentos de maior 
calidade, carne en base ao apro
veitamento da terra através dos 
animais. Por outro lado ataca a 
nosa estrutura territorial. Ao desa
pareceren as explotacións de pe
que na dimensión, situadas nas 
zonas máis desfavorecidas e de 
montaña da zona Oriental -que é 
onde se concentra fundamen
talmentea produción de carne
agrávase o despovoamento rural 
dunha parte importante de Galiza. 

Nós dicimos que se vai provocar 
un peche masivo das explota
cións labregas porque as medi
das lexislativas que se queren pór 
en prática son inviábeis no país. 
Refírome, por exemplo, ao requi
sito da licéncia municipal e de ac
tividade. Hoxe por hoxe, o 99,9% 
das explotacións galegas de va
cun, tanto deleite como de carne, 
non teñen licéncia de actividade 
porque iso require apresentar un 
proxecto; un plano, unha memó
ria, trámites burocráticos que en
carecen moito a produción. As 
distáncias entre explotacións e os 
núcleos de povoación que se pro-

poñen no Real Decreto tamén 
son inviábeis. Poden ser respeita
das en zonas como Castela, Ex
tremadura ou Andalucía pero nun
ha realidade de povoaci,ón disper
sa como a nasa non. E unha le
xislación antigalega, que lle tira 
todas as competéncias á Conse
llaria de Agricultura, que é a única 
que pode ordenar o sector tendo 
en conta as nosas peculiarieda
des. Lexíslase unha reordenación 
desde Madrid para todo o Estado, 
que aplica os mesmos critérios 
para Andalucia que para a Corni
xa Cantábrica e que responde a 
un espíritú uniformador e centra
lista, mesmo contrário ao que ho
xe é o Estado español con com
peténcias delegadas nas comuni
dades autónomas. Estabelécese 
tamén a obrigatoriedade de ter un 
veterinário en cada explotación, 
cando debe ser a Administración 
a que proporcione este servizo, a 
que garanta uns mínimos de co
bertura para aqueles produtores 
que non poden costearse un pro
fisional. Pero isto vai na liña de 
privatizar servizos que até agora 
ofert9ba a Administración. 

E cal é a valoración que fan 
das medidas deseñadas espe-
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cificamente para o gado de 
vacun de carne? 

Con este tema xa se empezou 
mal ao aceitarse na mini-refor
ma do sector do vacun de carne 
-que se acordou neste verán
unha redución do 20% dos direi
tos (axudas comunitárias) de va
cun IJlacho para o Estado espa
ñol. E dicer, dos 713.999 direitos, 
que se lle adxudicaron só ano e 
meio antes, como consecuéncia 
da reforma da Axenda 2000, o 
Estado pasa a ter 643.525. Se
guiranse matando os mesmos 
becerros pero o número de axu
das vai ser menor e os galegas 
irnos resultar especialmente per
xudicados. Aquí perdéronse moi
tas axudas porque os becerros 
sacríficanse antes dos nove me
ses e agora que os gadeiros em
pezan a matar os animais con 
máis idade para cumprir os re
quisitos, estas primas redúcense. 
Por se non fara pouco, fálase da 
rexionalización ou división por 
comunidades autónomas do nú
mero de direitos. As comunida
des autónomas que máis axudas 
estaban solicitando para bece
rros machos son aquelas nas 
que están ubicados, precisamen
te os grandes cebadeiros indus
triais, e dicer, Catalunya, Aragón 
e zonas de Castela-León. O que 
se pretende agora é consolidar 
esa foto fixo. Confirmarlles, can
do Galiza empeza a despegar, 
que eles van seguir senda os 
que máis axudas recollan. É un
ha barbaridade, porque ademais 
de perxudicar ás explotacións la
bregas, poténciase un modelo de 
produción intensivo, no que os 
animais non teñen unha alimen
tación natural e a carne que re
sulta é de menor calidade. De 
confirmarse seria moi negativo, 
sobre todo, cando a Administra
ción mantén que esta reforma se 
dá como consecuéncia da crise 
provocada pala EEB. lsto poria 
de manifesto que non se quer ir 
a orixe do problema e só adoptar 
medidas cosméticas. 

Existe outra exuda dentro da 
OCM de carne que é por vaca 
aleitante. Tamén muda? 

Este é un problema que preo
cupa especialmente ao sector. 
Segun dados da própria Ad 
minstración en Galiza xa cobra
mos ao redor do 40% menos 
do que nos corresponde. An 
tes, para cobrir o número de di
reitos de vacas aleitantes que 
ten unha explotación, podíanse 
contabilizar un 25% con ani
mais que ainda non tiveran pa
rido, era unha faculdade que 
estabelecia o próprio regula
mentoda UE. Agora hai un 
cámbio importante, que tamén 
afecta ás explotacións galegas. 
En lugar de dar a ,posibilidade, 
impoñen que o número de di
reitos sexa cuberto até un 15% 
con xovencas, é dicer, animais 
improdutivos. Co argumento de 
reducir a produción de carne 
eliminan o sistema produtivo 
máis baseado na terra. Pero 
quen aporta máis gado ao mer
cado que os cebadeiros indus
triais? Por que non se limitan 
esas explotacións? As tonela
das de carne excedentário non 
saen precisamante das peque
n as explotacións. A maiores 
quérese reducir a densidade 
gadeira, o número de animais 
por hectárea, pero non aumen
tando base territorial, como de
fendemos nós, senón diminuin
do cabezas. Estamos talando 
dunha reconversión en toda re
gra da que van sair perxudica
das as explotacións galegas e 
da Cornisa Cantábrica.+ 
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O emisário uri,ano desemboca ao Suloeste da illa de Tambo. Os metais pesados de ENCE/ELNOSA chegaran antes por este tubo ás 
bateas de mexilón. XAN CARBAllA 

A Asociación para a Defensa da Ria 
estuda recorrer o Convénio entre a COTOP e a Fábrica 

A Xunta autoriza a ENCE/ELNOSA 
1 • 

a verter. mercurio 
no emisário urbano de Pontevedra 
Sen que se producise nengunha variación nos níveis de 
mercúrio dos efluintes de ENCEiELNOSA que a Xunta proibira 
verter no emisário urbano de Pontevedra, a consellaria de 
Política Territorial autoriza de vez, mediante un convénio 
novo, o uso do desaugue. A Asociación para a Defensa da 
Ria (APDR) sinala que este acordo vai contra a Lei das Rias. 

APDR denúncia que o convénio 
de ENcE!ELNOSA coa Gonsellaria 
é contrário a Lei de Galidade 
das Augas das Rias que recusa 
expresamente calquera vertido 
de mercúrio que non proceda 
das matérias primas utilizadas 
no proceso industrial. A Aso
ciación estuda un recurso contra 
este acorde que legaliza a incor
poración dos efluintes da celulo
sa ao emisário de vertidos urba
nos sen que nengunha proba 
nen evidéncia indique cambios 
nos parámetros de toxicidade 
das aportacións que ten previsto 
facer a fábrica ao colector. 

Antón Masa, voceiro da APDR, 
suliña pala sua importáncia a 
contaminación con mércúrio e 
desminte ao conselleiro en fun
cións Xosé Guiña cando asegura 
que ENCE!ELNOSA é a primera in
dústria que cumpre a Lei de Ca/i
dade das Augas das Rías de Ga
liza. "Despois de fixar en 0,08 
Qg. de mercúrio/dia o obxectivo 
a conquerir nos vertidos da fábri
ca, os asinantes indican no texto 
do convénio que a concentración 
de mercúrio axústase aos límites 
de emisión previstos no Anexo 
IV da Lei 812001, a Leidas Rias". 

Proibido pola Lei das Rias 

Masa califica de irresponsabilida
de grave a da Xunta non só por 
decidir que procede a violación 

· da Lei senón por interpretala ses
gadamente. "De feito, na citada 
Lei proibese expresamente cal
quer vertido de mercúrio que non 
proveña das matéria .primas utili
zadas no proceso de fabricación. 
Esta precisión deixa obviamente 
fóra a fábrica de ELNOSA, que co
mo ela mesmo admite en todas 

as suas referéncias escritas, só 
utiliza como matérias primas sal
moira (sal común en disolución 
acuosa) auga e enerxia eléctrica; 
o mercúrio aparece exclusiva-

. mente como contaminante inde
sexado nas augas de vertido e 
nos produtos fabricados". 

O convenio entre a empresa e a 
Xunta recomenda a Augas de 
Galicia a conexión dos efluintes 
de ENCE/Elnosa ao emisário 
submariño urbano que desem
boca ao Suloeste da illa de 
Tambo, no intre en que a fábrica 
acredite que este enganche su
poña unha diminución na afec
ción do vertido á calidade das 
augas da Ria en relación co ac
tual ponto de vertido de ENCE. 
Para Antón Masa, esta autoriza
ción da Xunta "significa na práti
ca que se vai permitir a cone
xión ao emisário sen que exista 
modificación nengunha nos ac
tuais parámetros de vertido. De 
feito, a simples conexión ao 
emisário ten un efeito de dilu
ción do vertido ao existir maior 
volume de auga no novo ponto 
de saida ao exterior e de dimi
nución da demanda biolóxica de 
osíxeno ao verse favorecida a 
aireación do vertido pela exis
téncia de orificios na parte final 
do tubo emisário". 

A consellaria de Política Territo
rail autoriza asi o despacho de 
efluintes industriais que non cum
priron nunca o convénio de 1989, 
polo que a celulosa puido com
probar como se frustraban repeti
das veces as suas solicitudes ·de 
enganche ao emisário. De certo, 
a Gonsellaria non especificou 
nunca por que negaba O permiso 
a ENCE!ELNOSA ainda que fose un 

segredo a voces que tanto o nível 
de sólidos en suspensión como a 
demanda biolóxica de osíxeno 
impedian, a critério da Xunta, que 
a fábrica lanzase a Ria mediante 
a tuberia urbana os residuos con
taminantes. 

Defensa da Ria lembra que o in
forme WEL, encargado pela 
Xuntá para coñecer a composi
ción e cantidade dos contami
nantes da fábrica a contamina
ción , recomendara no seu dia 
non permitir a conexión conxunta 
dos vertidos da fábrica e dos ur
banos, pois isto enmascararia a 
descarga non detectada de can
tidade importantes de materiais 
altamente contaminantes proce
dentes de ENcE!ELNOSA. "A WEL 
sinalara no seu dia que a utiliza
ción do emisário pola fábrica au
mentaria o risco de bio-acumula
ción de mercúrio e doutros com
postos potencialmente tóxicos 
nas áreas próximas ás bateas de 
cultivo de mexilón no Norde da 
Ria". "En proba do galeguismo 
militante da Xunta e dos novos 
dones de ENCE.!ELNOSA, -sinala 
APDR- o novo convénio foi re
dactado en español". 

A Asociación reafirma a necesi
dade dun saneamento integral 
da Ria a partir da depuración to
tal, con tratamento biolóxico in
cluido, dos vertidos urbanos, 
con separación prévia de fecais 
e pluviais, asi como a elimina
cion dos rincipais vertidos indus
triais (ENCE.!ELNOSA e TAFISA), 
"verdadeiros responsábeis da 
derrama da saugas da Ria de 
Pontevedra". 

''Tanto a APDR como o conxunto 
da poboación estamos afeites ás 
promesas eleitorais do señor Gui
ña e aes seus incumprimentos. 
Abonda con lembrar que o de
nanterior convénio ENcE-COTOP, 
asinado no 89 e vencido no 94, 
non se dera cumprido por nen-

. gunha das partes asinantes". • 

Fraga non 
teria gañado 
"Pois si, perdemos -escrebe Su, 
so de Toro no xornal 
ACONIRAFIO.COM-, perdemos 
os que demos a batalla. Gaña, 
ron os que se renderon ante o 
avellecemento e o deterioro 80' 

cial desta sociedade rendida. 
T amén gañaron os de sernpre, 
os franquistas e os que herdaron 
esta Gal.iza enferma como se fo, 
se sua. Perdemos as xerazóns 
novas, as persoas que traballa, 
mos e levantamos o país cada 
dia. Isto non é demagóxia, os 
números están aí: esta maioria 
eleitoral está levantada sobre o 
voto dos xubilados, sobre o V0' 

to de persoas privadas de infor, 
mación, manipuladas e mesmo 
acarrexadas. Ou, si, aceito o re, 
sultado, claro. E qué remédio. 
Iso non quere dicer que crea 
que é limpo: nada hai máis in, 
moral que este réxime que 
teñen montado sobre nós. Des.
de logo que somos minoria os 
que traballamos e gañamos o 
pan sobre os que xa non están 
na idade. Sen embargo, iso é 
para entristecer, pois é un dra, 
ma. Esta Gal.iza avellecida, atra, 
pada no pasado, é un drama( ... ) 
O que si nos deixou a precam, 
paña e a campaña é que a opi, 
nión dos sectores disidentes a 
este réxime estea máis encabu, 
xada que nunca, que se verbali, 
zasen e mesmo, ao fin, se dixe, 
sen en rádios e se escribise, ain, 
da que case s6 sexa na rede, que 
o domfnio esmagador de Fraga 
é posibel gracias ás complicida, 
de e gracias a que na Galiza 
non hai cabalmente liberdade 
de expresión. Se os meios de 
comunicación cumprisen co 
seu papel de reflectir a diversi, 
dade social, sequera expresar o 
sentir dos seus leitores, Fraga 
non teria gañado". • 
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O mellar 
presidente 
''Unha das obras dramáticas 
rnáis afamadas de Lope de Ve, 
ga levaba un curioso título: El 
mejar akaJde el Rey. A frase non 
pode tomarse literalmente ( ... ) 
O rei Afonso VII, protagonista 
da obra de Lope, non era o me, 
llor alcalde con esta significa, 
ción administrativa. Como na
quel tempo, os alcaldes acumu, 
laban funcións porque se des
coñecia a división de poderes, 
o drama lopesco equivaldria a 
dicer no caso galego: o mellar 
presidente, Fraga", escrebe nas 
páxinas de O CoRREO GAL.E
GO o catedrático extraordiná, 
rio de Epistemoloxia José Lois 
Estévez. "Que levou ao noso 
povo a realzar cos seus votos ao 
grande líder? É claro que puxo 
tanta confianza nel como des
confiou dos seus contendentes, 
cuxa campaña adicouse rnáis a 
denostar que a promoci nar os 
contrapostos e esmirriad pr0' 
gramas proprios. O único con
creto nos discursos era que 
compria rematar non co PP; ao 
que case que non se menciona, 
ba; senon co liderazgo de Fraga. 
A cuestión virou asi en dilemá
tica; Eles ou Fraga? E os elei~ 
res resolveron de vez: Fraga si, e 
eles non!"• 

Terrorismo 
contra Digna 
Ochoa 
O comité central do Partido 
Democrático Popular Rewlucio
nário de México, publica un 
comunicado sobre o asasinato 
de Digna Ochoa. "Irmás, 
irmáns, camaradas. Un brutal 
e incalificábel acto de 
terrorismo de Estado 
cometeuse venres dernove 
no noso país en conrp ,.da vi, 
da da advogada o~· Ochoa 
Plácido, a despeito d todos os 
defensores de direit huma-
nos, das ONG, con os loi, 
tadores sociais, con os per, 
seguidos políticos, os · 
mente presos e os des pareci, 
dos; contta os misera is sen 
direito á xustiza, por on ter 
con que pagala, e co tta o 
povo de México e os vos do 
mundo inteiro. En 19 2 asasi, 
naran a Norma Corona, 
tamén advogada e defensora 
dos Direitos Humanos; mata, 
ran a xornalistas coma Buen, 
día, a activistas da oposición 
coma Ovando; tamén hoube, 
ra mocidade torturada, desa, 
parecida e encadeada en Gue, 
rrero, Chiapas, Oaxaca, 
Hidalgo. Tocios impunemen
te. Como non ser intolerantes 
diante deste feito inxustificá, 
bel? Responsabilizamos deste 
crime odioso ao Estado Mexi, 
cano, a traveso da sua inteli, 
xéncia militar, a PGR e a ase, 
soria e participación do Mos, 
sad, a CIA e o FBI que reali, 
zaron esta acción. A nosa ad, 
miración, respeito e agarimo 
por Digna Ochoa, unha gran
de muller, consecuente coas 
suas convicións e a realidade 
do noso país".• 
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Estratéxias para o · 
nacionalismo galega 

MANuELCAO 

Os resultados do 21 de Outubro colocan ao nacionalismo 
galego diante dunha encrucillada que máis cedo que tarde 
haberá de producir cámbios importantes. Actualmente, o 
BNG é a organización política que répresenta ao naciona, 
lismo realmente existente sendo obrigado proceder a reví, 
sar a sua estratéxia programática e a reformulación de ob, 
xectivos a curto e médio prazo se se quer convertir no re, 
ferente básico e maioritárió de governo da nosa sociedade. 

O proxecto nacionalista, en tanto que instrumento ao servi, 
zo dos intereses da sociedade galega só pode ter como obxec, 
tivo, a curto ou médio prazo, govemar as instituci6ns próprias 
do país. Calquer estratéxia que non vaia orientada á conse, 
cución deste obxectivo prioritário fará un fraco servizo ao 
conxunto dos cidadáns galegos e á consolidación da Galiza 
como sociedade política e cultural diferenciada. _A redución 
de miras cara obxectivos menores priorizando intereses per, 
soais ou de grupos políticos específicos é unha posibilidade 
real, e ainda probábel, que deberla descartarse axiña. 

Na sociedade actual, os que traballan en contra do noso 
idioma, cultura e consolidación sóocio,económica non fol, 
gan -ainda que só sexa porque traballan a prol doutros 
idiomas, culturas e sectores económicos- e calquer tempo 
perdido revelarase precioso e regalado ao adversário que 
seguirá tranquilamente deslexitimando ou valeirando de 
contido as nosas institucións, inutilizando as políticas au, 
tónomas, minusvalorando a nosa cultura e botando a per, 
der os nosos recursos humanos e naturais. O nacionalismo 
galego ten que poñer diante os mellares activos para interac, 
donar e dialogar coa sociedade civil e incluír as inquedan, 
zas desa sociedade que está desexosa de apertar un proxec, 
to nacionalista atractivo, aberto, dialogante, plural, cari, 
ñoso e nunca agre5ivo -nen sequer cos inimigos máis re, 
calcitrantes e violentos que, ao final, tampouco son tantos. 

Na sociedade moderna, non hai lugar ás imposicións sendo 
imprescindíbel asumir a democracia como método para reu, 
nir vontades colectivas, como forma de govemo e sistema 
para decidir e aplicar as políticas públicas. O nacionalismo 
ten que ~r a casa das liberdades dos galegas no que non pode 
haber lugar a exclusións nen ostracismos por razóns dife, 
rentes a non compartir o ideário nacionalista. As caracte, 
rísticas dese ideário deben permitir que unha grande maio, 
ria social poida apertalo sendo as diferéncias internas as de, 
rivadas da pertenza de cada un a unha clase ou grupo de in, 
terese social ou económico definitório de intereses específi, 
cos lexítimos. A cosmovisión social, política e económica 
do nacionalismo galega ten que asentarse, case exclusiva, 
mente, nas características próprias da nosa sociedade senda 
o único obxectivo irrenunciábel a defensa dos intereses xe, 
rais do país nos ámbito cultural, político e institucional. 

'O nacionalismo 
ten que ser 

a casa das liberdades dos galegas 
no que non pode haber 

lugar a exclusións" 

As características e definición dese interese xeral non pode 
ser realizada, dunha vez e para vários anos, por un grupo de 
alumeados autodesignados senón que será a sociedade galega 
-a única soberana- a que ha concederlle ese poder maioritá, 
rio para que poida ser o portavoz das suas demandas e o con, 
dutor dos seus destinos. Asi, os dirixentes nacionalistas te,
ñen que ser capaces de escoitar e captar os l.atexos da sociedade, 
han ter unha <loada e fluída comunicación con eles, han C0' 

ñecer os paisanos, as empresas, os vellos, a mocidade, os que 
falan galega, os que falan castelán, etc, e escollendo o me, 
llor de todos eles ser capaces de construir un discurso, un 
programa, unhas formas, e uns proxectos que consigan con, 
vencer a maioria dos cidadáns de que o proxecto de govemo 
ofertado polos nacionalistas merece a sua aprobación e re, 
sulta útil para conducir a este pequeño país de 2,8 millóns 
de habitantes nos inícios do século XXI.• 
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MÁIS REGALOS FISCAIS 
Luís BURGOS 

O empioramento da situación económica, moito 
máis patente despois dos acontecementos do 11 de 
Setembro, non casa moi ben coas medidas fiscais in, 
cluidas polo Govemo no proxecto da Lei de Acom, 
pañamento dos presupostos. 

Propoñer unha redución de ingresos fiscais precisa, 
mente nunha situación en 

do 10% das contribucións empre5ariais a planos de 
pensións, a facilidade para que as grandes empresas 
opten por un réxime de consolidación fiscal co obxe, 
to de conseguir unha menor tributación, a rebaixa 
do tipo do 35 ao 30% para as medianas empresas que 
facturen entre tres e cinco millóns de euros. Medidas 
todas elas destinadas a incrementar os beneficios ne, 

tos das empresas. 
que se van dar menores in, 
gresos dos esperados por un 
empioramento certo da si, 
tuación económica, fai pen, 
sar en que orzamenta, 
riamente -en función do 
proclamado déficit cero- re, 
duciranse as previsións de 
gasto e nomeadamente do 
gasto social. 

'Os orzamentos 
incentivan fiscalmente 
os programas-de aforro 

das persoas 

Por outra parte, inclúense, 
tamén, no Proxecto de Lei 
un paquete de medidas 
destinadas a incentivar fis, 
calmente os programas de 
aforro das persoas con salá, 
ríos máis altos, através de 
previsión social comple, 
mentar, duplicando prati, 
camente os límites pre, 

con salários máis altos" 
Oeste xeito, a redución de 
ingresos que a Lei estabele, 
ce, e que afecta fundamen, 
talmente ao imposto de sociedades, amosa a faciana 
antipopular deste Governo e o seu afán de governar 
ao servizo do capital. Só asi é entendíbel que nesta 
situación se tomen medidas como a ampliación do 
prazo de compensación de bases imponíbeis negati, 
vas de dez a quince anos, o estabelecemento dunha 
nova dedución do 10% sobre elementos dos imobili, 
zado material e imaterial relacionado co I+D, as de, 
ducións por actividades de anovación tecnolóxica, a 
redución do tipo impositivo do 35% ao 18% das ren, 
das obtidas na transmisión onerosa de elementos pa, 
trimoniais a condición de que reinvirtaD., a dedución 

existentes de dedución fis, 
cal aos planos de pensións 
e ás mutualidades de preví, 

sión social. Estas medidas só teñen como destinará, 
rio ás persoas con rendas moi altas, que non superan 
o 1 % da povoación asalariada. Tamén se propoñen 
deducións fiscais na cuota do imposto de sociedades 
para as contribucións empresariais a planos de pen, 
sións a prol de traballadores/as con retribucións bru, 
tas inferiores a 27.045,54 euros, o que supón unha 
redución tributária importante para as empresas, 
que ven como as suas contribucións primero se com, 
putan como gastos na conta de resultados e ainda 
por riba lle ~upoñen, despois, unha dedución na 
cuota do imposto. Que máis queren? • 

Da arte dos vellos prospectos cinematográficos 
AXENDA 
A NOSA TERRA 2002 

• Impresa a 5 tintas en seis 
idiomas. 

• Cosida a fio, con marca .. 
dor, acabamento da capa 
en coiro rexenerado. 

' • Papel verxurado 90 'i/m2 

' crema. 
_ • 22 x26,5 cm. de tamaño. 

Faga xa a sua reserva 
telf. 986 433 830 
fax 986 223 101 
subs.anosaterra@terra.es 
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A rexión sofre unha dura fame e unha crise aguzada polos atentados dos EE UU 

Centroamérica, a crise esquecida 
-0- CARLOS MENDOZA 

WWW.LANSIGNIA.ORG 

As grandes economías emerx:en
tes (México, Arxentina e Brasil) 
experimentan unha grave esca-

mérica. En termos xerais, a eco
nomía hondureña é a máis sus
ceptíbel á contracción do consu
mo, pois máis do 80 por cento 
das suas exportacións teñen co
mo destino o mercado dos EE 
UU. Costa Rica tamén se viu 
afectada, pero debido a que os 
turistas potenciais teñen medo a 
viaxar e porque a queda das ven
das de computadoras reduce as 
oportunidades de emprego nas 
factorías costarricenses que en
samblan microchips. 

mais, o estátus de imigrantes 
irregulares poderia excluílos 
das eventuais axudas governa-
mentais. · 

Nun planeta tan interrelacionado 
todos pagamos os pratos rotos. 
Neste caso, son especialmente 
vulnerábeis as pequenas e de-
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pendentes económicas de Amé
rica Latina que ainda non cortou 
o cordón umbilical que os une á 
poténcia do Norte.+ 

. seza de capitais logo dos atenta
dos do 11 de Setembro. Os in
vestidores, que xa non se senten 
seguros en Wall Street, mostran 
aversión ao risco. En maior ou 
menor grao, todos os países da 
rexión vense afectados pola sua 
-estreita relación comercial cos 
EE UU. Posibelmente, a excep
ción sexa Chile, que estendeu o 
número dos seus sócios comer
ciais noutras zonas. As pequenas 
economías centroamericanas 
vense especialmente afectadas 
polo baixo nível de consumo nos 
EE UU. Estes países, que xa su
frían unha fame negra brutal me
ses antes dos ataques terroris
tas, acabaron de caer na crise 
máis grave dos últimos tempos. 
Nos últimos anos, Centroamérica 
converteuse na "costureira" dos 
estadounidenses e resulta que o 
vestiário é un dos primeiros bens 
que os consumidores decidiron 
deixar de compr;ar. El Salvador é 
o país máis sensíbel a este com
portamento, pois é o que máis 
depende das empresas monta
das por estadounidenses para 
pagaren menos impostas ca no 
seu país. En Guatemala xa se 
suprimiu o 20 por cerito das pra
zas de traballo debido á caréncia 
de contratos para venderlles rou
pa ás grandes tendas de Nortea-

Adicionalmente, Centroamérica 
foi duramente golpeada pola 
queda dos prezos interna
cionais dos seus principais pro
dutos de exportación, como o 
café. A crise do café en Guate
mala, por exemplo, aféctalles, 
directa ou indirectamente, a 
tres millóns de traballadores. 
As recentes martes por desnu
trición no oriente do país están 
relacionadas cunha economía 
altamente dependente nun só 
produto agrícola. O desempre
go nas fincas de café e a seca 
na rexión foi unha combinación 
fatal. Outro previsíbel golpe pa
ra as economías do istmo ten 
que ver coas remesas familia
res provintes dos EE UU. Para 
El Salvador as ·remesas son a 
principal fonte de divisas, pero 
a maioria dos mi'llóns de traba
lladores centroamericanos en 
Norteamérica teñen empregos 
dos que se pode prescindir fa
cilmente nunha recesión. Ade- A madeira é un recurso que se esquilma a un rihno vertixinoso nas partes máis pobres do planeta. 

i 

Os ecoloxistas denúncian a esquilma dos bosques tropicais 
.. DIANA ROJO MART(N Paraguay desapareceu durante informe da ONU recorda que a daqueles cuxo médio de sub- dutos sen garantía e pola outra, 

WWW.LANSIGNIA.ORG a década dos 90, segundo as caza non sostíbel, sobretodo a sisténcia se esgota tan ás pré- que a sociedade civil interveña 
Nacións Unidas.(ONU). comercial, provoca a denomi- sas. Asimesmo, a débeda que na defensa do médio ambiente. 

Hai poucos días, Greenpeace nada "síndrome do bosque va- cae sobre alguns países contri-
organizou unha protesta no por- Esta organización aponta como leiro" e fai referéncia a 15 es- bue á sobreexplotación. O pro- A ONU manifesta como "nal-
to de Marin contra o transporte causas principais da deforesta- pécies de primates ameazadas blema da deforestación non po- guns casos, e como canse-
ilegal de madeira tropical. Este ción a reconversión a outros pola caza silvestre. de, polo tanto, desligarse do da cuéncia da liberalización e 
acto pon de manifesto unha du- usos da terra, a sobreexplota- pobreza. mundialización do comércio, a 
ra realidade ecolóxica que ame- ción dos produtos forestais, as Pala necesidade de osíxeno, tala parece estar en aumento". 
aza con extinguir gran parte da diferentes pragas e-enfermida- toda a povoación mundial de- Cada vez máis, os governos de O mercado avanza máis rápido 
masa forestal do mundo. des, as ruíns técnicás de tala, o pende bioloxicamente das ár- países exportadores déixanlle cás leis e os sistemas de vixi -

uso excesivo dos pastos, os fu- bares. Para gran parte dela, ao sector privado a responsabi- láncia. Unha vez máis, a saúde 
A codícia está tragando o bos- racáns e os incéndios devasta- esta dependéncia é tamén eco- lidade de adoptar decisións, de do planeta queda sometida á 
que. l111punemente. A grandes dores, propiciados palas secas nómica. Segundo o Banco xeito que as empresa estran- leí da oferta e a demanda. Co-
bocados. Ao ritmo de 16 mi- dos últimos 1 O anos. Mundial, un de cada catro po- xeiras fan e desfán. Para con- mérciase co verde das árbores 
llóns de hectáreas por ano e bres vive directa ou indirecta- trarrestar isto é fundamental, coma se tivese dono e esqué-
con especial incidéncia nos tró- A desaparición do bosque leva mente dos recursos limitados por unha banda, que os impar- cese que a natureza das plan-
picos, unha área forestal equi- consigo graves consecuéncias do bosque. Non podemos dei- tadores non se convertan en tas é o seguro da supervivén-
valente á superficie do Peru e para a fauna que o habita. O xar de perguntarnos polo futuro · cómplices ao consumiren pro- cía dos seres humanos. + 
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Chega o inverno, por eso en Teletecnik temos as primeiras marcas 

en deshumidificadores para o fogar e a industria. · 



ANOSATERRA 

t 

DA . ~ YERRA 
AS9141d.ADA · 

Movimentos 
especulativos 
contra 
a Escola 
da Aurora 
do Porvir 
de Tomiño 

A Escala da Aurora do Por, 
vir de Tomiño vive un no, 
vo ataque porque hai inte, 
reses especuativos contra o 
seu contorno, intereses que 
levaron aos proprietários 
nominais da Escola -o Casi, 
no de T orniño- a cornezar a 
realizar obras nos terreos do 
próprio Casino colindantes 
coa Escala. As obras, se, 
gundo denúncian viciños e 
pais de alunos, invaden un 
camiño público que figura 
como tal no catrastro. As 
obras, que cantan cunha 
subvención de once mi.llóns 
de pese tas do programa 
PRODER da UE, están a pór 
todo tipo de cancelas que 
dificuldan o aceso á Escala 
e ás fincas colindantes e, 
mália sesenta denúncias 
apresentadas no concello, 
nen o alcalde nen o conce, 
Lleiro de Obras fan nada pa, 
ra impedilas; é máis, asegu, 
ran que o camiño en cues, 
tión é de propriedade do 
Casino de Tomiño. A situ'a., 
ci6n é tal, que os pais do 
alunado comezaron a mobi, 
lizarse para denunciala. A 
APA ro m e tá a por e en 
contact co Minstéri de 
Agri ultura ara b r co, 

n u a ubv n, 

A Escala da Aur ra do Por, 
vir ten un brillante pa ado 
qu non e pode esquecer e 
que a fai merecer a ua con, 
tinuidade. A Escota foi mon, 
tada p r migrante no tem, 
po da República e nela o 
Partid Galeguista destinou 
a Antón Alonso Rios, que 
logo presidiria o Consello da 
Galiza no exílio. A Escala 
foi incautada polo franquis, 
mo, ainda que seguiu a ser 
empregada como escola pú, 
blica. Na actualidade, a pro, 
priedade nominal é do Casi, 
no de T omiño e vese que a 
entidade, que se fixo coa 
mesma polos procedimentos 
habituais da ditadura, non 
quer a sua continuidade, por 
iso foi deixándoa morrer até 
que os pais do seu alunado 
reaxiron e, o curso pasado, 
libraron unha batalla para 
defendela. Conquerírono e 
este ano abriu de novo as 
suas portas como escala pú, 
blica da Consellaria de Edu, 
cación, pero agora enfrénta, 
se a un novo envite.• · 
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Cedeira celebra a partir do 1 de Novembro o Samain 

Os cabazos de lume 
que non saben do Halloween · 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Na Galiza xa se facian cabazas de lume denantes de que se puxe
sen de moda as fltas sobre o Halloween estadounidense. O pouso 
da presenza céltica no país deixou o costume de vazar cabazas a 
noite de Defuntos. Hoxe, case perdida a tradición, Cedeira segue 
resgatando a máxia e a ilusión cada ano coa sua Festa do Samain. 

Os nenos de Cedeira e as co
marcas próximas ben saben que 
andar coas cabazas labradas e 
recheas de lume non é un costu
me importado polo pensamento 
único nado en Hollywood. Nen
gun dos participantes no Samain 
andan disfrazados de pantallas 
coma no Entroido porque a festa 
dos Defuntos é outra causa. Até 
hai ben pouco tempo, todos os 
rapaces, no tempo dos magos
tos, da caída da folla e dos pri
meiros fríos, procuraban cabazas 
para convertelas en monstros 
alumeados ou pantasmas que 
botaban fume pola boca. Hoxe, 
unha nova moda parece querer 
reimpoñer o costume baixo os 
parámetros do cinema e a televi
sión, sen contar coas próprias ra
íces e sometendo as novas xera
cións a un salto cara á suposta 
modernidade que dá incluso pa
ra o escárnio de seus país, moi
tas veces talladores de cabazas. 

A recuperación do Samain que 
desenvolven os viciños de Ce
deira é un bon remédio contra a 
colonización cultural. Nos tres 
días que dure a festa deste ano 
(entre o 1 e o 3 de Novembro), 
os rapaces volverán ser prota
gonistas. Convocouse un con
curso de cabazas, con prémios 
diversos para as máis grandes, 
orixinais ou simpáticas. 

Como non hai festa sen anima
ción e boa comida, Cedeira aco
llerá moitos contacontos na tar
de do dia 2, ao tempo que se 
prepara un grande magosto na 
Praza Vella. Como sobremesa 
case oficial, o povo prepara o 
tradicional requeixón con mel. 

O momento culminante desta 
celebración terá lugar o Sábado, 
3, cando durante o momento 
máis escuro da noite, a vila apa
ga todas as luces e observa o 
desfile de talla~ alumeadas pa
las suas ruas. E nese intre can
do o Samain de Cedeira se en
tronca directamente cos vellos 
rituais prerromanos e pode su
ceder que os vivos e os mortos 
anden realmente xuntos. 

Fin do bon tempo 

Que significaba o Samain para 
as culturas de inspiración célti
ca? A história dinos que a pala
bra Samain significa final do 
bon tempo. A colleita das casta
ñas e o início da época máis 
fria do ano 
merecía, 
para os 
antergos, 
unha cele
bración 
especial. 
Segundo 
explican 
os estudo
s os da 
cultura 
celta, ca
da clan 
convoca
ba, para o , 
31 de Outubro, unha asemblea, 
a máis importante do ano, na 
que, lago de discutir de todos 
os temas que lles importaban 
aos povoadores, daba comezo 
unha grande cea a base de car
ne de parco, castañas e hidro
mel. A noite do dia 2, os an
ciáns e os bardos cantaban as 
sagas mitolóxicas e todos lem-

braban os seus martas. Final-. 
mente, o 3 de Novembro, a tra
dición marcaba prender un fog°'
novo que purificaba as almas e 
permitíalle á xente entrar na no
va etapa -de mao tempo- sen 
nengunha débeda co pasado. 

Coa chegada do cristianismo, es
ta festa pagá, como pasa con ou
tras moitas do calendário canóni
co, transformouse no Dia de To
dos os Santos e o de Fieis De
funtos (o 2 de Novembro). Igual 
ca antes os vivos se achegaban 
aos mortos, perviviron certos ritos 
na antropoloxia dQ rural galega, 
como deixar un pra,to e unha ca
deira libres para o máis recente 
defunto ou a talla das cabazas. 

Esta tradición, non do gusto da 
lgrexa Católica, perviviu no 
seu plano máis festeiro na cul
tura anglosaxona e xermánica. 
Para os alemáns, ese diá celé
brase o Walpurgis. Os mexica
nos tamén consideran a sua 
Fiesta de Difuntos unha data 

clave e 
sacan a 
pasear os 
seus es
q u el etes 
sorrintes 
palas ruas 
e prazas. 
Para os 
estadouni
denses 
trátase 
dunha das 
suas fes
tas máis 
enraiza

das, o Halloween. Através da 
sua potente indústria cultural, 
conseguiron contaxiar o espíri
to médio lúdico médio tétrico a 
médio mundo, especialmente 
a Sulamérica, onde ten pre
senza, especialmente entre as 
clases máis favorecidas, in
cansábeis imitadoras da ame
rican way of lite.• 

N2 1 .006 - ANO XXIV 
31 DE OUTUBRO DE 2001 13 

O Govemo revisará 
os critérios de prestación 
por invalidez pola SIDA 

Através dunha resposta a 
~nha pergunta do BNG, o 
· Governo central anuncio u 
' que constituirá un grupo de 
' traballo para estudar a 
problemática do aceso ás 
prestacións non contributivas 
de invalidez para as persoas 
afectadas polo vírus VIH-S1-
DA, xa que recoñece que "o 
baremo actual non reflexa a 
discapacidade real destas 
persoas". O baremo en 
cuestión significara, en 1999, 
a eliminación, no conxunto 
do Estado, de 
aproximadamente 17.000 
pensións de afectados pola 
S10A. O Governo indicou que 
"a referéncia para a análise 
será o critério de limitación 
para realizar as actividades 
da vida diária utilizando en 
todo o baremo e que é o 
mesmo para todas as enfer
midades". • 

VXomadas 
de Produtores de 
Cogumelos de Galiza 

Do 3 ao 17 de Novembro 
celébrase no Pazo de Con
gresos e Exposicións de 
Pontevedra as V Xornadas 
de Produtores de Cogume
los de Galiza cun horário 
de dez da mañá ás oito da 
tarde. Organizadas por un
ha empresa meioambiental 
especializada en 
micoloxia, as xornadas 
pretenden achegar aos 
cultivadores o mundo da 
micoloxia, apresentar os 
parámetros que afectan di
rectamente ao cultivo, pre
ver contaminacións, deter
minar condicións de opti
midade do cultivo, regular 
a apresentación do produ
to no mercado, analizar as 
expectativas de futuro e 
formular alternativas de 
mercado para os picos de 
produción.+ 

O BNG defende 
que o Cervantes 
promova o galego 

O BNG apresentou unha 
proposición de lei para 
reformar a Lei que criou o 
Instituto Cervantes e permi
tir asi que tamén promova o 
uso do gal ego e doutras ií n
guas oficiais do Estado 
ademais do castellano. Os 
nacionalistas galegas lem
braron que o galego, o ca
talán e o basca son línguas 
cooficiais "titulares de cultu
ras milenárias que merecen 
unha difusión 
estraterritorial". A 
proposición de lei do BNG 
tamén inclue que para 
nomear ao director do Insti
tuto Cervantes tamén se 
escoite antes "aos 
conselleiros de Educación e 
ou Cultura das 
Comunidades autónomas 
de Galiza, País Basco e 
Catalunya".+ 



14 SOC.IEDADE 
N2 1 .006 - ANO XXIV ANOSATERRA 

Mbuyi Kabunda 
Profesor universitário en Madrid e experto en estudos africanos 

'0 Sul axuda de balde ao Norte con doutores baratos' 
* HORACIO. VIXANDE 

J 

Na semana do 23 ao 31 de Outubro a Asociación para a 
lríteg·ración 'e Desenvolvimento do Afrfcano celebraba 
'en V~go unha Semana Grande que trataba de ·ai:hegar á 
Galiza a realidade dos: imigrantes. Con ocasión~ d~ ·se-

Desde certa esquerda suxfre
se que hai que axudar aos pa
f ses do Sul para permitir o 
seu desenvolvlmento. Non é 
unha postura algo simples? 

A suxeréncia vén desde a es
querda e desde a direita. A idea 
de axudar ao Sul ten unha co
notación racista que parte da 
idea de que os bons negros son 
os quedaron nos seus paí~es e 
por 'iso hai que axudalos. E un
ha idea que vai contra o direito 
á libre circulación de persoas e 
que constitue un argumento frí
volo por várias razóns: Europa 
ten un cuarto mundo no seu in
terior, unha situación que é in- . 
capaz de resolver, e si non é 
quen de solucionar ese proble
ma, como vai axudar ao Sul? 
Por outra banda, cuarenta anos 
de cooperación con África resu'l
taron un fracaso e nestes mo
mentos a axuda ao desenrolo 
está no seu nível máis baixo, 
por qu~ ian cambiar ,as cousas 
decidindo axudar a Africa? Es
tes modelos de axuda son racis
tas e paternalistas, sen funda
ment.o· nen posibilidades de le-

/ :¡1' 

valos a cabo. A axuda ao de
senvolvimento serviu para todo . 
men9s para desenvolver. 

Hal outras soluclóns máls ac-
· tivas? 

A solución é converter aos imi
grantes en axentes para a coo
peraci(>n internacional.~ Co pou
co que cobran en Andalucia, por 
exemplo, nos seus países de 
orixe están a construir éscolas, 
hospitais e pozos de auga, que 
non adoitan ser obxectivo das 
axéncias de cooperación do 
Norte. Nese caso, os familiares 
dos imigrantes deixan de ser 
candidatos a imigrar. En moitos 
países, falo de Marrocos, Mali, 
Senegal e Mauritáriia, os cartas 
dos imigrantes son a primeira 
fonte de divisas. Tendo en conta 
este aspecto, hai que. integrar 
socialmente aos imigrantes e 
proporcionarlles formación profi
sional. Tamén tañen que variar 
as condicións de· aceso" aos vi- · 
·sados, para que teñan a certeza 
de que poden regresar aos seus 
países e retornar a Europa, de
sa forma non teñen ·que quedar 

/ 

mana, visitaba Vigo' e .A Coruña o profesor universit~rio 
na Autónomá de Madrid e experto en ·estudos Africa os 

_ Mbuyi1:Kabunda, quen nesta entrevista dá conta as , raz ns 
que levan á emigraci~n e as relación entre Europa e África. 

necesariamente aquí. Pero a ' 
presenza dos imigrantes tamén 
é unha oportunidade para os 
europeus enriqueceren ·a sua 
cultura con modos de pensa
mento africanos. 

· E cales son as causas da iml-
gración? · 

Históricas, estruturais e das re
des sociais de solidariedade. 
Historicamente sempre estivo 
vencellada a fenómenos natu
rais como as calamidades ou a 
fame e a factores humanos co
mo as guerras ou as persecu
cións políticas, ideolóxi'Ca_s ou 
étnicas. Pero hai un factor eco
nómico fundamental: as d~si
gualdades dentro de cada país 
e entre os países, é dicer,, as re
lacións entre unha entidade te
rritorial emigrante e explotada e 
unha entidade xeográfica re~i
tora e explotadora. Parellamen
te hai unha,s redes sociais de 
solidariedade que xogan o papel 
de informadores e de asisténcia 
tanto nos países de orixe como . 
nos de destino que facilitan a , 
imigración. De modo que Euro-

. \ 

pa e os países inxustamente en
riquecidos son o polo de atrac
ción e os empobrecidos o polo 
de repulsión. O economista 
Keynes dicia que as riquezas 
van onde están os homes ou os 
homes van onde están as rique
zas e o Mediterráneo, o · Mare 
Nostrum, é a barreira que impe
de ás riquezas ir onde están os 
homes, de modo que son eles 
os que van onde están as rique
zas, seguindo os vieiros cons
truídos ,para saquear os proQu
tos de Africa. 

A pobreza africana só é un ha; 
apariéncia. 

A pobreza africana é o resultado 
de vários factores: a subexplota
ción e a máa explotación dos , 
seus recursos por políticas eco
nómicas basadas na megaloma
nia e a plutocrácia dunhas élites 
ao servizo do Norte e compos
tas por militares, funcionários e 
intelec.tuais, con políticas neo
patrimoniais que confunden o 
património do Estado co patri-\ 
mónio particular. Dout.ra banda 
están as estruturas do sistema 

-\ 
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internacional de explotación 
através da ,imposición das lei do 
mercado e dos Programas de 
Axuste Estrutural do Banco 
Mundial e do Fundo Monetário 
Internacional. Estas políticas ba
séanse no fomento das exporta
ci óns e no adelgazamento do 
Estado, que debería xogar un 
papel básico na reconstrución 
de África, pero que foi privatiza
do. A pobreza non se explica 
pola falta de recursos, sobran 
recursos, pero se exporta a pro
d u ció n de África en lugar de 
consumirse e isto deixa insatis
feitas as necesidades sociais. 
Daquela, hai que cambiar de 16-
xica: producir o que consumi
mos os africanos e non producir 
o que non consumimos. Os re
cursos sobran, trátase de con
vertelos en riqueza. 

Retornando á imlgración, hal 
moito tópico arredor dela? 

Haino. En xeral a imigración é 
perseguida pala opinión pública 
polos seus efeitos, sen atender 
ás suas causas polas qu~ se 
produce e isto xera tópicos. E un 
tópico equiparar a imigración 
coa delincuéncia e o terrorismo 
e dicer que os imigrantes quitan
lle o pasto de traballo aos que 
están aqui. lso é ignorar que é 
un fenómeno natural ao tempo 
que un direito humano. Os movi
mentos de povoación son tradi
cionais, houboos sempre. 

Desde España no pasado ta
mén partlron emigrantes. 

É surprendente que en España, 
que até hai pouco enviou á emi
gración a centos de miles de 
persoas a outros continentes e 
a Europa, cheguen a rexjstrarse 
estas atitudes xenófobas e ta
mén racistas. Hai unha contradi
ción entre o discurso populista 
dos dirixentes políticos e a reali
dade, e esta non é máis que a 
imigración é necesária por un 
envellecimento da populación 
vencellado ao descenso dunha 
taxa de natalidade que estaba 
no 1,2% e que precisamente su
biu deica o 1,4% grazas aos imi
grantes. En todo caso, nos pró
ximos anos en España precisa
ranse 200.000 imigrantes e en 
Europa entre 15 e 20 millóns. 
Hai unha cbntradición entre o 
discurso de, que a imigración 
quita pastos de traballo e a rea
lidade, porque son labores que 
non queren facer os nativos e 
que están relqcionadas coa 
agricultura, a construción e o 
servizo doméstico. 

Af a reivindicación lóxlca 
1

é a 
Igual traballo, Igual salárlo. 

A solución ao problema ten que 
vir pola integración social, por~ 
que é importante a aportación 
dos imigrantes mal pagados ao 
sistema. Eles contribuen ao de
senvolvimento, son xente nova 
e o feíto de que emigren supón 
unha perda para os países de 
orixe. O Sul axuda de balde ao 
Norte con doutores baratos que 
cobran' un tércio dos europeus e 
que son explotados se·n que se 
consideren os direitos humanos. 
Por outra banda, hai que supri
mir a distinción entre imigrantes 
documentados e indocumen
~ados. Esta discriminación criqu 
'tres categorias de persoas, algo 
que en termos de direito non de~ 
be acontecer. A primeira cate
goria é a dos cidadáns da Unióry 
Europea, con todos os direitos¡ 
a segunda a dos imigrantes do
cumentados, con alguns direitos 
e a terceira a dos indocumen-
tados, sen direitos. • ' 

.... . 

.... 



.... 

PENÍNSULA 
31 DE OUTUBRO DE 2001 ANOSATERRA 

Rato e Montero $aen ilesos dunha frouxa comisión de investigación parlamentar 

O PP desliga o caso Gescartera da sua xestión política 
-0-C.L. 

As duas lntervenclóns estrela 
da comisión de investigación 
parlamentárla do caso Gescar
tera confirmaron o pouco va
lor desta e a incapacidade da 
oposición para demostrar a 
vinculación dos ministros de 
Economia e Facenda no es
cándalo flnancelro. Parece 
que só a xustiza poderá diluci
dar unha pequena parte do 
desfalco de máis de 18.000 ml
llóns de pesetas no que as res
ponsabilidades polfticas xoga
ron un importantísimo papel. 

Rodrigo Rato, vicepresidente 
do governo español e ministro 
de Economia, segue a esquivar 
brillantemente os golpes do ca
so Gescartera. O que parecia 
vítima do primeiro grande es
cándalo político da era popular 
no poder, conseguiu saír, de 
momento, impune de todas as 
acusacións. O seu último gran 
triunfo produciuse na comisión 
de investigación, grácias en 
parte ao labor de zapa do grupo 
parlamentário do PP e á inca
pacidade da oposición para ato
pa r os elos que o unen a un 
control administrativo irregular 
sobre unha empresa que nece
sariamente tivo cómplices na 
sua trama delitiva. 

Rodrigo Rato arneax.ou con querelarse contra o PSOE senón apresentaban probas sobre os beneficios ilexítimos das suas empresas. 

"Os responsábeis políticos do 
caso Gescartera xa están fora 
da Administraciónn, explicou 
Rato, en referéncia aos cesa
mentos de Enrique Giménez
Reyna e Pilar Valiente, secre
tário de Estado de Facenda e 
presidenta da Comisión Na
cional de Valores, respectiva
mente. O ministro aproveitouse 
da falta de concentración do 
fago parlamentário para saír 
indemne. O socialista Fernan
do L6pez Aguilar preferiu acu
sar a Rato de se ter beneficia
do de créditos a baixo xuro do 

banco chinés HSBC para as 
suas empresas familiares. Pero 
o vicepresidente parouno en 
seco. "Se me está a acusar de 
algo , pídolle que apresente 
probas ou vou ter que quere
larme contra vostede", amea
zou, seguindo o método dos di
rixentes do PP, que prefiren 
xudicializar a política cando as 
declaracións dos seus adver
sários non lles gustan. 

Sombras sen iluminar 

Mália as poucas manchas que 
lle quedaron no traxe a Rato, o 
certo é que o escándalo dista 
moito de estar resalto no plano 

político. Parece inconcebíbel 
que unha empresa de xestión 
de valores e capitais poida facer 
desaparecer entre os labirintos 
bancários 18.000 millóns de pe
setas sen que non haxa axudas 
desde o governo. Rodrigo Rato 
soubo manobrar con perícia e 
saír vivo dunha celada na que 
participaron tanto rivais dentro 
do PP como membros da oposi
ción que, finalmente, quedaron 
demasiado ofuscados pola posi
bilidade de tambar un ministro e 
esqueceron que o importante 
era esclarecer que foi o que pa
sou co diñeiro de Geseéfrtera. 

Contado, a relación entre Aznar 

e Rato parece condenada a 
non ser a mesma ca sempre. O 
presidente, famoso por manter 
a sua frialdade con aqueles 
que lle fallaron nalgun momen
to, tamén sabe que non pode 
prescindir do seu. ideólogo eco
nómico nun intre no que a eco
nomía mundial ameaza con ra
char o principal gancho popular 
co beneplácito da cidadania. 
Outros pensan que o líder do 
PP pretende que o seu partido 
nade en águas non de todo plá
cidas para poder lanzarse ao 
salvamento ao anunciar que se 
apresenta a unha terceira elei
ción, só por mantera calma do 
seu partido e do seu país.+ 
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Crise diplomática 
entre España e Marrocos 

O rei marroquina, Mohamed 
VI, non deu explicacións 
sobre a chamada a 
consultas do seu 
embaixador en España, 
Abdeslam Baraka. O 
governo Aznar tampouco 
explicou publicamente cales 
son as causas desta crise 
diplomática, que constitue o 
primeiro paso para rachar 
as relacións internacionais 
entre os dous países. O 
PSOE, seguindo o seu 
estilo de "leal oposición", 
aludiu a certas sospeitas 
que non quixo concretar. 
"Sabemos que é o que fixo 
o ministro de Asuntos 
Exteriores pero non o irnos 
dicir por responsabilidade", 
falou o secretário de 
Organización socialista 
Xosé Blanco. Na prensa 
barállanse duas 
explicacións, a postura da 
prensa contra a política 
marroquí e a tíbia defensa 
da loita pela independéncia · 
saharaui.+ 

Gibraltar oponse 
a cedertle soberania 
a Madrid 

Perante as próximas 
negociacións que 
desenvolverán os 
governos de Londres e 
Madrid sobre a soberania 
de Gibraltar, os partidos 
políticos da actual colónia 
británica anunciaron que 
non aceptarán nengunha 
saída que signifique 
perder parte da sua 
soberania en benefício de 
España. Os dous 
principais partidos 
gibraltareños pretenden 
reunirse e consensuar 
unha decisión que incluso 
poderla conducir a un 
referéndum sobre a 
autodeterminación. 
Segundo o governandor 
Peter Caruana, é 
fundamental resolver o 
problema histórico e 
político deste território 
canto antes.+ 
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a Amar a loitar 
contra a ETA 

O lehendakari Juan José 
lbarretxe pediul.le ao 
presidente esp~ñol, José 
María Aznar, que contribua 
a aunar esforz~ entre 
todos os partid s para loitar 
canta a ET A. 1 rretxe 
exixiu diálogo tre todas as 
forzas para ga - ar a lo ita 
contra a violén ia. O 
·1ehendakari foi oi crítico 
cos ataques do PP. "Dicir 
que o PNV tira año da 
violéncia etarra é unha 
barbaridade de de o ponto 
de vista político Nós 
faciamos políti 70 anos de 
que existise e s guirémola 
facendo cando esapareza", 
afirmou nunha ntrevista á 
Cadea Ser. lba~retxe 
criticou os defe sores do 
Estatuto porq~ son eles os 
que non perm1t n o seu 
íntegro cumpri ento. + 
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Trimble necesitará o apoio do Sinn Fein, ~vista da decepcion dos pro-británicos polo éxito nacionalista 

Os unionistas sospeitan que pillaron as armas pero perderon o resto 
-0- GUSTAVO LUCA 

Os unionistas dos seis condados de Irlanda ocupados po
los británicos, viven entre o temor, a frustración e a rábia 
pola aceleración do proceso de paz, despois de o pasado 
dia 24 anunciar o IRA a destrución do seu arsenal. O resen
temento e a desconfianza dos protestantes contrasta coa 
eufória dos nacionalistas que apoian o proceso nun 90%. 

Presentar esta penúltima fase do 
proceso de paz como unha ren
dición do 1 RA, ten un grave pro
blema: os radicais pro-británicos 
do Norte de Belfast viven unha 
sensación de catástrofe dende o 
98. "O sentimento xeral é de de
samparo -confesou John White, 
presidente do UD ( Ulster Demo
cratíc)- e paréceme que nos vai 
facer falta un programa intensivo 
para recuperar a confianza da 
comunidade lealista e unionista 
nos Acordes de Venres Santo". 

Para moitos unionistas, a última 
aceleración do proceso significa 
sobre todo unha pedrea de con
cesións aos nacionalistas, máis 
que nada no referente á reorgani
zación da policía e a xustiza e á 
excarcelación de presos políticos. 
Unha proba deste receo é a barri
cada que os lealistas ergueron en 
Ardoyne entre as casas dos rapa
ces e a escala católica primária. 
Os para-miltares lealistas e sobre 
todo os da UDA (Ulster Defence 
Asocíatíon), coidan que é .moito o 
que se lle dá aos nacionalistas 
polo feito de furaren con pistola 
de plasma o carpo de aceiro dun 
feixe de metralletas do 1 RA. "O 

proceso de paz trouxo aos barrios 
nacionalistas mellares dotacións 
e recursos e, ao mesmo tempo, 
fondos da Unión, Europea para a 
pacificación e a reconstrución. A 
comunidade unionista perde cen
so cada dia mentres observa que 
ben lle pagan ao IRA todos estes 
anos de violéncias", declara Nel
son McCausland, concelleiro da 
DU (Democratic Uníonísts). Mc
Causland laiase por estaren os 
británicos divididos en várias igre
xas e motias fraccións políticas, 
fronte á piña nacionalista do Sinn 
Fein e a unidade católica. 

Unha trégua·trampa 

Mentres a UDA ( Ulster Defence 
Asssociation) declara que a tré
gua do IRA é un trégua-trampa, 
ao tempo que mantén as armas 
cedidas polo exército británico 
en alto, dous membros do parti
do do crego ultra pro-británico 
lan Paisley, o DUP, regresaron 
aos seus escanos no parlamen
to autonómico de Stormont. Os 
unionistas acusan a Paisley de 
montar barullo para despois chu
par roda do que eles deciden. "A 
xente de Paisley entrou no Par-

Soldados británicos desmantelan o blocao de Annagh. Os unionistas considéranse en
trampados por un compromiso do IRA que coidaban de imposible cumprimento. 

lamento ao noso rabo -dixo Mi
chael McGimpsey, dos Unionis
tas do Ulster (UU), saeu del con
nosco e agora volven entrar. 
Como sempre, entre ameazas". 

O éxito do Sinn Fein é completo. 
Trimble correu a colocarse a me
dalla de ser el mesmo, co aban-

. dono do Parlamento, o que levou 
aos nacionalistas a romper os ri
fles. Pero na sua coalición de go
verno hai quen pensa que o pre
z o que agora deben pagar a 
cámbio é enorme: a desaparición 
de feito do odiado RUC, o Royal 

. Ulster Constabulary ou comisaría 
especial para os seis condados; 

a presenza militar británica redu
cida ao mínimo acordado no Tra
tado do Venres Santo de 1998. 
Todo isto deberá completarse co 
extenso listado da axencía da 
ígualdade, redactada para con
trarrestar setenta anos de políti
ca de desigualdade para agra
viar aos nacionalistas, elaborada 
dende Londres. No entorno de 
David Trimble sospeitan que pi
llaron as armas pero perderon 
case todo o demáis. Como o mi
co do conto caribeño que non 
quer abrir o puño, por non soltar 
unha libra de chocolate roubado, 
e ao non poder pasar a man pala 
fenda, fica preso. 

De feíto, Trimble precisará ou
travolta do apoio do Sinn Feín 
para poder reconstituir a sua 
maioria no Parlamento de Stor
mont. Frustrados polo avance 
nacionalista, moitos unionistas 
néganlle o voto. 

O avance dos Acordes de Paz 
despois do dia 24 non se parece 
á interpretación unionista e con
servadora dos feítos que tan al
gúns analistas en Londres e Ma
drid. Segundo esta versión, o 
atentado de Nova York e a de
tención dun presunto comando 
do IRA nun campamento das 
guerrillas do FARC en Colómbia, 
terian abrigado aos nacionalistas 
irlandeses a unha capitulación ur
xente. "Froito da presión, non da 
xenerosidade", editorializa domin
go pasado dende o titular un diá
rio de Madrid. En Irlanda recor
dan que todos os pasos que deu 
o IRA na sua xa longa história, 
chegaron sempre con enorme 
parsimónia. Endebén, o plano pa
ra a destrución das armas estaba 
aprobado dende Maio do 2000 co 
supervisor John de Chastelain, a 
partir da promesa de ínuü/izar as 
armas de xeíto inequívoco e per
manente. A cita coa história xa 
estaba feíta, conforme a Tradi
ción de que o IRA nunca deixou 
de cumprir a sua palabra, para a 
paz ou para a guerra. O atentado 
desesperado contra un naciona
lista dos seis condados, luns á 
tarde, non fai senón C9nfirmar o 
avance nacionalista.+ 
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A 0RDE MUNDIAL A DEBATE 

Voluntários islamista esperan, cos seu1 vellos fusis, a chamada dos talibáns para se uniren a eles. Abaixo, un médico afgán atende duas crianzas atinxidas por un proxectil. 

Pakistán advirte de que facer a guerra no Ramadán irritaria os países musulmáns 

A 'alerta máxima' nos EE UU agocha o bulleiro 
militar en Afganistán 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Os estadounidenses están en "alerta máxima". O seu governo 
teme un novo atentado masivo. Mentres que en Afganistán se
guen os bombardeos, coa mesma viruléncia e ineficácia das 
últimas semanas, a opinión pública comeza a queixarse do 
modelo bélico empregado polos EE UU. De momento, os úni
cos que están tirando gaños son as grandes indústrias bélicas. 

O temor a un novo ataque terro
rista en território estadounidense 
volve ateigar os noticieiros tele
visivos. Unha vez descartado 
que o carbúnculo proceda do 
exterior, o Fiscal Federal, John 
Ashcroft, advertiu de que o país 
debe estar preparado para unha 
nova ofensiva da que non exis
ten pistas pero que xa se sente 
na opinión pública norteamerica
na coma unha sombra de impre
visíbeis consecuéncias sociais. 

É inocente que este aviso che
gue xusto no momento no que 
George Bush ten que recoñecer 
publicamente que os prazos dos 
ataques en Afganistán non se 
están a cumprir? Por suposto 
que non. Nas sondaxes públi
cas, a popularidade presidencial 
comezou a caer por primeira 
vez desde o 11 de Setembro e 
a coalición internacional pasa 
polo seu pior momento, espe
cialmente en canto á comunida
de musulmana. 

A adverténcia de Ashcroft chega 
despois da crise do ódio ao es-

tranxeiro que provoca a constata
ción de que o carbúnculo que se 
está a enviar nos EE UU foi mu
tado nos seus próprios laborató
rios e poderia proceder de colec
tivos da ultradireita antisemitas. A 
gran baza do secretário de De
fensa, Donald Rumsfeld, de atri
buírlle o ataque biolóxico a lrak 
fracasaron totalmente. O medo 
ao inimigo de tez escura conver
teuse na obrigada convivéncia 
cun fanatismo propriamente esta
dounidense, que naceu case ao 
mesmo tempo có país. 

Afirmar publicamente que se po
de producir un novo atentado é 
tan difuso como interesado. A 
necesidade de estar en garda, o 
sentimento de inseguridade de 
cada cidadán é a mellar arma 
que o actual modelo político es
tadounidense pode utilizar no 
seu intento de potenciar os servi
zos secretos e ateigar de policias 
cada unha das suas cidades. 
Non en van, o Congreso apro
bou, case por unanimidade, a 
nova Lei Antiterrorista, tan seve
ra, que a maioria demócrata con-

seguiu limitala só a catrq anos. 

Atacar en tempo sagrado 

A ameaza dun ataque si que é 
real en Afganistán. ·Os últimos 
dias foron especialmente terrí
beis para a povoación civil. O go
verno de Kabul afirma que a cifra 
de mortos sobrepasa as 1.000 
persoas e a Cruz Vermella de
mandou das Nacións Unidas al
g un ha protección para impedir 
que os "erros" dos mísiles inteli
xentes lles permitan seguir axu
dando a facilitarlles a vida aos to
lleitos palas minas antlpersoais. 

Mais George Bush sabe que o 
evidente enfriamento da ofensiva 
só se pode paliar demostrando 
que se está a facer gasto desde 
o aire. Estase consumindo a bon 
ritmo o arsenal de bombas e pro
xectis aire-terra e as fábricas mili
tares traballan sen paranza para 
que os seus managers poidan 
convencer os xenerais de que as 
suas armas de última xeración 
son as máis atinadas a este con
flito. A indústria aeronáutica Lock
heed- Martin asinou un dos con
tratos máis beneficiosos da histó
ria ao se converteren nos dese
ñadores do novo cazabombardei
ros que virá substituír o F-15. 

Outro problema engadido terá 
que xestionar o governo nortea
mericano en breve. O ditador pa-

kistani, Pervez Musharraf, mani
festou o seu desexo de que a 
ofensiva se interrompa durante o 
Ramadán, período sagrado para 
a comunidade islámica, tempo 
de recollimento, reflexión, xexun 
e rezos. Para Musharraf, os pa
vos da fe musulmana non enten
deri an que un suposto ataque 
contra o terror seguise a matar 
civis en tempo de tan estrita es
piritualidade. O ministro de De
fensa británico·, Geoff Hoqn, ad
mitiu que seria posíbel cardar 
unha trégua, confirmo lle ao 
Washington Post. Mais R msfeld 
dixo que iso seria un pas atrás 
nos planos prévios e que se fol
go na ofensiva "facilitari a re
composición do exército alibán, 
moi debilitado a estas altu as". 

O responsábel militar do g binete 
de Bush sabe que esa es usa é 
falsa. De feito, os própri s res
ponsábeis militares destin os na 
zona admitiron que só a efensa 
antiaérea sufriu danos de impor
táncia. Os grandes arse ais de 
blindados e artillería segue a co
berto en covas construídas duran
te a invasión soviética. A i fante
ria leal aos talibáns está i acta e 
incluso parece que lle obran 
efectivos, tal e como se e cargan 
de dicir os grandes médio cando 
afirman que se negan a ac ller os 
moitos voluntários que se golpan 
na fronteira pedindo un fu il e un 
cornecho de pan.• 

O opositor Hak, vítima da crueldade diplomática 
Abdul Haq caeu nunha celada 
pouco tempo despois de entrar 
en Afganistán para contactar con 
líderes tribais dispostos a partici
par na transición lago da caída 
do réxime talibán. A sua execu
ción foi un éxito para o governo 
de Kabul e un golpe moi duro pa
ra a liña diplomática do secretário 
de Estado norteamericano, Colin 
Powell, que pretendia preparar 
un governo de concentración co 
vello rei exiliado á cabeza. ' l 

A morte de Hak debeuse á filtra-
. ción da sua posición ao exército 

talibán por parte dos servizos 
secretos pakistanis. Parece cla
ro que o chamado "León afgán" 
da época dos muiaidins non en
traba- dentro dos planos de in
fluéncia diplomática do viciño 
máis influente de Afganistán. 

Non se debe esquecer que o ré
xime de lslamabad apoio desde 
sempre o sistema talibán e pre-

parou politica e relixiosamente os 
seus dirixentes desde as madra-. 
sas (escolas alcoránicas) para o 
tempo no que os soviéticos aban
donasen o país. Ademais, o ac
tual presidente sabe que .se pode 
permitir certos luxas, coma este, 
a cámbio dunha alianza cos EE 
UU que lle está a costar moito. 

Instinto relixioso 

cenffrmouse o pasado Domin
go, 28 de Outubro, cando un . 
grupo radical atacou unha 
igrexa cristiá e abriu fago in
discriminadamente. A própria 
estratéxia mediática dos EE 
UU induce ao recoñecimento 
de que a base dq conflito resi
de na relixión. E normal que 
os grupos máis integristas 
aproveiten o clima de ataques 

z _ contínuos para: tomar a xusti-
Un deses graves problemas za pola'man. 
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Beit Rima, 
nova parada 
no xenocídio 
palestino 
O exército israelita ocupou 
unha minúscula aldea 
perto da cidade cte Ramala, 
nos territórios palestinos 
ocupados en Cisxordánia 
o pasado 23 de Outubro. O . 
seu nome, Beit Rima, 
pasará á história máis 
negra da política hebrea na 
zona. Os tanques e os 
soldados sementaron a 
pequena povoación. Máis 
de 20 persoas morreron no 
acto e alomenos 50 foron 
detidas, sen que nen 
sequera hoxe se saiba que 
foi deles. 

Os relatos da masacre son 
comparados, polos máis 
veteranos resistentes 
árabes, cos que ilustraron 
a matanza de Sabra e 
Chatila, senllos 
campamentos de 
refuxiados no Líbano que 
o daquela xeneral Sharon 
se encargou de destruir 
até os alicerces, co apoio 
dunha milícia cristiá. Aquel 
militar é agora o 
presidente de Israel e 
aplica de contino a sua 
política de eliminación 
física dos "inimigos" como 
garantia da pervivéncia do 
Estado hebreo e a sua 
expansión. 

Esta postura de forza 
influe moitísimo na 
estratéxia glóbal de 
Ocidente. Os mortos de 
Beit Rima convertéronse 
xa nos tóxicos mártires 
dunha causa árabe que 
segue coleccionando 
cadáveres que vingar 
nunha espiral de violéncia 
qu~, con claridade, está na 
raíz deste ocaso da orde 
mundial que coñeciamos. • 

Para calquer analista de polí
tica internacional, este xogo 
primitivo de guerra de relixión 
é un bulleiro ben prexudicial 
para solucionar o conflito. Pe
ro para a doutrina norteameri
cana de loita de Deus contra 
o diaño e do Norte opulento 
contra a barbárie, a marte de 
"infieis" a Alá pode ser o cal
zador perfecto para cometer 
abusos no nome da "liberdade 
de cultos".+ 

[ 
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1 
1 Ecos democráticos: o 

1 presidente en funcións da 

1 Xunta anúncia que hai 

1 catro fabas para 

1 sucedelo. Despois dos 

"" 1 anos que leva el fervendo 

1 no caldo, hai sustáncia 
1 abonda. Ben sabe que 
1 aqui non se testa, pero 
1 non hai lei que proiba 
1 deixar pote no lume. 
1 
1 Resulta que o das fabas 
1 contadas ou feixóns é 
1 toda unha pista sobre a 
1 sucesión: as fabas non 
1 usan birreta nen a tiros. 
1 Con todo, hai quen as 
1 prepara con espécies da 
1 mar salgada. 
1 
1 Golfiño, tapado, 
1 motorista, rei do alumínio 
1 e agora feixón. Que de 
1 nomes che dan nesta 
1 subida Pepe! 
1 
1 O anunciado 
1 Patriotismo Constitucional 
1 do PP, proclama o 
1 princípio básico das 
1 nacionalidades históricas 
1 nacionais, consagradas 
1 na Constitución. Como di 
1 Rajoy, até un pícaro pode 
1 entendelo. 
1 
1 A guerra revolve o 
1 sentido. Os Estados 
1 Unidos divulgan un plano 
1 idealizado dos tobos nos 
1 que se agachan os 
1 afganos. Alguns xornais 
1 titulan que será preciso 
1 gasealos. 
1 
1 Asustado está o 
1 arabista Pedro Martínez 
1 Montávez da 
1 multiplicación de expertos 
1 no Islam que inzan coma 
1 choupins a conta da 
1 guerra: "cando menos, 
1 deberían aprender árabe". 
1 
1 Gorbachov lembra que 
1 despois de seis anos de 
1 guerra no Afganistán, os 
1 rusos non daban. co xeito 

de combater aos 
guerrilleros, que asomaban 

•r do fondo da terra cando 
menos o pensaban. 

Ao experto en Rúsia 
Carlos Taibo (non é 
preciso saber árabe) 
preocúpalle mais o flanco 
Mediterráneo: "España 
ten que reforzar a 
presenza militar en Ceuta 
e Melilla, ainda que isto 
supoña maior gasto para 
o Estado". Outro pacifista 
trastornado pala 
guerra.+ 
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Reflexión eleitoral Hermo 

A conclusión que saquei das pa- f>c(JTóRA f ESTdJLLE 
sadas eleicións autonómicas fo- A•o' ~~ •IJ! 11 u 'Tc: f' 
ron as seguintes: o BNG, como '"' \ ~r "~rro ·. r•Ot a •• 
forza nacionalista galega, entran- tEA .. ME P~ol'AC. A t'EVS 
touse aos nacionalistas españois ~ lf 
representador polo PP e polo • • 
PSOE. Por se isto non chegara, 
tamén tivo que 
enfrontarse 
aos médios de 
comunica
cións galegas 
e estatais, TV, 
rádio, xornalis
tas a soldo do 
poder, etc ... , 
que xa antes 
da campaña 
castigaron o 
BNG dunha 
maneira bru
tal, chegando 
a tratar os na
cionalistas 
pouco menos 
que de terro
ristas. Contra 
todo isto é difí
ci I de afrontar 
unhas elei-
cións con ga-

Odia, mal 
chamado, de 
reflexión tamén 
foi empregado 
para facer 
campaña, 
mesmo un 
alcalde do PP 
organizou unha 
festa para os 
xubiladós, 
odeMoaña. 

rantias de imparcialidade; mes
mo os inquéritos publicados en 
todos os xornais levaban implíci
to o condicionamento do voto no 
eleitorado, ainda asi non foron 
capaces de enterrarnos. Tam
pouco fai falta ser economista 
para darse canta da cantidade 
de diñeiro que os nacionalistas 
españois empregaron na campa
ña para desprestixiarnos. Os 
mesmos médios e periodistas 
que nos machacaron seguen na 
mesma despois das eleicións, e 
estes dias uns din que o BNG é 
un caos, outros que D. Manuel 
2005 e outros tratan de rebeldes 
os catorce concellos onde non 
gañou o PP, verdadeiramente 
patético o destes señores e ou
tros, para todos eles dicer aquelo 
de "polo pan, baila o can". 

Para desgracia de todos aque
les que non son nacionalistas, 
dicer que o BNG segue vivo e 
con un líder indiscutíbel, o Sr. 
Beiras, e que ninguén esqueza 
que presuntos contrabandistas, 
estafadores, con carteira ou sen 
ela, personaxes de luva branca, 
acosadores sexuais, etc. non 
están na formación liderada po
lo sr. Beiras. Están neutras. 

O dia mal chamado de reflexión 
tamén foi empregado para facer 
campaña a favor do PP, mesmo 
un alcalde dese partido ese dia 
organizou unha festa para os xu
bilados, foi o alcalde de Moaña. 
Se isto non é condicionar o voto 
que alguén o explique mellar. 

Quixera facer unha peqúena re
flexión persoal que é a seguinte. 
Cando o BNG era máis duro, tra
tabannos igual e aguantamos, e 
tomos quen de acadar alcaldías, 
deputados en Madrid, en Europa 
e tamén uns poucos no parla
mento da Xunta; hoxe que tace
mos as causas doutro xeito a si
tuación é a mesma. Só me queda 
dicerlle aos simpatizantes e mili
tantes do BNG que ternos que 
seguir para adiante por moito que 
outros non queiran. Este partido 
e o seu dirixente precisa de todos 
nós, e nós deles, e xuntos conse
guiremos que na Galiza desapa
rezan os restos do franquismo e 
só ese dia este país será libre.+ 

Luís CHAPELA BERMÚDEZ 
(MOAÑA) 

As campañas 
marisque iras 
Hai pouco tempo, cando se ache
gaba Outubro, os mariscadores 
de ameixa, berberecho, longuei
rón, reloxes, carneiros e demáis 
moluscos, prestábanse para sair 
ás praias de Arousa para faenar e 
coller os topes diários. Calquer 
mariscador, por moi inexperto que 
fose, hai uns quince ou vinte anos 
traía o tope ás poucas horas de 
traballo; hoxendia teñen moita 
máis dificuldade. Lembro cando 
non habia topes de capturas nen 
horários de traballo e cada maris
cador traía -sen se matar moito
centos de kilos de. marisco para a 
venda nas lonxas, traballando cos 
rastros de cope ou enmalle. 

Hoxendia as campañas maris
queiras diversifícanse ao longo 
de todos os meses do ano e ca
da contraria ou Agrupación de 
Mariscadores ten a posibilidade 
de traballar nas suas autoriza
cións cando o desexar. A abertu
ra das zonas de libre marisqueo 
depende do 
que decida a 
Consellaria de 
Pesca e Ma-
risqueo. Estas As campañas 
áreas sempre rnarisqueiras xa 
foron, ao longo 
de tempo, mo- non son o que 
tivo de enfron- eran e hoxe, 
tamentos en-
tre Contrarias ainda que se 
viciñas. obteñen 

Os exemplos 
son numero
sos, como as 
discrepáncias 
xurdidas entre 
as Contrarias 
de Aguiño e Ri
beira coas de 
Cambados, 
Ogrove ou a 
llla de Arousa, 

ingresos 
importantes,xa 
queda moita 
menosxente 
que se adica a 
estes traballos. 

loitando polo traballo en zonas per
ta das illas de .Sálvora ou Vienta 
por exemplo. Non debemos es
quecernos das Contrarias de Pó
voa do Caramiñal e Cabo de Cruz. 
Incluso, dentro das contrarias do 
próprio concello, como a de Ribei
ra e Aguiño, que hai algun tempo 
tiveron os seus contenciosos e lior
tas con enfrontamentos entre os 
asociados para poder traballar en 
zonas produtivas, que ao final so
lucionaron através do diálogo e o 
traballo conxunto. O marisco, prin
cipalmente a ameixa, sempre foi 
motivo de desputas, pois nas suas 
carnpañasobtíñanse moitos ingre
sos que podíanlle paliar os mari-

ñeiros e ás suas famílias as nefas
tas campañas no traballo con ou
tras artes de pesca ao longo do 
ano. 

As campañas marisqueiras xa 
non son o que eran e hoxe, ainda 
que se obteñen ingresos impor
tantes, xa queda moita menos 
xente que se adica a estes traba
llos, principalmente a flote, ainda 
que hai un forte incremento do 
marisqueo a pé, principalmente 
entre as mulleres. Polo menos o 
marisqueo permite traballar cáse
que todos os dias mentras non se 
pode sair a pescar á Ria ou á 
Costa na época outonal e inver
nal polo mal tempo.+ 

XosÉ MANuEL PENA 
(RIBEIRA) 

A corrente 
que levou á avoa 

Homenaxe á miña Avoa, marta no 
mes de Xaneiro con cen anos ás 
costas e no meio de grandes 
arroiadas e barullo de vacas tolas. 

Alá vai un cento de anos, catro 
meses e tres semanas, espallados 
en tres séculas e en milleiros de 
traballos e lembranzas. Xa era vis
to, a cousa non daba para máis, 
da marte ninguén se libra, é lei de 
vida, máis non se pode pedir, nós 
non chegamos a tanto. O baixón 
que pegaches no Nada! non facia 
presaxiar nada bon e deixaba as 
portas entreabertas ao desenlace 
definitivo. O dia despois de Reís, 
cando nos fomos despedir de ti, 
estaba claro que pronto teriamos 
que tomar á vila das moitas igre
xas (Allariz). Os olios cegos e a ca
ra murcha facian entrever que as 
carnpás de Santiago non tardarian 
en tocar a defunto. Cando na ma
drugada do 26 de Xaneiro soou o 
teléfono aqui na cidade condal, xa 
non había dúvida: morreu a Avoa, 
apagouse a vela, consumiuse 
máis dun século de vida. Ainda asi 
custa dixerir o grelo amargo e a 
dor profunda que supoñen a marte 
d.unha persoa querida. 

Tempo, miña Avoa, de imperialis
mo global e uránio empobrecido 
empregado como esterco mortí
fero nas guerras humanitárias de 
países danos da riqueza e países 
cheos de miséria, de homes tolos 
e cobizosos que poñen ás vacas 
tolas e enchen o planeta de refu
gallos infectos, de febre bélica e 
recusación do diálogo, de des
prezo da vida e afirmación da 
morte, de concentración do po
der, e precariedade laboral, de 
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maiorias absolutas e tentacións 
totalitárias, de fundamentalismo 
unitário e esmagamento da diver
sidade, de alienación e descrédi
to do pensamento crítico. 

T amén de chúvia teimosa e cheas 
devastadoras. Fíxate como foi a 
fúria da auga na noite do 26 e na 
madrugada do 27 de Xaneiro que 
chimpou a pasarela da Acea da 
Costa, derrubou muros e brincou 
valados, arrancóu árvores e labrou 
carniños. Vestiuse, como quen di; 
de fenómeno da natureza e arra
sou co que pillou por diante. Augas 
tolas, impetuosas, ruxidoras, enser 
berbiadas, dispostas a todo. Unha 
apoteose de esplendor torrencial. 
Houbo quen comentou que aquilo 
era o dilúvio e que os cabales de 
auga baixaban desbocados, nen 
que facer aguilloados pelas forqui
llas de todos os diabos. Con dicer
che que a auga chegou á ponte de 
Acearrica e alagou o tanatório, on
de te achabas descansando, está 
todo dito. Á unha da madrugada, 
colleron os da funerária, sacáronte 
do aposento mortuório, leváronte 
nunha ambuláncia para a sua ca
sa e libráronte do naufráxio. Lago, 
botaron até as dez da mañá achi
cando e limpando o tanatório para 
que pudéramos velarte de novo. 
Mira como foi de tumultuosa a en
chenta que non respeitou nen a 
morte. 

Xa ves, miña 
xoia, a pouco 
máis lévate a 
enxurrada polo 
rio abaixo e 
pérdeste na 
voraxe das au
g as, conver
téndote asi 
nunha perso
naxe do realis
mo máxico. 
lmaxino o au
tor de Macon
do relatando o 
acontecido con 
palabras mes
tras e póndolle 
título ao relato: 
A COffente que 
levou á A voa. 
Penso na gló-
ria literária que 

Pasa o tempo e 
medra en mina 
saudade polo 
mundo 
desaparecido 
contigo e o 
abonecimento 
pola 
Superioridade 
Tecnolóxica que 
bombardea en 
nomeda 
liberdade. 

che reportaria a pluma do colom
biano e férvenme os miolos de le
dícia. Claro que, de viver o rianxei
ro, abofé que faria do suceso un
ha Cousa non menos célebre . 
Dou por feito que o lembrado Mar
cial ampliaria o censo de persona
xes de O Acomodador e te mate
ria nas suas páxinas. 

E mais nada por hoxe, miña rafña 
centenária. Quixen fuxir un intre 
do lume que queima o meu cere
bro por causa das guerras inxus
tas que lixan o presente e estra
gan a esperanza, e deitar no pa
pel uns regos de memória agrade
cida e pasada por auga. Que a 
derradeira viaxe sexa para ti unha 
excursión polo rio do tempo chea 
de aventuras e algarabía de voces 
amigas. Digo Avoa e digo matriar
ca, berce, colo, rio, peixe, amieiro, 
carballo, figueira, piñeiro, codeso, 
eido, enxada, pataca, pita, coello, 
porco, lareira, courizo, paraíso ... 
Pasa o tempo e medra en min a 
saudade polo mundo desapareci
do contigo e o aborrecimento pala 
Superioridade T ecnolóxica que 
bombardea en nome da liberdade 
e condena a morte aos pobres da 
terra. A vida continua e os vellos 
recordos non marren.• 

EMILIO Cm FERNÁNDEZ 
(BARCELONA) 
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Os poetas f estexan 
a entrada de Xohana Torres na Académia 
A escritora 'agarda' a chegada de novas mulleres á institución 

-0- C. VIDAL 

Oito. académicos teñen dunha ou outra forma relación coa poesia, algun 
deles só como escrita de mocidade pero outros, grandes nomes da lírica. 
Tres dos membros da institución presidida por Fernández del Riego son 
mulleres. A Académia celebrou o pasado dia 2 7 de Outubro que ambos 
grupos incrementasen a sua nómina. Xohana Torres leu o seu discurso 
de ingreso no que implicou "numerosas escritoras que hai tempo 
irromperon con forza na nosa literatura". Nun auditório no que des
tacaba a preséncia de poetas afirmou: "Estaremos, pois, a agardalas". 

Para comprobar o que a entrada 
de Xohana T arres na Académia 
significa abondaba botar unha 
vista polo Salón de Actos da 
Académia. Os poetas achegá
ronse de roda parre para celebrar 
o acontecemento. Entre os asis
tentes atopábanse Pilar Pallarés, 
Chus Pato, Miguel Anxo Fer
nán Vello, Bemardino Graña, 
Álvarez Tomeiro, Cesáreo Sán
chez Iglesias, Mª Xosé Queizán, 
Neira Vilas, Anísia Miranda, 
Mª do Carme Kruckenberg e 
Olga Novo. Festa da poesia no 
edif ício da rua Tabernas e festa 
en especial para as escritoras que 
responderon á convocatória e 
que teñen en Xohana Torres 
unha autora que visitou todos os 
xéneros literarios e se converteu 
en referente para todas as xera
cións que viñeron despois. 

Acontecía tamén que o solene 
acto se ia converter na reapari
ción da autora de Do sulco, Est.a.
cións ao mar ou Tempo de ria, 
despois de case trinta anos afas
tada dos cenáculos literários. 
Xohana Torres decidiu saír dos 
acto públicos e é por iso que a 
leitura do seu discurso levantou 
unha expectación especial. Co
mentaba algunha xomali ta que 
de Xohana Torres, unha das es
critoras máis destacadas da nosa 
literatura, non había fotografias 
de arquivo. A afirmación acaía 
tamén como metáfora da fuxida 
da autora dos focos que, desta 
volta, volcáronse nela como 
protagonista da xomada. 

Volve Xohana Torres no máis 
protocolário dos actos da Aca
démia. Os dous membros máis 
recentes son os encargados de 
apresentala na institución. O 
lingüfsra Francisco Fernández 

Rei e o escritor Xosé Luís Mén
dez Ferrin acompañaron a es
critora polo corredor do Salón 
de Actos até o estrado, sentán
dose á sua beira. Un auditório 
en pé recibiuna con aplausos. 
Será ela a que o próximo 1 7 de 
N ovembro a que, segundo 
manda o regulamento, recibirá 
xunto con Ferrin a Xosé Neira 
Vilas dando lugar a unha foto
grafía tamén inusual: tres escri
tores entrarán seguidos na 
Académia. T amén participará 
Xohana Torres noutro momen
to memorábel, cando reciba ·á 
que será cuarta muller na Aca
démia, a filóloga Rosário Álva
rez. 

Eu tamén navegar 

T omou Xohana Torres para o 
título do discurso un verso dun 
poema seu emblemático. "Eu ta
mén navegar", unha releitura da 
literária Penélope, converteuse 
en lema de escritoras cunha 
construción que convidaba á 
vontade própria da acción. Se o 
"eu tamén navegar" ia ter extra
ordinária sorte literária foi Xo
hana Torres a que tirou del para 
concitar con ela naquel mo
mento as autoras. "Neste acto 
están implicadas numerosas es
critoras que hai tempo irrom
peron con forza na nosa litera
tura. As mulleres sostemos a 
metade do ceo. Estaremos, pois, 
a agardalas", dixo nun discurso 
que habia transcorrer polos es
paws da sua infáncia e mocida
de -un novo paseo por Ferrol- e 
tamén por aquelas primeiras lei
turas, as que, como sinalou, "re
gresan sempre". 

Xohana Torres construfu un 
discurso persoal, inzado de re-

Xohana Torres recibida na Académia. 

ferentes biográficos e literários. 
Un texto no que deitou estilo e 
marcas que agroman en toda a 
sua obra, en especial na poética. 
Era asi un parlamento ben de 
Xohana Torres, enriquecido 
con vocabulário marítimo e ata
viado con mencións ás leituras 
que máis pegada deixaron nela. 
Desde os cantos populares da 
cultura oral até a literatura gaé
lica, pasando pelas cantigas me
dievais. Pero a autora demorou
se en especial na sua releitura 
da Odisea. "Xa que os mitos 
non teñen fronteiras, Penélope, 
Ulises, Ítaca proxectan hoxe 
unha alongada sombra na nasa 
escrita" afirmou. E devén asi a 
sua revisitación do mito. "Pené
lope e Ulises, poesías diverxen
tes. Xiramos as agullas do relo
xo e velaf a paciente Penélope. 
Despois do xusto repertório das 
explicacións, tan longa foi a au, 
senda, a muller abre a porta da 
mansión de altos teitos e respi-

ra, aliviada. Desafía entón a lei 
da gravidade, ·días e días ao 
asento do tecido doméstico, e 
traza a súa ruta, esta vez polo 
Atlántico", continua para de, 
sembocar no poema no que Pe
nélope deixa o nobelo e bátase 
a navegar. 

Se a nova académica quixo con
vidar as suas preséncias literárias 
e persoais era de esperar que Lo
la tivera un lugar de relevo. A 
alcoba da avoa Lola gardou por 
tempo un círculo máxico des
pois da sua morte. Sabíamos da 
sua existéncia pola poesía de 
Xohana Torres e a neta decidiu 
adicarlle a parte última do dis
curso no solene acto. "Lola, per
sonaxe próxima coa que tantas 
veces me cruzo, aínda xoga co
migo", afirmou, situándose na 
estirpe daquela muller da que 
aprendeu a língua, as bondades 
da árnica, aquela maneira agari
mosa de coidar as guindas para 

A. PANARO 

elaborar o licor e unha lición 
que repetiu na Académia: "A 
que non se arrisca, nunca descu
brirá o que seria capaz de facer. 
Unha muller pode converterse 
en balea polo simple feito de 
querer cambiar de forma". 

Deulle a benvida en neme da 
Académia a Xohana T erres un 
amigo de tempo, o poeta Salva
dor Garcia Bodaño que compar
tía xa asento con outros campa, 
ñeiros literários da mocidade co
mo Méndez Ferrin ou Franco 
Grande. Antigos coñecidos, non 
puido menos García Bodaño 
que cafr no que chamou unha 
"venial tentación fáustica de in
tentar retornar á mocidade" e 
lembrar as primeiras imaxes que 
garda da mocidade de Xohana 
Torres, cando apareceu en 
Compostela cun "certo aire de 
parisina, entre intelectual exis
tencialista e pertencente á resis
téncia dos máquis". + 

:········· ·····························································································~··············································································· ·: 

·A Nasa Terra, Sotelo Blanco e Bahia seguirán no proxer:to dun novo selo editorial 
Logo de vários meses de nego
ciacións a Editorial Galaxia 
anunciou, sen prévio aviso ás ou
tras tres empresas, a sua retirada 
do proxecto de constituir un novo 
selo editorial adicado especial, 
mente á edición de libros de tex
to. Coñecida esta posición as tres 
firmas aseguran que "non se rom
pe un acordo porque até agora 
non se asinara nengun contrato 
entre as empresas participantes". 

·Na nota pública dos tres selos ase, 

gúrase qlie "manteñen aberto o 
proceso de constitución dun novo 
selo editorial, non só dirixido ao 
libro de texto, senón a outro tipo 
de proxectos. As negociacións 
continuan deixando aberta a por
ta á incorporación de noves só
cios tanto na área editorial como 
de distribución comercial". 

Pola sua banda Damian Villala
ín, da Editorial Galaxia, alude a 
que a "complexidade técnica e 
empresarial do proxecto, facia 

difícil a participación de Gala
xia. Non queremos afondar roáis 
no asunto". O subdirector da fir
ma lamentouse de que "un erro 
de comunicación interno atri
buíbel a min fixo que non se lles 
comunicas.e ás outras editoras 
antes de sair en La Voz de galicia 
a posición de Galaxia". 

Para Fabiola Sotelo "a nosa idea 
é seguir mantendo as conversas, 
moi especialmente na que atinxe 
a comercialización e distribu-

ción. En todo caso a mensaxe 
que lanzamos é que mesmo coa 
retirada de Galaxia, mantemos a 
idea de facer un proxecto comun, 
nunha nova empresa. Os obxec
tivos iniciais non perderon vi
xéncia: construir unha empresa 
forte, totalmente galega, que in
terveña nun área como o libro de 
texto que precisa unha visión 
desde o país. E na distribución e 
comercialización exactamente 
igual, trátase de evitar a marxi
nalización e mellorar a preséncia 

do libro galega en todas as libra
rías galegas". 

Para Xosé Femández Puga "irnos 
seguir adiante porque o que que, 
remos é ilusionar ao sector do en
sino, ao profesorado, elaborando e 
criando materiais pedagóxicos de 
alta cualificación e desde unha 
perspectiva do país, para atender 
a todas as areas do ensino. As 
conversas van seguir e froitifica
rán, posibelmente con novas in
corporacións". + 

·········· ········································································•·····•••································.································•·············•··············· 
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Chus Pato. 

•Recital de 
poetas escarlata 
Os poetas agroman con forza na 
nómina das Redes Escarlata. De
ron proba de que esta afirmación 
é certa o Xoves dia 25 cando 
protagonizaron un recital no Ca
fé Dublin de Vigo no marco do 
II Congreso Internacional de Es
tudos Poscoloniais que tiña por 
título "Globalización e Naciona
lismos". Máis de quince poetas 
recitaron diante dun público que 
abarrotaba o local e que aplam;lia 
cada unha das composicións. 
Chus Pato, Xosé Luís Méndez 
Ferrin -que recitou dous poemas 
inéditos-, Anxo Angueira, An
tón Dobao, Antón Lopo e Anxo 
Quintela son alguns dos poetas 
que interviron no acto.+ 

•Lembranza 
teatral 
de Marinhas 
del Valle 
A estrea da obra A Gaiola de Je
naro Marinhas del Valle leyada 
á escena pola compañia Teatro 
Malt~e.dirixida por Lino Braxe 
dará é para homenaxear ao dra
matur o. O dia 2 de de Novem
bro o 

1 

eatro Colón da Coruña 
acolle á a primeira 
repre entación da obra e, con 
ese m tivo, a Fundación Luís 
Seoa e xunto coa Biblioteca Ar
quivo Teatral Francisco Pillado 
Mayo prepararon para o Martes 
30 e o Mércores 31 de Outubro 
dous ctos nos que se revisou a 
obra ramática do autor. No pri
meiro¡ centrad9 na obra A Gaio
la, coptouse coa participación 
de Hemique Rabuñal, Manuel 
Lourehzo, Flor Maceiras, Xosé 
Luís rlópez, Sabela Amado e 
Franc~sco Salinas e o segundo 
consi tiu na conferéncia de Pa
blo G ' nzález Mariñas titulada 
"Unhá mirada ao teatro de Jena
ro Mapnbas del Valle".+ 

• Qlladasdo 
plaheta, o cinema 
pol~ diversidade 
culfural 
Dos dlas 21a25 de Novembro 
celebrpase en Pontevedra o Fes
tival ~liadas do Planeta, promovi
do po1° Concello e organizado 

....................•...........................................••..............••..................... . . . . . 
· • Unha fita estará sometida como todos os • Cen películas .. = 

anos á votación dos 

d K Lo h espectadores. Amáis, Cineuro- u tiº al e en ac pa oferece distintas seccións no res y . 
maugura 

. Cineuropa .. 
The Navigators de Ken Loach 
dará a saida a case un mes de 
cinema de calidade en Com
postela nunha nova edición 
de Cineuropa que se prolonga
rá dos días 5 a 30 de Novem
bro. Arredor de meio cento de 
películas pasaranse no Teatro 
Principal compostelán nun ci
clo no que se estrearán novos 
filmes de Carlos Saura ou 
Fran<;ois Dupeyron que parti
ciparán na sección oficial que 

como son ª retrospectiva do de Ourense 
realizador francés Fran<;ois 
Ozon, a de cinema fantástico, 
a titulada "Transgresións" con 
filmes que por unha ou outra 

· razón escandalizaron nesta 
tempada, ou a adicada ao mo
vemento Dogma. Mália non 
se dar a coñecer ainda quen 
será a persoa galardoada co 
prémio Cineuropa, sábese que 
o programa inclue unha 
homenaxe a Jack Lemmon 
coa proxección de O 
apartamento e outra a Alee 
Guiness a través de O quinteto 
da morte, as duas dentro da 
sección Cinefílias. + 

Comeza o 3 de Novembro a 
cuarta edición do Festival In
ternacional de Cine Indepen
diente de Ourense cun progra
ma a través do que se proxec
tarán máis de cen longametra
xes, curtometraxes e 
documentais. Amáis, o encon
tro contará con actividades 
paralelas como un seminário 
de interpretación a cargo de 
Asumpta Serna. Máis de vinte 
países estarán presentes en 
Ourense a meio das suas pro
ducións audiovisuais. + 

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

por Coperactiva Cultural. O en
contro nace coa idea de se con
verter nunha plataforma para a 
defensa da diversidade cultural e 
con este fin xa se fixo público un 
manifesto titulado "Por un mun
do onde caiban todos os 
mundos". Concebido como Fes
tival Internacional de Cinema 
sobre as minorias, o programa in
clue proxeccións de longas e cur
tametraxes, documentais, confe
réncias e debates. No apartado 
de películas, recóllense en distin
tas seccións os filmes de Galiza, 
Euskadi e Catalunya; o de cultu
ras minoritárias en Europa, o ci
nema africano e latinoamericano 
e tamén un apartado adicado a 
produccións medioambientais. + 

• Patrícia 
Ferreira roda 
o alquimista 
impaciente 
A directora de Sei quen es· está a 
rodar en Madrid, Málaga e Gua-

dalajara o filme O alquimista im
paciente, baseado na novela de 
Lorenzo Silva e protagonizada 
por Roberto Enríquez e Ingrid 
Rubio e producida por 
Continental. Os actores galegas 
Maria Bouzas, Antonio Moure
los, Carlos Blanco, Santi Prego 
ou Luís Zahera forman tamén 
parte do reparto.+ 

•Nova reunión 
do Foro da 
Cultura 
Para o dia 1 de Decembro está 
prevista unha nova xomada de 
reflexión promovida polo Foro 
da Cultura Galega neste seu se
gundo ano de funcionamento. 
Despois.de que a fins de Xuño 
debatisen arredor da cultura me
diática, o encontro centrarase 
nesta ocasión na análise da rela
ción de distintos colectivos 
sociais eos meios de comunica
ción na Galiza. Con este motivo 
están convidados representantes 
de distintos sectores sociais para 

que oferezan e valoren a maneira 
en que os meios trataron diversas 
problemáticas das que eles son 
protagonistas. Trátase, entre ou
tras cousas, de comparar a reper
cusión social de distintos temas 
coa atención que se lle prestou 
nos meios de comunicación. Xo
sé Maria Álvarez Cáccamo, Luí
sa Villalta, Anxel Huete,., 
Manuel P. Rua ou Luís Alvarez 
Pousa son alguns dos cbordena
dores do Foro da Cultura.+ 

• Finou Francisco 
Ferrio,voz 
da rádio galega 
en Catalunya 
As colaboracións de Francisco 
A. Ferrio en rádio Miramar de 
Barcelona e Rádio Celta -emiti
das desde o local social do chn
tro Galego da capital catalana
foron pioneiras da rádio galega 
en Barcelona. Ferrio morreu o 
día 15 de Outubro e desde o 
programa Morriña de Rádio J 

• Exposición literária en homenaxe ás mulleres afganas 
Máis de vinte escritoras colaboran na exposición Ser muller en Afganistán, organizada pola Coordinadora Co
marcal da Coruña da Marcha Mundial das Mulleres e aberta desde o dia 25 de Outubro e até o 30 de Novem
bro na Agrupación Alexandre Bóveda. O sofrimento e a dureza da vida das mulleres afganas está á vista nas 
case trinta fotografías que compoñen a exposición, cada unha delas acompañadas de textos escritos por autores 
e autoras galegos. Pilar Pallarés, Marica Campo, Yolanda Castaño, Maria Xosé Queizán, Ana Romani, Eva 
Veiga e Estfüaliz Espinosa son algunhas das vinteduas autoras que colaboran no proxecto no que tamén foron 
convidados os escritores Lino Braxe, Manuel Rivas, Miguel Anxo Femán Vello, Miguel Mato e Xurxo Souto. 
As organizadoras teñen interese en que a mostra se poda ver noutras localidades polo que calquer asociación, 
centro de ensino ou entidade -que teña interese pode solici~ala a· través ~a Agrupación Alexandre Bóveda.+ 
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Unión tributáronlle unha 
homenaxe acaida aoque foi im
pulsor da preséncia do galego 
nas ondas de Catalunya. Pero 
no seu labor a prol da cultura 
própria destaca de forma singu
lar o traballo ao fronte da com
pañia de teatro Lonxe da Terra, 
un grupo que, por iniciativa de 
Ferrio pasou a representar obras 
en galego nos escenários do país 
de destino de tantos 
emigrantes.• 

•Aprender 
para educar 
A ASPG organiza en Compos
tela un programa para pais e 
nais titulado "Aprender para 
educar". En oito sesións que se 
situan distintas xornadas desde 
o Luns 5 de Novembro até o 
Xoves 2 de Maio abordaranse 
diversos temas como a tarefa 
compartida de educar, o e tudo 
na casa, as relacións sociais, a 
autoridade na família, a educa
ción para a saude, a aprendizaxe 
escolar ou educar o sentimen
tos. Psicólogos e pedagogos son 
maiormente os responsábeis des
ta aula de formación que preten
de ser un "ponto de reunión e 
encontro de todas aquetas perso
as interesadas na educación dos 
seus fillos e filias".+ 

• O poeta Antón 
Lopo tómase en 
prestidixitador 
Será os días 8, 9 e 10 no Teatro 
Galán de Compostela. O poeta 
Antón Lopo é o autor de Presti
dixitador, un espectáculo no que 
se funden a palabra poética, a 
máxia e o corpo. Producido po
lo Laboratório de Indagacións 
Poéticas, a montaxe continua a 
traxectória encetada polo escri
tor de levar a poesia a distintos 
escenários, poñendo ademáis o 
seu corpo como oporte de ex
presión literfil"ia. Re.flexiona Lo
po nesta iniciativa sobre o p -
der e as realidade fictícia . Na 
liña situarian e performance 
como Biopoética (Fundación 
Granen, marzo 200 ), P de ha
ber algo m.áis marabilloso que o ai
re? (Ons, xullo 20 1) ou me mo 
a participación no recital Proel 
en Pontevedra en homenaxe a 
Amado Carballo. Con Ana Ro
mani --con quen criou o Labora
tório- participou tamén nos es
pectáculos poéticos O outro lado 
do paraíso (1998) e l.obs*s. + 
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Retrato 
do fascista 
permanehte 
Título: Retrato de un fascísta. 

Autor: Gustavo Luca de Tena. 

E,dita: Kalegorria. 

Na noite calcinada co sal do si
lencio censor e o lume cómplice 
da adulación e o ditirambo, acaba 
de estralar un facho radiográfico 
contra a víscera tenebrosa do fas; 
cismo que anifi.a como sinal de 
identidade esencial na entrana de 
Manuel Fraga lribame. A voz re; 
veladora, responsábel da disec
ción crf tica e da probatura docu; 
mental, é a do xornalista Gustavo 
Luca. O libro, aparecido hai al; 
gúns días nas librarías de toda Es; 
paña entre teas de mesto mutis
mo, titúlase Fraga, retrato de un 
fascista.. Poi traducido do galego ao 
castelán por Antia Milde e publi; 
cado pola editorial Kale Gorria. 

É o retrato do fascista permanen; 
te, "un personaxe integral de vai; 
dade e ambición de pcxler desme; 
didos" que, ao longo de toda a súa 
biografía, sen ter dimitido nunca 
das conviccións ferrefi.amente 
antidemocráticas e mesmo facen
do constante alarde de coheren; 
cia ideolóxica, vai adaptando ~ 
tratexias e sorteando, mal que 
ben, os abismos do fracaso e do 
ridículo -provocados por unha 
patética e descontrolada paixón 
de mando- aos seus intereses. O 
mellar instrumento de Fraga ao 
servizo do seu proxecto, invariá; 
bel mentres se camaleoniza en di
versos disfraces e heteroxéneos 
discursos, é a mentira, habilidade 
utilísima para o seu rnanexo des.; 
de o Ministerio de Información e 

Gustavo Luca de Tena. 

exercitada en incesante entrena; 
mento até o presente, co doado 
auxilio hoxe "do xornalismo mer; 
cado e burocratizado". Funda
menta Luca o teimoso emprego 
da trola manipuladora como ins; 
trumento benefactor de imaxe e 
proxecto próprios na función 
máis transcendente do aparello 
falseador como alicerce da ideo
loxía do fascismo franquista: ''Fra; 
ga tivo un intenso papel protagQ; 
nista naquela mentira e os seus 
escritos e os seus discursos son 
unha aportación capital ao cuer; 
po de doctrina do fascismo do 
golpe do 18 de xullo de 1936". 

O riguroso retrato que Luca nos 

entrega, caleidoscópico, fragmen; 
tado en cristais que van presen; 
tanda as diversas facetas do perso; 
naxe en recurrente e rnoi ben fia
do contraponto temporal de tres 
vértices (os anos do Ministerio de 
Información, os do Ministerio do 
Interior e a transición e os da Pre; 
sidencia da Xunta de Galicia), se
lecciona como norma caracteriza
dora da imaxe moral de Fraga lri; 
barne "o engarro e a desvergonza 
para praticalo". Así, por exemplo, 
cando pretende presentarse como 
"quintacolumnista da democracia 
dentro do Estado franquista" ou 
cando se disfa.rza de ausente du; 
rante os días da represión dirixida 
por el persoalrnente desde Gasteiz 
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("Fraga foi quen deu orde de utili
zar fogo real contra os obreiros en 
asamblea na igréxa de San Fran; 
cisco, no bairro de Zaraffiundi") e 
Montejurra no ano 1976 para 
aparecer logo corno salvador do 
Estado e atra.erse os sectores rnáis 
inmobilistas do franquisrno, con; 
vencido corno estaba de que só 
desa caverna 
poderían sair 
os apoios para 
aupalo en gol; 
pe disimulado 
ao gobemo de 
España, o seu 
soño eterna; 
mente incum; 
prido. 

Os aparellos 
da impostura 
e da falsidade 
que, enreda; 
dos no labe; 
rinto dunha 
urdime exce; 
sivarnente 
profusa, fa; 
llan ás veces, 
ameazando 

Gustavo 
Luca 
conseguiu 
poñerao 
servicio 
des ta 
radiografía 
civil unha 
ollada de 
xomalismo 
de altura, 
abeirado ao 
ensaio, rico 
en 
perspectivas 

ao mentirán 
coa caída na e visións, 
propia cilada, poliédrico en 
seguen a fufr estructuras 
cionar hoxe narrativas. 
con suficien; 
te eficacia, en 
grande medi-
da por obra 
das "plumas compradas" dos 
"xornalistas alugados e vellos re; 
xionalistas aduladores que lle 
imitan a coxeira". Mentira corno 
loción rexuvenecedora da irnaxe 
física nos cartaces electorais, face 
externa da falacia aperturista, 
mentira qu~ se traiciona a ela 
mesma nestas declaracións do 
torpe transformista, recollidas 
por Gustavo Luca, a Pilar Ferrer 
e Luisa Palma no ano 1994: ''Un 

(Pasa á páxina seguinte) 

canta de libros 

Recoroación 
de Curros 
Corenta e sete autores re.sponderon ao 
convite da comisión organizadora do I 
Congreso Internaci.onal. Curros Enríquez e 
o seu tempo e escribiron un poema en ho-
menaxe ao escritor ------11 
de Celan.ova. A 
convocatória lem
braba outra data, o 
dia 27 de Outubro 
de 1904, data da 
primeira coroación 

póetica de Curros. ~.!<~"""'""""•"' 
Son versos escritos a 
propósito que com-
poñen unha singular 
antoloxia de criadores 
do naso tempo que 
cantan a un dos máis 
relevantes poetas da \ 
nasa literatura. Alonso Montero, álvarez 
Tomeiro, Anxo Angueira, Estívaliz Espi
nosa, Forcadela, Garcia;Bodaño, Bernar; 
dino Graña, Manuel Maria, Neira Vilas, 
Luz Pozo ou Manuel Maria son alguns 
dos asinantes de 47 poetas de hoxe cantan 
a Curros Enríquez (Xerais).• 

Novela negra 
na Coruña · 
Gañador do Prémio de Narrativa Fan
tástica Cidade da Coruña coa novela 
O Vendedor de Ma; 
zás (1998), Breo; 
gán Riveiro recunca 
agor na novela de 
xé~ero con O asasi
no bífico (Ir Indo), 
unHa história 
poUcial ambientada 
na ~idade da Coruña. 

1 O iÍispector Luís Mei
lán terá que resolver 
un complexo asunto 
que ten preocupado á 
opinión pública. Terá .. . . 
que se enfrontar a unha séne de asasi; 
natos que poñen no relato todo o ar do 
xénero negro americano. • 

Os ofícios da memória 
Galocheiros, follateiros, zarralleiros, fra; 
gueiros, quincalleiros, caleiros, telleiros. 
Todas os oficios conforman 
o índice de Os sa; 
beres tradiciorwis 
dos galegas , un es; 
tuda de Xosé An
tónio Fidalgo San
tamariña no que 
debulla polo miudo 
o carácter simbóli
co, cultural e mes
mo tecnolóxico dos 
saberes e actividades 
da nasa memória 
histórica. O libro re
colle tamén traballos 
de campo sobre os afiadores ourensáns, 
os alambiqueiros de Sober e os seiturei
ros, poñendo tamén atención nas xergas 
dos oficios.+ 

A soidáde poética 
de Sabino 
"Ávido lector de poetas, tanto onte co
mo hoxe, Sabino T arres poetiza sempre, 
publique ou non os seus versos". Xesus 
Alonso Montero acerta ao retratar ao au; 
tor deste Intres de soidade (Ediciós do 
Castro), o último libro dun ha--
me que leva toda a ------- ., . 
vida entre poetas. 
Sabino Torres pasa
rá á história como 
editor da colección 
Benito Soto, unha 
faceta que mostra 
tamén o seu amor 
pala Üteratura, pero é · · 
a sua tamén sinatura 
de poemários cosque 
entra no que para el é 
unha paixón e unha B\¡~··'~-~ .... i!!., .•. ,im ..... , !l.ffl. --~w.;: 
forma de vida. Mostra, este titulo, dunha 
biografia de poesia. • 
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O Xistral 
N" 38. Ano 2001. 
Edita: Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo. 

O Centro Galego de Bizkaia en Barakal
do cumpre o seu primeiro centenário e 
celébrao achegando máis os galegos de 
Euskadi á realidade galega. Mónica Sán
chez entrevista o presidente desta entida
de, Xúlio González. Vítor Valiño lembra 
a figura de Suso Bahamonde. Inclúese un 

poema inédi
to de Manuel 
Maria. Fran
cisco Femán
dez del Riego 
escribe sobre 
os médios de 
comunica
ción e o seu 
papel na 
normaliza-
ción cultu
ral en Ga
liza. Feli.-

.pe-Senén 
López reflexiona sobre a 

preséncia de Galiza en Euskadi. Colabo
ran tamén nesta edición Xosé Estévez, 
Raimundo Garcia Barob6 e A velino Pou
sa Antelo, entre outros. • 

Latexo 
N" 36. Setembro de 2001. 
Dirixe: Pepe Zarra. 
Edita: Ureca. 

A capitalidade cultural do Porto en 2001 
é o gran protagonista deste número. An
tónio Franchini recorda a história dos 

tranvías 
portuenses. 
Francisco Fer
nández del 
Riego lembra 
a Semana Ga
lega en Porto, 
realizada en 
1935. Xoán 
Diaz entre
vista o futbo
lista portu
gués Luís Fi
go. Marco 
Freire per-

corre a história da cidade do Porto. 
lnclúese unha escolma de receitas de co
ciña portuguesa, da man de Marta Pinto e 
Alberte Barbosa. Moncho Santos dá to
dos os dados precisos para poder viaxar ao 
Porto ou coñecelo desde o teclado dun 
ordenador conectado á intemet. • 

Guía dos libros 
no vos 
N" 33. Outubro de 2001. Frezo 300 pta. 
Dirixe: Xabier Madriñán. 
Edita: Noroeste Edicións. 

Son moitas as navidades literárlas que se 
. reseñan neste número. Carmela Garcia co
menta Sobre clons e xenes, de Daniel Souru
llo. Antonio Presedo comenta A Ponteve
dra de Felipe II, de Xosé Manuel Pereira. 
Vitorino Pérez comenta 2 .000 anos de cris

tianismo, de 
Xesús Fer
nández. 
Edaurdo 
Galán, i:::;i
nepara i 
convivir, de 
Manuel 
Dios. Xo
sé Freire, 
A canción 
do verán, 
de 
Vicente 
Ara guas. 
X osé 

. Manuel Enríquez, 
Caderno de Xap6n, de Miguel Anxo Mu
rado. Joaquim Ventura, Paisa.xe con fondo 

· gris, de Pepe Carballude. Moisés 
Rodríguez, Xeo e lume, de Andrea Dwor
kin. Manuel Neira, Far-West, de Carlos 
-Negro. Román Raña, A núa lenritude, de 
Ricardo Martínez-Conde. + 

(Ven da páxina anterior) 

ten que facerse á idea de que non 
pode vivir eternamente: querer 
parecer xoven sendo o contrario, 
é facer o gilipollas". Pois iso. 

A maquinaria da falsidade com
plementa o seu labor sobre os ali
cerces do control absoluto e da 
censura esmagadora. O prisma 
radiográfico de Gustavo Luca 
mostra con nitidez ese xogo ma
cabro de brillos complementares. 
A mentira asenta a súa eficacia 
sobre un coñecimento exaustivo 
e singularizado das verdades indi
viduais, a invasión totalitaria da 
privacidade através do Gabinete 
de Enlace, organismo dependen
te do Ministerio de Información, 
creado por Fraga para controlar 
persoas e actividades que puide
sen representar tinha mínima 
ame:µa para o réxime. Califica o 
autor ao Xefe de Propaganda co, 
mo "confidente avantaxado" que 
xa nos seus anos mozos, mentres 
cumpre o servicio militar en Ro
bledo, se mostra ben disposto P!l
ra o exercicio da delación : "As 
súas ardes, meu alférez, apresén
tase o sarxento Manuel Fraga Iri
bame. Quera dicirlle que eu non 
tiven a culpa do que pasou onte 
á noite na tenda e que se hai que 
dar parte eu darei os nemes dos 
que o fixeron." 

E así continuou toda a súa vida : 
dando os nemes dos que o fixe
ron. Sinalando nemes e ditando 
represalias contra os "300 Inte
lectuales contra la Represión y la 
Tortura" de 1963 (sorprendente 
espello dos outros 300 que, no 
ano 2000, protestaron diante das 
súas declaracións en favor das di
taduras de Franco e Pin~chet e 
pola súa minimización dos efec
tos do nazismo), contra os reuni
dos no chamado Contubernio de 
Munich ou elaborando de propia 
man listas negras de profesionais 
da comunicación non adictos ao 
Partido Popular, aparecidas pou-

o 
republicanismo 
de Sissi e o 
esquecido 
centenario de 
Pi iMargall 

Lin estes días pasados na prensa 
galega as novas da inauguración 
da exposición Sissi na Coruña e 
fiquei perplexo. Non estou certo 
que nunha das poucas cidades 
españolas onde o republicanis
mo pretende ser tradición, unha 
alcaldía e clase política respon
sábel e celmosa desa historia 
poi da ter destinado 100 quilos 
en exaltación dunha das máis 
irresponsábeis, decadentes e gro
tescas figuras da institución mo
nárquica. Cando menos non sen 
críticas, aínda que for polas 
"compañas". 

cos días despois da súa primeira 
toma de posesión como Presi
dente da Xunta de Galicia. "Ce
se", "fuera", "elemento peligrosí
simo", "elemento pernicioso", 
"ojo, que es del Bloque" ... son al
gunhas das delicadezas censoras, 
manuscritos autógrafos do presi~ 
dente Fraga Iribarne, o xefe 
perpetuo do Gabinete de Enlace, 
que vén enlazar, agora xa o com
prendemos, o seu labor á fronte 
do Ministerio fascista de Infor
mación co seu traballo actual no 
despacho da Presidencia da Xun
ta através do terrorífico túnel do 
Ministerio do Interior. 

Complétase o poliédrico e tétrico 
panorama coa abondosa ilumina
ción doutras facetas moi coñeci
das, todas decisivamente xungui
das ao eixo central da manipula
ción como cerne nodular dunha 
-enfermiza ambición nunca total
mente satisfeita. Así o uso mello
rado das redes clientelares que 
produciu nos doce anos do gober
no de Fraga en Galiza "unha evi
dente vigorización do vello caci
quismo ( ... ) a través dun eficiente 
e ben pagado sistema de sobornos 
de opinión e información" ou a 
utilización de amigos "de sobra 
coñecidos" como Nené Barral, 
Alfredo Bea Gondar, Pablo Vio
que ou T erito, honorábeis narco
traficantes que colaboraron á fi
nanciación do Partido Popular. 

Estas son algunhas das verdades 
reveladas na transparente placa 
radiográfica que Gustavo Luca fai 
do corpo político e público de 
Manuel Fraga Iribame -o priva
do, se é que existe, debe ter ben 
pouco interese. Luz de verdade 
sobre unha patolóxica mancha de 
mentira esencial, falida en boca 
do mentirán cando o descontrol 
duns ·esfínteres emocionais exce
sivamente constrinxidos pola 
tensión do disimulo permanente 
lle impede ao fascista radical fin
xir un intre máis e -20 de maio 

Fraga pode e iso non pode es, 
pantar a ninguén; agora, unha 
alcaldía, que se di socialista e 
social e que presume de manter
se no poder polo apoio do voto 
obreiro e "republicano-liberal
non-radicalizado-en-nacionalis
mo", difícilmente pode orgullar
se de presentar -senón coma 
moralina- o fasto de excesos e 
perversións dos déspotas do im
perio austrohúngaro. Poder que 
se sustentou na explotación do 
campesiñado e das clases obrei
ras e na represión de todas as 
minorías críticas, culturais, na
cionais e lingüísticas da Centro 
Europa. 

Cada vez é que me resulta me
nos críbel o esquerdismo e repu
blicanismo de certos líderes. As 
ideas de democracia, sociedade 
civil, laicismo e federalismo se
mellan cada vez máis lonxe das 
intervencións e discursos do al
calde da Coruña (cada vez me 
lembra máis ao Manuel Casás). 
O despotismo de ordeno e man
do, o apoio eleitoral a Manuel 
Fraga, o capote ás clases poden
tes, os chiscadelos á trasnoitada 
intervención pública da Igrexa, 

de 1974-, en bestial resposta a 
unha pregunta dun xomalista re
ferida á lexitimidade con que se 
constituiría o novo gobemo logo 
da morte de Franco, afurrica e be
rra :"¡Coa lexitimidade das me
tralletas!" Ou cando, en 1975, 
brada diante dun grupo da oposi
ción na embaixada de Londres: 
"A cierta gente, yo no la fusilaba. 
Habría que colgarla por los cojo
nes." Ou cando insulra os xoma
listas críticos e os escritores incó
modos. E así sucesivamente. 

Mentira esencial, constantemen
te entorpecida polos testemuños 
e os documentos da historia e de
cididamente desenmascarada por 
Gustavo Luca nun libro escrito 
desde o cantil de xelo da tensión 
ética e da razón de estilo. Malia a 
sordidez da materia clínica sub
metida a luz de raios-X, o analista 
Gustavo Luca conseguiu poñer 
ao servicio desta radiografía civil 
unha ollada de xornalismo de al
tura, abeirado ao ensaio, rico en 
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perspectivas e visións, poliédrico 
en estructuras narrativas e excur
sos reflexivos e asentado sobre un 
pauso firme de cultura política e 
de información rigurosa, estilo su
xerente e voz singular. 

Da súa lectura saímos co eco dun 
interrogante que debe dirixirse 
aos responsábeis políticos da tran
sición que pactaron a continuida
de en activo do fascista perma
nente Manuel Fraga lribame, "o 
único político europeo elexido 
polos votos que se nega a nengun
ha caste de arrepentemiento pelas 
súas capitais responsabilidades 
dentro dun gobemo fascista" e 
que "utilizou a censura ou a mani
pulación, <lúas constantes da súa 
actuación como ministro de Fran
co que agora renova desde a Presi
dencia do Gobemo autónomo de 
Galicia, con poder enorme sobre 
a televisión, a radio e a prensa, 
como en tempos da ditadura." • 

X.M" ÁLVAREZ CÁCCAMO 

RCC1óN 4. NARCOS 3. ESPAÑA 
Carlos G. Reigosa UNiroRME 

l. CONTOS 
Xerais José l. Lacasta-Zabalza 

Laiownto 
DA CORUÑA 5. TEoRfA DO CAOS 

XurxoSouto Marilar Aleixandre 4.AWITA 
Xerais Xerais ANTIFRANQUISTA 

2. FISTEUS NoN FrCC1óN 
DE Luís CoSTA 

Juan Garcia Durán 
ERA UNMUNOO A Nasa T e:rra 

LupeGómez 
l. A MEMORIA A Nosa T e:rra 5. LINGUA G.Al.EGA: 

DA NACIÓN NORMALIDADE 
3. DIARIO Camilo Nogueira E CONFLITO 

DUN VELLO Xerais X.R. Freixeiro Mato 
REVOLTADO 2. LITERATURA Laio1H!nto 

Antón Tovar GALEGA. S. XX 
Galaxia Vários autores 

A Nasa Te:rra 

Lihr.1ri.1• .-111i-11lt.1,l.1•: 
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l'l'dll'ffll (S.11111.1':.!ol . . 'in1110 (Lu':.!ol. '/111~t1 (l)un·n,,· ). 

o empeño en metemos as toura
das a "calquera prezo", o despre
zo pelas ideas e tradición dunha 
España federal, multilingue e 
plural, todo isto e máis acában
seme de revelar con sentido an
te esta exposición de fetiche. O 
republicanismo que defende D. 
Francisco V ázquez é o de Sissi. 

E que conste que un non está 
para nada en desacorde cunha 
exposición que faría feliz á mi
ña avoa. Só me choca que se 
prefira lembrar a unha figura 
coma Sissi, cando o 29 de No
vembro deste ano fai 100 anos 
xustos que morreu Francisco Pi 
i Margall, unha das cabezas 
máis brillantes e morais da polí
tica española do XIX. E xa que 
nen o goberno amigo de Ma
drid nen o Presidente da Fun
dación Cánovas del Castillo 
van dedicar nen os tempos nen 
os diñeiros que destinaron ao 
pai político da Restauración 
monárquica de 1875, é mágoa 
que algún destes millóns da Sis
si, non fosen para lembrar unha 
figura que visitou, en agarimo 
de multitude, a cidade en 1892 
e durante algún tempo tivo 

(1931-1936 e ata hoxe Menén
dez Pelayo) rúa na Cruf'í.a. 

Xa os redactores da Ilustración 
Republicana Federal advertían 
con burlona desconfianza, e en 
data tan temperá como 1871, a 
respecto deses .republicanos (Sa
gasta, Montero Rfos) que ga
baban en longos discursos a Re
pública e o goberno do pobo e 
corrían logo a adorar o "saber fa
cer'' dos vellos oligarcas, as me
sas cheas e salóns dos plutócra
tas, "a clase" das aristócratas e os 
"oropeles" das monarquías. 

En fin, e dado que estou lonxe 
da casa e non podo ir saúdar a 
Curros nen a ler a Biblioteca do 
Circo, vou mergullarme nas fo
tos da "Historia Ilustrada da Re
volución Española" e picar nas 
"Lecciones de Federalismo" de 
Pi, a ver se se me pasa o mal 
corpo e enseño que esa exposi
ción celebra os 100 anos da 
~orte dunha figura que sí pasou 
pola Cruña e si deixou forte pe
gada na historia, cultura e tradi
ción da vila herculina. • 

ERNESTO VÁZQUEZ SOUZA 
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O cinema francés triunfa dentro e f ora do seu país 
No ano 2000 produciron 1 71 longametraxes 
-e>- M. CASTELO 

A vinte millóns poderia che .. 
gar o número de espectadores 
que o cinema francés consiga 
levar ás salas fora do seu terri .. 
tório no decurso do presente 
ano. De se cumprir esta previ .. 
sión, o cinema galo veria in .. 
crementados os seus ingresos 
nun total de tres millóns de en .. 
tradas a respeito do ano 2000. 

de euros/23.294 millóns de pta. 

O sistema de axudas á produción 
en Franza susténtase nunha Con .. 
ta de Fomento, que administrada 
polo Centro Nacional de Cine .. 
matografia, CNC, manexa un 
presuposto anual duns 380 mi .. 
llóns de euros/63.226, 7 millóns 
de pta, que se nutre de fondos 
procedentes de impostos diversos, 
relacionados co próprio sector: 
sobre os ingresos de billeteira, 
facturación das cadeas de televi .. 
sión, editores de vídeo, etc. Estes 
fondos, por proceder da mesma 
indústria, non gravan os presu .. 
pastos do Estado e reverten de 
novo no sector en forma de axu .. 
das á escrita, produción, distribu .. 
ción, exibición, exportación, etc. 

e do incremento da oferta de pe .. 
lículas. En 1988, o número de 
pantallas rexistadas na Franza 
era de 4.764, repartidas en 2.152 
complexos de exibición, o que 
computa un total de 990.000 
butacas, é dicir, unha localidade 
por cada 60 habitantes. 

Promoción e difusión 

Esta estimación, que foi realiza, 
da no decurso do Festival Inter, 
nacional de Cinema de San Se .. 
bastián por Unifrance, organis .. 
mo encarregado de promover o 
cinema francés no mundo, fun .. 
daméntase nos dados rexistados 
en sete países principais desde o 
início do ano até fmais do pasa .. 
do mes de Xullo, que indican un 
incremento do 40% na recada, 
ción, en comparación co mesmo 
periodo do ano anterior. 

Amelie é unha das últimas pel'iculas francesas estreadas en España. 

A coeréncia deste sistema de axu, 
das encentra a sua lóxica conti, 
nuidade na promoción e difusión 
das producións no exttanxeiro, le .. 
vada a cabo polos próprios produ .. 
tores coa colaboración de Uni .. 
france. Na recentemente clausura .. 
da cadraxésimo novena edición 
do Festival de San Sebastián o ci, 
nema francés, representado por 
once títulos, constiuíu a presenza 
máis numerooa de todoo oo países 
participantes. Os dous títulos a 
competición na Sección Oficial, 
La vélo de Ghislain Lambert/A bici 
de ... , de Philippe Harel, e C 'est la 
vie/ Asi é. a vida, de J ean .. Pierre 
Améris, obtiveron seniles pré, 
mios: ao Mellor Guión e á Mellor 
Dirección, respectivamente. Dos 
nove títulos restantes, incluidos 
na sección Zabaltegiflona Aber .. 
ta, seis teñen distribuidor en Espa, 
ña e a sua entrada en salas non ha 
tardar moito: O fabuloso destino de 
Amelia Poulain, de Jean,Pierre 
Jeunet, Volvo para casa, de Ma .. 
nuel Oliveira, O pavill.ón dos ofi, 
dais, de Frans:ois Dupeyron, A 
pianista, de Michael Heneke, Inti .. 
midade, de Patrice Chereau, e O 
uso do tempo ( ou Fara de tempo, tí .. 
tulo co, parece ser, se distribuirá 
en España), de Laurent Cantet. 

Alemaña, cun medre do 178%, 
Quebec, co 143%, ltália, co 
4 2 %, e Suiza. co 41 %, son oo paí, 
ses onde se experimentou un ere .. 
cimento máis significativo. En .. 
tretanto en España e noo EE UU 
mantéñense oo resultadoo po.5iti, 
voo do 2000, en Grande Bretaña 
producíuse un retroceso do 32%, 
debido á tendéncia alzista no 
Reino Unido do esttito consumo 
de cine de língua inglesa. 

26% do total da financiación. 

O presuposto médio dunha pelí, 
cula francesa sitúase no momen, 
to presente entre 3,8 e 4,6 mi .. 
llón de euros/632.266.800 e 

765.361.800 pta. A principal 
fonte de financiación do cine .. 
ma francés son as cadeas de te .. 
levisión, á fronte das que sa, 
lienta Canal+, cunha aporta, 
ción de máis de 140 millóns 

Nun periodo de seis anos, entre ' 
1994 e 2000, o número de es, 
pectadores nas salas francesas 
pasou de 124 a 166 millóns. Este 
incremento do 34% é directa 
consecuéncia da abertura de no, 
vas salas, da renovación doutras 

NADA QUE INVENTAR 
MIGUEL CASTELO 

Producir e co~producir 

No ano 2000, Franza produciu 
1 71 películas de longametraxe, 
das que 145 son fitas netamente 
francesas. As 26 restantes, de p~ 
dución maioritária extranxeira, 
tiveron unha inversión de capi, 
tal francés de 31 millóns de euro.5 
(5.157.966.000 de pta.), o que su, 
pu:xo o 25% da financiación total 
desas obras. En correspondéncia, 
a ínvecsión de produtoras extran .. 
xeiras no cinema francés, no mes.. 
m ano, foi de 289 millóns de 
franc /44 millóns de eu .. 
ro.5/7.320.192.000 pta, repartidoo 
n 34 p lfculas, equivalente ao 

Cerro é que cando oo índices anuais, que informan 
do estado de cousas da indústria cinematográfica, 
experimentan un ascenso notábel, raramente se de, 
be por un igual á totalidade dos títulos que andive .. 
ron a circular pelas pantallas nese periodo. As máis 
das veces, unha única fita modifica substancialmen .. 
te toda a situación. Asi, se ben foron várioo os títu .. 
loo franceses que funcionaron con éxito no primeiro 
semestre do ano en curso, só un foi o que incidiu de 
modo especial no incremento da nomeada porcen, 
taxe, Os rios de cor púrpura. Ademais da xa citada re, 
cadación nas billeteiras españolas, só na Alemaña 
esta fita concitou a presenza de 800.000 espectada.. 
res. Máis rechamante foi ainda o caso do ano 1999, 
no que só Astérix obtivo a metade do total dos es .. 
pectadores de toda a produción francesa do periodo. 

Mais, non é menos verdade que o éxito dunhas fitas 
levan ao espectador a ver outras; que se cria un efec, 
to ilusionante noo públicos, que se debe aproveitar 
convenientemente desde os ámbitos todos, incluido 
o institucional. Asi, nesta outra parte dos Pirineus, o 

éxito millonario de T arrente 2 debe servir para algo 
máis que para engrooar as arcas do amiguete Segura 
-a ver se agora destina parte deses beneficios a máis 
encomiabeis empeños- e que para se congratular do 
ascenso da cuota do "cinema pátrio" ao 15%. 

Hai que -disimulen ante tan pedestres considera, 
cións- racionalizar as axudas oficiais á produción, 
promover que os diñeiros xerados polo cinema vol, 
van a el, recusar o asoballante zapatón cínemato, 
gráfico ianqui, non se deixar colonizar nen econó .. 
mica nen culturalmente, evitar que acaben por nos 
contar as nosas próprias histórias. 

Nada hai que inventar. Só compre facer. O presen, 
te informe sobre o cinema francés resulta revelador. 
E exemplarizante. O modelo francés está na cabeza 
da maioria dos profisionais españois, como penna, 
nente referéncia. Daquela, cando se pensa adoptar a 
vella proposta de L.G. Berlanga e se contrata á se .. 
cretária bilingüe para que vaia traducindo ao pé da 
letra a lei de cinematografía do país viciño? • 

O mercado español 

&-paña é un dos mercados máis 
interesados polo cinema francés. 
O pasado ano, 30 fitas francesesas 
pasaron pelas pantallas españolas 
e máis de 2,6 millóns de especta .. 
dores compraron entradas para 
velas. Pero o ano de maior éxito 
foi 1999, no que o cinema galo lo, 
grou no noso país unha asisténcia 
de 6,9 millóns de espectadores.• 

Ha pouco t mpo escoitaba a un escritor ga, 
lego aseverar que unha novela que viña de 
publicar, apoiada na investigación dunha 
trama de contrabando, era unha obra xera .. 
lista; negra non, baixo ningún punto de vis, 
ta. A consideración limitouse a espertar en 
mfn tanta perplexidade como respecto pola 
visión dun creador cara a unha obra súa. 
Asemade púxome a pensar no maltratada 
que se achan as novelas de crimes no ámbi .. 
to nacional, sendo un dos xéneros máis 
reiteradamente visitadoo polos escritores do 
país. De coexistiren todas as obras de intri, 
ga que se xeran en galego ao Longo do ano 
atopariámonos coa produción de xénero 
máis potente; dende logo~· máis feble ca di .. 
rixida a menores de idade pero poderosa na 
comparanza con outras q e parecen carac, 
terizar máis aqueladamen e á nooa literatu .. 
ra, como pode ser a ficción medievalista. 

O NEGRO DA NEGRA Carla de Anfüal Malvar, Criminal de Xurxo 
Borrazás .. obtiveron un merecido recoñece, 
mento de crítica e de público con idade pa .. 
ra votar. 

Mesmo o escritor que revolucionou a no .. 
vela negra nos últimos anos, o norteameri, 
cano James Ellroy, rexeita tal cualificativo 
nos seus últimos libros e propón que sexan 
catalogadas como históricas. As razóns, e 
isto é unha propoota ins~intiva, proveñen 
da sona de Ellroy como irresponsable visi .. 
tante da segunda metade! do século pasado 
no seu país e do seu interese por mudar esa 
visión zoolóxica que a sociedade literaria 

}AUREGUIZAR 

garda del. O que me preocupa é que na 
Galicia, por parte dos autores, xurdiu nes .. 
tes anos de pulo normalizador donoso sis, 
tema ficcional, un interese deformador por 
seren considerados na 

Seixas,, que hai outros moitos abundantes, 
como é o de aventuras, que, case inevita .. 
blemente polo funcionamento donoso 
mercado para adultos, son enviadas, como 

súa singularidade; como 
se oo encadrar nun xé .. 
nero puidera minguar .. 
lles o prestixio ou a in, 
dividualidade, como se 
aceptar unhas cantas 
regras de xogo para 
(xogar a) escribir afee .. 
tara á pecsonalidade. 

Certo que hai xéneros 
dos que se botou man. 
dun xeito ocasional, co .. 
mo é o de vaqueiros -A 
morte de Frank Gonzál.ez 
de Femández Ferreiro, 
Par unha presada de ma, 
chacantes de Isidro N º' 
vo .. ou a ciencia ficción 
-Bailarina de Manuel 

'Resúltame 
complicado asimilar 
esa teima estendida 

entre os escritores de 
novela negra de país 
de apresentalas como 

obras xeralistas, 
como se Hes quitara 
algo da condición de 

. " escritores 

impulsadas por un re .. 
sorte inconsciente, ca .. 
ra os catálogos para 
nenos ou rapaces. En .. 
tendo que as saídas nas 
librarías, agás recentes 
experiencias como o 
premio Xerais de Xooé 
Miranda por Moming 
Star, así o determinan. 
Pero considero que 
eses condicionantes de 
temor a que se reciban 
como narracións pue, 
rís áchanse lonxe do 
que acontece coa no .. 
vela negra. Son ben 
aceptadas, mesmo al .. 
gunhas -Seis cord.(:zs e 
un corazón de Xelís de 
Toro, Unha noite con 

Por todo isto resúltame complicado asi, 
milar esa teima estendida entre os escri .. 
tores de novela negra de país de apresen, 
talas como obras xeralistas, como se lles 
quitara algo da condición de escritores ou 
algo da súa calidade. 

Outro dos argumentos do autor ao que 
me refería no encabezamento para negar 
que rivera escrito unha novela negra era a 
desaparición do xénero unha vez finados 
Chandler e Hammet. Esta afirmación 
converteuse en manida e, sempre que ma 
comentan, acórdorne dos norteameri .. 
canos Michael Coi:inelly ou Don Delillo, 
no italiano Giusseppe Ferrandino, no gre .. 
go Petros Markaris, na israelí Batya 
Gur, ... Todos eles escribindo na actuali, 
dade ficción de intriga, un xénero que 
mantén o seu vigor e que mesmo vén sen .. 
do frecuentado por autores xeralistas sen 
temores, como poden ser algúns do British 
Dream T eam de Herralde. Ocórrenseme 
agora Ian McEwan (Niños en el tiempo), 
Martin Amis (Tren nocturno) ou Kazhuo 
Ishiguro (Cuando fuimos huérfanos) .• 

.. 
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Euxénio Granell, o artista que· morreu 
gañando a batalla da memória 

A sua biblioteca enriquecerá a Fundación de Compostela 

Se Granell era alquimista o resultado de mestu .. 
rar todas as suas facetas daria nunha figura úni .. 
. ca. Un artista xenial que visitou todos os xéne .. 
rós -literários e plásticoS-.:. e unha persoa na que 
a xenerosidade e a liberdade eran os princípios 
que rexiron a sua vida. Biografia atravesé!da por 
un longo exílio de quen nunca refugou das suas 
fundas convicións esquerdistas. Euxénio Ora .. 
nell morreu na madrugada do Xoves 2 7 de Qu .. 
tubro en Madrid. O que foi quen de trunfar 
fronte á lousa do esquecemento ten na Funda .. 
ción que leva o seu nome en Compostela un 
centro no que a sua memória perdurará e abrai .. 
rá a ~oda aquel que se achegue a sua eterna 
obra. Músico, poeta, narrador, xomalista, ilus .. 
trador, pintor, escultor... a sinatura de Euxénio 
Granell desprégase até o infinito nunha obra 
labrada na vangarda e no diálogo constante co 
seu tempo. Amplitude de obxectivos para quen 
pasará á história como un dos pintores máis im .. 

Auto-retrato, 1944. 

portantes do surrealismo. Nado na Coruña en 
1912, pasou a infáncia en Compostela, cidade 
na que depositou a sua obra e a ampla colee .. 
ción artística da sua propriedade. Tamén niso 
mostrou Euxénio Granell a sua xenerosidade, 
en propiciar que na capital galega se constituise 
o único centro de todo o mundo adicado ao su .. 
rrealismo. Vontade do artista era que a sua am .. 
pla biblioteca se transladara tamén á sede da 
praza do Toral, f eito que enriquecerá o cen .. 
tro. Valórase o seu legado en 1.500 millóns de 
pesetas, acrecentados ainda coa cesión de 
obra de numerosos coleccionistas, en especial 
a importante donación do inglés Philip West 
que deixou na Fundación toda a sua obra e 
biblioteca. Granell queria que a fundación en 
Compostela se convertese en lugar de refe .. 
réncia para os artistas surrealistas. Agora a sede 
situada na praza do Toral gardará a sua memó .. 
ria e a sua imensa obra xa sen a sua preséncia. 

'O franquismo converteu o país nunha funerária esperpéntica' 
'.i ! En 1995 abriase en Compostela a Fundación Euxé- 1 sua criación, Granell, profundo antifascista, expul- 1 Acuña as cicatrices dunha biografia marcada pola 

nio Granell que ia acoller a obra pictórica do artista sado ao exilio latinoamericano por décadas restan- coeréncia e a fideJidade a un ideal revolucionário, 
e a que el coleccionou durante anos. A pouco da raba nunha entrevista a Xan Carballa e a Enrique "no que a honestidade moral debe ser o n orte". 

.. 

.. 

Realmente era o da República 
un tempo de entusiasmo, como 
dicia Rafael Dieste? 

Abríronse uns horizontes enor, 
mes e todo o mundo traballaba 
con ganas. Un momento tan es, 
pléndido, tamén no aspecto in~ 
telectual, non tiña parangón no 
mundo. O que fixo este besta de 
Franco foi monstruoso e acabou 
con todo o que se avanzara ne, 
ses seis anos. Ese era o entusias, 
mo co que traballabamos todos. 

O activismo político que voste .. 
de enceta en Madrid, cando vai 
para o conservatório no 31, ti .. 
ña precedente na sua mocidade 
en Galiza? 

Uns amigos meus (Pablo Bes, 
cansa, meus irmáns Mário e Xú, 
lio) e eu Éixemos unha revista á 
que chamabamos Sir. Daquela 
tiña catorce anos. ERan as siglas 
da Sociedade Infantil Revolu
cionária. Faciamos cópias con 
papel carbón, e Mário facia os 
debuxos un por un. Se un fato 
de -rapaces tan pequeno facia iso 
era porque habia un ambiente 
revolucionário. Rexeitábase ta, 
mén un galeguismo tradicional 
que alguns practicaban na época 
·e que idealizaba a pobreza. 

O seu contacto co mundo da 
oposición de esquerdas, co pró .. 
prio Fernández Sendón (Fer
sen), como é? 

A Fersen coñecino en Madrid, 
ainda qu xa sonaba o seu nome 

en Galiza. Era un bon escritor 
do que xa falaban Dieste, Ma, 
nuel António ou Garcia Sabell. 
Coñecin de chiripa en Madrid a 
Juan Andrade, que tiña unha li, 
braria e foi un dos fundadores do 
Partido Comunista, e na sua ca, 
sa souben de Femández Sendón. 
Fersen tiña unha cultura enorme 
en todos os ámbitos e era un 
mestre do que aprendíamos ou, 

víndoo; escribia na revista Co, 
munismo, a mellor revista mar, 

. xista publicada en España. Moi, 
tos fixémonos culturalmente ao 
lado destas figuras extraordiná, 
rias, cGmo foi noutra orde de 
cousas, porque tamén me salvou 
a vida, Rafael Dieste. Lembro 
que Dieste me recomendara 
obras de Plutarco e Platón das 
que eu non tiña idea. 

Granell e Guerra da Cal nunha hamenaxe a Castelao celebrada en New York en 1956. 

No ano 31 estando na Coruña, 
fun ao C asino e vin un libro 
enorme que se titulaba Mi vida 
de León T rostky. Fascinoume 
por completo e botei dous dias 
seguidos, mañá e tarde, sen pa, 
r ar a t é r ematalo. Ese libro 
abriume os ollas. 

Como foi a sua toma de postu .. 
ra polo POUM? 

O POUM estaba moi extendido 
no 1936 e mesmo aquí en San, 
tiago un sindicato an arqu ista 
pasouse por completo a nós nos 
meses prévios ao golpe. Estaba 
sendo un foco de atención para 
os socialistas de esquerda e para 
os comunistas desencantados, 
que xa habia moitos. Tiña un 
futuro enorme pero as causas 
non se deron ben. 

Na época mií'ia o núcleo funda, 
mental da revolución eran as 
masas traballadoras. Asomábaste 
á xanela e coñecias á xente polo 
seu aspecto físico e a sua vesti, 
menta. O modelo revolucioná, 
rio era o ruso, o de Lenin, 
Trostky e Zinoviev, non o que 
se fixo despois, pero hoxe non 
entendo como poderia ser unha 
revolución. Está en discusión 
como son as clases sociais hoxe 
e non sei como vai evoluir a so
ciedade. Todo será industrializa, 
do, como dicia Max Weber. Por 
exemplo, meu pai foi presidente 
do Compostela Fútbol Clube. El 
dáballes aos xogadores as cami, 
setas, o balón, as médias. Se se 
gañaba había unha festa na casa 

e poñiase o trofeo enrriba do 
piano da miña nai. Hoxe o fút, 
bol ou as corridas de tauros son 
indústrias do espectáculo. O que 
podemos facer hoxe é liberar ao 
indivíduo até que sexa realmen, 
te humano, que é a verdadeira 
idea de Carlos Marx. 

Vostede teima contra a po ición 
da lgrexa durante a guerra. 

O que pasou en GAliza foi ho
rríbel. Coido que as duas zonas 
máis castigadas polo fascism , 
foron desde o comezo Galiza e 
Granada. Non houbo en ningun 
lado matanzas máis terríbeis e 
feroces, sen ter habido guerra. A 
única explicación é que eran 
unhas best as , uns to tali tár ios 
que querian rematar de raíz con 
todo o que fose liberdade, repú .. 
blica ... Tiveron a sorte de que se 
lle sumaron os curas. Hai unha 
foto terríbel na porta da catedral 
na que as autoridades eclesiásti, 
cas saudan aos militares co sím, 
bolo nazi, que aqueles aínda non 
adoptaran. Esa fotografía explí, 
cao todo. Por iso hoxe están va, 
cios os seminários e ninguén es~ 
tuda para cura. 

Cando é o seu regreso, morto 
Franco, a vostedes non os co
ñecia ninguén. Como dicia Ma .. 
ruxa Mallo, a distáncia e o 
tempo foron demoledores. 

Na España franquista non se sabia 
nen de Castelao. A primeira vez 
que viñen ainda non foi para que, 

(Continua na páxina seguinte) 



ANOSATERRA 

(Vén da páxina anterior) 

dar, nos primeiros sesenta. Viñen 
a Santiago proque meu pai tiña 
unha tenda na Rua caldereria n 2 

6, e por sentimentalismo queria 
ver como estaba aquilo. Todo o 
da miña infáncia desaparecera por 
completo. Sentinme coma un 
pantasma: non coñecia nada e 
ninguén me coñecia. Produciume 
unha impresión moi grande e 
pensei que isto sucedía por todas 
partes. O país que coñecin pare
ceume unha imensa funerária. A 
vida remataba ás oito da noite; 
Madrid tiña tres cabarets, todo 
era aburridísimo, as librarlas eran 
escasas e só tiñan libros católi
cos ... dician que mataramos tan
tos curas e habia millóns deles e 
de monxas por todas partes. A 
sensación era triste, dunah xigan
tesca funerária esperpénticas. 

Camiño do exi1io é cando vos
tede se decanta pola pintura. 

Desde cativo xa pintaba. Meu 
irmán estudaba con Cammilo 
Oiaz Baliño e daquela estaba xa 
a plástica no ambiente noso. 
Un dia chegou a casa o amigo 
V la Zanetti, que era das Xu
ventudes Socialistas, e vendo 
uns cadriños meus pequenos, 
quedou mirándoos e faloume: 
"Ofgoche que iso está moi ben. 
Parecen cópias d epintores mo
dernos". O de modernos gus
toume, o de que eran cópias re
ventoume. Pero en conxunto 
animoume a seguir. 

Escapando dos nazis chegaron 
ao Caribe moitos pintores su
rrealistas. Vostede estaba na 
República Dominicana. 

Cheguei na primavera do ano 

40 ao ano seguinte, procedente 
da Martinica, chegou André 
Breton, coa sua muller e a sua 
filla, e con Víctor Serge. A min 
o surrealismo interésame, non 
só pola criación artística, senón 
porque os pilares básicos da 
conducta moral do surrealista 
fúndanse na poesía e na liber
dade e non hai unha sen outra. 
Son xunto coa conducta moral 
as tres grandes forzas que mo
ven á humanidade. O que máis 
me disgosta da c'i vilización ac
tual é o desmesurado desexo, 
tamén dos xóvenes, por acumu
lar rapidamente cartos e por ter 
unha rápida fama. Son desexos 
mesquiños e miserábeis. Eu pui
den ser millonário se me adica
se a vender no meu obradoiro, 
pero para iso están as galerias. 
Hai que volver a unha defini
ción da calidade moral da xen
te: que non se venda e que sexa 
xeneroso. Oeste tipo eran Bre
ton ou Duchamp. 

Raimundo Patiño foi dos pri
meiros que falou de vostede en 
Galiza. 

Iso produciume moita emoción. 
Fun a unha exposición del pós
tuma e vin o seu libro. Pouco a 
pouco foise petando nestes anos 
e foi rompendo o descoñece
mento que se tiña de todos nós. 
Agora fálase de Dieste, de Seoa
ne, de min e de tantos outros 
que foran esquecidos. As cousas 
abríronse moi de vagar. Estaban 
esquecidos Castelao, Valle-In
clán,. .. era moi triste. O que fuco 
Franco foi reducir España á nada 
e o herdo que deixo~ aos que es
tán no poder é o deserto físico e 
espiritual do que non se podia 
aproveitar nada.+ 
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MARXISTA SEN CRUCIFIXO 
X. ENRIQUE ACUÑA 

Miles e miles de galegas marren en español e son 
enterrados en castelán e ao marxista. Granell mé
tenlle cruces cristiás na esquela do xornal da cida
de que herda a sua biografia de berro e esperanza. 

O loitador compulsivo e eterno moldeado na música 
finou marxista e amabelmente vello cando as cousas 
do mundo semellan do tempo ido no que nacera. 

Unha obscena paisaxe de guerra despide a Granell. 
A mesma que o botou da terra para abrirlle exflios 
de pensamento, acción e arte. 

Hoxe teiman con que morreu un artista, un profe, 
sor, un xornalista e certo é. Mais ante todo finou o 
derradeiro marxista -activo e consciente- dun
ha xeración irrepetíbel que quixo ter nas suas mans 
a labra dun mundo novo. 

Granell foi daqueles mozos galegos que acoparon no 
Madrid de finais dos anos vinte un pensamento so
cial ligado ao obreirismo emerxente e combativo. 
Abeiraron os máis deles na canle dunha esquerda 
marxiana que naceu do contacto de homes como 
Andreu Nin ou Juan Andrade coa lenda trosquista. 

As revistas de combate intelectual dos anos trinta 
puxéronse ao servizo da clase obreira e coñeceron 
dos primeiros escritos de Granell. Froito todos 
dunha radicalización persoal paralela á de Fernán
dez Sendón e outros galegas militantes madrileños 
da Izquierda Comunista de Joaquín Maurín. 

A guerra de clases de 1936 -tal era a definición 
que sempre mantivo Granell- descobriulle para 
sempre duas facianas da barbarie. A da vangarda 
señoritil e ilustrada do fascismo español e a dunha 
estratexia importada desde o peor do stalinismo. O 
que bateu, buscando o extermfnio, contra o mili
ciano Granell o seu partido, o POUM, esquecendo 
calquera dos princípios éticos do socialismo. 

Marica Cmnpn 

PEDINCHE LUZ PRESTADA 

Do director da prensa de combate e guerra do 
POUM quedan por restaurar os seus escritos mar
xistas e revolucionários deitados nos xomais desde 
os anos trinta. Publicados por diferentes cabeceiras 
agardan unha sorte antolóxica que devolva pensa
mento e crítica marxiana, ausente até o de agora 
de escolmas e homaxes meramente literárias. 

Sen ese Euxénio Granell agótase b0a parte da rne
mória da liberdade. O marxismo intuitivo e natural 
que abrazara na rnocidade bátese en retirada no pri
meiro e único mundo que, para todos nós, se tenta 
deseñar. Aquela chea de intelectuais e anistas que 
alimentaron esteticamente ao movemento obreiro 
foron antes que nada subversivos. Crearon novas 
linguaxes, artellaron activismos, sofriron guerras e 
sen abandoar a definición comunista denunciaron 
colonialismos repetidos e fascismos de novo cuño. 

Quen falara con Granell nos últimos anos é teste
muña da insisténcia persoal no comunismo e na 
defensa da sua traxectória e a dos seus compañei
ros. A T erra e Liberdade que Ken Loach filmou re
cibiuna cal agasallo da história. Sentiu un peque
no e pírrico trunfo cando xunto Amparo Segarra, 
a sua compañeira, e outros vellos combatentes 
poumistas, foi convidado á estrea dun filme que 
era parte das suas vidas de trincheira. 

Agardou a morrer no século XXI é acertou. O lega
do que deixa a Galiza ainda non tocou fundo. A 
Fundación entregada a Compostela é das in$titu
cións que máis futuro lle agarda ao longo do século 
XXI. Os seus fundos rnanterán acesa unha traxectó
ria de compromisos que non poden rachar necroló
xicas de crucifixo e lavativas agudas de trosquismo. 

Ben seguro que non poderán convertilo nunha sor
te de Dalí fisterrán ou nun galego autista. De Euxé
nio Femández Granell ainda recibiremos moita 
surpresa e liberdade. + 
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A Académia recibe a partitura do hino no legado de Pascual Veiga 
A neta do músico protagoniza a sexta doación na presidéncia de Del Riego1 

As partit:Uras do músico Pascual 
Veiga forman parte xa do arqui, 
vo da Académia Galega. A sua 
neta Maria Pilar Veiga González 
chegou de Arxentina para depo, 
sitalas no edifício da coruñesa 
rua Tabernas nun acto solemne 
que se celebrou o pasado dia 2 7 
de Outubro. O legado de Pas, 
cual Veiga é o sexto que a Aca, 
démia recibe baixo a presidéncia 
de Francisco Femández del Rie, 
go. Os arquivos de Martínez Sa, 
lazar, Manuel Casas, Vilar Pon, 
te, Bugallal e Neira Vilas e Aní, 
sia Miranda chegaron con an, 
terioridade á institución. 

Foi a neta a encargada de traer 
desde a localidade arxentina de 
San Nicolás o arquivo de Pas, 

cual Veiga co obxecto de depo, 
sitalo na Académia Galega. 
Dous anos de conversas preci, 
sáronse para que o proceso re, 
matara o pasado día 2 7 de Ou, 
tubro. O académico e tesourei, 
ro da RAG, Xosé Ramón Ba, 
rreiro foi o encargado de rela, 
tar o camiño seguido pola car, 
peta coas partituras do autor da 
música do hino galego até che, 
gar ao edifício da rua T abemas 
onde, segundo asegurou, será 
custodiado e posto a disposi, 
ción dos investigadores na sua 
obra. "A morte foi impedindo 
que este desexo se fixera reali, 
dade", dixo para relatar a tar, 
danza de dous anos desde que 
comezaron as conversas coa fa, 
mília de Pascual Veiga. 

A música dos murmúribs 
1 

Foi esa circunstáncia a que ainda 
lle deu máis emoción ao discurso 
de Pilar Veiga quen por vez pri, 
meira chegaba á terra dos seus 
avós. Era a sua "ilusión cumpri, 
da" case "alcanzar o ceo coas 
mans". Co seu sotaque arxenti, 
no, Pilar Veiga falou da memória 
familiar do avó, un home "mo, 
desto e moi calado, adicado á 
música". Dixo que para compo, 
ñer a Alborada que coñecen to, 
dos os galegos, Pascual Veiga pa, 
seaba por meio dos piñeiros e 
"naquel murmúrio atopaba ins, 
piración para a sua música". A 
neta do compositor asegurou que 
na família existiu sempre o con, 
vencimento de que as partituras 

San X~das Tadeo, o Xudas bo 
Cando Xesús, na última Cea, se 
puxo a facer un discurso de despe
dida, é Xudas Tadeo (o bo ), quen 
ten o valor de recriminalo bran, 
<lamente, a ver por que non falaba 
claro e para todos, e norrasí éomo 
ás agochadas, s6 para aquel grupi
ño de amigos, como se unha cou, 
sa tan grande como a que o Mes, 
tre anunciaba, non puidera ser oí
da por todos. Ese é o noso santo 
de hoxe, o que lle pide as cousas · 
claras e a verdade por ~iante ao 
mesmfsimo Deus do ceo. 

Este Xudas, tamén chamado o 
.. _de Santiago, por ser seu irmán, 

pasa polo Evanxeo case sen pe, 
na niri gloria, pero será despóis, 

na súa vida de predicador, can, 
do revoluciona a todos ao escri
bir a súa única carta coñecida, 
advertindo contra os falsos dou, 
tores, carta esta da que, San Pe, 
dro, recolle as ideas principais e 
amplíaas nunha das súas. 

Despois de que a luz do Es~írito 
Santo lles aclarase as ideas, T ª' 
deo, na compaña de seu irmán Si, 
rnón, foi o encargado de cumpri, 
mentar ao rei de Edesa, quen xa 

' el'.). vída de Xesús, invitara a este a 
visitalo para tratarlle algúp malí, 
ño qu(f os seus médicos deseoñecí, 
an e as haxiografías non descri, 
ben. E como é de supoñer, T adeo 
non s6 lle curou o corpo senón ta, 

mén a alma, e a cambio el e seu 
irmán püideron abrir escola de 
doutrina na cidade real, en contra 
do parecer dos principais conse, 
lleiros, que vían neles a uns duros 
contrincantes en tal real posto. 

O rei, efectivamente, fiábase dos 
apóstolos e pedíalles consello, e 
eles procuraban darllo segundo a 
doutrina pacifista que predica
ban, cousa que alporizaba aos 
ministros, obrigados a {CUStificar 
a necesidade dun exército e do 
alto presuposto militar saído das 
arcas reais. Se todos os reis se 
dedican a solucionar os conflitos 

parlamentando, ¿de que vale o 
valor, a disciplina e o patriotis, 

do avó terian que retomar algun 
dia a Galiza. A sua música com, 
posta para o hino galego ademáis 

mo militar?; así que, os minis, 
tros, retaron aos apóstolos a dis
cutir cos grandes filósofos do 
reino as súas opinións, a ver 
quen convencía a quen. E, co
mo xa vos podedes imaxinar, os 
filósofos non tiveron nada que 
dicir contra a doutrina de paz e 
igualdade dos dous predicadores. 

Pero non todo era falar eles e ca, 
lar os demais. Como sabios ilu, 
minados que eran tamén sabían 
cando habían de falar os outros. 

Aconteceu por aquel tempo que 
a filia dun xeneral, foco o que 
non debía con algún mozo e 
quedou grávida, e daquela, para 

das alboradas e música relixiosa ¡ 
están agora a disposición dos in, ! 
vestigadores. • 

1 
1 

FRANCISCO ANT. VIDAL ,. 

non prexudicar ao seu amante, a 
rapaza asegurou que fora violada! 
por un dos seguidores de Xudas e 
Simón. e estes, vendo que aquel 
inocente ía acabar mal nas mans 
do xeneral, agardaron a que a ra, 
paza parise para presentarse 
diante do recén nacido, e antes 
de que o neno probase o leite j 
súa nai, preguntáronlle si aque 
home que sufría cadea e ía se 
xulgado por violador era ou non 
era seu pai. O recén, para pasmo 
de todos, falou, e asegurou que 
aquel inocente non tomara parte 
nin arte no seu enxendrmaneto. 

-Pois preguntádelle quen foi, que 
nos diga quen fo¡ o canalla -be, 
rrou o xeneral ávido de xustiza. 

-Non, nós buscamos a verdade, 
pero non somos policías. 

Aquelas cousas, de procurar a 
xustiza e a verdade sen se meter 
en preitos alleos, gustábanlle á 
xente, e os apóstoles eran apre, 
ciados, po

1
1o que chegaron a 

bautizar a máis de corenta mil 
adultos e ~ pensar que todo o 
mont~ era ourego, e asf, pre ten, 
dendo ampliar os hortjontes da 
cristiandade, os dous irmáns, sen 
se decatar de que a ambición ra, 
mén mara, marcharon a Samir, 

Neste novo destino os paisanos 
vivían ben cos seus deuses e 
non desexaban ningunha novi, 
dade, e Xudas e Simón, que non 
estaban acostumados a que non 
lles fixeran caso, pecaron aquí 
de soberbia e rebelár~e mal
tratando as estatuas dos deuses 
adorados pola poboación e pre, 
dicando contra a idolatría e os 
falsos profetas. , 

Desta vez, foron un' pouco Ion, 
xe, e daquela apareceu un anxo, 
non sei se en persoa ou en forma 
de lingua de lume, pra advertilos 
de que, tal e como estaba o 
asunto, ían acabar mal. 

E así foí. 

Xulgados por alteración da orde, 
promover a rebelión e fomentar 
a asociación contra a leida ci, 
dade, a Simón oortárono cunha 
serra e a Xudas decapitárono 
cun machado.+ 
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ANOSA TERRA 

Entre os transterrados que non vol,, 
veron, dos que tratei no cumio do 
recente congreso Internacional O 
exilio galega, incluín a singular e 
esquencida figura de Juan Gonzá, 
lez del Valle, o sutilfsimo e iróni, 
co catedrático corufiés de litera, 
tura, cuxo sino foi quizaves o 
máis espantoso de cantos sofriron 
os escritores galegas: o de finar 
nun campo de exterminio nazi. 

Estaba moi lonxe de maxinar 
eu tal tráxico destino, cando 
coñecín ao agudo profesor 

na que fora Escola Superior do 
Maxisterio e Museo de Pedago, 
xfa¡ o grande edificio de ladrillo 
macizo no Paseo madrileño de 
Castellana, que despois da guerra 
se transformaria en Escola Supe, 
rior da mesma pra os xenerais e 
coroneis de Franco. Pero, naque, 
las bélicas xornadas matritenses 
do otoño do 36, servía de centro 
de instrucción para os volunta, 
rios da FETE, enganchados no 
Batallón Félix Barzana; repetida, 
mente mencionado nestes exem, 
plos por ter militado el, comigo, 
algúns outros ilustres milicianos 
galegas: Carballo Calero e Xosé 
M!! Dominguez, entre eles. 

• Os VOLUNTARIOS DO INS
TITUTO NEBRIJA. Juanito del 
valle era entón catedrático de 
Lengua y Literatura Española no 
Instituto Nebrija, de Chamartín 
de la Rosa¡ coido que establecido 
no antitgo e magnífico coléxio 
incautado á Compañía de Xesús. 
Tiña un profesorado moi selecto 
e moi próximo, local e ideoloxi, 
camente, ás excelsas institucións 
ginerianas, dirixía o Instituto o 
seu catedrático de Ciencias Na, 
turáis, Federico Bonet Marco, 
que tamén o era da Escola Supe, 
rior de Veterinaria. Cando as 
forzas facciosas viñan aproxi, 
mándose á capital da República, 
os dous catedráticos de Chamar, 
tín decidiron mobilizarse, pra de, 
fendela, apuntándose no bata, 
llón do eu sindicato do Ensino ¡ 
xunto co funcionario admini -
trativo do instituto e un par de 
estudante , orfos da Facenda, 
que moraban na súa residencia. 

O funcionario, cordial e simpatí
quisimo, chamábase Celestino 
Cavanas, e era filio dun xeneral, 
xa na reserva, que fora goberna, 
dor militar de Salamanca, no 
tempo en que Miguel de Unamu
no era ali rector, os Orfos da Fa
cenda, dispostos a sair ao Frente, 
xa tifian edade pra iso. Un era un 
mozo asturiano, Juan Garcfa, que 
logo de estar con n6s varios me
ses, non sei que foi dil. O outro é 
Celso García de la Riega, meu 
compafieiro en toda a Pluscuan
ci vil e sempre e máis despois. 
Ainda hai pouco, por unha emi, 
sora viguesa, lembrou Celso lon
gamente os nasos bélicos azares 
que, en principio, compartimos 
con Juanito del Valle. 

Non é preciso aclarar que o meu 
querido compañeiro Celso Gar, 
c~a de la Riega ven ser neto e ho-

~
ónimo do seu polémico avó, o 
ítico historiador. F; curmán, por 

ña materna, dos Alvarez Bláz, 
quez e demais membros da estir, 
pe literaria, que xa alcanza cinco 
xeracións; moi emparentado, po, 
lo tanto, con Alexandre Bóveda. 

GuieirQ 
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O exemplo de Juanito del Valle G . Del Valle, "en agosto de 
1939, atopábase no campo de 
refuxiados de Sepfonds T ame et 
Garone en Francia .. Despóis ,es, 
pecifica, morre no campo de 
concentración de Mauthausen". 

• A BATERIA DA INTERNA
CIONAL. O batallón Félix Bar, 
zana contaba insolitamente cun, 
ha inda teórica batería artillera, 
e foi designado Federico Bonet 
capitán dela, por ter sido oficial 
de complemento nisa arma. O 
mesmo que Marcelo Martín Ga
llego, novísimo mestre ponteve
drés que acababa de ser bolseiro 
na Universidade Internacional 
de Santander, onde coincidira 
comigo. Xa en Madrid, levoume 
Marcelo consigo, dende a céle, 
bre Residencia do Pinar, á bate, 
ría da FETE, da que de seguida o 
fixeran tenente. 

Logo de instruírmonos militar, 
mente uns días naquela esco
La e na praza recén feíta dos 

Novas Ministerios, a plana maior 
da virtual batería, da que forma
ba parte Juanito del Valle -penso 
que como asesor literaricr- foi in
corporada a Artillería da 1 Briga, 
da Internacional. Os demais teó, 
ricos artilleiros pasamos nunhas 
vacacións de fogo e medo nas 
trincheiras do bairro de Usera. 
Namentras non fumos chamados 
asemade pola Internacional pra 
manexar as pezas da súa bateria 
hispano,italiana. A cal, empraza
da no flamante hipódromo da 
Zarzuela, mandaba xa efectiva
mente o noso capitán Bonet. 

Alf topamos de novo, tan cam~ 
pan te e ocurrente, a J uanito del 
Valle. De quen, no Congreso do 
Exilio, en Sada, continuéi de
cindo o seguinte: 

• A CAPIÑA DE JUAN. De Jua
nito del Valle, natural da Coru, 
ña, tr .ca Rodríguez Y ordi no seu 
volwne La Peña y la peña, de sem
blanzas herculinas, resaltando a 
súa inmensa cultura literaria, pe, 
ro tamén a súa ironfa mordaz. 
Disfrutamos da graciosa e sapien~ 
tísima conversa de Juanito na, 
mentras vivaqueábamos e incluso 
no fragor do combate. Alentaba a 
Celso e outros discípulos que fo, 
ran seus, mentres disparaban a 
cero, envoltos no chaqueteo na li, 
nea de Majadahonda. Acababa, 
mos de enterarnos da morte de 
Unamuno, e Del Valle, arrebuxa, 
do na capifia que requisara no pa!. 
lacete dos Oriol, no Plantío, falá, 
banos tranquilamente da vida e 
obra de don Miguel, entre os es, 
tampido dos cafionazos. 

A súa quinta ainda non fora 
chamada e poifo González ~el 
Valle, despois de cumplir ventu
reiramente uns meses cos seus 
deberes republicanos, marchar 
coa conciencia tranquila, a ocu, 
par a súa nova cátedra, no lnsti, 
tuto Maragall, de Barcelona. 

Colaborou entón en Hora de Es
paña.. A suprema revista da zona 
roja, na que Rafael Dieste tivo 
tan singular papel. Leín lago nela 
unha estupenda crítica de Del 
Valle, adrede de Montesinos, que 
de ser o maior especialista en Lo
pe de Vega, pasara a selo de Pérez 
Galdós. non foi alí onde aprendín 
que Montesinos chamaba á con, 
tienda espafiola, a Guerra Plus, 
cuancivil, o mesmo que Lucano á 
de Pompeyo e César. 

Juan González del Valle foi quizais o único escritor galego finado nun campo de ex
tenninio nazi. 

D á tamén o Repertário Biobi, 
bliogi-áfico algúns detalles 
literarios que amplian algo 

os escasos que aportei no meu ro
lo de Sada. Sinala que González 
del Valle colaborou na revista 
Alfar, ademáis de en Hora de fa, 
paña. Menciona logo, entre a súa 
"obra no exilio", o volume Valen, 
tín Lamas Carvajal. Colección de 
Poesías en gallego. A Coruña, 
1925. Data que non corresponde 
ao tempo do exilio. Pero si ao da 
Guerra doutro traballo, citado no 
Repertorio do esquencido e marti
rizado catedrático: Rosalia de 
Castro y su paisaje (Nova Gala, 
xür. Boletín quincenal de Escri, 
tores Galegas Antifeixistas, 1 7, 
V,1938. Edición facisímil de Edi
cións do Castro). 

Non soupen máis de J uanito 
del Valle ata que moitos 
anos máis tarde me enterei 

que o seu terrible destino non lle 
permitiu morrer transterrado en 
México ou na Arxentina. Senón 
feito polvo nos fornos cremato, 
rios do nazismo. Non sei se no 
de Dachau, ou de Buchenwald. 
Que eu saiba foi o meu inteli~ 

· xentísimo e efémero compañeiro 
de armas o único compañeiro in, 
telectual galega que pereceu nos 

·campos hitlerianos de caneen~ 
tración. Ninguén se acorda xa 
dil; pero vai sendo hora -e pré, 
golle a Isaac que bote unha 
man- pra que se investigue e pu, 
blique a obra dispersa de Gonzá, 
lez del Valle. E de que na sua ci, 
dade natal un instituto leve o 
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nome do ilustre coruñés que sen, 
tou cltedra no Nebrija e no Ma
ragall, pra morrer logo aldraxado 
e esquencido no inferno teutón. 

• A FICHA DO REPERTORIO. 
Aparece esquematicamente 
Juan González del Valle no Re, 
pertorio Biobliográfico do Exilio 
Galego ao que me referín no 
exemplo anterior. Mercede aos 
poucos datos que suministra a 
Lista de Refugiados: La Coruña 
(Galicia, XVII, 1939) e o que 
conta Luis T obío (nas súas Dé, 
cadas de L.T.), que conviven co 
seu paisán herculino "na Resi, 
dencia de Estudiantes de Barce- · 
lona á altura de 1938". 

Precísase no Repertorio que Juan 

Nen embargantes ven ser no 
aludido libro do fillo de D. Ela
dio Rodríguez La Peña y la peña 
(Ed. Monet. A Coruña, 1954), 
onde pode atoparse o testimuño 
literario máis cabal da xuvenil 
personalidade de Juanito del 
Valle. O retrato psicolóxico que 
fai dil Julio R. Y ordi é tan ga, 
bancioso en canto a seu enorme 
talento, como acre no referente 
ao seu difícil carácter. Asi di do 
seu amigo Juanito que adoptaba 
actitudes moi en boga na litera, 
tura decadente: "Se lé a Wilde é 
wildeano ata cos cobradores do 
tranvía, se leu recentemente a 
Baudelaire, síntese vampiro inda 
poñéndose os calcetíns" Hoxe 
estaría ao día. • 

A TRABE DE OURO 
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Continua na 
Fundación 
Sarriéda 

CORUÑA a 
mostra 

Paris, Paris, 
París, que 
recolle un 

amplo 
abano de 
obras de 

importantes 
artistas 

como a que 
podemos 

ollará 
direita: 

Composición 
con ca&ezos 

lemininas 
(1917-18) 

de Celso 
Lagar. 

O Trinque 
e 11 •t d ~-.o . e1 .a . e cinema 
Coa chegada de Novembro, 
Ourense e Compostela convér
ten§e en capitais do cinema no 
noso país. O dia 3 comeza na 
cidade das Burgas o Festival de 
Cinema Independente. Dous 

dias despois, a capital de Galiza 
apresenta a colleita das mellares 
fitas da tempada en Cineuropa. 
Destacan o último de Ken Lo
ach e En constrnccióñ, de José 
Luis Guerín. + 

•••••••••••• 

Ali .. t. . .artz.. 
• EXPOSICIÓNS 

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

O Barc:o 
• EXPOSICIÓNS 

As FACES DA MEMÓRIA 
Nature Marte. Esta série de 
Rafa Martin, unhas 40 
imaxes, é consecuéncia do 
estudo dunha época moi 
significativa da arte univer
sal: o Renacimento. Nas sa
las de exposicións Caixano
va até o 15 de Novembro. 

EsPAZOS 
PARA O GROTESCO 
Mostra fotográfica de lván 
Prieto que podemos ollar 
na Casa da Cultura até o 14 
de Novembro. 

•TEATRO 

COMPAÑIA 
Galeria Cia. de teatro vai 
pola en cena o Venres 9 na 
Casa da Cultura. 

Bet.anzos 
• EXPOSICIÓNS 

ALFREDO PIQUER 
Mostra a sua obra gráfica na 
Fundación CIEC (O Castro 
2) até finais de Novembro. 

B . 
ot.ro 

•TEATRO 

FULANO, 
MENGANO E CITANO 
O Venres 9 na Casa da Cul
tura por Cheiro de Estrelas. 

Bu.e u 
• EXPOSICIÓNS 

VíCTOR M. GUERRA 
Xunto con Alejandro Car· 
doso ten unha mostra de es
cultura na sala Amália D. Bua. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

MANUEL BUSTO 
As suas pinturas están ex
postas na galería Borrón 4, 
até o vindeiro Martes 6. 

•TEATRO 

PO LICIA 
Ollomoltranvia subirá ao 
cenário da Casa da Cultura 
o Domingo 4 para repre
sentala. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

A CARÓN DO MAR 
Mostra colectiva de pintu
ra que podemos coñecer no 
Audit6rio Municipal. 

•TEATRO 

ÑIQUIÑAQUE 
Ollomoltranvia vai levala 
a cena o Venres 9 no Audi
tório Municipal. 

e d . . e eíra. 
•MÚSICA 

PRESTO VIVACE 
BIG BAND 
O Venres 2, dirixidos por 
Roberto Oriolo, levarán 
até a Casa de Cultura o seu 
mellor repertório jazzístico 
dos anos 50-60. 

Ce1anova. 
• EXPOSICIÓNS 

ROSA VEIGA 
Suas son as 40· fotografías 
que se recollen imaxes III 
Folión Castrexo. Na sala de 
exposicións do Antigo Cár
cere até o 15 de Novembro. 

Chantada. 
• EXPOSICIÓNS 

TRIPEIROS 
Fotografías de Ricardo 
Martínez coas que non 
pretendia facer retratos 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

···········~·························· 

convencionais, nen mostrar 
arquetipos humanos, senón 
mostrar simplesmente intres 
cotiáns. Na Casa da Xuven
tude até o 15 de Novembro. 

RJrooRAHA SUBMAR1ÑA 
Escolma de 50 intres en 
branco e preto e cor reco
llidas nos sete campionatos 
galegos que se levaron a 
cabo nas rias galegas en 
2000. Na Casa da Cultura 
até finais de mes. 

A Coruña. 
• CONFERÉNCIAS 

EsCOLA DE P ARIS 
Con motivo da exposición 
que leva este mesmo nome, a 
Fundaci6n &mié acolle no seu 
auditório un ciclo de charlas 
que comezarán o Xoves 8 ás 
20 h. con Juan Manuel Bo
net para falar sobre De Pícas
so a Barceló: o París español. 

•DANZA 

EL TRILOGY 
O Pazo da Ópera vai acoller, 
o Martes 6, á compañia de 
danza Trisha Brown. 

• EXPOSICIÓNS 

PEDRO MORLÁN 
Baixo o título De torres e 
peóns a sede do Coléxio de 
Arquitectos acolle a sua mos
tra de escultura e pintura. 

Xooos DE MANS 
Da suíza-arxentina Matilde 
Marín, que podemos ollar na 
Fundación Luís Seoane (Du
rán Loriga 10) durante Ou
tubro e Novembro. T raballa 
fundamentalmente no volu
me sobre papel e, duns anos 
para aquí, na fotografia, o ví-

1 deo e o gravado. Nesta co
lección fotográfica, resplan
dor dunha imaxe, resoan os 
ecos do pasado; a sua novi
dade, a actividade, a imaxe 
poética ten uns ser próprio, 
un dinamismo próprio. 

SISSI 
No Quiosque Afonso e na 
Estación Marítima podemos 

Cineu.ropa 2001 

Cita anual para os cinéfilos galegas 
coa XV edición do certame que se 
vai celebrar do 5 ao 30 de Novem
bro no Principal, así coma nos cen
tros socioculturais de Vite e Fonti
ñas en COMPOSTELA. Grandes 
nomes do cinema europeu, produ
cións de numerosas nacionalida
des ... nas habituais seccións do fes
tival, con películas coma Navigator 
de Ken Loach, Fuckin.g Amal, En 
construcción, Bajo la arena ou 
Lucky break entre outras na sec
ción oficial. T amén haberá unha 
nutrida participación internacional 
con fitas coma Kandahar, no que 
se narra a situación do actual Afga
nistán, xunto con outras coma 

Aceras de New York, A bicicleta 
de Beijin ou Utle Senegal. Para un 
público cada vez máis esixente ina
guranse novas seccións: Transgre
sións, confitas que escandalizaron a 
público e crftica; o Dogma Ri, en 
clave de comédia; Cinefi!ia.s, para 
recuperar os grandes clásicos e ho
menaxear a outros, como sucede 
desta volta con Jack Lemmon pro
xectando o O apartamento. Moi
tos títulos son os que se poderán 
ver antes do tradicional maratón co 
que conclue o festival e onde o pú
blico escollera a fita gañadora do 
prémio do piililico dotado de un mi
llón de pta. e que entregará un dos 
grandes do cinema.+ 

ollar unha mostra en tomo 
a esta figura tan coñecida 
da monarquía austríaca. 
Até o 6 de Xaneiro. 

PARIS,PARIS, PARIS 
Onde poderemos coñecer 
obras de vinte artistas entre 
os que podemos atapar ne
mes tan destacados como 
Pablo Picasso, Joan Miró, 
Maruxa Mallo, Colmeiro, 
Juan Gris, ou Luis Fer• 
nández entre outros, até o 
30 de Decembro na Funda
ción Pedro Barrié de la Maza. 

Ü SlJDÁRIO DE ÜVIEDO 
Na sala Durán Loriga pode
remos coñecela. 

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

JosÉRAMóN 
O Pazo Municipal acolle nn
ha mostra do seu traballo. 

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

Museum e a BBC Wildlife. A 
colección amo a o princi
pais prémios e as mellares 
imaxes de cada sección. 

•MÚSICA 

THE ]A YHA WKS 
O Luns 5 tocarán no teatro 
Rosalia ás 21:30 xunto con 
Dos Lunas e Mistakens. 
Abandeirados nos 90 por 
un revival de bandas con 
profundas raices no mellar 
da tradición da música ame
ricana, The Jayhawks foron 
máis alá que estas bandas ao 
misturar con incríbel fres
cura todo iso e moiro máis: 
bluegrass , pop, hard rock, 
folc .. . despois de ter publi
cado o seu disco máis ecléc
tico Smile. Venda antecipa
da en www.caixagalicia.es, 
en sucursais da caixa ou nas 
tendas discos Noni' s (A Co
ruña) , discos Gong (Santia
go) e discos Elepé (Vigo). 

CICLO BARROCO 
A Fundación Barrié achéga
nos até o seu auditório, den· 
tro deste ciclo, a Gustav 
Leonhardt que interpetará, 
con clave, obras Bach, Fro-
berger e Buxtehude. rá o 
Venres 2 ás 20:30 h. 

•TEATRO 

AGAIOLA 
Como colofón á mesa red n• 
da Palabras arredor de A 
Gaiola, de ]enaro Marinhas 
del Valle (na que interviron 
H . Rabuñal, M. Lourenzo, 
Flor Maceira, X.L. López 
"Sacha", Sabela Amado Ro
jo e F. Salinas); e a conferén
cia de P. González Marifias, 
Unha mirada ao teatro de ] . 
Marinlias, celebradas o 30. e 
31 de Outubro respectiv~
mente pola Fundación Luf's 
Seoane e a BiblioteavArquivo 
Teatral F. Pillado; chega a es· 
trea desta obra, o Venres 2 
no teatro Colón, pola compa
ñia Teatro Maltés, dirixida 
por Lino Braxe. 

A MALQUERIDA 
Obra de Jacinto Benavente 
que será interpretada por Na
ti Mistral e Manuel Gallar
do, o Sábado 1 O no teatro 
Rosalia de Castro, con prews 
entre 1.100 e 2.250 pta. 

Cullered.o 
•TEATRO 

TRES NO BAMBÁN 
Espello Cóncavo cenifi
cara¡¡. o Venres 9 no Edifí
cio dé U sos Múltiples. 
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Are· More., Festival de Vigo 
Baixo o título de Os camiños do 
Amor: Deuses e humanos esta 
edición traeranos, o Domingo 4 ás 
20 h. no Fraga, a soprano Áñgeles 
Blancas con Patricia Barton ao 
piano que interpretarán obr~ de 
Strauss, Hindemith, Messiae'n e 
Turina, baixo o título O lied no s. 
XXI. O Venres 9 ás 20:30 nb Fraga 
a soprano Maria Bayo ca tará 

acompañada polo piano de Marco 
Evangelisti, interpretando can
cións de Mozart, Strauss, Granados 
e T oldrá. O Domingo 11 ás 20 h. 
J. Vinikour á clave interpretará 
Variacións de Goldberg de J.S. Bach 
na sala de concertos Martin Códa.x 
do Conservatório superior de Mú
sica. Máis información n6 telf. 986 
810 170 ou en www.vigo.org. + 

Tres no 
Bombón 

é a obra que 
Espello 

Cóncavo 
representará 

o Venres 9 
en 

CUWREDO. 

Alfonso 
Vilcillonga 
estará no 

Clcntic*irbolo 
deLUGOo 

Sábado 10. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓN$ 

]OSÉ SOLLA 
Até o 18 de Novembro, a 
sala de exposicións Caixa 
No1.Ja vai acoller a mostra 
do pintor marinense. 

Fene 
• EXPOSICIÓN$ 

DEBUXAME UN CONTO 
Vai estar até o 5 de Decem
bro na Casa da Cultura. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

lRRUPCIÓNS 
O O: CarlxJho Calero, den~ 
tro deste ciclo no que se pre
tende que os noves artistas 
teñan tm lugar de exposición, 
acolle aré o 7 de Novembro a 
Diego Veláz.quez. 

GALIZA EN FOCO 
No O: T orrem.e Ballester po
dernos coñecer, até o Luns 
5, as obras apresentadas a es
te certam fi tográfico. 

•TEATRO 

X OVES TEA TRAIS 
Até o 13 de Decembro, tcxlos 

Xoves ás 20:30 no CC To
rrente Ballesr.er, cunha entra
da de 200 pta. a conceltaria 
de Cultura oferece este ciclo, 
no que se contará coa repre
sentación de obras como Se
xismunda, Os Papalagüi, 
Cartas de Amor, Coplas de 
Cego e Alta Comédia. 

A Fonsagra.da 
• EXPOSICIÓNS 

DIVINO, HUMANO 
V ários escultores contempo
ráneos, que traballan na Ga-

Liza, mostran alguns dos sen
timentos que vive o home 
actual, relacionados cos rnes
moo ou parecidos sentimen
too que en tempos pasados se 
expresaron a médio das irna
xes relixiosas. Esculturas mo
dernas xunto con outras tra
dicionais, procedentes dos 
fundoo do Museu Comarcal, 
onde se atopa a mostra. 

Forcarei 
• EXPOSICIÓNS 

Luís AMAoo CARBAILO 
No Centro Emográfico Te
rra de Montes, de Soutelo, 
e co gallo do centenário do 
nacimento de Amado Car
ballo, a asociación ecolo
xista e cultural Verbo Xido 
organiza unha mostra adi
cada ao escritor. 

FESTA DO CooVMELO 
En Soutelo de Montes, orga
nizada pola A V da vila, o Do
mingo 4 durante tcxlo o dia 
con acruacións ml.L5icais, con
curso de cestas e degustación. 

Lalin 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓN IGLESIAS 
O mu eu Ramón Mg Alter 
acolle unha rnostra da sua 
pintura. 

LAXEIRO 
A colección permanente 
de Vigo poderemos coñe
ce las no museu Ramón 

Unha. noite con Verdi: faio Vertli 

Comemorando o centenário da 
morte de Verdi, Caimno1.Ja ofere
ce este espectáculo dramático
musical no que se narra a vida ~o 
compositor servíndose das suas 6 
principais óperas. Divídese en 
duas partes: a base musical da pri
meira está formada pola coñecida 
triloxia de Rigoletto, Traviata e 
Trovatore; na segunda os frag-

mentos son de óperas de madurez: 
Don Cario, Aida e Otello. A di
rección musical corre a cargo de 
Alfonso Saura, a cénica a cargo 
de Gustavo Tambascio. O es
pectáculo estará en LUGO o Sá
bado 3; en PONTEVEDRA o 
Domingo 4;, en VIGO o Luns 5; 
en SANTIAGO o Luns 12; e en 
ÜURENSE o Martes 13. + 

Alter até o 14 de Novem
bro. 

•TEATRO 

LÁZARO o~ TORMES 
A suas aventuras e des
venturas subirán ás táboas 
da Casa da Cultura merce
de a Teatro do Norte ¿\ 
Xoves 8. 

L,ug~º---
• EXPOSICIÓNS 

As NOVAS TEMPORADAS 
Fotografías de J.M. Gui• 
sasola, en cor e sobre o 
mundo da bicicleta, na ci
dade ou no rural, como 
medio de transporte, de 
lec er ou como deporte. 
Na sala de exposicións do 
Edificio Administrativo da 
Xunta até o 15 de No 1 
vembro. 

CARTFlJSMO CDMERCIAL 
Mostra que pretende dar a 
coñecer as tendéncias do 
deseño gráfico no Estado 
español no periodo com
prendido entre o 1870 e 
1960. No Museu Provin
cial . 

Cm.so V ARELA 
O artista galego ten unha 
rnom:a na Biblioteca Municip11. 

MARCOS LoNGARELA 
No café do Pousadoiro po
demos ollar unha mostra 
da fotografía deste artista. 

MEMÓRIA ELÉCTRICA 
Baixo este título Romay 
Corredoira apresentanos 
unha selección das suas 
pinturas, que poderemos 
coñecer na sala Bacabú. 

CARME GALLEGO 
No Círculo de Belas Artes 
ten unha mostra de pintu
ras sobre madeira. 

XOAQUIN CHA VES 
Até o 13 de Novembro, na 
galeria Clérigos, podemos 
coñecer unha mostra da 
sua pintura. 

HERDANZA 
DE SÉCULOS . .. 
. . . patrim6nio de todos, é o 
título da mostra que pode
mos coñecer estes dias no 
Museu Prooincial e no ediff. 
cio da Xunta. 

LvfsA PAZ 
O centro de gravado Auga
tinta acolle unha mostra 
desta artista. 

MEMóRIA DE Luoo 
161 Anos de fotografia e 
grafitis é o subtítulo da 
mostra que podemos co
ñecer na sala Uxio No1.Jo
neyra. 

•MÚSICA 

.ALFONSO VILALLONGA 
O clube de arte e música 
Cla1.Jicémbalo apresenta o 
Sábado 10 este espectáculo, 
de música e humor chega
do desde Catalunya. 

•TEATRO 

A DANZA DO SAPO 
O grupo La Machina ce
nificaraa o Mércores 7 e 
Xoves 8 no Auditório Mu
nicipal Gustavo Freire. 

M.aceda. 
• EXPOSICIÓNS 

ÜUTROS CAMIÑOS 
X.M. Castro achéganos 
coa sua fotografía a mun· 
dos oníricos de sensa
cións. No Castelo até o 
Luns 5. 

Monforte 
• EXPOSICIÓNS 

GLóRIA FERNÁNDEZ 
Mostra en homenaxe a esta 
pintora ño centro T erra de 
Lemos. 

CARLOS SILVESTRE 
As suas pinturas poden ser 
olladas nas Casitas. 

As IMAXES re CAsrn.Ao 
No Cenn-o Multiusos até o 
11 de Novembro. 

•MÚSICA 

SINFÓNICA 
DAALEMAÑA 
O Xoves 1 ofetecerá un 
concerto ás 20 h. no Edifí
eio Multiusos. 

Ogro be 
• EXPOSICIÓNS 

FEDERICO FERNÁNDEZ 
A sala Lembranza acolle a 
sua mostra de pintura até o 
10 de Novembro. 

Ordes 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS SEGREDOS 
DAS ÁRBORES 
As fotografías de S. Do• 
mínguez e E. Martínez 
poden ser olladas na Casa 
da.Cultura . 

Ou.rense. 
• EXPOSICIÓNS 

Ü SÉCULO DO CINEMA 
Unha industria de prototipos. 
A solidez do cinema é pro· 
bábel que se deba a duas ca
racterísticas de cote contra
postas: é, á vez, arte e indús
tria. Unha industria pecu
liar porque fabrica prototi
pos. Esta mostra criada polo 
CentTe de Cultura Contem
porania de Barcelona está di
vidida en duas partes, am
bas de The Kobal CoUection: 
Acción! Directores en ro· 
daxe e Os espacios de rocla
xe. Até o 14 de Nobembro 
no Museu Municipal. 

UN POYO SEN PAÍS 
Miguel Riopa e Rosa 

Veiga amosan as suas fo
tografias sobre os saharaui
tas, expulsados da sua terra 
hai 25 anos e que sobrevi
ve en campamentos insta
lados no deserto do Tin
duf, prestado por Alxéria e 
construe o seu futuro nun
ha franxa de terra con
quistada a Marrocos, en 
tomp a Tifariti. Até o 20 
de Novembro na sala de 
exposicións do Claustro de 
San Francisco. 

GALIZA EN FOCO 
No Ateneu podemos ollar 
até o 19 de Novembro as 
fotografías desee certame 
convocado polo Clube de 
Prensa de Ferro~ que preten
den potenciar o labor dos 
fotoxornalistas que exercen 
na Galiza, que ademais son 
imaxes que resumen un ano 
da prensa galega. 

UNHA PELÍCULA 
DEPEL 
Por sétimo ano consecutivo 
a galería Marisa Marimón 
ocupa o seu espazo con esta 
colectiva, desta votal adica
da a dous artistas novos: 
Manuel Vázquez e Joana 
Pimentel. Os dous coinci
den en desenvolver proxec
tos no contorno da arte di
xital, apresentando fotogra
fías de espazos interiores 
onde a nosa realidade máis 
cotiá se encara con confli
tos que xorden do enfronta
mento entre realidade e fic
ción. Do Martes 6 até o 5 
de Decembro. 

Cl-nuSIBR STRóMHOLM 
Até o 30 de Novembro, no 
Museu Municipal podemos 
ollar esta mostra de fotogra
fía do autor sueco que reali
zou a maior parte das obras 
no Estado español nas suas 
múltiples viaxes a finais dos 
50 e princípios dos 60. 

RAMóN DIMAS ~ 
O Edifício Simeón aéolle, 
até o 15 de Novembro, as 
Fotografias de Gal.ka que 
o catalán realizou nos ca
miños galegas en 1956 por 
encargo editorial, que se 
materializaría nun fermoso 
Libro con textos de Carlos 
Martínez Barbeifos. 

MIRAR AfJ SOL 
Ramón Casanova mós
tranos esta exposición fo
tográfica na sede da Aso
ciación cultural Auriense 
até o 15 de Novembro. 

lDENTIDADE EQUILIBRIO 
Xacobe Meléndrez Fass
bender trae esta proposta 
que tenta comunicar sensa
cións, vivéncias e senti
mentos evocados a meio de 
imaxes, que expresan con 
metáforas a cultura na que 
estamos imersos. Na galería 
Viso! até o Sábado 1 ~. 

NATUREZA PIRENÁICA 
Fotografías de Javier Ara 
Cajal, na que se mostran 
alguns dos animais máis 
emblemáticos desta rexión. 
No Studio 34 até o 15 de 
Novembro. 

CAIXÓN DE PISTA 
Mostra de Espe Pons, pro
xecto formado por 27 foto
grafías m,!.S que se reflicte o 
traballo dos artistas do cir
co até chegar á saída a ce
na, mostrando un especial 
interese nos detalles máis 
sutis, na fraxilidade das 
cousas. Na libraría Eixo até 
o 20 de Nóvembro. 

MEMÓRIA DE GALES 
Raquel Domínguez Ca· 
rrete pretende captar a 
eséncia do País de Gales 
nas suas fotografías. Na 
Casa da Xu1.Jentude até o 16 
de Novembro. 

ALBERTO DATAS 
Pinturas sobre lenzo e pa
pel é o que poderemos ver 
até o 3 de Novembro na 
galería Marisa Marimón 
(Cardeal Quiroga 4). 

RAMóNÜTERO 
PEDRAYO 
Mostra sobre o coñecido 
galeguista e literato no ins
tituto que leva o seu nome. 

Pontevedra 
•CINEMA 

ÜSSESIONE 
Produción italiana de 1941 
baseada na novela de Ja
mes M. Cain, O carteiro 
sempre chama duas 1.Jeces 
que supón o debut de Lu· 
chino Visconti coma rea
lizador. Personalísima in
terpretación da archifamo
s a obra de Caih, da que 
non posuia os direitos, e 
coa que senta as bases dun 
dos movimentos europeus 
de renovación cinemato
gráfica, o neorrealismo, do 
que dará chamativos exem
plos en películas posterio
res. O Mércores 7 ás 20 h. 
e ás 22:15, no espazo para a 
cultura de Caja Madrid 
(pza. de Sta. Maria) orga
nizado polo cine-clube. 

Festival de Ópera 
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Alberto 
Datas 
remata coa 
sua 
exposición ( 
na galeria 
Marisa 
Marimónde ( 
OURENSE 
este 

.Sábado 3. 

Adicado a V erdi e o século XIX 
oferécenos, para o Venres 2 no Pazo 
da ópera, da CoR~A ás 20:30, 
e, o Dorrlingo 4 no Audit.ório de Ga
liza de COMPOSTELA, o Messa 
di Requiem de G. Verdi, coa sopra
no Ana M" Sánchez, a mezzoso. 
prano Tea Demurishvili, o tenor 
G. Sabbatini e o baixo Ildar .Ah.. 
drazakov, contando co Coro da 

Comunidade de Mádrid e o do 
Palau da Música de Barcelona, 
baixo a dirección de Jordi Casas e 
·ª Orquestra Sinfónica de Galiza, 
baixo a dirección de Víctor Pablo. 
Os prezos de entradas, segundo as 
zonas, oscilan entre as 7 .500 e as 
2.000 pta. e poderán ser mercadas 
en www.caixagalicia.es e tamén po
lo telf. 902 434 443.+ 
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• EXPOSICIÓNS 

CoNIRA A IDENTIDADE 
Colectiva de fotografia que 
podemos ollar na galería . 
Anexo. 

~ FINLÁNDIA. 
V ANGUARDA EN VIDRO 
No edifício Sarmiento do 

. Museu de Pontevedra. 

E D. t / 
.ft ªº r 

SAFARI FO~OGRÁFICO A CEDEIRA 
Organizado or Ollo de Vidro para o 28 
de Novembr cunha rota guiada polr zo
na, visitando lugares de interese, acom
pañados dun guia e dun monitor de foto
grafia, que resolverá as dúvidas que xur
dan. Máis información e inscripción na 
Asociación Alexandre Bóveda da Coruña, 
no telf. 981 244 355. + 

Ocasión 
única para 
escoitar á 

rapera 
dominicana 

Arianna 
Puello na 

NMAde 
SANTIAGO o 

Venru2. 

MIGUEL VIDAL 
As suas fotografias de Lon
dres estarán colgadas até o 
Sábado 3 no Masón. 

ÜLGA REINOSO 
Até o Luns 5 poderemos 
coñecer a sua obra na sala 
Teucro. 

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

•TEATRO 

ÜS P APALAGÜI 
Teatro do Aqui vai ceni
ficala, o Xoves 8 e Venre5 
9, no teatro Principal. 

Ribadávia : 
• EXPOSICIÓNS ' 

MAREA 
No Museu Etnol6xicq pode
mos coñecer esta mostra fo
tográfica de Sergio Belin
chón na que as protagonistas 
principais son as mariscado
ras, e o mundo que as rodea. 
Até o 15 de Novembro. 

TRABAI1.a> AR1ESANAIS 
No Castro de Viladonga 
(Lugo) que podemos ollar 
no Museu Etnolóxico até o 
15 de Novembro. 

ARua 
• EXPOSICIÓNS 

SEGAOORES 
~ ALDEORRENSES 
Reportaxe de J.L N~ei
ra Campos, feita sobre as 
persoas da bisbarra que ian 
a terras castelás ás segas a fi
nais do s. X1X e na 1 !I meta
de do XX. No CC Avenlda 
até o 19 de Novembro. · 

Santiago 
/ 

r · • EXPOSICIÓNS 

ÜNDE NADA REMATA 
Colectiva que podemos 
ollar na galería Espazo 48 
até o Luns 5. 

MILA V ÁZQUfZ 
At.é o 14 de Nov'embro a ga
leria de arte ]osé Lorenzo vai 
acoller unha mostra da artista. 

MARINE H~ONNIER 
O CGAC accl~ por vez 
primeira no Estad0-, unha 
mostra da artista francesa 
composta por vários vídeos 
e instalacións que poderán 
ser vistos até o 20 de Xa
neiro de 2002. 

ANTÓNIO PESSOA 
O pintor portugués mostra a 
sua obra no restaurante Re
pública (R. A~entina 5). 

Conv-ocatórias 
ARTE E ARQUITECTURA, 
MUSEU E CIDADE 
Baixo este título, Josep Maria Monta
ner vai impartir un curso no CGAC, 
do 8 ao 16 de Novembro das 18 h. en 
<liante, co obxectivo de tratar de anali
sar a tipoloxia musefstica do século XX, 
partindo da análise de diversas solu, 
cións arquitectónicas que foron xurdin, 
do no eido do deseño de museus e cen; 
tras de arte. O prazo para a matrícula 
remata o Martes 6 e haina que efectuar 
na conserxaria do centro a meio do pa
gamento de 4.000 pta. (3.000 as persoas 
pertencentes á asociación de amigos do 
CGAC). Expedirase un certificado de 
asisténcia e o alunado das faculdades de 
Humanidades, Ciéncias da Educación, 
Belas Artes, Filoloxias· e T radución po
derán convalidalo por un crédito de li
bre configuración. Para máis informa
ción chamar aos telf. 981 546 602 ou 

. 981 546 619. 

MASTERCLASSES 2001 
Kodak Professional organiza anualmente 

cursos para profisionais da fotografia cos 
mellares fotógrafos do momento. Desta 
volta son catro: o primeiro deles, do 14 
ao 15 de Novembro en Barcelo~, titu
lado Fotografia social: novas tendéncias 
co polaco Janusz Szpakowski; o segun
do será do 22 ao 23 de Novembro tamén 
en Barcelona, impartido por José Ma
nuel Masseli que analisará a Captura di
xital na fotografia de bodegón¡ o tercei, 
ro correrá da man de Luis Malihrán, en 
Madrid do 29 ao 30 de Novembro, e a 
Fotografia da moda e tratamento da luz 
serán os temas a estudo; o último conta
rá coa presenza de Kake, o 10 e 1.1 de 
Novembro en Madrid, para abordar a 
~e dixital na fotografía social. O 
prezo de cada un dos cursos é de 50.000 
pta. e para poder participar hai que en
viar unha solicitude a Kodak r/ Rocío, 6-
P.I. El Malvar, 28500, Arganda del Rey, 
Madrid (tlf. 918·715 600) como mínimo 
1 O dias antes da iniciación do curso e a 
organización comunicará aos participan
tes cando menos 7 dias antes da ini, 
ciación se foron seleccionados. As prazas 

están destinadas a fotógrafos profisionais 
ou estudantes dos últimos cursos, que 
Kodak concederá por critério proprio aos 
que considere mellor preparados. 

EUROPA 2002: 0 EURO E 
AS SUAS REPERCUSIÓNS . 
Este seminário, organizado polo Instituto 
de Estudos Políticos e Soeiais .da Coruña, 
celebrarase no Hotel Meliá-MB Pita en
tre o 13 e 14 de Novembro. Entre os te
mas que se van abordar está o da amplia
ción do euro aos países do Leste, o signi
ficado e as relacións da unión monetária, 
a Unión Europea como un proceso de 
integración dinámico, as repercusións do 
euro no comércio interior e exterior ga, 
lego, a estabilidade orzamentar na admi
nistración autonómica e local, o impac, 
to das políticas comunitárias sob~ as re
xións periféricas cunha ~·pecial análise 
do caso galego. Para subscribirse hai que 
aboar 5.000 pta. (1.500 os estudantes) 
ao formular a matrícula que se ten que 
facer en Santo Anché 36 da Coruña ou 
chamando ao telf. 651862849. O semi-

propoñen ao visitante partid, 
par na obra coma suxeito ac
tivo como tamén Arturo He
rrera, Rubens Mano, Kiki 
Seror e Yinka Shonibare, 
que disinten da frontalidade 
clásica. fu propa>ta.5 de Ana 
Jotta, Navin Rawanchaikul . 
e Allan Sekulan poñen de · 
manifesto que nos eidos do 
artístico todo é susceptíhel de · 
significación. 

•MÚSICA 

ARlANNA FUELLO 
A rapera hispano-dominica
na, inicia por fin a xira para 
apresentar o seu novo disco 
La Flecha., Será esta a única 
ocasión de ver na Galiza o re
encontro coas suas orixes. Na 
sala Nasa o Venres 2 ás 22 h. 

FOCKINK.BROTHERS 
Seguidores da fusión verbe
nera, admiradores da pose 
transversar, animados polo 
kutre lux, xa forman parte 
da autarquia musical do sé
culo XXI. Este duo perten~ 
ce á espécie de artistas gale1-
gos que, en plena época ,de 
exterminio, soubo cavar 
unha trincheira própria. O 
Sábado 3 ás 23 h. na NASA. 

nário será convalidado por un crédito de 
libre configurac,ón. · 

XORNADAS DE ARTE SOBRE 
REPRESIÓN E INTOLERÁNCIA 
Vanse celebrar no Museu de Betas Artes 
da Coruña do 16 ao 18 de Novembro, 
facendo un percorrido polos testemufios 
artísticos que ao longo da história reflec, 
tiron a intoleráncia, inxustiza social, mo
ral e relixosa, as imposicións exercidas 
desde os círculos de poder. Este percorri
do partirá da ldade Media e finalizará 
nas Vanguardas. Prestarase atención ás 
distintas cYsciplinas artísticas condicio
nadas polas distintas formas de repre
sión. A data lúnite para se inscriber re
mata o 13 de Novembro e a cuota é de 
5.000 pta. (3.000 para estudantes e Ami
gos do Museu). Expedirase un certifica
do de asisténcia e validaranse por un eré, 
diro de libre configuración. Para máis in
formación ou formalización da inscri
ción poden dirixirse ao museu sito en 
Zalaeta, 15002, A Coruña, ou chamar 
ao telf. 981 223 723. • 

Trompkallo 
fará un 
.....w.n 
tt1tiritWa de 
Drócvla 
pa.ra todos 
os públKo., 
doM6rcon1 
7 ao "sábado 
10en 
SClnriato. 

ERNESTO NETO Suso Basterrechea, Mi,kel 
Bergara, Alejandro Carro, 
José Rosendo, David Creus, 
Rubén de Cruz, Charlin, Pa
trícia Dopico, ltziar F.zquieta, 
Ana Femández, Modesto 
Fernández, Vicente Fornés, 
Rubén G. Xuncal, Germán 
González, Alberto Gulias, 
Carme Hermo, Rosa Her
nández,. Célia Lago, Jdsé Mi, 
guel López, Loreto Martfnez, 
Tatiana Medal, Álex Mene, 
Álvaro Negro, Norberto Ol
medo, J esus Otero-Iglesias, 
Simón Pacheco, Jesus Pata, 
Raul Pereira, Virgíni.a ·Prego, 
Baldo Ramos, Reboiras, Juan 
Rivas, Carlos Tejo, Mónica 
Trastoy, Carlos Troncoso, 
Ana Vidal, Carolina Suárez, 
Júlio Zaldívar e José Ángel 
Zabala participan na mostra 
deste primeiro prémio que se 
encontra na sala Isaac Diaz 
Pardo do Audit6rio de Galizµ. 
Até o 19 de Novembro. 

Auorróruo DE GALIZA 
A T empada de abono do au, 
ditório tráenos esta semana 
á Real Filharmonia de 
Galiza baixo a batuta de 
Jesús Lópe% Cobos. 

de Trives podemos contem, 
piar as suas paisaxes até o 
Venres 9. 

M.X. VEIGA 
A pai.sagem do corpo e o corpo 
da pai.sagem é como titula este 
brasileiro as catro instala
cións específicas para o 
CGAC. Con forte presenza 
internacional -simultanea
metjte expón na Bienal de 
Ven~ia, no Y okohama Mu
seuiri de T oquio, np Kiasma 
de Helsinki e na Kunstverein 
de Colónia- estas montaxes 
poderemos contemplalas -até 
Xaneiro do vindeiro ano. 

SAL V AOOR CIDRÁS 
Na actualidade un dos no, 
vos artistas galegos con 
máis proxección fora das 
nosas fronteiras. A mostra, 
coproducida polo Centro 
de Arte Reina Sofia e o 
CGAC, é consecuéncia da 
sua evolución, do interese 
pola fotografia, vídeo, orde
nador ... ~quitectura, dese
ño dos anos cincuenta ou 
fórmulas do mundo publici
tário. Até Xaneiro de 2002. 

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

I PRÉMIO AUDITÓRIO 
DEÜALIZA 
Mónica Alonso, lnna Álva
rez-Laviada, Montse Amigo, 

FUNDACIÓN A.Reo 
Mostra que nos oferece o 
CGAC, até o 30 de Decem
bro, coa dobre intencionali
dade de orientar e abrir o te
rritório oférecendo unha chea 
de posibilidades de itinerar. O 

• feito da evolución pasar pola 
revisión do pasado queda re
flectido na obra de Albano 
Afonso, Jean-Luc Moulene e 
Mark Wallinger. Outro5, Ro
chelle Costi, Candida HOfer, 
Luisa Lambri e Pedro_ Mora 

•TEATRO 

lNDAGAOÓNS POÉTICAS 
Ant6n Lopo vai estrear 
no teatro Galán este pro
xecto realizado para o ciclo 
SENconTEXTO e que se de-

, senvolve -mediante unha 
série de recitais que con
clúe neste poemário oral 
onde o poeta é o seu único 
soporte. Do Xoves 8 ao Sá
bado 10 ás 22 h. 

DRÁCULA 
Trompicallo trata de 
achegar a todos os públi
cos, con esta obra, ao mun, 
do dos títeres e marionetas. 
Na sala Nasa do Mércores 
7 ao Venres 9 ás 22 h. e o 
Sábado 1 O ás 23 h. 

A BRAZO PARTIDO 
Matilde teatro baixo a di
rección de Ana Vallés vai 
estrear esta pr9dución no 
teatro Galán. As 22 h. até · 
oSábado3. 

Tri ves 
• EXPOSICIÓNS 

FÉLIX BRAVO 
No Centro Comarcal T erra 

A sua pintura pode ser 
ollada na sala á e arte da 
estación de Renfe. 

Vigo GONZALO QUICLER 

• EXPOSICIÓNS 

LUIS GORDILLO 

A galeria Alameda oferece 
unha ampla mostra da sua 
pintura. 

As suas pinturas estarán 
colgadas na galeda VGO 
até o 23 de Novembro. 

BoNELLEGIL 

ÜQUEVIGO 
LLE DEBE AO MAR 
Mostra fotográfica de 
Ángel Uanos qu,e pode ser 
visitada na Casa das Artes. 

O Coléxio de Arquitectos 
oferécenos unha escolma 
da .obra destes criadores 
arquitectónicos, bocetos, 
planos e maquetas, na sa
la de exposicións do Edi, 
ffcio da Xunta da Praza da 
Estrela. · 

Ex·odl>s, de Sebastiio Salga.do 
Esta exposición vai ser inaugurada 
simultaneamente o Martes 30 en 
VIGO (CC Caixanova); SAN
TIAGO (Coléxio Fonseca e Igrexa 
da Universidade); ÜURENSE (Au
la de Cultura Caixanooa); e PoN
TEVEDRA (salas Caixanova Gagos 
de Mendazµ e Pzµ. de S. Xosé), on
de permanecerá até o 2 de Decem
bro. O seu autor, o brasileiro Se
bastiio Salgado, plantexa esta 
mostra como un intento por sensi
bilizar a todos os que se deteñan a 
mirar as suas fotografias da necesi, 
dade de construir un futuro distin
to. Retrata nesta magna exposición 
o dramático éxodo de emigrantes e 

refuxiados a través de 300 fotogra
fías en branco e preto. Sebastiao, 
considerado como o máis impor, 
tante no fotoxomalismo de finais 
do s. XX e princfpios do XXI, ten 
rexistado a vida da periféria parisi
na, a integración dos imigrantes 
nas sociedades europeas, a resistén
cia cultural dos índios de Latinoa
mérica e moitos máis proxectos. 
As suas imaxes tentan incitar á re
flexión e o debate e, sen ser priori, 
tárias, as suas cualidades estéticas 
fan destacar a sua obra sobre outros 
traballos fotoxomalísticos; a sua 
honestidade e beleza impatannos e 
emocionannos. • 
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• EXPOSICIÓNS 

Exrn.Avros · . 11 

Colectiva de pintura e pc>e;: 
sia de Pedro Gon~alves;-
Lois Magariños, Baldo 
Ramos e ADxo Pastor, e 
que estará na galeria An:a
na até o 12 de Novembro. 

Viveiro 
• EXPOSICIÓNS 

Cm.TAMEDE 
ForooRAHA 
As obras da IV edición 
deste certame, organizado 
polo Concello, están colga
das na sala San Francisco. 

Ximo da Lúnia 
• EXPOSICIÓNS 

lCONOGRAHA 
ÜUtTa f ornui de. realid.ade . 
Canne Valiño mostra nesta 
série ·f.Otografica a ironogra6a 
que podemos atapar no noso 
ODtnmo. Na Cena lh Cultu
ra até o 15 de Novembro. 

CANTAR DO ARRIEIRO ••• 

O Bierzo 
•LEDURAS 

MüNGÓUA 
Unha entidad.e. esuual rugo
s6ide.. Título do libro de 
lgor Lugris que será apre
sentado o Venres 2 ás 22 h. 
na cervexaria Vetusta de 
Ponferrada e o Sábado 3 en 
Balboa (Veiga de Valcar
ce), na Palloza ás 20:30 h . 
Ambos actos en colabora
ción coa AC Fala Ceibe. 

Barcelona 
•LERURAS 

CONS1RUCIÓN E 
CRIACIÓN DE EsPAÑA 
Tema monográfico do Terra 

e Tempo n 2 17 que será 
apre'":_-itado, na galería Sar
gadelos (Proven~ 274-276) 
o Verues 9 de Novembro, 
~César Guzmán López, 
responsábel da OPG en Ca
taJunva e vice-responsábel 

~dQ BNG na emigración e 
FranCJSCO Rodríguez Sá& 
chez, secretário xeral da 
UPG e deputado naciona
lista nas Cortes do Estado. 

Madrid 
•EXPOSIC~ 

ÜLÍVlA TOMAS + 
LuísAREs 
O Centro Galega acolle esta 
mostra de pintura e escul
tura destes dous artistas ga
legos. 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

FIGURAS-VISlÓNS DE 
ARTE CONTI.MPORÁNEA 
A galeria Dos Coimbras 
acolle esta mostra colecti
va até o 10 de Novembro 
na que, entre outros, expo
ñen artistas da altura de 
Frank Auerbach, Fernan
do Botero, Grisha Brus
kin, Henry Moore, Pablo 
Picasso, Paula Rego, Ma
nolo Valdés, Lacalle, 
Francisco Leiro, etc. 

Valen~a 
• EXPOSICIÓNS 

ARTES Pl..ASTICAS 
No Paiol do ~ pade
cemos ollar durante este 
mes a mostra colectiva de 
Celeste Soares, óleo; Do
mingos Xavier, escultura; 
Elisabete Pinto, instala
ción; Jorge Passos, deseño 
gráfico; Maciel Cardeira, 
pintura; Montenegro, dese
ño; Sónia Castro, azulexo; 
Viriato da Silveira, escul
tura; e Dadi Lopes. 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

FIRST S1DRY. 
EDIFfCIO FEMININO 
N()1)(JS narrativas para o sé
culo XXI. lntelixente cru
zamento de linguaxes, on
de a arquitectura, a fita ex
perimental ou o deseño 
alfanse á produci6n máis 
convencional, criando si
tuacións e ambientes esté
ticos surprendentes. A par
ticipación decisiva da pers
pectiva feminina nas na
rrativas artísticas contem
poráneas. Na Galeria do · 
Palácio / Biblioteca muni
cipal Almeida Garret até o 
16 de Decembro. 

ASCIDADES 
A arquitectura de Álvaro 
Si.za. Unha selección de 
proxectos (realizados ou 
non) que pemiite un per-

ANOSATERRA 

······························~·············~···· 

A.núncios de balde 
• Os Bono-árbore 2001 para a re
povoación forestav' da Ribeira Sa
cra, de Xevale Ecoloxia, xa están á 
venda. Envia 500 pta. ao Apdo. 35&e 
Chantada e plantaremos tres árbo s 
autóctonas no teu nome. , 

• Véndese domltórlo de duas L 
mas xemelgas e máis tres manta . 
Telf. 630 400 925. \; 

•O Ateneu Libertário Francisco ltIJrralde 
de Ferro! prornove a edición dun perió- • 
dico libertárlo galego, de carácter 
aberto e lndepet !dente. Cultura, actual~ 
dade, entrevistas, opinión, cun enfoque ~ 
crítico ... Necesitamos persoas para º' 
grupo eólfor, colaboradores/as, distribui-~ 
dores/as e suscriptores/as. Máis informa- ~ 
~en apdo. 109, 1~7 Nar6n ~A C<r ~ 
runa); http://xaveras.tripod.com/aip.html , 
ou novasalfi@yahoo.es 

• Sexto fetiche, último poemário de ' 
Antom Fo~ Torres (Premio Legais 
2001 ), está á venda nas livrarias Co/om, 
Couceiro, Lume e 'f'lós da Corunha; 
Souto e Trama de L..Ugo; Michelena de 
Porrtevedra; A pafavra perduda, Cwcei
ro, Follas Novas, Sargadelos e Trásgo 
de Compostela; Andel, Cervantes, Sar
gadelos e VetSUSde Vigo. Tamén o po
des solicitar contra-rembolso a igaliza
sania@hotmail.com ou fortetorre@hot
mail.com (990 pts. +gastos de envio). 

• Carlos, 29 anos,~79 cm, 77 kg., 
cavelo claro e olios uis, non-fuma-
dor/bebedor, políglo gosto da natu-
reza, ioga, exercício artes marciais, 
quixera coñecer u~ha rapaza de 
olios e cavelo claro que teña intere
ses en comun. Tlf. BE)6 840 098. 

• Alúgase casa cota finca en Ague
te (Marin), en temporada escolar. 
Tett. 986703 146. ¡ 

I 
• VéAdese Ford Orion 1,6 inxección
guia 90.000 Km. rodados. En bon es
tado e prezo. TeH, 986 703146. 

• Depols do ~1-0 alnda segue á 
venda GaHza ~iB (Herriak Sense 
Fronteiras), o p~meiro livro livre até 
dous números. Distribue Baia Edi
ci6ns telf. 981174'-296. 

• A peña deportivisla Pardo de Cela 
organiza saldas en auto-carro a Ria
mr -prezos especiais para sócioslas- e 
xestiona a merca de entradas. Tamén 
dstri>uimos material coa simboloxia da 
eqiipa. lnforma1e no bar San Pedro, C<r 
rrelos 19, Mor (Alfoz). Tif. 982 558 411. 

•O Centro Galega de Madrid vai dar 
comezo aos cursos de iniciación á lín
gua g¡;¡lega, no centro dous dias por se
mana e pola tarde. As instáncias xa es
tán á disposición dos interesados. Asi
mesmo xa comeZéÍrol'Yas clases de gai
ta (Venres de 19 a 20:30 h. e Sábados 
de 11 a 12:30 h.); as clases de baile pa
ra adultos, os Venres de 19 a 20 h. e ,os 
Sábados o nível infantil ás 10:30 h. Ta
mén está aberto o prazo para asistir a 
bailes de salón por ynha cuota de 3.000 
ptaJmes para sócios e 4.500 para qµen 
non o sexa TeH. 915 318 748. \ 

• Véndese finca de 1.031 m2 en 
Marin, situada en zona de praias. Bo
as vistas ao mar. Telt. 986 703 146. 

• Búscase mo~o ou moza para 
compartir piso na Coruña, zona do 
Peruleiro (a carón e Riazor). 18.000 
pta. por persoa, moi bon estado. Per
guntade por lago ndtelf. 606 018 441. 

• Precfsa-nse mar l ñeiros para 
pesca de baixura en Mallorca. Ala. 
xamento facilitado pola empresa, 
200.000 pta. de salárió ªº mes máis 
~ntaxe sobre a pesc~....Máis in- · 
formación nos telf. 986 866421 I 
636 333 187. 

,--: 

• A AC Ánxel Casal de Arzua preci
sa, para a sua Aula de Teatro Infantil, 
monitor de teatro. Para máis infor
mación chamade ao telf. 981 501199. 

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

• A asociación cultural Fala Ceibe do 
Bierzo anuncia a criaclón da páxina 
web en www.bierzoportal.com. Trá
tase de facilitar o exercício da liberda
de de expresión en galego perseguida 
na comunidade galego-falante da bis
barra e de informar axeitadamente 
dos nosos problemas lingüísticos. Vi
sitádenos . 

• Alúgase cuarto por nottes 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. TeH. 
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. 

•MOSICA 

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

, por 17.000.000 
pta. Telf. 986 328 557. 

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

• Véndese piso en Bertamiráns 
(Ames) pegado a Santiago. Tres 
cuartos, cociña amoblada, calefacción 
individual, trasteiro, 2 prazas garaxe, 
piscina comunitária, 13,5 millóns. Te
lef. 981 512 597. 

•A ve~a Umha. entidáde 
estatal · · ~ último ~de 
lgor Lugris. 1Póclelo atqlar eri: Conl>os
tela: bar A ~ pub Ta.rasca, írvi;aria.5 
Couceiro, Artico, Palavra Perdudá, M11 

Balteira, Folhas Novas, Pedreira, ~
delos, tenda A Mouga; Ponferrada: ~ 
Siena; Ourense: livraria Torga; Coruña: 
ivraria.5 ~. Couceiro, Nós, Lume e 
. Colóri; Pontevedra: livraria Michelena; YP. 
go: livrarias Andel, Cartabón, Librouro, 
Universitária Sur e Sargadelos; Ferrol: 
Fundal}:xn Artábria e Sargadelos; Madrid: 
Sargadelos. Ou ben so6citalo contra-ram
bolso a arlefactoeártorial@hotmail.com 
(1.000+300 pta. para gastos de envio). 

• Auxiliar de enfenneria, titulado e 
con experiéncia, oferécese, en Vigo, 
para cbidar crianzas, anciáns ou dQ
e11tes, inos seus fogares ou \hospital. 
Telf. 6p1 146 537 . .. 

• Nós-Unidade Popular editou os 
Textos da Assembleia Nacional 
Consfituinte (teses, discursos, reso
lul})es). Se desejas receber o livro en
vía 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 salr por 
Caldas de Reis, Pontevedra ou Vila
garcia. Telf. 679 742 646. 

• Cabaleiro de 57 anos oterécese 
para coidar ou acompañar persoa 
maior. Experiéncia, boa cultura xe
ral, coñecimentos de cociña, fran
cés, italiano e portugués. Telef. 666 
623190. 

• Véndese casa de pedra con te
rreo (5.000 m2). Zona de Lugo. Telf. 
608 988669. 

• Búscase persoa non fumadora 
para compartir piso en Lugo. Cale
facción, televisión, vídeo e electro
domésticos do trinque. Telf. 982 253 
519.+ 

corrido por várias cidades, 
a través dos deseños, ma
quetas, etc. nunha leitura e 
análise personalizadas. No 
edificio da sede da Caixa 
Geral de Depósitos até o 16 
de Decembro. Ademáis ta
mén podemos contemplar 
na vila portuense outras 
exposicións con este mes
mo tema, como por exem-

cupera~o do fundo do
cumental SAAL/Norte, 
no Arquivo Distrital, até 
Decembro. 

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

CHRISTIAN LINDBERG 
Este é, sen dúvida, o maior 
virtuoso do trombón na ac
tualidade, e podemos com
probalo o Xoves 15 no Au
ditório de Serralres. 

competicións, mostras de 
cd-rom e intemet, perfor
mances, retrospectivas de 
arte e apresentación de es
calas. Do 7 ao 11 de No
vembro no Fórum Lisboa. 

• EXPOSICIÓNS 

ROBERT FRANK 

plo Paradigmas da arqui .. 
tectura moderna. Cir
cunstáncia portuguesa, 
manifesto portuense, até 
Decembro na Faculdade de 
Arquitectura; Uma cida
de em (R)evolu~o: re-

Li.shoa 
•CINEMA 

VfDEOLISBOA 
Festival internacional de 
vídeo, baixo o título de 
PeTcepfiies en mooimento, 
no que podemos atapar 

Na galeria Das Carabelas e 
no Centro Cultural de Be
lém podemos visitar a re
trospectiva do seu traballo, 
até o 15 de Decembro, con 
seis proxeccións de slides, 
duas films stations e cerca 
de sesenta fotomontaxes. • 

As nosas leituras 

Pola liberdade 
A loita antifranquista 

de Luís Costa 
JUAN GARCÍA DURÁN 

,, d l da Memoria 
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A peseta pasará de ser diñeiro a numismátiGa 

Poña un euro na sua vida 
* H.V. 

O início dunha campaña do Banco de España para difundir 
- as características do euro puxo de actualidade unha moeda 

que marcará a nosa economia a partir do un de Xaneiro de 
2002. Ainda que de antemán só haberá que afacerse a facer 
cantas nesa acuñación, tamén implicará importantes cámbios 
nas maquinárias de uso comun. Ademais, o periodo máis con
fuso será cando convivan as duas moedas até o 28 de Febreiro. 

O primeiro efeito que provocará 
o euro nas nosas vidas é que 
nos obrigará a cargar cunha cal
culadora para evitar que nos es
tafen. En realidade, os primeiros 
problemas xurdirán xa o primeiro 
dia. A noite do aninovo será un 
quebradeiro de cabeza para os 
fumadores, que andarán como 
tolos na procura dunha máquina 
que espenda tabaco en pesetas. 
En teoria, o problema non é a 

~ aceitar pous tipos de moedas, 
senón qar o cámbio en euros 
cando se pagou con pesetas. 

Até hai ¡dous anos, en España 
conviver~n dous sistemas mone
tários dl:tintos: o das pesetas 
vellas e as novas, pero nas má
quinas ~6n habia problema coas 
voltas pqrque devolvian pesetas. 
A meiramde parte das máquinas 
están p~eparadas para axustar 
as moetjas que aceitan, recoñé
cenas e poden dar cámbio, pero 
ten que ser na mesma moeda. 
Oeste xeito, cabinas, máquinas 
da ORA e expendedoras 
de todo tipo, funcionarán 
en euros. Os investimen
tos de adaptación, nalguns 
casos, son elevados, cho
ran os proprietários; no 
caso da ORA obrigarán a 
renovar parcialmente a 
maquinária por un valor 
qu~ ronda as noventa mil 

'"" pesetas. Ademais, ao 
tr~ducir ao euro as tari
fa$. se por unha hora 

antes se pagaba sesenta pese
tas -segundo as cidades-, ago
ra haberá que desembolsar 0,36 
euros, o que se di, un número 
redondo. Non se sabe se, se pa
gamos 0,35 euros, a máquina 
dará un resgardo de 57 minutos. 

O euro afectará decisivamente ás 
máquinas expendedoras, incluí
das as cabinas telefónicas. Cal
culase que moitas máquinas de 
tabaco estarán abocadas a unha 
xubilación antecipada a conta do 
euro. A adaptación á nova moeda 
implica investimentos que en mi
lleiros de casos non serán rendí
beis debido ao envellecimento do 
aparello e isto abrigará a enviar a 
máquina á chatarra. 

Coas cabinas poderá safar quen 
conte cunha tarxeta moedeiro 
-se se mercou a tarxeta cando 
o euro ainda non estaba vixente, 
traducirase automaticamente o 
seu valor-, pero non asi no caso 
das expendedoras de condóns, 
chicles e demais golosinas. 

O euro vai amolar até á lgrexa, 
que nos últimos tempos decidí
rase a modernizar os lampadá
rios e adquirira novos e espan
tosos aparellos nos que se en
cendia unha luz cando se intro
ducia a moeda correspondente. 
Non se sabe que fará agora, 
pagará o seu próprio peto a 
adaptación, pedirá unha sub
vención para adaptalos ou res
catará o vellos cepillos? 

Contado, iaos poucos, a adap
tación ao euro vai chegando. 
Prepárense para dispor de 
máis moedas das habituais e 
para manexar billetes de maior 
dimensión. Os artesáns do coi
ro xa están mans á obra, dese
ñando carteiras uns milímetros 
maiores das actuais e moedei
ros máis amplos. Os xastres 
ampliarán os petos para que 
coitan unhas carteiras que me
draron. Aos consumidores tóca
lles enchelas, porque neste Na
dal, unha carteira nova será un 
presente seguro. 

A prime/ra semana de Xaneiro 
de 2002 todos carrexaremos 
calculadoras de euros: hoxe 
son o produto estrela da venda 
ambulante. Na segunda sema
na, a calculadora quedará na 
casa, non taremos pesetas co
as que pagar e ainda que mani
f estame nte un produto coste 
menos en pesetas que en eu-

/ ros, non haberá máis 
remedo que pagar na 
nova moeda. 

O imaxinário · 
da peseta 

O euro implica a retira
da de boa parte do na
so imaxinário colectivo. 
Nos últimos tempos 

O() 

asistimos á desaparición dos 
venos contadores do táxis, im
posíbeis de adaptar ao euro. A 
baixada de bandeira quedará 
como expresión feita, nos mo
dernos taxímetros suprimiuse a 
bandeira, o mecanismo hoxe é 
automático e abonda con apre
tar un botón; para iso, os taxis
tas , din eles, tiveron que de
sembolsar 55.000 pesetas por 
cada novo aparello. 

Outro dos nosos imaxinários 
que desaparecerá é a moeda 
de vintecinco pesetas, auténti
ca renovación dos cicuenta 
céntimos de peseta en cuxo bu
rato se introducia o dedo do 
San Pancrácio. Xa se sabe, 

r~~ l~eo~ª:~~~~~a~~~s~~~~:~ 
r desaparición da vella peseta 
fúbia fóra un pau para a indús
tria metalú~ica, con ela facían
~e argolas ~e ferreteria de moi 
boa cualida~e porque eran dun 

~
1 aterial más caro do valor de 
ámbio. Em regalas significaba 
correr nun delito de destrución 
e moeda, e modo que a sua 
ubilación 1 galizou unha práti

f a estendi a, pero retiro u do 
tnercado ta prezada matéria 
prima. Co . s pesetas novas 
p.contecerá~lgo semellante: de 
fTIOmento s serven para pagar, 
pen pronto eixarán de ser di
peiro e pas rán a ser numismá
tica, o que s n as causas. 
! ¡ . 

O euro obriÓará a desfacer col
chóns e a ra~har petos. Como se 
for diñeiro negro, as fortunas aga
chadas dentro das camas . ou nas 
p~' redes das viv~ndas deperán 
re ornar aos bancos para cambia
la e os nenas deberán rachar os 
p~tos nos que atesouran os afo
rros. Ano novo, peto novo.• 

Os vellos 
privilexios 
MANuEL CIDRAS 

Estou farto de escoitar que 
o mundo é distinto den, 
de os atentados do 1 i' de 

setembro. Primeiro, porque 
non creo nos días que camb'an 
o mundo. Segundo, porque ~ª' 
ra min todos os enterros spn 
de primeira, midan o que rhi, 
dan as esquelas. E terceiro, 
porque é mentira. 

Antes ben, teño a convicción 
de que dende o 11 de setem, 
bro o mundo se parece máis 
que nunca a si mesmo. Ao 
mundo onde manda patrón 
non manda mariñeiro, onde o 
Estado exerce implacable o 
monopolio lexítimo da viol n, 
cia, o que recela da libertad , 
o que desconfía do diferente, o 
mundo onde avanza a forza e 
recúa o dereito. A orde restau, 

1 rada que impera, e que apenas 
se reforza tras o atentados 
americanos, ten trazos medie, 
vais, disimulados no fulgor 
tecnolóxico. O mundo tras o 
11 de setembro é un esperpen, 
to do peor de si mesmo. 

Para mostra un botón. Lemos, 
con total naturalidade, que 
nos Estados Unidos se resta, 
blece o privilexio da Central 
de Intelixencia de matar per, 
soas impugnemente, legalmen, 
te. E se destina unha inxente 
marea de canos dos orzamen, 
tos públicos para tan criminal 
propósito. Convertir o delicto 
en virtude é un privilexio do 
Estado, que, corno un tótem, 
fai lexftima a violencia máis 
aberrante con tal de se finan, 
ciar con cargo aos Presupostos 
Xerais do Estado. 

Eu xa empezo a desconfiar de 
quén mandou verdadeiram n, 
te atentar contra as T rres X , 
melgas. Á vista dos resultados, 
unha de <lúas: ou n n fo¡ Bin 
Laden, ou Bin Laden segue a 
traba llar para a CIA. Todo é 
posible neste mundo canalla. 
Mesmo que o ántrax po tal 
que tanto temor produce nos 
Estados Unidos pertenza a un, 
ha cepa desenvolvida nun la, 
boratorio militar ianqui. • 

V oLVER AO REGO 

'un coruñes matou un 
, vigués!, con esta ale, 

J gria localísta despá, 

~
ase na prensa un crime pai, 

onal ocorrido nas Canárias. 
n negro mata ún branca. Un 
oro mata un iánq~.Ii. Un ho

me mata a unha muller. Cain 
ata a Abel... O de matar xa 

stá conv~rtido nunha ru ina, 
gora toca facer a publici acle 
un impulso criminal ent vi, 
iños. Ademais o homicid era 
e Ponteareas, provínci de 
ontevedra.• 

. 


