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O BNG contra 
'pasteleos e cambalaches' 
nas conversas institucionais 

(Páx. 4) 

Cales son as causas 
do estacamento nacionalista? 

(Páxs. 4, 5 e 6) 

Marrocos acusa de 'chantaxe' 
ao Estado español 

(P6x. 15) 

Bieito Iglesias 
A historia escnóese de noite 

Premio de Novela M. García Barros 2001 
Unha revista encárgalle ao protagonista 
de A h'istoria escn'bese de noite 
a confección dunha reportaxe sobre 
o mundo da prostitución en Galicia. 
Este é o punto de partida desta novela 
saudosa pero chea de vida e humor. 

Profesores, estudantes, 
traballadores, sindicatos e partidos 
políticos opostos á reforma 
universitária do PP 

As protestas 
estudiantis máis 
• importantes 
da democrácia 

A morte non ten prezo 
A ET A puido provocar unha carnicería en Ma, 
drid, e saiu co seu comando máis mortífero es, 
naquizado, mercé á asombrosamente efectiva 
colaboración dun cidadán anónimo de película 
de Hollywood. Ás poucas horas asesinaba en 
Euskadi a un xuiz da Audiéncia de Vizcaya. 
Desde o 14 de Xullo non se producia un atenta, 
do con resultado de marte, daquela un mando 
principal da Ertzantza. O mesmo dia que se pro, 
ducia a explosión en Madrid, un alto dirixente 
de Batasuna, Fernando Barrena, entregáballe 
en Pamplona un documento en man ao herdei, 
ro da coroa, o Príncipe Felipe. O contraste das 
imaxes é asombroso e amasa o aparente maras, 

mo político no que se move o mundo abertzale, 
golpeado con forza polo poder xudicial, e moi 
castigado nas eleicións bascas do pasado Maio. 
A imaxe de Navarra era inédita nos últimos 
anos de isolamento político total do tandem 
pp,psoE, que impedía calquera caste de apro, 
ximación e distensión. O que podia ser un sím, 
bolo para albiscar un avance político, quedaba 
afogado en sangue e dor. ET A sabe que a morte 
non ten prezo, como lle dixeron con forza os ci, 
dadáns bascos. Buscar unha saida política a un 
sofremento interminábel nos últimos cuarenta 
anos pasa por que abandoe definitivamente a 
violéncia. Non parece que aprenda a leición.+ 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 8 DE NOVEMBRO DE 200 l 

O Martes 6, a masiva afluéncia á mobili%ación xa anunciaba o éxito da folga da dia seguÜde. A. PANARO 

Vinte mil persoas maniféstanse en Compostela e as tres universidades 
secundan a folga convocada pala CIG, UGT e CCOO 

A Universidade acolle as protestas 
máis importantes da democrácia 

'*PAULA BERGANTIÑOS 

Ao redor de 20.000 persoas participaron na manifestación convocada en Compostela 
en contra da Lei Orgánica de Universidades {LOU), o Mércores 7 de Novembro. Foi a 
que acadou un maior éxito no país e a máis importante, xunto coa de Madrid, das ce
lebradas no Estado. No resto de Galiza houbo concentracións en Lugo (1.600 perso
as), Pontevedra (1.450), Ourense (1.200) e con menos do milleiros de persoas en Can
gas, A Coruña, Vilagarcia e Vigo. Case que o cen por cen da comunidade universitária 
galega secundou a folga convocada polos sindicatos CIG, UGT e CCOO. Pero os dias 
sen aulas van continuar, cando menos en Santiago. Se o Governo central "non toma 
nota" os estudantes e traballadores das tres universidades protagonizarán novas protestas. 

Campus de Compostela está a 
ser o motor das protestas con
tra a Lei Orgánica de Universi
dades (LOU). A manifestación 
do Mércores 7 de Novembro foi 
unha das máis numerosas que 
se lembran en Compostela nos 
últimos anos. Estudantes, a 
grande ma.ioria, pero tamén 
profesores e persoal adminis
trativo e de servizos ( PAS) 
-que secundaban a convocató
ria de folga feita palas organi
zacións sindicais, CIG, CCOO 
e UGT- nutriron unha mobiliza
ci ó n que encheu primeiro o 
Obradoiro e que rematou duas 
horas máis tarde diante da 

Xunta de Galiza. Ademais de 
duas sentadas diante dos Rei
torados de Vigo e A Coruña, no 
resto dos _campus celebrárons~ 
concentracións diante das Sub
delegacións do Governo. 

En San Gaetano, os represen
tantes sindicais, entregaron un 
manifesto dirixido ao presiden
te da Xunta, no que lle recla
man que asuma as suas com
peténcias e demande do Go
verno do Estado a paralización 
dunha lei que non. conta coa 
aprobación, tal e como se está 
a por de manifesto durante as 
últimas semanas., da ,comurii-

dade universitária. No docu
mento calificase o proxecto de 
lei, que contou co apoio no 
Congreso do PP, CIU e Coali
ción Canária, de "regresivo, 
centralizador, uniformador e 
privatizador''. 

_ NonáLOUI 

Cos seus berros e pancartas os 
estudantes quixeron deixar ven 
claro que "a culpa é do Gover
no do PP", que trata de impar 
unha lei, que "favorece aos ri-

-cos", que trae "miséria" para a 
universidade en lugar de favo
recer un ensinq "público, gale-

go e de calidade". Por isa, nas 
paredes do Museu da Catedral, 
pegaron carteis improvisados 
nos que se podia ler, por exem
plo, "contra imposición, mobili
zación". Di o estudantado "que 
isto pasa por ter un governo fa
cha" e que se por eles é: "a 
LO.U. que a metan polo cu". 
Desde as escadas da catedral 
podíase apreciar a magnitude 
da manifestación. Autocolantes, 
panfletos e dúcias de pancar
tas. Un grupo de mozas levan
taban cartóns nos que se podia 
ler: "son unha estudante vendi
da". Tamén cantaban "a univer
sidade non é do PP".+ . 
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Aulas na Praza da Quintana 
O mesmo dia no que se apro
bou a Lei no Congreso, o Mér
cores 31 de Outubro, Compos
tela acolleu a primeira das ma
nifestacións. Comezaba daque
la a fraguarse un calendário de 
protestas que se foi argallando 
no dia a dia e que, a estas altu
ras, inclue unha folga na use 
do 7 ao 14 Novembro. Nas Fa
culdades celebraranse xuntas 
cada dia e a recén criada 
Asemblea de Estudantes de 
Compostela seguirá utilizando 
a Quintana como sede. 

Nas outras duas universidades 
as organizacións estudiantis 
manteñen convocada a folga 

para o día 14 de Novembro. Os 
CAF xa anunciaron que non 
descartan protagonizar peches 
e diferentes actos de protesta 
até esa data. O primeiro ence
rron xa o iniciaron en Ourense. 

A primeira das grandes asam
bleas ao ar libre que se celebrou 
en Santiago foi a do Luns 5 de 
Novembro, entre lusco e fusco, 
na explanada ubicada entre a 
residéncia universitária, Burgo 
da Nacións, e a Faculdade de 
Filoloxia. O estudantado decidiu 
desprazarse até ali éando a Au
la Magna de Económicas empe
zo u a quedar pequena pola 
afluéncia de matriculados que 

querían sumarse ás protestas. 

Ao día seguinte, o Martes 6, máis 
de 5.000 estudantes participaban 
nunha nova manifestación que 
saia da Alameda ás cinco datar
de e que rematou cunha sentada 
diante do Parlamento de Galiza . . 
Duas horas máis tarde nunha 
Praza da Quintana, case que 
chea e á luz dos focos, cun auto
falante como meio de comunica
ción, os estudantes aprobaban 
por aclamación a táboa reivin
dicativa, decidian convocar fol
ga indefinida e organizar tres 
piquetes para informar aos 
compañeiros e compañeiras da 
mobilización impulsada polos 

sindicatos para o día seguinte. 

Ao remate da xunta levantáron
se voces que berraron "siglas 
non" en alusión ao material in
formativo ~espregado nas mani
festacións palas organizacións 
estudiantis, nomeadamente os 
CAF e AGIR. Para os membros 
destas organizacións unha cau
sa é participar a título individual 
na asamblea, como están a fa
cer, e outra renunciar ao seu di
reito a organizarse e a expresar
se libremente. Nas manifesta
cións do martes e do Mércores 
tamén estaban presentes Galíza 
Nova, que calificou publicamen
te a lei de "anti-galega" e AMI.+ 

Peches de 
estudantes e 
profesores 
No centro histórico 
compostelán, a Faculdade 
de História e o edificio da 
Universidade, 
convertéronse durante 
dous dias e duas noites, 
no ponto de encontro de 
moitos membros da 
comunidade universitária. 
En História acamparon 
estudantes do Luns 5 ao 
Mércores 7 de Novembro. 
En Mazarelos, os 
profesores agrupados na 
Coordenadora de 
Profesores Afectados 
pala LOUfixeron quendas 
para, sen paralizar a sua 
actividade docente, 
manter un peche de dous 
dias. 

Catálogo. 
de críticas 
• Invade a autonomía uníversi-
1áría e das comunidades autó
nomas que posuen competén
cias exclusivas en educación. 
O Governo central asume com
peténcias exclusivas en maté
rias como as bolsas e un orga
nismo estatal homologará os 
planos de estudo e os tftulos. 

• Propícia a equiparación das 
universidades públicas e priva
das no Consello de Coordena
ción Universitária, en organis
mos encarrega{fos de elaborar 
os orzamentos do sistema. 

•Reduce a participación do 
estudantado e PAS nos órga
nos e poténcia os órganos uni
persoais (reiteres. decanos) 
sobre os órganos colexiados. 

• Introduce unha maior xerara- Reforma Universitária.' 
quización no profesorado. Crea 
novas figuras de profesorado 
contratado e incrementa a sua 
porcentaxe nos cadros de per
soaJ das universidades. Prolon~ 
ga até 12 ou 14 anos o acceso 
a prazas permanentes. 

• A proba de habilitación para 
os docentes implica un concur
so de traslados encuberto e re
cupera sistemas vbcente$ ante$ 
da aprobación da Lei de 

A universidade para a direita 
As mobilizacións producidas nas universidades, tanto 
pola sua amplitude, como pola participación de todos 
os sectores e estamentos, son unha clara mostra da 
insensatez da Lei Orgánica de Universidades. Nefasta 
no seu contido, impresentábel na sua tramitación, 
incríbel na resposta guvernamental ante as críticas. 

"Regresiva, centralizadora e privatizadora", son os 
calificativos máis usados para definir a lei que se está 
a tramitar. Limítase a participación dos estudantes e 
dos traballadores nos órganos de governo (a 
participación dun só profesor nas eleicións poderia 
nomear rector fronte a todos os demáis estamentos 
universitários), poténciase a decisión dos organos 
unipersonais, introdúcese unha maior xerarquización 
no profesorado que verá aumentada a sua 
precariedade laboral e impédese o desenvolvimento 
dunha verdadeira carreira docente. 

Ademais, a LOU invade a autonomia universitária e 
propicia a equiparación das universidades públicas e 
privadas no Consello de Coordinación Universitária. 
Esta privatización da universidade leva consigo que a 
via fundamental de financiamento vai ser a das taxas 

da matricula e a participación empresarial. 

Este proxecto de leí acentua o caracter centralista e 
uniformador do ensino universitário, desvinculando as 
universidades da realidade socioeconómica do país. 
Neste senso valeira de contido as competéncias 
exclusivas que te a Xunta en materia educativa. 

Non se pode dicer que a universidade non teña 
problemas. Sofre de anquilosamento, de endogámia e 
vive bastante á marxe da realidade social. Ademais, nos 
últimos anos, acentuouse o acriticismo, acientifismo, a 
submisión e o personalismo. Pero a tramitación da 
re1orma, auspiciada pola dereita española na sua teima 
de retomar os priviléxios de antano, realizouse de 
costas totalmente á própria universidade, dándose o 
paradoxo de que se apresentou desde o Governo 
central como exemplo do diálogo. 

Pero o talante de Aznar e da sua equipa quedou 
claraente demostrado cando, ante as críticas dos 
rectores, recorreron aos insultos directos calificándoos 
de "progres trasnoitados", e outros calificativos 
semellantes. Mostran astes, verdadeiramente, a 

Esta Coordenadora, ao 
igual que os estudantes, 
ten convocado folga até o 
dia 14 de Novembro. Nas 
portas da aula na que 
estiveron pechados 
puxeron "un libro de 
condoléncias" pola 
"morte da universidade 
pública" no que xa 
asinaron case que 
setecentas persoas. A 
Coordenadora tamén 
propón que o Claustro 
extraordinário que se vai 
celebrar o Xoves 8 na 
use ademais de rexeitar a 
lei (os de Vigo e A 
Coruña, xa o fixeron) 
adopte medidas máis 
contundentes, como un 
peche institucional ou 
anunciar desobediéncia 
civi 1 á norma. 

Tamén teñen previsto 
realizar aulas na rua, en 
colaboración cos 
estudantes, cada dia 
léctivo ás doce da mañá e 
ás cinco. O seu obxectivo 
é que a folga sexa un paro 
activo. Para iso trataran de 
buscar o apoio de 
diferentes persoeiros do 
mundo da cultura. Os 
estudantes tamén teñen 
anunciado que manteran 
asembleas nas faculdades 
todas as mañás. • 

concepción que o PP ten sobre a universidade. Para 
eles é un niño de roxos e nacionalistas que, na 
Transición, procedentes moitos eles das clases baixas, 
ocuparon unha institución que sempre foi couto 
pechado da dereita. 

Trátase agora de recuperar a Universidade e de 
reorientala como viveiro das clases dirixentes 
procedentes, claro está, da alta burguesia. A 
Universidade ao servício dos intereses privados e da 
oligarquia estatal, incardinada na nova economía e 
nun mundo globoliberal. Despois das gabanzas 
realizadas afirmando que contamos cunha xeneración 
preparada como non o estivo nunca, por que se teima 
en desfacer lago ese instrumento tan válido? 

A resposta universitária foi clara despois de anós e 
anos de adormuñida e autista compracéncia. A 
Universidade semella que non estaba tan marta como 
os analistas do PP ditaminaban. Queda por saber 
agora se estas mobilizacións serán o comezo dunha 
nova etapa ou as últimas patalexadas da Universidade 
pública.• 

ANOBA TERRA 



GAL IZA 
A loita orzam_entar no grupo socialista forma parte da batalla partidária do PSdG-PSOE vigués 

A Carlos Príncipe só o apoian os seus inimigos 
*B. DE LAXE 

Serán capaces os tres concelleiros socialistas disidentes de votar 
contra os orzamentos que presente o Governo do que forman par
te? Esta é hoxe a grande incógnita política de Vigo. Tanto o alcal
de Lois Castrillo coma o líder socialista Carlos Príncipe pensan 
que non. O concello é agora o campo da loita partidária socialista. 

Xavier Toba e Dores Villarino si
guen a manter contactos telefóni
cos para ultimar os detalles finais 
dos orzamentos. A intención de 
socialistas e nacionalistas é teles 
pechados na próxima semana, 
para aprobalos en pleno a come
zos do mes de Decembro. Pero 
tre¡s concelleiros socialistas, · a 
voceira, Belen Sio, Uxio Gonzá
lez e Delfín Femández, móstran
se contrários ás grandes directri
ces orzamentárias fixadas polo 
go:verno do que forman parte. 
Arremeten, sobre todo, contra o 
responsábel do seu grupo, Car
los Príncipe, ao que acusan de 
"magalomania" e de "gastar o di
ñeiro en fastos" mentres tacañea 
aos departamentos dos conce
lleiros disidentes. 

A desputa nas fileiras munici
pais dos socialistas xa vai para 
dous meses que comezou sen 
que se lle vexan trazas que 
amaine. O vento da disidéncia 
sopra cada vez máis forte desde 
a curuta da Praza do Rei. Des
pois das críticas públicas dos 
tres disidentes, Dores Villarino, 
concelleira, parlamentária e vi
cesecretária xeral do PSdG
PSOE sa:iu publicamente recla
mando case a expulsión dos 
seus tres compañeiros e afir
mando que nen sequer servian 
para "concelleiros de pavo". 

xogo, máis unha vez, e o lide
razgo socialista de Vigo. Os tres. 
disidentes fixeron públicas as 
suas discrepáncias despois de 
que Carlos Príncipe anunciase 
que se apresentaria de novo co
mo candidato á alcaldía. Eran 
tempos preeleitorais nos que os 
dirixentes socialistas nas suas 
visitas á cidade olívica, deixaban 
claro que Carlos Príncipe caera 
en desgrácia. Mália a ser o res
ponsábel local, impedíaselle ta
lar nos actos públicos, moi ao 
contrário _que ao díscolo Francis
co Vázquez en A Coruña. 

Aos poucos dias do anúncio de 
Príncipe, Xosé Blanco, secretá
rio de organización, entrevistá
base públicam~nte cos tres con
celleiros contestatários. A nova 
foi recibida como un apoio da di
rección madrileña a Sio, Delfín e 
Uxio. Ou, se se quer, como un 
claro aviso a Príncipe. 

Nesta ocasión non houbo con
testación. Só Delfín Fernández 
se limitou a sinalar que o seu 
discurso "é honesto e oportuno 
para que se produza unha refle
xión no conxunto do governo'', 
facendo ver que as palabras de 
ViUarino "descalifícanse por si 
s-oas". O ex alcalde socialista, 
Manuel Soto, agora concelleiro 
de Democ-rácia Progresista, en
trou tamén na regueifa para afir
mar que os tres concelleiros 
cohtestatários "representan o 
verdadeiro socialismo"·. O que 
non se sabe é a quen benefician 
finalmente estas declaracións. 

A incógnita é con que apoios 
partidários cantan agora os 
tres concelleiros e até onde os 
van respaldar na sua batalla 
contra Príncipe sobre todo des
pois de ter errado ao enfrontar
se aos funcionários municipais. 
Desde o BNG afirman estar se
guros que· non chegarán a ra
char o governo municipal. Tan
to é así que. o alcalde Pérez 
Castrillo saiu en apoio dun 
Carlos Príncipe que non asistiu 
ao seu recente casório, arre
metendo contra os tres conce
lleiros e afirmando que só ne
g oci aria os orzamentos cos 
responsábeis municipais socia
listas. O BNG semella que lle 
puña, deste xeito, unha vela á 
estabilidade municipal na vez 
de t~atar de socavar aos seus 

Dores Villarino saiu en defensa de Carlos Principe fronte aos concelleiros disidentes de Vigo. A.N.T. 

Sorprendentes apoios 

Se Dores Villarino, que até de 
agora viña mantendo siléncio 
nunha ambigüedade calculada, 
saiu en defensa de Carlos Prín
cipe, pode sobrentenderse que 
desde Compostela non van 
alentar a disidéncia dos tres 
concelleiros. Tanto Pérez Tou
riño, o secretário xeral do 
PSdG-PSOE, coma o seu res
ponsábel de organización, An
tón Lauro, repiten unha e outra 
vez que o grupo municipal vi
gués "debe resolver as suas 
discrepáncias internas e man
ter os seus compromisos de 
governo". Ademáis, Pérez Tou
riño sostén que estas desputas 
non deben de mezclarse coas 
"listas das municipais". 

Pe~o todo indica que detrás des
ta liorta municipal, o que está en 

inimigos internos e a teima de 
Carlos Príncipe de ser "o outro 
alcalde". 

Da equipa que o apoiou na últi
ma campaña só conserva como 
aliado ao seu inseparábel Ma-

nuel Domínguez. Todos os de
mais abandonárono. Como o 
abandonaron os tres concellei
ros disidentes fichados para a 
candidatura por Príncipe como 
persoas da sua máxima confian
za. Pero segue mantendo a 

maioria no partido e manexando 
a cada vez menor militáncia co
mo un consumado mestre da in
triga. Por iso, tanto en Compos
tela como en Madrid, prefiren 
unha guerra de guerrillas ca un
ha confrontación directa.• 

A. ErnÉ 

,Un novo tempo para o nacionalismo 
Ainda que o nacionalismo viña sendo demonizado desde que Aznar 
conseguiu a maioria absoluta e xa non necesitaba do PNV e CiU para 
govemar (de nada lle valeu ao BNG achegarse a estes partidos, moi 
ao contrário, a Declaración de Barcelóna foi usada como anatema), os 
resultados das eleicións autonómicas semellan abrir unha nova época: 
b nacionalismo galego non é un inimigo perigoso. Agora xa non é al, 
temativa. Non é nada. 

O PP (co apoio dun sector do PSOE) e coa colaboración inestimábel 
dos resortes do poder, verase máis libre ca nunca para realizar propa, 
ganda, para subvertir, mentir, exercer presión ... Para utilizar as com, 
plexas ideoloxias que levan á desmobilización e á absorción dos seus 
valores e do seu ideário. Entramos así nunha nova fase de manipula, 
ción, co consentemento dun sector da sociedade antes achegado aos 
postulados galeguistas e dos próprios nadonalistas máis afeites a so, 
portar eses ataques. 

Pero a estratéxia do adversário non debería de servirlle ao BNG para 
acochar os erros próprios. Cada situación política, require unha estra, 
téxia axeitada. Contra esta ofensiva que culpabiliza toda disidéncia, 
existe unha potente arma operativa: a cultura. Unha arma poderosa 
que o nacionalismo non soubo usar nos últimos anos, esquecendo que 
fo¡ a pedra baselar dese movirnento político. ·· 

Fronte ás ideas que están a crear o PP ou o PSOE (reinterpretacións e 
postas ao día), o nacionalismo galego nqn é capaz de facerlle fronte a 
tanta propaganda con novas propostas. E certo que está a realizar un, 
ha política nova que ten moi pouco que ver coa de 1986, pero non é 
capaz de explicala, indo a práctica por diante da ideoloxia. O corpo 
programático elaborado pola dirección do BNG non parece chegar 
axeitadamente ás bases e moito menos ao conxunto da sociedade. 
Non só é falta de médios axeitados, senón a sua mala utilización (a 
trasmisión realízanse case unicamente através de entrevistas ou decla, 
racións) ou por vía estritamente orgánica. 

Dedicados os militantes máis activos e con máis capacidade de pensa, 
mento ao traballo institucional e á política diária, o BNG esqueceu 
ou non foi quen de reemprazar a estas persoas, referentes en distintos 
eidos sociais e, cando xurden outros novas, situanos ao carón da hete, 
rodóxia. 

Potenciar o tecido social nacionalista (tremendamente feble en com, 
paranza co peso eleitoral), afortalar a cultura e a ideoloxia nacionalis, 
ta na diversidade e liberdade próprias da esquerda, mergullándose na 
realidade social actual, e comunicarse cos distintos sectores sociais, 
convertiría seguramente o revés eleitoral nunha parada para outear o 
carniño mentres colle novos folgos.+ 
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O diálogo oferec:ido por Froga a noite do 21 de Outubro vai ficando en nada pesie aos esforzos de Touriño. Na fotografia, a entre
vista que tiveron ao comezo da anterior lexislatura. A. PANARO/Arquivo 

Os nacionalistas propoñen o diálogo a tres bandas 

Para falar, o Parlamento 
~ A.E. 

Para talar, o Parlamento. Esta é a proposta dos nacionalistas 
fronte aos chamamentos rituais de Fraga e as propostas de Pérez 
Touriño. Constituido o Parlamento o 20 de Novembro, será can
do se discuta a composición dos órganos que dependen da cá
mara, sen "cambalaches nen pasteleos", sosteñen desde o BNG. 

Semella unha retusia, por non 
dicer unha trécola. Na noite elei
toral, Fraga lribarne, despois de 
gañar as eleiccións, oferece 
"man tendida e diálogo". No 
chamamento ritual inclúese aos 
seus máis encarnizados oposi
tores, os nacionalistas. Aos pou
cos dias, desde as fileiras socia
listas demándaselle ese diálogo 
e oferécesenlle uns acordos. 
Fraga responde que diálogo sí, 
pero que nada de acordes, que 
para algo obtivo a maioria. 
Constituido o Parlamento, Fraga 
recibe ao lider socialista de tur
no. Publicidade e foto como de
cretaba Franco e declaracións 
de boas intencións. 

! 
O BNG,; pola sua banda, ven 
sostendo tamén lexislatura tras 
lexislatura que para falar está o 
Parlamento. Que é na cámara 
de representantes onde debe 
desenrolarse o diálogo institu
cional que os nacionalistas re
claman, lexislatura tras lexislatu
ra, coma unha ladaiña que só 
levanta bisbiseos. 

Pero, nesta sesta lexi~latura da
se a circunstáncia diferencial a 
respeito das tres anteriores de 
que BNG e PSdG-PSOE están 
empatados a escanos. Leva esta 
situación a interpretar a carta de 
Pérez Touriño a Fraga lribarne 
demandando un encentro nego
ciador, como un intento dos so
cialistas de facerse co recoñeci
mento práctico de segunda forza 
política. Os voceiros socialistas 
por unha banda aifrman que as 
negociacións teñen que ser a 

tres bandas e, pala outra, coma 
que non quer a causa, poñen en 
circulación a idea de que son 
eles a "segunda forza política". 

Fraga contestaralle nos próxi
mos dias a Pérez Touriño acei
tando o seu convite a talar. Co
ma hai catro anos, cando se 
reuniron para pactar un plano 
de emprego que nunca tivo de
senvolvimento. Pero esta vez 
está a posibilidade de chegar a 
acordos na eleición da Mesa do 
Parlamento. O PP ten a chave 
da sua composición. Coa sua 
maioria absoluta pode copala 
totalmente ou inclinar a balanza 
a prol dos nacionalistas e so
cialistas. Xesus Palmou, o se
cretár i o xeral do PPdG, xa 
adiantou que o BNG é a segun
da forza política, polo que non 
se prevean sorpresas. 

Un diálogo para todos 

É tamén o que pensa Alfredo 
Suárez Canal, o coordenador do 
grupo parlamentário do BNG, 
que xa realizou a sua primeira 
xuntanza, contando coa presén
cia de Xosé Manuel Beiras. Para 
Suárez Canal ''todo invita a pen
sar que non haberá sorpresas, 
que a vicepresidéncia segunda 
será para os nacionalsitas e a vi
cesecretaria para os socialistas, 
mentres que a presidéncia e os 
primeiros vicepresidente e se
cretário serán para o PP". 

O BNG reclama que a Mesa do 
Parlamento responda ao plura
lism da Cámara. Constituida 

este máximo órgano de governo 
parlamentário e a Xunta de Por
tavoces estes dialoguen e resol
van todos os problemas que po
dan vir derivados da contitución 
das comisións, o emprazamento 
dos distintos grupos, a distribu
ción de despachos, etc". 

Suárez Canal afirma que o 
BNG está a prol do diálogo, "un 
diálogo para todos, sen paste
leos nen cambalaches, para o 
que non hai millar lugar que a 
Xunta de Portavoces, onde es
tamos representados todos os 
partidos". 

Considera o voceiro nacionalista 
que despois de trámite de cons
titución do Parlamento e dt,s 
seus órganos de governo, será 
a hora de comezar a falar do 
Consello de RTVG para o que 
son necesários os dous tércios 
dos votos, ou da renovación do 
Valedor do Pavo, para o que se 
require os 3/5 da Cámara. Esta 
necesidade leva, segundo Suá
rez Canal, a que "o diálogo sexa 
obrigatoriamente a tres bandas, 
porque nin sequer dous partidos 
poden desblo<:¡uear unha situa
ción que o PP decidiu deixar 
apodrecer a pasada lexislatura". 

A constitución do Parlamento te
rá lugar o 20 de Novembro. Se
rá o dia no que se despexen al
guhas incógnitas. Outras ainda 
persistirán. Desde o BNG anun
cian que estar a discutir cám
bios tanto no funcionamento do 
grupo parlamentario, dentro e 
tora da Cámara, coma do xeito 
de enfocar a próxima lexislatura 
que, na dirección nacionalista, 
consideran que pode que non 
chegue aos catro anos estipula
dos. O nomeamento de voceiros 
tamén dará a idea, entre outras 
cousas, do talante que pretende 
imprimirlle Fraga a esta etapa.+ 

ANOSATERRA 

Aprobado o plano estratéxico 
parG Ourense 
Coa oposición do BNG aprobouse o Luns 5 de Novembro 
o Plano Estratatéxico de Ourense 201 O, un documento 
que inclue estratéxias a seguir para o desenvolvemento 
social e económico da província nos vindeiros anos. O 
debate ao redor deste documento comezou hai perta de 
un ano. O INORDE promoveu en primeiro lugar un diag
nóstico sobre a província, criticado polos nacionalistas e 
as centrais sindicais, tanto polo custe economice que tivo 
como pola inexactitude e auséncia de dados. Tras as ne
gociacións, as centrais sindicais amasaron satisfacción 
por terse recollido a maior parte das suas iniciativas. Os 
nacionalistas poñen en dúbida un plano que non conleva 
investimentos. Os próprios coordenadores do informe re
coñecen que haberá algunha aportación da Deputación . 
provincial, pero que haberá que buscar os cartas noutras 
administracións e no sector privado. Fíxanse como ob
xectivos, entre outros, optimizar os recursos naturais, a 
competitividade empresarial e o artellamento territorial.+ 

O hospital de Lugo 
retrásase até o vindeiro ano 

5 

Xa non se colocará a primeira pedra do novo Hospital de 
Lugo antes de que remate o 2001, segundo recoñeceu o 
conselleiro de Sanidade, Xosé Maria Hernández Cochón. 
Ao tempo que sinalaba que se van licitar as obras en bre
v~, estas non empezarian antes de Febreiro ou Marzo do 
vindeiro ano. A Xunta preve entre tres e catro anos de 
prazo para rematar o centro, que terá capacidade para 
813 camas. Referíase o conselleiro ao hospital o Venres 2 
de Novembro, na toma de posesión de Dámaso López, 
achegado a Francisco Cacharro Pardo, como delegado 
provincial do Sergas en Lugo, substituíndo a Manuel 
Diaz, que ven de ser elixido deputado.• 

Paneis solares no concello de Vilagarcia 
Vintecinco placas solares son as que se van instalar 
para dar iluminación aos andares inferiores do edifício 
do concello de Vilagarcia de Arousa. No município soli
citaron á Xunta e ao Ministério de Ciéncia e Tecnoloxia 
subvencións para a colocación destas -placas, que xe
rarán máis de tres mil kilovatios por hora ao ano. O 
monto total do proxecto supera os tres millóns de eu
ros, ou sexa, 499, 16 millóns de pesetas. A enerxia solar 
supón redución de emisións de C02 e óxide de xofre. + 

Martínez Núñez 
instalará unha formigoneira en Lalin 
Non se debe mesturar o feito de que o empresário Xosé 
Martf nez Núñez estivera implicado m.mha trama para re
matar coa vida de Xosé Cuiña, cos intereses 
empresariais do primeiro na Galiza. Alomenos asi o con
sidera o governo municipal de Lalin, encabezado polo 
popular Xosé Crespo, que non ve nengun obstáculo para 
que unha planta de Hormigones Valdeorras se instale no 
parque empresarial do concello, unha das obras promo
vidas polo conselleiro Cuiña _na sua terra. Tras unha mo
dificación sobre a solicitude de licéncia, que non se 
axustaba ao PXOM de Lalin, o 6 de Novembro a 
comisión de governo informou favorabelmente sobre a 
instalación da planta.+ 

Móbiles para as mulleres maltratadas 
da Coruña 
Son tres as mulleres, residentes no centro de acollida da 
Coruña, as que dispoñen xa de teléfonos móbiles conecta
dos á policia para que, no caso de perigo, premendo un só 
boton podan poñerse en contacto coa comisaria. A sua vez 
a policia disporá do historial de cada unha das mulleres, asi 
como dos seus horários -habituais. Esta é unha iniciativa da 
concellaria de Servizos Sociais, cuxa responsábel, Mar Bar
cón, anunciou que se pretende evitar a violéncia e disuadir 
ao agresor de que se achegue á vítima. Só terán acceso a 
este servizo "os casos claros de ame~zas e de perigo".+ 

Acampada 'contra a mercadoria do mundo' 
en Vigo 
Até o 11 de Novembro permanece instalada na Alameda de Vi
go unha acampada baixo o lema "O mundo non é unha merca
doria". Organizada pola Rede Cidadá pola Abolición da Débe
da Externa (Rcade) e por ATTAC-Galiza, a iniciativa informa 
sobre as prácticas "escurantistas e antidemocráticas" da Or
ganización Mundial do Comércio, que celebra unha reunión en 
Qatar do 9 ao 13 de Novembro. A acampada de Vigo coincide 
con outras accións en diferentes cidades de todo o mundo.• 
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OPtNIÓN 

A FUCIÑADA DO BNG, OLLADA CARA AO FUTURO 

O BNG tras estes anos de suba foi gañando 
ao electorado roáis de esquerdas e máis na
cionalista, mesmo ao rexionalista. Agora non 
debera ir polo voto do PSOE, que semella di
fícil que siga caendo. Non debera ir polo voto 
de dereitas puro (non me imaxino a un fran, 
quista, ou a un economista teórico do libre 
mercado votando ao BNG). O BNG deberá 
recoller a votantes do PP e do PSOE que se
xan "politicamente analfabetos". E creo que 
estes pouco entenderon de citas de Camus e 
de Sartre á hora de oír a explicación do resul
tado do 21. O BNG, considerado o partido 
dos mestres, deberá adecuar o seu discurso ao 
auditorio; explícome coma un mestre: deberá 
facer unha adaptación curricular, e non agar
dar que o electorado se adapte ao currículo. 

• 0 ELECTORADO DO pp. Segundo as 
enquisas sociopolíticas o electorado do PP 
nútrese fundamentalmente de xente maior 
de 50 anos e sen estudios (¿Políticamente 
analfabetos? Probablemente: velaí a nosa.) 

• . 0 VOTO DOS VELLOS. 0 voto dun ve
llo de 7 5 anos e sen estudios pesa o mesmo 
que o de calquera outro. ¿Non parece un 
pouco paradóxico enfocar a campaña na 
idade de Fraga? ¿Quizabes nos pasou como 
ao PSOE cando sacou o vídeo de Fraga 
cando increpaba a unha xomalista? (Per
cepción do PSOE: Fraga, o dictador humi
lla a unha traballadora; percepción do elec
torado: Fraga fai uso da súa autoridade). 

• 0 VOTO MOW. As enquisas din: o BNG 
ten o 50% do voto de menores de 25 anos. 
Non nos esquezamos que as enquisa8 fanse a 
partires de respostas onde mentir non é só un 
dereito, case tamén unha obriga. O sistema ca
ciquil capta este voto moi cedo coa perspecti
va dun primeiro traballo. Poño en dúbida que 
os mozos en busca de traballo voten (un grupo 
maioritario nesta franxa de idade) nun 50 % 
ao BNG, pese aoque contesten a Sondaxe. 

• MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Nas de
mocracias formais a maioría dá por feito que 
os partidos políticos poden usar ao seu gusto 
os medios de comunicación. Os resultados 
están aí: o PP úsaos no Estado español e aca
dou unha maioría absoluta, e antes xa o fixe
ra o PSOE. ¿Por que se pensa que Fraga ía ser 
castigado por isto mesmo? A resposta ás críti
cas do BNG respecto do abuso que Fraga fai 
dos medios é simple por parte do cidadán: "o 
BNG fará o mesmo cando chegue ao poder". 

É evidente que o BNG necesita medios 
afíns para transmitir sen distorsións a súa 
mensaxe. Hai pouco tivo a oportunidade 
(¿histórica?) de participar nun novo. ¿Co
metería un erro de estratexia?. 

•Os DO NON. Non se pode negar a maior, 
cando se quert; gobernar. O país en positivo, 
¿ lembramos?.. E evidente que Fraga fuco moi
to menos do que a TVG conta, pero tamén é 
evidente que algo máis do que o BNG di. E 
recoñecéndoo dáse un salto cualitativo e 
cuantitativo para chegar ao gobemo. Porque 
o electorado quere o país en positivo. 

• NACIONALISMOS. É indubidable que al
gunha xente comezou a votar BNG cando 
CiU e PNV participaron no gobemo do Es
tado español. Esto xa foi, Marica non chores. 
Pero o BNG debe explicar a moitos votantes 
de esquerdas que pintamos nós con CiU e 
PNV: explicar que só se trata de cuestións de 
estructura de estado. E deberemos seguir ex
plotando estas unións. Sen embargo a fórmu
la non pasa por roáis nacionalismo a secas. A 
causa non está para moitas manobras. O 
BNG terá que ser cauto e moi intelixente. 

• CUEsTIONS LINGÜÍSTICAS. Expreso o 
meu compromiso co galego. Eu quixera a 
Galiza monolingüe en galega, cos seus cida-

RAÚL GóMEZ PATO 

dáns dominando cantos máis idiomas me
llar. Ao cidadán medio dálle igual Galiza 
que Galicia: é dicir, a norma. Estas son cues
tións de filólogos, lingüistas e, se cadra, de 
intelectuais. Non de políticos. Os gobernos 
están para resolver outras cuestións, moito 
máis importantes para o cidadán: rúas sen 
asfaltar, listas de espera nos_hospitais ... Cen
trémonos, pois, nas nosas mensaxes. 

• R.ADICALIDADE. Xa estamos fartos de 
que se nos tache de radicais. Sen embargo, 
hai que dicir que moitos 
exabruptos non nos 

cidadanía percebe que no gobemo das alcal, 
días do BNG as causas non van como de
ben: págaas o alcalde; nas alcaldías do PSOE 
as causas van indo: recibe os seus froitos o 
alcalde. Non pretendamos que os electores 
perciban ao BNG como o bo, porque non 
crea problemas e ao PSOE como o malo 
porque os crea. Os electores polo xeral pou
co se preocupan polas causas de que algo 
vaia mal ou ben: simplemente quéixanse ou 
móstranse satisfeitos co labor de gobemo, e 
atribúen o mérito ou o demérito ao seu má-

ximo responsable. Ade
mais é labor indispensa

conveñen. Aínda estou 
a espera de que alguén 
emita unha queixa a El 
País pola súa editorial 
do luns 22 de outubro, 
na que se nos tacha va
rias veces de nacionalis
tas radicais. Este tipo de 
detalles hai que coida
los. Repito o de arriba: o 
BNG terá que ser cauto 
e moi intelixente na far -
ma de expresión da súa 
liña de pensamento, sen 

'Saibamos todos que 
a época de "Galiza 

Ceibe, Poder 
Popular" está 

democraticamente 
acabando" 

ble dos alcaldes explicar 
polo miúdo á cidadanía 
o porqué dalgunhas 
cuestións que lle afec
tan directamente (co
mo por exemplo a suba 
da auga e do imposto de 
circulación en Ferrol) 
ou cando menos com
pensalos con outras ac
cións de goberno; eu 
aínda iría máis alá: se
guindo a estratexia do 

enganos e con claridade. 
(Dóeme Beiras, para 
sempre estigmatizado 
polo do zapato, e non 
por ser uns dos políticos 
de seu máis intelixente que deu Europa nos 
últimos cincuenta anos). 

Saibamos todos que a época de "Galiza 
Ceibe, Poder Popular" está democratica
mente acabando, e non é rendible. Pense
mos nos votantes políticamente analfabe
tos. A ideoloxía firme; a forma de expresala 
adaptada para que poida ser entendida. No 
fondo desta cuestión dirímese o de sempre: 
revolución para cambiar ao pobo, ou che
guemos ao poder e despois tratarémolo de 
cambiar (Por certo, as revolucións sen con
tar co pobo, non son revolucións, son die, 
taduras. E en Galiza, a maioría de votantes 
quere seguir vendo o Luar ... ). 

• GoBERNO DAS CIDADES. Desde fóra dá 
a impresión de que os alcaldes do BNG e o 
seu equipo de gobemo pecaron de inocen
cia. En Pontevedra, Vigo e Ferrol o PSOE 
está mangoneando continuamente ao alcal
de respectivo poñendo trabas unha e outra 
vez para desempeñar o seu labor de goberno. 
En Santiago e Lugo as cousas semellan ir so
bre rodas e a penas se producen pequenas fa, 
íscas por cuestións que a cidadanía percibe 
como nimias. Non é así cando se cuestio
nan, por exemplo, nas alcaldías do BNG os 
presupostos ou os seus proxectos "estrela". A 

PSOE, partido experi
mentado no poder, atri
buiríalle na medida do 
posible ao partido coli
gado todos os males da 
alcaldía. (O PSOE aín-

da se está lamentando de participar no go
berno de Euzcadi co PNV, dándolle estabili, 
dade e operatividade -ben é verdade que a 
situación aquí é ben distinta-) . 

• LISTAS ELECTORAIS. 0 PP renovounas 
(querendo ou sen querer). O PSOE renovou 
ao seu candidato (non lle quedou m.áis reme
dio despois das penúltimas eleccións). A fo, 
ciñada do BNG, ¿deberá aparellar tamén un
ha renovación nas listas, ou mesmo no seu 
cabeza de lista?. (Permítaseme cando menos 
a pregunta). O certo é que levamos moitos 
anos coa mesma xente nos cartaces. Eu ben 
sei que son políticos de talla intelectual e éti
ca. Pero, ¿non hai recambios? En caso de ha
belos , se se quere t ransmit ir que o BNG 
cambiou desde os anos 80 (e cambiou moito: 
que cadaquén conclúa se para ben ou para 
mal) ¿non deberá ofrecer ao electorado sinais 
de cambio nos rostros que o representan? 

Reflexión e toma de decisións, sen présa, 
sen pausa, sen lamentos. Os políticos han de 
ser prácticos. Eu pídolles tamén ética. Pero 
non nos esquezamos: a maioría do electora
do esíxelle tamén estética. O BNG para o 
ben deste país terá que seguir medrando.• 

RAUL GoMEz PATO, escritor e militante do BNG. 

- Xosé Lois 
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EDIPO, MARIA E 
OUTRAS 

MASCARAS 
XEsús PISÓN 

Ana é un dos nomes da Deusa-Nai das 
orixes, que se remonta ao Neolítico e tal 
vez ao Paleolítico, e que aparece como 
tal en numerosas culturas antigas cos 
nomes de Inanna (Mesopotamia), Anat 
(Palestina), Anta (Exipto), Anahita 
(Irán), Anan (Grecia arcaica), Anna 
(Irlanda), Annaig (Bretaña), etc ... 

A Deusa das orixes compartía a natureza 
solar (nas linguas célticas o sol era de 
xénero feminino) coa natureza te lúrica 
(ela era a T erra-Nai) e coa natureza 
acuática (deusa da fecundidade), e adoi
taba presen tarse como un ha divindade 
de tres caras, como unha deusa triple. 

N o imaxinario europeo a deusa primiti
va sobrevive oculta no trío de ninfas 
Ana, Xoana e Bibiana das lendas ga
legas, e na icon ografía cristiá baixo a 
máscara de María, que é síntese e supe
ración da Santa Ana triple (Santa Ana, 
a Virxe e o Neno). 

As orixes de Santa Ana identifícana con 
Eva por medio da mazá (froita sagrada 
para os celtas) . Segundo a lenda, Santa 
Ana non nace u de muller, senón do pai 
que, estando a comer unha mazá, llmpou 
a navalla nunha perna, e alí naceulle 
un vulto que foi medrando atá que, aos 
nove meses, se converteu na nena Ana. 
Na iconografía da Santa Ana triple a Vir
xe aparece ás veces cunha mazá na man. 
O feito de que, maiormente, apareza cun 
libro aclara de vez a cuestión, pois o li
b ro é unha superposición da mazá, a 
froita da sabiduría, segundo o Xénese. 

María, a única figura activa da trfada fa
miliar, vén sen do a máscara da Deusa 
Eterna, o triunfo da maternidade sobre a 
vellez (Santa Ana) e sobre a inmadurez 
(o Nena), o triunfo sobre Eva (que su
plantou a Lilith, a deusa-nai semítica), 
e o triunfo, en fin, sobre o propio Deus, 
que non é máis que a masculinizaci6n 
da Deusa, levada a cabo pola tradición 
mosaica para uso dunha sociedade pa, 
triarcal que debía reprimir a sexualidade 
feminina (o carácter de iniciadora sexual 
de Eva e da deusa primitiva) para se 
afianzar como grupo dominante. 

Este carácter de iniciadora sexual é 
atributo das deusas-nai, pois iniciar se, 
xualmente significa Garantir a Vida. 
A gora ben, se a deusa é Nai do mundo, 
todo o que existe é seu fillo . O home 
tamén é fillo da deusa, e ela in(ciao se, 
xualmente, copula con el para que poboe 
a Terra . lsto lévanos d irectamente ao 
mito de Edipo , que encaixa n o mito 
cristián nos seus elemen tos esenciais: 
en primeiro lugar mediante a actitude 
da Virxe ensinándolle a ler ao fillo no 
libro-mazá, quer dicir, iniciándoo no 
sexo; e en segundo lugar se pergunta
mos pola figura do pai: O pai de Xesús 
non existe, é un anxo; o pai de Edipo 
tampouco, está morto . Así, a ausen
cia/marte do Pai e a cópula do Filio coa 
Nai son a Garantía da Vida, o Pecado 
das Orixes (Adán é fillo e amante de 
Eva) e o Crime Supremo (mor te de 
Laio por Edipo, morte de Deus, Pai, po
lo Home, Xesús) . 

Crime, Pecado e Vida son, xa que lago, 
as tres caras da Deusa Orixinaria que, 
pese ás máscaras que a Historia lle impu
xo, pese á manipulación e á alienación, 
continúa a garantir para nós a escura, 
contradictoria e irreductíbel máscara 
gue é a ~tureza humana.+ 
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Sineiro asegwa que o PP retiYo o plano desde Abril á espera de celebrar as eleicións galegas. 

Sindicatos e oposición reclaman que se abran negociacións 

A reforma do sector liquidará 
as explotacións de menos de dez vacas 
-0- P. BERGANTIÑOS 

Mentres o nistério de Agñcultura e a Xunta talan de beneficios, 
os sindicatos e partidos da oposición alertan sobre a desfeita na 
que pode concluir, para as explotacións gandeiras, a refonna do 
sector do vacun que anunciou o Ministério de Agricultura. Nun do
cumento aprobado no mes de Setembro a Mesa da Carne xa califi
caba como negativo o Programa de Reordenación proposto polo 
Govemo central. Daquela, esta platafonna interprofisional solici
tou, sen éxito, unha entrevista co Conselleiro de Agricultura, Gan
deiria e Politica Agro-alimentária para transmitirtle a sua postura. 

Manuel Dacal do SLG sinala que 
a crítícc;t aos planos de reordena
ción do sector deseñados polo 
PP, non é exclusiva dos sindica
tos agrarios. Asi se pon de mani
festo nun documento conxunto 
aprobado en Setembro pola Me
sa da Carne, que está constituida 
polos representantes do sector. 
Ali recóllese que as accións en
camiñadas a ordenar o sector da 
carne de vacun desde os anos 
sesenta obviaron as especificida
des do sistema galego e somete
ron a produción a unha situación 
de desavantaxe a respeito dou
tras zonas. Explicaba tamén o 
documento que o Programa de 

Reordenación formulado polo Mi
nistério de Agricultura -e que 
agora se plasma nos dous borra
dores de Real Decreto- non ia 
traer máis que consecuéncias ne
gativas para o sector. 

O documento advirte da necesida
de de considerar as especificida
des galegas para limar as diferén
cias e potenciar realmente as pro
ducións que garantan o respeito 
ao meio ambiente, a sanidade e a 
seguridade alimentária. Entre ou
tras medidas, rexeitase a rexionali
zación das axudas, e pula pala 
aplicación de medidas positivas 
para as explotacións baseadas na 

terra. A Mesa da Carne mantén 
que é necesário tamén recoñecer 
a figura do pequeno produtor, isen
to de pagar as penalizacións nas 
primas, tal e como permite a lexis
lación comunitária, algo que a no
va lexislación non prevé. 

De "sangría" califica o responsá
bel de gandeiria de Unións Agrá
rias, Félix Porto, "unha reordena
ción que non vai dotada orza
mentariamente. O que non se 
poden facer son borradores de 
Reais Decretos descoñecendo a 
realidade. O Ministério debería 
de buscar un equilíbrio". Por iso 
propón que os gandeiros da 
Cornixa Cantábrica "abandeiren 
a defensa do seu modelo produ
tivo, frente as explotacións inten
sivas do sul, verdadeiras benefi
ciadas con esta normativa". 

Do contrário, engade Félix Porto, 
moitas explotacións terán que pe
char, sen que exista unha alterna
tiva social e económica para os 
seus proprietários. "Vinte mil famí
lias poden quedar na rua'', advirte. 

A.N.T. 

O representante de UUAA retíre
se tamén a rexionalización de pri
mas como unha "medida negati
va" que en lugar de "promover a 
coesión agravará as diferéncias. 
Por iso non podemos permane
cer impasíbeis, nen deixar que 
nos tomen o pelo". Explica que os 
produtores galegas van ter que 
agardar até o 2003 para que mu
de a filosofia das axudas, é dicer, 
para poder acceder as primas con 
critérios que se adapten ao seu 
modelo de produción, é dicer, en 
base aos kilos e non a idade. "Pe
ro para daquela a rexionalización 
estará feíta e non será posíbel ac
ceder a máis axudas'', sinala. 

O representante de USAG, Lean
dro Quintas tamén tala de "mar><i
nación para Galiza" e insiste nas 
cifras. Segundo el de aprobarse a 
normativa, van desaparecer as 
explotacións con menos de dez 
vacas porque ao non cobrar as 
µ,rimas non van ser competitivas. 
E dicer 186.000 vacas (50.000 de 
carne e 136.000 de carne) 
150.000 becerros e 300.000 to-
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neladas de leite menos. "lso sig
nifica que os produtores deixan 
de ingresar cada ano 40.000 mi
llóns ao ano. Esa falta de liquidez 
é un embate económico difícil de 
resistir'', mantén Quintas. 

A oposición 

"É unha nova reconversión que se 
vai traducir nunha desfeita porque 
está pensada para-reducir as ex
plotacións e a produción e dar sai
da aos excedentes actuais", co
menta o deputado do BNG, Emílio 
López. "Lonxe de pretender de
senvolver a agi:icultura extensiva, 
fan todo o contrário. Castígana con 
menos primas, reducindo as axu
das. Mentres, o Governo galega 
está missing, ausente'', engade. 

O representante do BNG coinci
de cos representantes sindicais 
ao sinalar que o "castigo" par·a 
Galiza é dobre, porque o tipo de 
asentamento povoacional que 
existe no país, sae per><udicado 
polas distáncias exixidas para a 
instalación das explotacións. "As 
medidas hixiénico-sanitárias que 
deseñaron tamén son inviábeis 
porque aumentan os custes de 
produción sen que existan con
trapartidas". Emilio López afirma 
que, por exemplo, en Sárria, van 
desaparecer as poucas fábricas 
produtoras de porcino que se 
manteñen na actualidade. "Fraga 
sempre ten un mal trago para os 
labregos despois das eleicións 
-engade. Agora esta reconver
sión, hai catro anos a supertaxa". 

O deputado do PSOE, Francisco 
Sineiro, tamén explica que o re
parto de axudas non se axusta 
ás características das explota
cións galegas e que polo tanto os 
pequenos e medianos produtores 
van ter que enfrentar a crise 
"nunhas condicións de desampa
ro ainda maiores, sen axudas pa
ra compensar a perda de renda". 
Sineiro láiase do método que es
tá a utilizar o Executivo e advirte 
que invade competéncias dos 
concellos e as comunidades au
tónomas. "Non se pode aprobar 
un plano que afecta a un sector 
tan importante do país, tanto des
de o ponto de vista económico, 
como social e de ordenación do 
território, sen telo debatido cos 
sindicatos e no Parlamento". 

Sineiro lembra que, mália o se
cretismo co que se tratou esta 
cuestión, os primeiros documen
tos para superar a crise das va
cas tolas empezaron a coñecerse 
no mes de Abril e que, desde en
tón, a única preocupación do 
Conselleria foi a de adiar o prazo 
de apresentación da nova lexisla
ción até despois das eleicións. + 
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O Concello elaborará o recibo do lixo en función 
da cantidade de resíduos producida por domicílios e negócios 

En Compostela 'quen contamina paga' 
-0- P. BERGANTlfilOS 

"Quen contamina paga". Este 
é o príncio que substenta a no
va ordenanza que vai regular o 
cobro do recibo do lixo en 
Compostela. A política fiscal 
deseñada polo BNG é pioneira 
no Estado e suporá que tanto 
vivendas como negócios, pa
guen en función do lixo que 
xeran. A maioria dos recibos 
de domicílios e negócios bai
xarán mentres que as grandes 
superfícies e negócios, gran
des beneficiadas pola normati
va vixente, terán que asumir a 
partir do ano que ven o custe 
da recollida, transporte e tra
tamento dos seus resíduos. 

"Desde o BNG observabamos 
que a ordenanza anterior non era 
nen equitativa nen xusta", explica 
Néstor Rego,, concelleiro de Meio 
Ambiente. Para as vivendas esta
belecia unha cantidade fixa e pa-

~
a os negócios contemplaba un
a série de tramos que tampouco 
ermitian modular a taxa en fun

ción da produción de lixo. "Oeste 
xeitq un cidadán pagaba dez ve
ces máis por kilo de lixo que o 
Hospital'', comenta Rego. Para a 
representante de Adega no Con
sello Municipal de Meio Ambien
te, Elvira CienfUegos, o novo mo
delo ten a ventaxa de que esta
belece esa relación entre custe 
do servizo e produción de lixo e 
grava aos que máis contaminan. 

. Apartir de agora recibo domiciliá
rio vai ter unha cuota fixa e outra 
variábel en función do consumo 
de auga na vivenda. Este é o in
dice que vai utilizar o concello 
para medir o grau de ocupación 
dunha vivencia, en base a que 
existe unha relación razonábel 
entre o consumo de auga e a 
produción do lixo. Segundo os 
calculas do concello, coa aplica
ción desta fórmula, o 60% das 
famílias van pagar menos, ao 
10% non lles vai subir o recibo e 
só un 28% poden experimentar 
un pequeno incremento. Neste 
sentido contempla a necesidade 
de resolver á problema das fa
mílias numerosas, de igual xeito 
que van bonificar a aquelas que 
cuxos ingresos non superen o 
salário mínimo interprofisional. 

Os negócios tamén terán unha 
cuota fixa e outra variábel en 

A iniciativa compostelá abriga a pogar máis ao que máis ensuxa. A. PANARO 

función dos metros cuadrados do 
local e o tipo de actividade que 
realicen, porque tal e como expli
ca Néstor Rego, non todas xeran 
a mesma.cantidade de resíduos. 

. "É unha normativa progresista 
que vai implicar que os negócios 
con maior actividade e polo tanto 
maior marxe de benefícios pa
·guen máis. Até o de agora eran 
os cidadáns os que suportaban 
boa parte do custe da xestión do 
lixo qu_e producian os grandes 
negócios e superfícies". Estes lo
cais estarán abrigados a ter unha 
compactadora de lixo para calcu
lar os kilos de resíduos que pro
ducen. "Tamén resolve -engade 
Xoa9uin Fernández Leiceaga, 
responsábel da concellaria de 
Facenda- o problema dos locais 
nos que se desenvolvian duas 
actividades" 

Ainda que o Concello incremen
tou en 80 millóns os orzamentos 
para a ampliación dos servizos a 
maioria dos negócios, van pagar 
menos. Pola contra Alcampo e 

Hipercor pagarán ao mes 
242. 708 pesetas e 388.333 res
peitivamente, en lugar de 55.000 
e o Aeroporto 262.125 pesetas 
e non 50.000. Pola contra un su
permercado de 500 ou de 1 00 
metros cuadrados, pagará case 
que a metade e unha oficina de 
500 metros cuadrados pagará 
menos de sete mil pesetas can
do até o de agora o seu recibo 
superaba as trinta mil. 

Os nacionalistas non atoparon 
nengun modelo semellante no 
Estado. Foi en ltália onde conse
guiron unha fórmula que relacio
na a actividade coa produción de 
lixo. "O Concello non vai rexistrar 
menos ingresos porque se distri
búe de forma obxectiva a carga 
tributiva", engade o concelleiro 
de Facenda que explica tamén 
que o Governo municipal preten
de incentivar a colaboración cos 
programas municipais de recolli
da e reciclaxe. A recaudación 
global vai estar ao redor do que 
corresponde coa suba do IPC.• 

Da arte dos vellos prospectos cinematográficos 
AXENDA 
A NOSA TERRA 2002 

e Impresa a 5 tintas en seis 

idiomas. 

e Cosida a fio, con 

marcador, acabamento da ca

pa en coiro rexenerado. 
e Papel verxurado 90 g/m2 

crema. 

e 22 x26,5 cm. de tamañ o. 

Faga xa a sua reserva 
telf. 986 433 830 
fax 986 223 101 
subs.anosaterra@terra.es 

Estar á altura 
A concelleira socialista de V i
go Dores Villarino acusou aos 
seus compañeiros de grupo, 
Delfin Fernández, U xio Gonzá
lez e Belén Sío, de 
conspiración contra o partido 
ao que pertencen, segundo un
ha información que publica o 
xom al ATIANTICO. "Villarino 
dixo que os críticos non saben 
estar á altura das circunstáncias 
de govemo, non xa dunha cidade 
coma Vigo senón dunha ínfima 
vila de 200 habitantes". O diário 
sinala que a concelleira gardara 
até o de agora silenzo "pero 
non aforrou calificativos (para 
os críticos) e asegurou que o 
mellor é que marchen para casa. 
Nun ton de rara dureza invitou 
aos tres compañeiros a traballar 
máis e conspirar menos . A nú
mero dous de Carlos González 
Príncipe ( voceiro socialista en 
Vigo) e estreita colaboradora 
de T ouriño, rompeu o silenzo 
para pedir a cabeza dos ediles 
que desafiaran a disciplina do 
grupo". Villarino negou que se 
aumente a débeda do Concello 
para contentar aos chamados 
críticos. Todos os ediles incluidos 
os do BNQ queren máis 
recursos . E lóxico. Outra causa é 
non ter dous dedos de frente". O 
xomal informa na mesma páxi
na que o concelleiro de Facen
da está a espera da resposta do 
PSO E sobre o capítulo de per
soal e a oferta de emprego pú
blico. "Deste capítulo é de on
de pedian diñeiro os concellei
ros socialistas que cuestionan a 
Carlos Príncipe".+ 

Horizontes 
para o BNG 

Xosé Luís Gómez comenta en 
XORNAL COM os resultados 
do Bloque Nacionalista Galega 
e fai unha proposta: "Se o 
BNG aspira a se converter 
nunha opción de govemo na 
G ahza terá que se cen trar para 

8 DE NOVEMBRO DE 2001 

ocupar un espacio semellante 
ao que dominan CiU en Cata
lunya e o PNB en Euskadi. 
Noutras palavras, que haberá 
que encamiñarse cara un 
nacionalismo de lei, máis gale
guista que independen tista, 
con capacidade de diálogo co 
PSOE eco PPdeG. U n 
nacion alismo sen demasiada 
carga esquerdista, independen
te do sindicalismo, quer dicer 
da CIG, e aberto á sociedade. 
Un nacionalismo inter-clasista, 
con postulados social-demócra
tas, alternativos aos princípios 
liberais do PPdeG e, ao tempo, 
converxen tes cos princípios so
cialistas, imprescindíbeis com
pañeiros·de viaxe para atinxir o 
poder a prazo médio". Gómez 
recomenda ainda que se reno
ven os líderes: "noves primei
ros espadas que sexan quen de 
sustituir sen marxinar á abne
gada xeración do 68''. Canto á 
fasquia dos novos dirixentes, o 
xomalista recomenda "caras 
novas, perfis máis executiv e 
profisionais, tons agradábeis e 
acaso xente con garabata" • 

A emigración 
condiciona 
o voto 
Ilm EcoNOMIST lembra que 
a Galiza segue a ser un país emi
grante: ccA xente moza busca fa
ra a sua oportunidade. Cos seus 
dous millóns oitocentos mil ha
bitantes, o país a.inda é dos máis 
pobres de España, por moito 
que mellorase algo. Como con
secuéncia da emigración, a es
magadora proporción de vellos 
no censo favorece a Fraga nas 
eleicións. Pésia declararse Fraga 
defensor dos sinais de identida
de, dos seus súnbolos e da sua 
lfngua, curmá do portugués, a 
mocidade que queda no país vo
ta polo Bloque Nacionalista 
Galego. Os críticos din que Fra
ga xa non ten folg e faria me
llar se se retirase; acusan a sua 
administración de caciquismo e 
din que exerce un control feroz 
d media, o que non ll rra 
da memória tem en que 
fora encargado da censura. Ta
mén din que a pelexa pela u 
sucesión vai dar má. dun c-
táculo". O artigo d semanári 
británico titúlase Carl.omagno 
Manuel Fraga e representa ao 
presidente en funcións da Xun
ta coma un pelengrin abafado 
que ten deixado atrás unhas 
botas militares de media cana e 
leva no peito un prendedor co 
lema Ou chego a Santiago 
ou revent:o. • 

THE EcoNOMIST 
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Fiz A. Fernández 

'Castelao mostrou 
o camiño do patriotismo galego' 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

NON LEMBRA O DIA EXACTO NO QUE COÑECEU A CASTELAO, MAIS AFIRMA QUE FOI A AMIZADE CON EL O QUE NUTRIU O SEU GALEGUISMO E O LEVOU A FORMAR PARTE 

DO CONSELLO DE GALIZA, FUNDADO EN MONTEVIDEO EN 1944 CO OBXECTO DE PULAR POLA IMPLANTACIÓN DUNHA REPÚBLICA FEDERAL.FIZA. FERNÁNDEZ (CERVANTES, 

1916), CATEDRÁTICO DE HISTÓRIA DA MEDICINA NA UNIVERSIDADE NACIONAL DE BUENOS AIRES, EMIGROU CON 5 ANOS Á ARXENTINA E DESPOIS DE PERCORRER CINCUEN

TA PAÍSES COMO INVESTIGADOR, VISITOU COMPOSTELA PARA APRESENTAR O SEU LIBRO LAS MIL MANERAS DE CURAR(EDICIONS CALIFRAF) TESTEMUÑO DO SEU PERIPLO. 

lnvestigou todo o que xulgou 
podia ser de utilidade, as medi
cinas nas que, segundo el 
mesmo di, puido "meter o fuci
ño". Oeste traballo viaxeiro, no 
tempo e no espácio, dan canta 
os trece libros que ten publica
dos sobre antropol,oxia, medici
na tradicional na India ou nos 
pavos indíxenas de América e 
acupuntura china, entre outros 
temas. Pero ademais da singu
lar faceta investigadora, que o 
levou a participar en numero
sos congresos internacionais e 
a obter diferentes condecora
cións, Fiz A. Fernández declá
rase "filio espiritual de Caste
lao" e foi membro do Consello 
de Galiza, presidente da lr
mandade Galega, da Comisión 
de Cultura do Centro Lucense 
e da Comisión lntersocietária 
Galega. 

"Non lembro cando coñecin a 
Castelao, pero, como os dous 
eramos médicos, fixémonos 
amigos. Incluso o atendin nal
gunha ocasión", comenta. "El 
vencellounos a todos. Era guiei
ro de toda a cultura e política 
galega e meteu na xente o sen
tido do patriotismo". Fiz A. Fer
nández aponta con estima que 

foi unha das persoas que contri
buiu a editar, no Nadal de 1949, 
o froito de duas décadas de tra
bal lo, As cruces de pedra na 
Galiza, unha homenaxe ao au
tor do Sempre en Galiza, ás 
portas da marte. 

Chegou a ser membro do Con
sello de Galiza e representante 
no Galeuzca, segundo afirma, 
"polo vencellamento con Cas
telao. Fun ao cume do gale
guismo, porque o que anda 
máis cerca do sol ten máis luz. 
Ali estiven todo o tempo que foi 
necesário, até que morreu. 
Despois a política tomou outro 
curso e o Consello desapare
ceu". Ate daquela "en todas as 
circunstáncias que podíamos 
xuntarnos -engade- el sem
pre me entusiasmaba para que 
non deixara de loitar por Gali
za. Pala sua vontade e insinua
ción, conseguiu, por exemplo, 
que dera unha conferéncia im
portante no Centro Galega en 
memória de Pardo de Cela, á 
que el'asistiu". 

Emigrado non, transportado 

"O emigrante é o que busca un 
porvir que non ten na sua terra 

e o exiliado é o que fuxe do te
rror cando está na sua terra. 
Pero eu non son nen emigrado, 
nen exiliado. Eu fun transporta
do". Fiz Fernández bromea so
bre a sua nenez e de seguido 
explica que con cinco anos 
cruzou o Atlántico para, da 
man dun familiar, atoparse con 
seu pai. A Buenos Aires che
gou acompañado tamén da "vi
ruela". "Déronme un ha pomada 
que ma meteu toda para dentro 
e quedei anémico, raquítico e 
pequeno. O médico que me 
atendeu díxolle a meu pai: este 
rapaz ven dun clima sano, de 
montaña e aire puro, non pode 
viver no centro da capital". Por 
isa marcharon á Pampa, e me
drou arrodeado dunha paisaxe 
que pouco se asemellaba á pa
rróqu ia de Cervantes na que 
nasceu. 

Ali aprendeu a talar castelán. 
"O galega que falo é o galega 
que tiña de nena, que me que
dou e non esquecin'', comenta. 
"Meu pai era galeguista, tiña 
unha biblioteca enorme e foi o 
que me meteu na cabeza a Ro
salia, Curros Enríquez ... Como 
lle deu por tocar a gaita, na na
sa casa xuntábanse moitos pai-

A. PANARO 

sanos e habia sempre un am
biente moi galega". 

. v 
Anos despois, Fiz Fernández 
facíase subscritor e accionista 
da editorial Galaxia. "Cada cér
to tempo chegábanme libros e 
xuntei unha importante bibliote
ca. Lia a Rosalia, Cabanillas, 
Lamas Carvajal, Fernández 
Del Riego, Carvallo Calero,, 
Blanco Amor, Otero Pedraio ... 
Cando Pedraio estivo na Ar
xentina -lembra- asombrounos 
a todos porque talaba como un 
muiño de vento, sen parar". 

Este "galeguista convencido" 
busca na sua orixe galega o 
xérmolo do seu interese pala 
medicina e o rumo que tomaron 
as suas investigacións. "O meu · 
avó tamén era médico. Chamá
base Xosé Ramón Fernández 
Balboa. A min decíanme que 
entre os meus antepasados es
taba Balboa, o descubridor do 
Pacífico. Será por isa que o pri
meiro que fixen foi dar a volta o 
mundo e descubrir, tamén eu, o 
Pacífico". 

O seu último libro recolle o tra
ballo dun home "que coñeceu 
cincuenta paises e investigou 
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todas as experiéncias ortodo
xas e heterodoxas da medici
na, cunha formación intelectual 
libre, democrática, sen atadu
ras. Non me deixei levar por 
nengunha doutrina como dog
ma e estudei todas aquelas 
maneiras de curar que podian 
complementar os meus coñeci
mentos. Adentrábame na selva 
e aprendía, por exemplo, dos 
indíxenas, das culturas primiti
vas de América ou con profe
sores chinos e xaponeses 
·comprobaba a eficácia da acu
puntura para lago aplicala a 
casos particulares". 

Canta, por exemplo, que nunha 
das suas catro viaxes ao Ma
chu Pichu, tivo como guia ao 
Presidente da Académia Pe
ruana de língué;i quéchua, "un 
indíxena ao que convidei a ce
ar conmigo no hotel. En agra
decimento levoume a visitar as 
ocultas vivencias de trogloditas 
só coñecidas por alguns locais. 
As alturas andinas non tarda
ron en producirme molestos 
síntomas de mal de altura. 
Pois ben o meu novo amigo li
mitouse a coller unha herba, 
frotala nas suas mans e facer
ma ulir. Sentinme novo instan
táneamente. É a nasa Nai Te
rra, a Pachamama, a que nós 
dá todo, dicia e cada vez que 
bebia algo, tiraba uo pouco so
bre a terra en agradecimento 
por tela criado". 

Patriotas 

"Lembrome de Antón Alonso 
Ríos que tora deputado galega 
nas listas da Frente Popular en 
1936, que chegou a unha si
tuación económica desespe
rante e suicidouse. Un home, 
hoxe pouco recordado porque 
era moi intrasixente con aque
les cuxa moral non era exem
plar". Pero o siñor Afranio [al
cume baixo o que se agachou 
Alons Rios para escapar da re
presión den 1936] non é o úni
co que se lle ven á cabeza. Do 
peto saca un papel no que 
apuntou unha extensa ringleira 
de "patriotas" que coñeceu. 

Entre eles os tamén deputado 
Elpídio Villaverde e Suárez Pi
callo ou Manuel Puente "un dos 
membros da colectividade gale
ga máis ricos, que sempre deu 
todo o que.puido para que Cas
telao e o seu ideais estiveran 
ben afincados na Arxentina e 
na Terra. Como tamén foi o ca
so de Antonio Alonso Pérez, 
que era xoieiro", sinala. Retíre
se a outros como Avelino Diaz 
"un poeta valente e esquecido, 
que ninguén lembra. Dos pri
meiros que coñecin e que mo
rreu cando ainda eu era novo. 
Manuel Diaz, un dos fundado
res do centro lucense, Abraira, 
o rexo loitador, Cupeiro, poeta 
tamén, ou Edreira. Valeriana 
Saco e Vázquez Iglesias, ce
cais o home máis rico da colec
tividade galega naque! tempo. 
Chegou a ser presidente do 
Banco Español de La Plata. Fi
xo moitas donacións, porque 
adquiriu o sentimento galeguis
ta através da actividade de 
Castelao. Ou Tacholas, que era 
o home de teatro galega. Can
do se facia algunha obra gale
ga, o imprescindíbel era el...". 
Era o tempo no que un "cadro 
espectacular" de Alexandre Bó
veda pintado por Castelao pre
sidia moitos actos. "Fun político 
-senténcia- con xente de en
vergadura, con xente que, de 
non morrer, tivera chegado á 
Presidéncia de Galiza. E eu es
taba a beira deles".• 
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O traballo temporal, unha das bases do descenso de desemprego, é agora a pñmeira vitima. M. SENDÓN 

Galiza é unha das catro autonomias con maior incremento do desemprego 

O paro crece en Outubro ao 
seu nivel máis alto co governo Aznar 
-0- G.L. 

A economia segue a sua tendéncia ao debalo tal e como 
apuntaran os índices de hai doce meses e o paro aumen
tou na Galiza con 6.251 traballadores máis na lista, o que 
fai un total de 129.431 nas listas de desemprego. O país 
deu unha das catro piores cifras de todo o Estado, no que 
o número de desempregados reborda o millón e médio. 

tación de emprego, que poderia 
paliar esta tendéncia, pode reali
zarse en tecidos económicos 
moito máis desenvolvidos e com
plexos pero non nunha economia 
atrasada como a de Galiza. 

A taxa de paro de Galiza si
tuouse no 14,6%, tal e como 
rectificou a CIG a ~-speito dos 
dados facilitados no derradeiro 
inquérito de povoa ión, confir
ma a baixa a desamortización 
agrícola e industrial . que pade
ce o país. Doutra parte, os da- Paro na campaña eleitoral 
dos afectan ás duas políticas 
de compensación ªAlicadas po- Chama atención que repunte tan 
lo Governo Fraga p~ra contra- fortemente o paro sobre o perio-
rrestar a liquidacióri das fábri- do que corresponde a unha in-
cas: o turismo e o emprego ~nsa campaña eleitoral, con alta 
temporal, principalmente no _ contratación direita e indireita de 
seitor de servizos. Todos os es- obra pública. Parte de esta eufó-
forzos realizados dende hai vin- ria de prata doce debe conside-
te anos para desestacionalizar rarse a promesa de Fraga de dar 
o turismo, a penas dan resulta- un ano de emprego a todos os 
do como recoñecia recente- mozos e mozos que non cataran 
mente a Consellaria de Cultura ainda o seu primeiro emprego. O 
ao asumir un aumento alarman- Governo en funcións non adian-
te de casas de turismo rural en tou ainda sobre que liñas desco-
venda ou liquidación. A estatís- rrerá esta revolución do emprego. 
tica da Xunta sobre o número 
de turistas que visitan Galiza 
cada ano segue sen corres
ponder coa que facilita o Go
verno central. Con todo, nen
gun dos dous centros de segui
mento estatístico deixa de con
signar o importante retorno es
tacional de emigrantes. 

En tempo de crise, os contratos 
temporais son os primeiros que 
se liquidan pero a prometida ro-

Algunhas voces da banca pre
firen explicar o paso longo da re
cesión en Outubro como conse
cuéncia do atentado suicida con
tra o World Trade Center de No
va York. Pola contra, un comen
tário da revista The Economist 
sobre as eleicións autonómicas, 
salienta a boa saúde de lnditex 
ao lado do camiño da emigra
ción que mozos e mozas están 
abrigados a escollar se queren 

ter futuro. Á publicación conser
vadora chámalle a atención que 
no 2001 continue a realidade mi
gratória da Galiza por riba da re
tórica trunfalista dos conserva
dores durante unha campaña 
eleitoral multimillonária. 

O recoñecemento polo Banco 
de España de que a economia 
baixa as suas espectativas de 
vez, contrasta co optimismo dos 
ministros Rato e Montero para 
prever en breve o remonte da 
crise. No seu informe de Outu
bro, o banco indica que o come
zo e a intensidade da recupera
ción económica van depender 
da duración da guerra contra Af
ganistán asi como das decisións 
que tomen os empresários para 
superar a recesión. 

Para a banca, a capacidade da 
Zona Euro para coller o relevo 
da economia dos Estados Uni
dos é moito menor do que se 
esperaba. Tamén se observa 
unha forte desaceleración do 
consumo e do investimento. 

Estes dados de paro correspon
dentes a Outubro son os piares 
dende que o PP ocupa o gover
no central. Para localizar un in
dicativo máis baixo de paro hai 
que regresar a 1993 en plena 
recesión económica. Ese ano o 
paro aumentara en 95.982 per
soas. Segundo este informe, na 
Galiza hai 129.431 parados, un
ha cifra que os sindicatos adoi
tan corrixir a alza como conse
cuéncia da estrutura do traballo 
no seitor primário.+ 

Xogo suxo 
MANuELCAO 

De todo o que se leva dita da Lei Orgánica de Universida
des (LOU) non é fácil atapar opinións favorábeis salvo as 
do partido que goza de maioria absoluta e os meios de co
municación que controla. Parece claro que esta lei trata de 
someterá Universidade como poder autónomo violando 
sen máis o artigo 2 7 .1 O da Constitución recuperando a ve
lla tradición franquista que trataba de someter a toda a so
ciedade civil e que, como naqueles tempos, se ve con difi
culdades dado que a colectividade universitária non atura 
de bon grao inxeréncias políticas. O "patriotismo constitu
cional", que xa agrama polo horizonte, non é roáis que a 
vella Formación do Espírito Nacional que tratará de enca
drar aos xóvenes españois nas institucións únicas que xa se 
. albiscan reconstruíndo o edificio autoritário e centralista 
que foi e será o único lexítimo e viábel para a direita espa
ñola. De todo o que está detrás desta leí -que son moitas 
cousas- só nos centraremos en duas que ao mellar pasan 
roáis desapercebidas e que teñen relación coa políticas de
señadas e aplicadas nas sociedades democráticas. 

A primeira fai referéncia ao xogo suxo desta clase política 
que non respeita os acordos e as próprias medidas promo
vidas senón que adopta unha forma de actuar oportunista 
que aumenta a desconfianza nas institucións, mina a sua 
credibilidade e obriga á sociedade a mostrarse alerta <lian
te dos impulsos e arroutadas que se lle poidan correr a 
calquer governo cqn maioria absoluta e mínima experién
cia democrática. E o caso que ao início do curso 1999-
2000, o ministro Rajoy, daquela en Educación para apagar 
os lumes antes avivados, asinou un acordo polo que iria 
facilitando a estabilidade do colectivo de profesores se
gundo certos praws e critérios, todo iso nun marco de diá
logo e cooperación que foi altamente valorado. Agora sa
bemos que todo era puro oportunismo pre-eleitoral para 
garantir a tranquilidade no curso académico nun ano de 
eleicións. Unha vez acadada a maioria absoluta con men
saxes tranquilizadoras e non agresivas ponse en marcha, 
agora si, a maquinária de proxectos reais que o PP desexa
ba levar adiante e que non son máis que a volta ás orbces 
preconstitucionais, á segunda transición cara o período 
predemocrático. Diante deste métcxlo de actuación carac
terizado polo oportunismo, a inestabilidade institucional e 
nula reputación da clase política e asentado no control 
dos meios de comunicación e na febleza da sociedade civil 
haberia que optar, no curto prazo, pola estratéxia de 
Axelrod do tit far tat, e, no médio prazo, por promover ao 
govemo da sociedade española a equipas e interlocutores 
nos que se poida confiar e dos que non haxa que protexer
se e temer da sua voracidade e falsidade. Seria bon que 
eses governos non rivesen maiorias absolutas para forzalos 
a negociar e aprender na prática en qué consisten os rudi
mentos da democrácia representativa. 

'A LOU trata de someter a 
Universidade como poder 

autónomo violando sen máis o 
artigo 2 7 .1 O da Constitución 
recuperando a vella tradición 

franquista que tentaba de someter 
toda a sociedade civil" 

A segunda fai referencia á posta en prática das políticas 
públicas nas sociedades democráticas. Se o obxectivo 
dunha política ou medida fora roellorar a prestación dun 
ben ou servizo en cantidade e calidade -<:ase sempre son 
estos os obxectivos propostos nos programas eleitorais- é 
difícil acadalo escomando contra os colectivos que van, 
en última instáncia, a ser colaboradores necesários na im
plementación das medidas deseñadas. Non parece que -es
ta lei que prexudica a todos os colectivos, desestabiliza a 
Universidade por vários anos e contribue á sua paraliza
ción e desorganización serva realmente aos obxectivos 
proclamados. Iso si, as causas cámbian se o obxectivo é 
provocar a desorde na Universidade pública para que a 
xente opte pola privada, controlar a Universidade desa
fecta para insertala nas estruturas do partido únic.o, priva
la de autonomía desactivando a sua "criatividade, inde
pendéncia e marxe de liberdade. + 
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Un estudo situa o salário mínimo interprofisional como o máis baixo da UE · 

Sesenta céntimos máis que na República Checa 
Un traballador que cobra o 
Salário Mfnimo lnterprofisio
nal español gaña á hora só 
sesenta céntimos máls de eu
ro que lle serian retribuidos 
se vivirá en Polonia ou na Re
p ú b 11 ca Checa. Respeito á 
media da Unión Europea, o 
salarlo mfnimo supón 641 pe
setas (3, 85 euros) menos á 
hora xa que no Estado págan
se 299 pesetas e a media eu
ropea ronda as 940 pesetas. 

Son datos que manexa a con
sultora privada de recursos hu
manos William M. Mercar, que 
non dubida en situar o salario 
mínimo interprofisional español 
como o máis baixo da UE. O 
governo fixouno en 72.120 pe
setas mensuais para os traba
lladores de 18 e máis anos; no 
caso do emprego doméstico es
tá fixado en 560 pesetas á hora. 

Nas duas últimas décadas o 
salário mínimo teria perdido o 
6,2% do seu valor, segundo os 
estudos das centrais sindicais. 
Uns cincocentos mil traballado
res son perceptores do SMI. 
Nos últimos dez anos teria me
drado doce pontos porcentuais 
por baixo do salário dos convé
n ios. Pqr exemplo, tanto este 
ano como o pasado o aumento 
do SM 1 foi dun 2%. A suba de 
1999 quedouse nun 1,8%. Es
tas porcentaxes, lonxe do 3% 
do aumento do custe da vida, 
deixan aos perceptores do SMI 
na parte máis baixa da pirámi
de social. 

A Carta Social de Europa, rati
ficada polo Estado Español, re
comenda que o SMI acade un 
68% do salário medio, porcen
taxe moi alonxada do que se 
da no Estado, onde a média 
salarial mensual supera as 
205.000 pesetas. 

Organziacións políticas como 
Izquierda Unida, sindicatos co
mo CCOO propuxeron en dife
rentes ocasións actualizar os 
salários mínimos ás necesida
des reais. As CCOO de Cata
lunya suxerian para este ano 
un mínimo garantizado de 
110.000 pesetas mensuais. A 
central considera que se pode
rian acortar diferéncias en ca
tro anos, para superar ese 
24% de diferencial -o SMI ron
da o 36% do salário medio
que alohxa ao Estado da UE. 
Incrementos superiores á infla
ción prevista e revisión semes
tral de garantía achegarian no 
ano 2004 o SMI ás 139.000 
pesetas mensuais. • 

Evolución do salário 
mínimo interprofisional 
(en pta.) 

Ano Canticlade 

1990 ...................... 50.01 o 
1991 ...................... 53.250 
1992 •..................... 56.285 
1993 ...................... 58.530 
1994 · ...................... 60.570 
1995 .. ¡ ••••••••••••••••••• 62.700 
1996 ...................... 64.920 
1997 ...................... 66.638 
1998 ...................... 68.040 
1999 ~-···················· 69.270 
2000 ...................... 70.680 
2001 ...................... 72.120 

Salário mínimo legal na UE 

En euros En pta. 

Bélxica .................................. 1.118 ............................. 186.019 
Grécia .............. ······-··············· .. 458 ............................... 76.205 
Fráncia ................................. 1.083 ............................. 180.196 
Luxemburgo ......................... 1.259 ............................. 209.480 
Holanda ................................ 1.154 ............................. 192.009 
Portugal ................................... 390 ............................... 64.890 
Gran Bretaña ....... : ................ 1.062 ............................. 176.702 
Irlanda ..................................... 983 ............................. 163.557 

Fonte: Eurostat Xaneiro 2001. 

Pnhoación: 
Teléfono: Fax: Correo-e· 

Nivel de participación: Relator D Asistente D 
Forma de pagamento: Ingreso en cc2091-0209-16-3040012188 especificando Congreso Internacional 
Cuotas: Estudantes e desempregados: 2.000 pts. Socios da AS-PG: 1.000 pts. Normal: 4.000 pts.(*} 
Enviar solicitude e copla do ingreso ao seguinte enderezo: Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG), Secretaria Pennanente do 
Congreso, Campli'io de Santa Maria, 5. baixo. Pontevedra. Teléfono e fax. 986 852710. e-mail: ínfonnacion@as-pg.com 

a de de 2001 

('")A matricula dá acceso gratuito ao recital de Lluís Llach. 
Quen precise Información sobre aloxamento pode contactar coa secretarla do congreso. 

Organiza: Coapoiode: 

l . 
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Só os bancos apoian o canxe de débeda lanzado polo ministro Cavallo 

A Arxentina, ao borde da queda, debe 132.000 millóns de dólares 
-0- R. MACEIRAS 

1 

O govemo arxentino recebeu o martes apoio dos bancos locais para 
un canxe de déveda doméstica de até US$60.000 millóns que lanza
rá nos próximos dias, pero várias axéncias cualificadoras de risco 
descreberon a operación como unha cesación de pagos encuberta. 

O respaldo dos bancos, que son 
os principais acreedores de dé
veda doméstica, é clave para as 
intencións do presidente, Fer
nando da Rúa, de alonxar ao 
país dun incumprimento de pa
gos mediante o canxe de débe- · 
da cara por outra máis barata. 

Pero mentres vários-banqueiros 
se reunian co mandatário para 
lle mostrar o seu apoio, a cualifi
cadora de risco Fitch disparou 
con munición grosa contra a 
operación e asegurou que aga
cha.un incumprimento de pagos. 

Un incumprimento de pagos da 
débeda aocentina -que chega a 
US$132.000 millóns- teria con
secuéncias catastróficas sobre 
os paises da rexión e poderia 

estender os seus ef eitos negati
vos até Asia. 

O director designado da Organi
zación Mundial de Comércio 
(OMC), Supachai Panitchpakdi, 
dixo en Kuala Lumpur que as 
consecuéncias negativas serán 
mais pronunéiadas nos merca
dos de Hong Kong e Singapur, 
onde se negócia regularmente a 
débeda aocentina. · 

A operación que, segundo o mi
nistro de Economía Domingo Ca
vallo, evitaría que o país se "es
trele" -inclue nun primeiro tramo 
só bonos domésticos e poderia 
converterse nunha das opera
cións financeiras máis grandes 
xamais levada a cabo por unha 
ecor:mmia emeocente. Nos próxi-

mos meses, a operación amplia
ras e ·aos bonos en mans de 
acreedores estranxeiros. 

"A atitude é de apoio e positiva" 
cara o canxe de déveda, dixo Ma
nuel Sacerdote, titular de Bank 
Boston Aocentina e vice-presiden
t e primeiro da influente Aso
ciación de Bancos da Aocentina. 

Segundo os cálculos do ministé
rio de Economia, a reestrutura
ción permitirá ao Estado aforrar
se uns US$4.000 millóns por 
servizos de déveda desde o 
2002, o que aliviaría a pesada 
carga dunha déveda que lle abri
ga a destinar un 20% do seu or
zamento ao pago de intereses. 

Ademais, seria un paliativo para 
unha economía estancada des
de 1998. A crise económica va
puleou a capacidade de pago 
do Estado, que tivo que recurtar 
salários públicos e pensións pa
. ra afrontar os seus vencimentos 
de_débeda. 

Sen embargo, o governo aocen
tino cansou de aclarar que hon
rará todos os seus compromisos 
de déveda, ainda que Cavallo 
convidou aos investimentistas a 
participar no canxe, e suxerir 
que de non facelo ficarian con 
papeis aos que o Estado non 
pode garantir a devolución. 

As cualificadoras, cépticas 

Para Fitch, a operación é en re
alidade forzosa. "Ainda que o 
proposto canxe de débeda foi 
descrito como voluntário, as 
declaracións públicas de fun 
cionários arxentinos implican 
que en auséncia de tal canxe é 
pouco probábel que a débeda 
pública en mans de inversores 
locais vaia a pagarse", indicou 
a cualificadora. 

Pota sua parte, Moody's dixo 
que a operación ten a apariéncia 
dun incumprimento de pagos. "O 
canxe, como está descrito, cer
tamente ten as características 

que representarian un incumpri
mento", dixo Vincent Truglia, di
rector xerente de calificacións 
soberanas de Moody's. 

A decisión das calificadoras non 
surprendeu aos analistas , xa 
que coincide co que estiveran a 
anunciar, que aos canxes que 
implicaban unha perda os ian a 
calificar como defauft [incumpri
mento de pagos .. . ]. A sinuosa 
operación de Cavallo apenas re
solve o problema de Arxentina e 
tenta salvarlle a faciana ao go
verno de De la Rua, que acaba 
de recebar un sério revés eleíto
ral o pasado 14 de Outubro. 

A história das renegociacións de 
déveda realizadas nos últimos 
quince anos por distintos gover
nos latinoamericanos só servi
ron para que determinados pre
sidentes gañaran tempo político 
e só agravaron e engordaron 
ainda máis o peso da débeda 
externa nos orzamentos públi
cos a meio e longo prazo. • 

Os EE UU voltan baixar as taxas pero non logran frear a recesión 
A Reserva Federal de Estados Unidos 
(FEO) ~ebaixou o martes as taxas de inte, 
rese en meio ponto porcentual e advertiu 
que ainda vislumbra riscos importantes de 
que prosiga a actual debilidade económica. 

"A maior incertidume e as preocupacións 
acerca do deterioro nas condicións das em, 
presas tanto aquí como no exterior están 
desacelerando a actividade económica", 
afirmou a FEO nun ·comunicado. "Para o 
futuro previsíbel, entón, fronte ao marco 
de referéncia das suas.metas de longo prazo 
de estabilidade nos prezos e de medra eco, 
nómica sustentábel e da información dis, 
poníbel na actualidade, os riscos apontan 
principalmente cara unhas condició,ns que 
poderian xerar debilidade económica". Es; 
tas florituras verbais son típicas da FEO 
cando pintan bastos na economía. 

Oecembro, data na que está prevista a 
próxima xuntanza do Comité de Merca~ 
dos Abertos. 

No terceiro trimestre, a economia do país 
contraiuse un 0,4%, e é case seguro que 
no seguinte trimestre tamén se rexistará 
outra contracción, o que significa que a 
economia xa entrou en recesión. 

A !decisión era esperada pola maioria dos 
analistas, ainda que alguns apostaban que 
a FEO rebaixaria as taxas só nun cuarto de 
ponto, co argumento de que iso daría ao 
banco central máis espazo para seguir re, 
cortando durante os meses seguintes. 

O Comité de Mercados Abertos da FEO 
deixou a taxa de fondos federales, equiva, 
lente á taxa interbancária, ao 2%, o seu ní~ 
vel máis baixo desde Setembro de 1961. A 
taxa de descanto tamén ficou rebaixada en 
SO; pontos base e agora se situa en 1,5%. 

O banco central agregou que se atopa in, 
clinado a recortar novamente as taxas se a 
economía non comeza a mostrar sinais de 
estabilidade. lsto poderia acorrer o 11 de 

T rátase da décima vez no ano que o banco 
central recorta as raxas para tratar de reac~ 
tivar a alicaída economía e a terceira desde 
os atentados terroristas do 11 de Setembro. 

Pero a pesar dos contínuos recortes de ta~ 
xas, a economia de Estados Unidos segue 
desacelerándose. 

Primeiro foi o sector manufactureiro o que 
puxo o freo á produción mentres se manti, 
ñan o consumo e as vendas de casas. 
Posteriormente, os sectores máis optimis, 
tas acabaron por flaquear tras os atentados 
terroristas e a aparición de casos de ántrax. 

A taxa de desemprego pasou do 4,9% en 
Setembro ao 5,4% no mes seguinte. Moi~ 
tos economistas esperan que a taxa che, 
gl!-e ao 6% o ano que ven. lsto espertou 
temores de que a actual contracción sexa 
moito máis dura que a recesión vivida en 
1990 e 1991. 

Moitos analistas esperan que a economia 
se siga contraindo durante o primeiro tri; 
mestre de 2002, o que poderia significar 
que a taxa de fondos federales chegaria o 
ano que ven ao 1 %. + 
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Acoso 
ao polizón 
chegado 
a Vilagarcia 

Gravísimas irregularidades, 
aseguran en Amnistía Inter, 
nacional, déron se nas cir, 
cunstáncias que rodearon a 
petición de asilo dun home 
do Congo que chegou a Vi, 
lagarcia o pasado 26 de Ou, 
tubro. Viña a bordo do bu, 
que maltés Fratzis. Alberte 
Estévez, responsábel desta 
ONG en Vigo, relatou nun, 
ha rolda de prensa que repre, 
sentantes da embaixada da 
República Democrática do 
Congo accederon ao barco 
para entrevistarse co polizón 
"o cal pon en perigo a seguri, 
dade do solicitante de asilo e 
a dos seus familiares que po, 
den ser perseguidos,,. Incluso 
desde Al apuntouse que os 
representantes da embaixada 
poderian ter oferecido diñei, 
ro ao solicitante de asilo pa, 
ra que retomara ao seu país. 

"Enviaremos un informe á 
subdelegación do Govemo 
de Pontevedra e á brigada de 
exrranxeiria da policia, e pe, 
diremos unha entrevista co 
subdelegado para evitar que 
se repitan as violacións dos 
direitos dos solicitantes de 
asilo que chegan a G aliza co, 
mo polizóns11

, explicou o re, 
presentante de Al referíndo, 
se a un informe apresentado 
en Vigo no que se poñen de 
manifesto as deceas de casos 
de denegacións de asilo, en, 
tre 1995 e o 2000, nos portas 
de Vilagarcia, Marin, Ferrol 
e Vigo, que si se conceden 
nas costas doutros países. A 
avogada que asistiu a este 
polizón non tivo nengun in, 
térprete cualificado durante 
a entrevista. A causa disto, 
en Al consideran necesário 
que o Coléxio de Avogados 
"de formación aos avogados 
do tumo de oft:cio e a canse, 
llaria de Xustiza cree un tur, 
no de extranxeiria e garante 
que pon a disposición dos 
polizóns intérpretes profisio, 
nais, tal como estabelece a 
lexislación". 

Entre as barreiras para os so, 
licitantes de asilo esta a im, 
posición de visados aos ci, 
dadáns de países onde hai 
graves violacións de ·direitos 
humanos e nos que é dificil 
conseguir· visados, a posibi, 
lidade de multas ás compa, 
ñias de transporte que 
traian persoas indocumenta, 
das ou o esteblecemento de 
controis antes de que as per, 
soas saian do barco ou 
avión, segundo Al. • 
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Saramago, Mary Robiruon e o 5ubcomandante Marco5 5on a lgunha5 da5 vocH que reclaman o eKlarecemento do a5asinato de Dig
na Ochoa, na fotografia. 

Reclaman que non qued~_ impune 
o asasinato da avogada mexicana, ameazada desde 1995 

Digna Ochoa xa lera a sua esquela 
-O- A. ESTEVEZ 

Los Angeles, Setembro do ano 2000. Digna Ochoa recebe o 
recoñecemento, en forma de estatuiña, de Amnistia Interna
cional. Apresenta a sua intervención o actor estadounidense 
Martin Sheen. Pouco máis de un ano despois, o 19 de Outu
bro do 2001, Ochoa é asasinada a balazos no seu despacho 
de avogada de México D.F. Culminan dese xeito as ameazas 
que a defensora dos direitos humanos recebia desde 1995. 

karate no ar para intimidar á 
policia. "Non tiña idea de artes 
marciais , só sei que é unha 
boa arma berrar para aplacar 
os seus insultos e ameazas". 
En 1999, como avogada do 
centro polos direitos humanos 
"Miguel Agustín Pro Juárez" de 
Guerrero, fundado en 1988 po
los xesuitas, defendia a Rodol
fo Montiel e Teodoro Cabrera, 
dous granxeiros e sindicalistas 
da Serra de Petetlan. Un dia 
métena nun coche para goJpe
al a. Semanas máis tarde no 
balcón da sua casa é atacada 
por alguén que lle cubre a bo
ca. Estivo atada a unha cadei
ra cos olios vendados durante 
horas. Rexistaron os seus ar
quivos e, ao marchar, deixaron 

"A min a indignación dame 
máis forza". A frase repetida 
por activa e pasiva custoulle a 
vida a Digna Ochoa. Porque en 
México , nen coa chegada de 
Vicente Fax ao Governo, cesa
ron os motivos para indignarse. 
UE agora que, señor presiden
te?", pergúntase o Nobel de Li
teratura portugués José Sara
mago para recalcar que é pre
ciso atapar a quen instigou e a 
quen executou o crime, ponto 
no que coincide con Rigoberta 
Menchú. Mentres, Mary Robin
son, Alta Comisionada da ONU 
para os Direitos Humanos, 
quen coñecera a Digna Ochoa 
nunha visita oficial a México en 
1999, lembraba "as dificultades 
que encaraban os defensores 
dos direitos humanos e que ela 
coñecia de primeira man". Ra
chou o subcomandante Marcos 
o siléncio de cinco meses para 
laiarse de que "cando os loita
dores sociais son eliminados, o 
poder celebra festas, lace as 
suas mellares galas e deixa 
cair algunhas moedas para que 
as suas esmolas compren indi
feréncia". 

Contra esa indiferéncia, as di
versas concentracións na pra
za do Zócalo da capital mexi
cana e as voces que desde re
cu nchos de todo o mundo be
rran por esta muller. "O meu 
pai era un líder sindical en Ve
racruz. Estudei direito porque 
escoitaba ao meu pai e aos 

· seus amigos que se necesita
ban máis avogados. E os que 
habia cobraban moito". Digna 
Ochoa convértese en persona-

xe teatral na peza de Ariel 
Dorfman Dicirlle as verdades 
ao poder, xunto a outros defen
sores dos direitos humanos. "A 
raiba é unha forza", repetia. 

Ollos vendados, 
boca pechada 

As causas polas que Digna 
Ochoa mereceu protección po
licial do Governo 
mexicano hai 

un tanque de 
gas aberto. Da

dous anos están I E 
relatadas nun in- studei direito 
forme da Comi-

quela conseguiu 
salvarse. 

sión lnterameri
cana de Direitos 
Humanos. Digna 
xa pudeira ver a 
sua esquela an
tes de morrer 
atraves de tétri
cas tarxetas con 
cruces negras. 
Xa no ano 1995 
recebeu as pri
meiras amea
zas. No seu pri
meiro caso labo-

porque Entón deixaron 
notas de amea

escoitaba o meu za. o pasado 19 

pai e aos seus 
amigos dicer 
que se 
necesitaban 
avogados" 

de Outubro ta
mén, para todos 
os traballadores 
do centro "Mi
guel Agustin Pro 
Juárez". Amais 
de boa parte da 
igrexa mexicana, 
organizacións de 
direitos huma-

ra I acusou a 
axentes xudi-
ciais de deter e 
torturar a vários labregos. Oito 
dias tívoa pechada a policia 
para poder sacarlle as probas 
que culpaban aos axentes. 
Pouco despois, para poder ver 
a un seu defendido que levaba 
vinte dias no hospital baixo 
custódia policial, colouse no 
centro sanitário e entrou na ha
bitación para comunicarlle .ao 
detido que ela era a- defensora 
contratada pQla sua muller. Ti
vo que esbozar unha chave de 

nos, entre elas 
Amnistía interna
cional, avisan do 
perigo que co

rren especialmente duas mulle
res, avogadas que traballaron 
con Ochoa en casos que apun
taban á connivencia entre os 
caciques mafiosos e certos 
funcionários. Chámanse Pilar 
Noriega e Bárbara Zamora. 
Mensaxes que cruzan o mundo 
para demandar a Fox que non 
deixe impunes as ameazas 
que, no caso de Digna, espera
ron o momento opo_rtuno para 
facerse realidade. • 

N11 1.007 - ANO XXIV 
8 DE NOVEMBRO DE 2001 13 

Foro ao redor 
da prostitución 

Co convencimento de que é 
preciso reflexionar neste no
vo século sobre a portsitución 
o grupo de estudios Alecrín 
organiza o I Foro 
Internacional de Galiza sobre 
este tema para os dias 16 e 
17 de Novembro. Diferentes 
especialistas participan nun 
encentro que se celebrará en 
Vigo e que considera a prosti
tución como unha forma de 
violéncia contra as mulleres. 
Será inaugurado pela conse
lleira Manuela López Besteiro 
e a concelleira Ana Gandón 
máis a presidenta de Alecrín, 
Ana Míguez. Debatirase ao 
redor da situación actual das 
prostitutas, das 
consecuéncias físicas e psí
quicas, da experiéncia das 
ONGs, do tráfico de mulleres 
e das medidas e accións in
ternacionais para perseguir 
este delicto. Participan, entre 
outras, Wassyla Tamzali, di
rectora do Programa para a 
Promoción da Condicións das 
Mulleres do Mediterráneo
Unesco, Rosario Carracedo, 
avogada da comisión de ma
os tratos a r:nulleres en 
Madrid, Francisco Orenga, 
psiquiatra, e Xosé Garcia Lo
sada, xefe superior da policia 
de Galiza. Máis información 
no teléfono 986224193. • 

Os psicólogos 
atenden d~ balde 
aos homes agresivos 

Non se trata de recuperar a 
convivéncia coa sua vítima. 
Esa é unha das 
adverténcias que fai o Colé
xio de Psicólogos de Galiza 
ao apresentar a Iniciativa 
Abramos o círculo, que ten 
como obxectivo "conseguir 
que os homes aprendan a 
resolver os conflitos fami
liares sen recorrer á violén
cia". Explican que se un 
home é consciente de que 
ten un problema de agresi
vidade pode informarse 
deste programa gratuito no 
630170140 e "unha vez 
diagnosticado o problema, 
un dos once psicólogos 
que traballan no proxecto 
encarregarase de reall~r 
co paciente a terápia nece
sária". + 

Como desenvolver 
a agricultura ecolóxica 

Os dias 1 e 2 de Decembro 
celébrase en Compostela o 
seminário sobre "Desenvolve
mento da Agricultura Ecolóxi
ca'', que coordena o Sindicato 
Labrego Galega na Galiza e 
que contará coa preséncia de 
membros de organizacións 
europeas. Organismos de 
control , ·mercado, dimensión 
social da produción 
ecolóxica, asociacionismo e 
marco legal europeo son al
guns dos temas a debatir. O 
seminário desenvólvese no 
hotel Congreso e está co
financiado pala Comunidade 
Europea. • 
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DEPORTES 

A semana negra do Celta abriga a cámbios radicais no seu futbol 

O Deportivo senta as bases ,da sua segun~a carreita polo título 
-0- CtSAR LORENZO GIL 

O Deportivo ten a fortaleza 
moral do liderato e un modelo 
de futbol que o coloca como 
máximo favorito para gaftar a 
Liga. Málla que ainda é cedo 
para calibrar as posibilidades 
de cada un dos contendentes, 
os coruñeses saben ao que 
xogan e teften recursos de 
sobra para concretalo no 
campo. A outra equipa galega 
de primelra división, o Celta, 
acabou a sua prlmelra sema
na negra desta tempada cun 
grave problema de estilo que 
fal revivir vellas pantasmas. 

O entrenador do Deportivo, Ja
vier lrureta, culminou, na xornada 
11, todo o traballo de motivación 
e aprendizaxe do que el entende 
como o futbol máis competitivo 
de Europa. O seu ideal de pre
sión no centro do campo e mane
xo da pelota con simplicidade e 
eficácia exemplificiouse xa en vá
rias ocasións durante este ano. O 
partido ante o Manchester United 
en Inglaterra foi unha mostra dis
to. A terríbel goleada que sufriu o 
Osasuna en Riazor o pasado 4 
de Novembro, tamén. 

O deportivismo contemplou des
de as bancadas como a sua 
equipa é unha maquinária tan 
complexa que prescinde das 
pezas para funcionar de maravi
lla. Deu igual que se lesionase 
Manuel Pablo porque o seu-su
cesor, Héctor, acabado de che
gar a Galiza desde o Sevilla, 
adaptouse rapidamente ao seu 
labor de corredor de fundo na 
banda direita. É o mesmo que o 
goleador sexa Makaay ou Diego 
Tristán. Ninguér:i repara en se 
está Sergio ou Emerson na re
cuperación no círculo central. 

Javier ln1reta forxou o seu ideal futbolístico a carón cla brisa ele Riazor. 

Djalminha ten que poñer cara 
de deprimido para que os mé
dios -que todos os días teñen 
que vender- busquen unha fen
da no perfecto sistema de fun
cionamento dun cadro de xoga
dores. O brasileiro pede xogar 
pero o conxunto danza agora ao 

ritmo dos carnavais canários 
que trouxo consigo Valerón. 

Neste romance perfecto entre o 
Deportivo e o futbol de alta com
petición só pesa un problema 
que pode agrandarse no futuro. 
A sua defensa xa non é aquel 

A. PANARO 

portal só lido no que vivian os 
porteiros tranquilos até o minuto 
90. Mais, de momento, os coru
ñeses están a tirarme partido a 
esta debilidade. O Osasuna 
soubo o que significa marcarlle 
ao Deportivo. Sáelles a todos os 
xogadores unha espécie de rá-
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bia infinda ou ofensiva duradeira 
que se traduce en constantes 
disparos á porta, roubos de ba
lón e pases de ciéncias exactas. 
Que llo pregunten ao Manches
ter, que sorria moito lago do pri
meiro gol de Van Nistelroy. 

Areas movedizas celestes 

O Celta espertou do seu soño 
invito cun bon par de sopapos. 
De aspirar a todo pasou case a 
se converter nun defunto en vi
da que se arrastra polos cam
pos de Europa apañando tun
das e escárnios. Nunca duas 
derrotas deran para tanto. 

Certo é que a eliminación da 
Copa da Uefa foi un durísimo 
golpe en Vigo, especialmente 
no nível económico. O presiden
te céltico, Horácio Gómez, cal
culou en 400 millóns de pesetas 
as perdas e máis dun xogador 
tivo que abandonar a idea de 
cambiar de Porsche coas pri
mas prometidas. 

A pantasma de Liberec ficará na 
história negra do celtismo nese 
lugar destacado no que figuran 
Aberdeen, aquel penalti de Alejo 
na final da Copa de 1994 e a 
frustración de non chegar á Liga 
de Campións, no último instan
te, durante a tempada de lrure
ta. O pior de todo é que o "opró
bio" da derrota xa tivo continua
ción. O adestrador Víctor Fer
nández deu na clave ao talar de 
"graves erres defensivos" -no 
partido de Las Palmas, porque 
velaí estivo a base da regular 
marcha da equipa esta tempa
da. O futbol brillante do que ta
laban en Madrid era en realida
de unha chaqueta tendida ao 
sol, só amarrada ao cordel da li
ga palas pinzas da sobriedade 
da parella Berizzo-Cáceres e a 
máxia de Mostovoi. 

É imposibel que nengunha equi
pa logre nada con tan poucos 
recursos. O Celta avezouse a 
pedirlle a hora ao árbitro, a xo
gar para atrás, a dar por bon un 
empate tora da casa e unha vitó
ria pala mínima diante de cal
quera rival, por mao que sexa. 
Pero o seu técnico, de socato, 
abandona o seu suposto sentidi
ño cando chega á República 
checa con máis fachenda cós 
marines estadounidenses en So
mália. Ali agardaba un interno. 
Os afeizoados pedian a Mosto
voi. Mais ese non é o problema. 

Para que o Celta peída dar sen
sación de controlar a situación 
cómpre que desapareza esa 
sensación de que só pode ga
ñar se todas as circunstáncias 
se lle poñen de cara. Os vigue
ses fano próximo 14 de Novem
bro un mes sen vencer na Liga 
e o seu poder ofensivo parece 
ofuscado por unha falta de co
ñecimento sobre as próprias ne
cesidades de cada un dos futbo
listas. Ao Celta fáltalle confianza 
nun modelo de futbol próprio. 
Non estaria mal que Fernández 
lles puxese aos seus homes os 
vídeos da tempada 98-99, can
do Europa babexaba por ver xo
gar a máquina celeste, hoxe tan 
en perigo de se enferruxar defi
nitivamente.• 
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Sebta e Mellila, os negreiros das pateras, a humillación dos emigrantes e 
.o proceso do Sáhara indignan ao governo de Rabat 

Marrocos di que está farto 
d• perder sempre na relación con España 
-O-G

0

L. 

O Góverno Aznar di que non 
sabe¡ cal é a causa da indigna
ción :de Marrocos, que resol
veu ~tirar o seu embaixador 
en ,_.adrid, Abdesalam Bara
ka, ~espois dunha entrevista 
con Josep Piqué. O Governo 
de Rabat si que o sabe: máis 
que por un conxunto de agrá
vios,l Marrocos protesta polo 
que considera unha relación 
na que sempre lle toca perder. 

O trono de Marrocos vive en 
enorme tensión na véspera da 
Unión Europea se pronunciar so
bre d futuro da República Arabe 
Saharaui Democrática (RASO), o 
povo e o território do Sáhara oc
cidental que f ora colonizado por 
España e que Mohamed VI de
bece por integrar como fito do 
seu reinado. Ama.is da razón de 
soberanía, o Govemo teme ver
se obñgado a ceder a reserva de 
pesca (o mellor caladoiro de Afri
ca) , os fosfatos, os xacimentos 
de gas e os de hidrocarbonatos. 

Quen aix>rta a novidade sobre a 
política da UE para a RASO é 
Franza. que como sócio preferen
te de Mamxos promove o voto da 
Comisión de Exteriores a prol 
dunha fórmula autonómica para a 
ex-colónia Despois de Hassan 11 
bombardear oon napalm (palmita
to de sódio incendiário) e bombas 
de fragmentación os campamen
tos saharahuis en 1975, e de cer
car cun muro as posicións estraté
xicas do território, quedaron cega
dos os camiños posíbeis de inte
gración no Estado de Marrocos. 

A traiz:ón de Baker 

James Baker, ex-secretário de 
Estado norteamericano, actuara 
nos seis últimos anos como co
misário da ONU para lograr o re
ferendo da ex-colónia. A traizón 
de Baker, na definición da 
RASO, é a conversión do vale
dor da ONU á fórmula autonómi
ca e o seu estarzo para atraer 
ao seu critério ao secretário xe
ral Kof fi An an . A presión de 
Franza sobre Alxer, aliado estra
téxico da RASO, é o terceiro ele
mento clave do plano autono
mista. O vindeiro dia 20, o Con
sello de Seguridade da ONU de-
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A revista Maroc Hebclo considera que Piqueé extorsiona a Marrocos ao bloquear na UE 
o proceso de autonomía para o Sáhara. 

cidirá se debe seguir adiante co 
referendo o defender a proposta 
de Baker pala autonomía. 

A posición do Governo Aznar é 
neutral, o que equivale a aceitar o 
protocolo de descolonización das 
Nacións Unidas, unha atitude que 
alporiza a Marrocos a conta da 
ocupación española de Sebta e 
Mellila Pero o que por parte do mi
nistério de Asuntos Exteriores de 
Madrid se apresenta como respeito 
aos designios do Comité de Des
colonización e o seu eternamente 
adiado referendo para a indepen
déncia, non é, de feito, máis que a 
continuidade da renúncia dos go
vernos de Suárez e González a 
exerceren como árbitros da desco
lonización, papel aoque estaban 
abrigados pola Carta da ONU. 

Se importante é para Marrocos 
dominar a beira occidental do Sa
hara e ver desaparecer a Fronte 
Polisária e a RASO, a retirada do 
seu embaixador en Madrid tamén 
ten que ver co tratamento que a 
diplomácia española deu ao caso 
dos balseiros do Estreito. Rabal 
admite que pode haber negreiros 
na beira Norde do seu país pero 
considera humillante que as auto
ridades españolas neguen que o 
tránsito ilegal está organizado 
igualmente dende as costas de 
Cádiz, Málaga e Almeria. En Ma
rrocos sinalan concretamente ás 
poderosas máfias do centraban- . 
do no Sul da Península e á sua 
relación coas forzas de segurida
de. "Esas máfias son máis ricas 
que as marroquinas." A acusa
ción indigna ao Governo Aznar 

que asegura que a administra
ción corrupta era a denanterior e 
non asua. 

Para os marroquinas son un al
d raxe as dificuldades de paso 
que a as autoridade españolas 
impoñen aos seus emigrantes na 
Franza. Cada ano por Xullo e 
Agosto, os millóns de visitantes 
que regresan de vacacións a Ma
rrocos serven para engordar as 
estatísticas de turismo pero so
fren detencións e esperas de em
barque en condicións humillan
tes. Outro tanto se debe decir do 
paso dos ágrios cara aos merca
dos francés e aleman. O fracaso 
das derradeiras negociacións de 
pesca debe entenderse neste 
contexto, no que o governo de 
Rabat coida que se IJe reserva 
por cóstume o posta de perdedor .. 
Os reiterados · avisos por parte 
de Marrocos de que o acorde do 
2000 seria o derradeiro, non foi 
considerado polo governo de Ma
drid. Sen po1ítica compensatória 
palas licéncias, o fracaso das 
conversas estaba anunciado. 

O ministro de Exteriores Moha
med Benaissa sinala que a deci
sión de retírar ao embaixador 
''ten un significado profundo e ex
presa con toda claridade o des
contento de Marrocos sobre a ca
lidade das relación bilaterais que 
non poden seguer sendo cauti
vas dunha vision patenalista". 

O xornalista Abdellatif Mansour 
critica dende Maroc Hebdo a fa
chenda do governo de Madrid, 
"que hai pouco administraba un 
comboio a remarque dos grandes 
expresos europeus, tan parecido 
ao naso que ás veces tiña que 
parar para que pasasen as ca
bras ... A UE .que tirou ao país da 
fame negra para darlle un nível 
de vida superior, debia exixir que 
a sua relación co Sul fose coeren
te coa política exterior dos 15". 

A partir dos acordos preferentes 
de Marrocos coa UE, o capital fi
nanceiro español non participou 
no país na medida esperada, coa 
excepción de Telefónica e o Cor
te Inglés. Pala contra, mentres os 
investimentos españois se con
centraban en Chile e Arxentina, a 
balanza comercial é claramente 
desfavorábel a Marrocos. • 
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Case toda a oposición 
exixe a demisión 
de Rato e Montoro 

Agás CiU e Coalición 
Canaria, todos os grupos 
parlamentários da 
oposición no Congreso dos 
Deputados demandaron a 
demisión dos ministros de 
Economia e Facenda, Ro
drigo Rato e Cristóbal Mon
toro, ademais da do Gover
nador do Banco de 
España, Jaime Caruana. 
PSOE, PNV, IU e Grupo 
Mixto reclamaron, en con
xunto, a destitución dos de
vanditos por considerar que 
están implicados no escán
dalo financeiro de Gescar
tera. A oposición considera 
que cómpre aclarar as res
ponsabilidades políticas 
neste caso, segundo os 
próprios princípios enuncia
dos polo PP. Mais o Grupo 
Popular, da man do seu 
portavoz Vicente Martínez, 
aludiu a que eses 
princípios se manteñen e 
que non existen evidéncias 
da participación do governo 
no desfalco de 18.000 mi
llóns de pesetas.+ 

-Fecha Diario 16 
logo de 25 anos na rua 

O Mércores, 7 de Novem
bro, saíu á rua o 
derradeiro número do 
xornal Diario 16. Logo de 
25 anos de história, o ro
tativo madrileño non pui
do superar unha crise fi
nanceira moi grave. A 
cabeceira pertence ao 
Grupo Voz, que se fixo 
con ela en 1997. A com
pra deste xornal por par
te da empresa galega 
contou co apoio de 
vários empresários, que 
pretendian utilizar o diá
rio como plataforma de 
presión en Madrid. Este 
médio fracasou no seu 
intento Hai dous anos o 
Grupo Voz decidiu 
unilateralmente eliminar 
o valor das accións para 
que cada accionista tive
se que investir para 
recuperar a sua proprie
dade. + 

Un deputado da direita, 
chave 
nos orzamentos lusos 

Daniel Campelo, deputado 
independente do CDS-PP, 
grupo de direita, é a chave 
que precisa o socialista 
António Guterres para 
aprobar os orzamentos 
estatais para o ano que 
vén. Os partidos da oposi
ción, liderados polos cen
tristas do PSD, xa adverti
ron de que votarán en con
tra das cantas 
governamentais. Pala es
querda, tampouco 
Guterres terá apoios. O 
PCP e o Bloca de Esquer
das acusaron o presidente 
de deixarse influenciar po
los grupos de presión e 
denúncian que Portugal 
non soubo impoñer diante 
dos seus sócios europeus 
un orzamento axeitado ás 
suas necesidades.• 
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O resultado do primeiro mes de ofensiva ·en Afganistán é moi negativo 

Os norteamericanos comezan a protestar contra a guerra 
-e>- CÉSAR LORENZO GIL 

Silenciadas polos médios máis importantes, medran nos EE UU as 
protestas contra a guerra en Afganistán. Nos 51 estados sucéden
se manifestacións de grupos de direitos civis, defensa de minorías 
e incluso veteranos das guerras de Vietnam e do Golfo. Este clima 
vese f;:tvorecido co esgotai:nento da ofensiva aérea en Ásia Central 
e a oposición dos musulmáns ao impune asasinato de afgáns. 

Unha vez que se esvaeceron os 
pos de carbúnculo e non acaba 
de chegar a Apocalipse que pre
vera o Fiscal Federal, John Ash
croft, para esta semana, o povo 
norteamericano comeza a dubi·
dar da xustificación da ofensiva 
armada en Afganistán. De mo
mento, son poucos os que se 
moven na rua exixindo o final da 
guerra mais día a dia noves co
lectivos protestan contra a políti
ca do presidente George Bush e 
da sua equipa de governo. 

A estratéxia da ameaza interna xa 
se esgotou, só dous meses des
pois dos atentados de Nova York 
e Washington.-A atitude de loita 
do ben contra o mal ten as suas 
primeiras fendas. A dia de hoxe, o 
80 por cento dos estadounidenses 
apoian o seu presidente pero esta 
cifra xa é moi inferior á de hai só 
duas semanas. Os descontentes 
reúnense constantemente nas 
principais cidades, moitos deles 
baixo o paráguas do movimento 
de antimundialización pero outros, 
só coa cobertura da sua própria 
experiéncia. Ese é o caso dos ve
teranos das últimas guerras nas 
que os EE UU participaron. Para 
estes soldados, o exército conti
nua a ~tilizar armas tóxicas para a 
saúde humana, que lles supuxe
ron a eles graves doenzas, trans
mitidas tamén aos seus tillos e 
que estenderon a síndrome ás co
munidades bombardeadas, caso 
agora de Afganistán. 

Bon termómetro da chama da di
sidéncia interna é a internet. Un 
dos maiores éxitos da rede foi 

· un vídeo antibelicista realizado 
por John Schoneboom. A sua 
páxina electrónica www.bonk
world.org/wtc/wtc.html contén 
imaxes que combinan os atenta
dos ás Torres Xemelgas con fra
ses e versos que condenan a ra
íz de todas as guerras. Schone
boom sufriu a ira dos máis in.: 
transixentes, que o acusan de 
conivéncia co terrorismo, termo 
do que el se defende aludindo a 
que hai, necesariamente, unha 
terceira via entre quen precipita 
avións cheos de persoas contra 
edifícios ateigados de traballado
res e os que arranxan os proble
mas do mundo lanzando bom-

bas de 500 quilogramos sobre 
hospitais e postes de axuda hu- _ 
manitária. 

Sen novidades no Norte 

Se ternos que observar cales se
rán os próximos movimentos do 
Pentágono en solo afgán, parece 
claro que o departamento de De
fensa, que dirixe Donald Rums
feld e manexa na zona o xeneral 
Thomas Frank, prefire que, de 
momento, os mortos non teñan 
nacionalidade estadounidense. A 
prometida ofensiva terrestre que
dou tan só na entrada dalguns 
comandos e a día de hoxe o si
léncio sobre o que sucede nas 
fronteiras con Pakistán e T aikis
tán é absoluto. 

A falta de control que ten a CNN 
sobre a información non evitou 
que se minimizase a última inter
vención de Osama -sen Laden, 
que acusou a ONU de ser culpá
bel da "opresión dos pavos mu
sulmárJs". A consigna que Bush 
dera xa hai un mes de que os ma
teriais da cadea de televisión Al
Jazira, de Qatar debian ser pros
critos das canles ocidentais callou 
en Europa nestas últimas sema
nas. E por iso que a penas hai 
imaxes do conflito e incluso as 
grellas dos noticiários agachan as 
poucas navidades da guerra nos 
seus minutos menos comerciais. 

Mais esta calma aparente agacha 
o terríbel sacrifício dos afgáns to
dos os dias. Mentres que se facili
ta información abondosa dos tipos 
de bomba que se utilizan para de
bilitar as liñas defensivas talibáns, 
nada se sabe, con certeza, do nú
mero de vítimas. O governo de 
Kabul afirma que xa son máis de 
2.000 os mortos e que non houbo 
nengunha vitória significativa por 
parte estadounidense no plano 
estritamente militar. Estes dados, 
obviamente nacidos da propagan
da do govemo integrista, teñen a 
sua confirmación no feito de que a 
Alianza do Norte segue sen obter 
nengun triunfo significativo e cada 
dia as axéncias internacionais de
ben desmentir que os opositores 
entraron, por fin, na cidade de Ma
zar-i Sharif, chave de entrada da 
frente talibá no Norte.+ 

Restos dun helicóptero esnafrado na zona talibá. Abaixo, imaxe do vídeo que John 
Schoneboom realizou para a intemet. 

A UE, ridiculizada pola cea de Londres 
Várias décadas de construción 
europea, a criación dun Parla
mento, unha Comisión e de
mais órganos políticos, diplo
máticos e económicos para do
tar de lexitimidade a unión dos 
pavos do vello continente po
den quedar en nada cando é 
máis importante para o futuro 
militar da Unión Europea (UE) 
unha cea informal na residén 
cia do Primeiro Ministro británi
co, Tony Blair. 

O pasado Domingo, 4 de No
vembro, entre esas catre pare
des da Downing Street, vulne-

- r9use o princípio de igualdade 
entre os estados membros e 

púxose en perigo a tradición 
formal da organización. O que 
pretendía ser un encentro dos 
grandes da UE (Alemaña, 
Fráncia e Gran Bretaña) ao 
abeiro da doutrina que Bush lle 
transmite á orella a Blair, aca
bou por axuntar tamén os paí
ses médios e aqueles que máis 
insistentemente exixen partici
pación na ofensiva "antiterroris
ta" de Washington (España, ltá
lia, Holanda e Bélxica). Incluso 
asistiu á cea o actual máximo 
responsábel de Asuntos Exte
riores da UE, Javier Solana. 

O ali tratado non se soubo, ain
da que os médios transcribiron 

as conclusións apuradas, qui
zais apuntadas nun pano de 

. mesa, que talan de que Europa 
non aceitará a extensión da 
guerra a ·outros países e que os 
governos ali reunidos ratifican o 
apoio á política dos EE UU. Ta
mén se escoitaron os laios dos 
presidentes non convidados, a 
meirande parte deles máis doí
dos por non repartir o roastbeef 
dos aliados de primeira clase 
que por manteren unha postura 
disidente. O máis duro destes 
foi o primeiro ministro portu
gués, António Guterres, que til
do u a reunión · de desafio ao 
funcionamento interno da UE e 
queixouse de que a presidéncia 

europea, arestora nas mans de 
Bélxica, se substitua por unha 
alianza nada inocente entre 
Washington e Londres para go
vernar ao seu xeito Europa. 

Da xuntanza con Blair saíu ta
mén o compromiso do británico 
de apoiar os pedimentos de 
participación na guerra por par
te de ltália, visto que os EE UU 
aceitaron incluír vários milleiros 
de militares desta nacionalida
de nas operacións de loxística. 
Nada se sabe ainda das recla
rnacións do presidente español, 
José María Aznar, que tamén 
.quería que soldados españois 
se enfrontasen aos talibán$.+ 

A Nosa Terra informou 
desde o inicio do eonflito 
de Afganistán da 
importáncia da gran bolsa 
de petróleo e gas do Mar 
Cáspio na explicación 
desta guerra, 
supostamente, contra os 
tallbáns e Ben Laden. 
Sabido é que as 
repúblicas ex soviéticas 
gardan un moí próspero 
negócio se houbese forma 
de tirar os recursos 
naturals cara ao Océano 
Índico. 

Esta tese parece 
conflrmada unha vez que 
ogovernode 
Turkmenistán recoñeceu 
publicamente que iniciou 
os contactos coa empresa 
Unical~ de nacionaJidade 
estadounidense, para 
peñilar un programa de 
transporte de cru e gas 
que atravese Afganistán 
unha vez estea derrocado 
o governo talibán. 
Segundo esta 
información, este proxecto 
xa se puxera en marcha en 
1998 pero a falta de 
estabilidade na zona e a 
desconfianza respecto aos 
próprlos estudantes do 
Alcorán e á opositora 
Alianza do Norte 
frustraron a operación. 

A lndústria 
norteamericana incluso 
presionou o seu governo 
para que deslstlse do seu 
embargo contra Irán e 
construir o oleoduto neste 
país, maia a situación 
bélica e os traballos 
c;iiplomático$ para 

,,., ~ec,olooar o rei Zahar en 
t J<abuJ •bren novamente a 

, !j"· .,Ooleoduto 
'/. , ·. UJnica1 
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O liberal Bolaños derrota a Ortega e deberá reconstruír un país arruinado 

A política dos EE UU 
frustra a arela de cQmbio.en Nicarágua 
~ C.L. 

Desque os sandinistas deixa
ran o poder en 1990, nunca an
tes os inquéritos previan a po
sibilidade de que o seu líder, o 
ex presidente Daniel Ortega, 
chegase novamente ao poder. 
Mais ese sentimento de cám
bio frustrouse nas urnas. A 
fortaleza eleitoral dos liberais, 
hexemónicos desde hai 11 
anos, e a política de aceiro 
dos EE UU logo dos atentados 
de Setembro fixeron imposí
bel a mudanza nun país des
trozado pola imensa pobreza, 
unha dura fame negra e uns 
altfsimos níveis de corrupción. 

O novo presidente nicaraguano 
será Enrique Bolaños, un enxe
ñeiro titulado nos EE UU, perten
cente ao Partido Liberal Constitu
cionalista (PLC), o mesmo no que 
milita Amoldo Alemán, ainda pre
sidente, que asumirá a partir de 
Xaneiro o liderato do grupo parla
mentário liberal. Mália que desde 
fora do país centroamericano esta 
eleición parece continuísta, as es
peranzas dentro de Nicarágua pa
san por un cámbio de política e a 
fiscalización total da etapa de Ale
mán, caracterizada pola prolifera
ción da corrupción. 

Para os médios ocidentais, a de
rrota de Daniel Ortega, a terceira 
consecutiva, supón o fin da sua 
carreira política. Nada novo des
de 1990. O realmente novidoso 
foi a frustración dos anceios de 
renovación na feble democrácia 
nicaraguana. Para conseguir che
g ar ao poder, os sandinistas 
adoptaran unha moderación inclu
so ridiculizada pola prensa. Cam
biaron a bandeíra vermella e ne
gra por outra que parecía destinxi
da, con tons fúcsias. Foi por isto 
que rebautizaron o vello líder gue
rrilleiro como a "Pantera rosa". 

No aspecto político, o sandinismo 
tamén recuou. Anunciou que non 
iniciaria nengunha reforma social 
nen económica radical. Aliouse, 
dentro da Convergencia, con an
tigos "contras" e sectores moi 
moderados das clases altas de 
Manágua e enfrontouse á sece
sión dos intelectuais de esquer
da, como o antigo ministro Sergio 
Ramfrez ou Gioconda Belli. 

As chamadas da embaixada 

A própria Belli, a pesar de procla
mar a sua abstención, criticou du
ramente as presións estadouni
denses para evitar o retorno do 
sandinismo. "Despois do 11 de 
Setembro, vários persoeiros do 
republicanismo norteamericano 

Enrique Bolaños asume a presidéncia de Nicaragua coa responsabilidade de rachar a etapa corrupta de Amoldo Alemán. 

apareceron na nosa prensa para 
afirmaren que o seu país pensa
ría en mudar a sua polítrca· res
pecto a nós se gañaba Ortega. 
Chamábano inimigo e facian ve
ladas acusacións sobre a sua co
nivéncia co terrorismo", explicou 
en El Nuevo Diario, de Manágua. 

Parece demostrado que a em
baixada dos EE UU tivo .moita 
importáncia nestes comícios. 
Ainda adoecidos pola revolución 
sandinista que lle obrigou ao 
presidente Ronald Reagan a fi
nanciar a "contra" para recupe
rar o control sobre a economia 
do país, non é estraño que os 
presidentes do país pasen polo 

despacho do embaixador para 
render cantas dos seus actos. 

-
Ortega apareceu moitas veces_ 
demonizado. O lema sandinista, 
"Puede más el amor que el mie
do" facia unha explícita referéncia 
ao clima sociaJ que se respira en 
Nicarágua. Só mediante unha 
vontade reflexionada, a maioria 
dos votantes poderia cambiar o 
paso desta última década. Non foi 
así. Moitos analistas talan de que 
ese medo foi a base do voto a 
Bolaños. Agás os radicais libe
ralistas, que incendiaron bandei
ras sandinistas e atacaron casas 
de coñecidos membros deste par
tido a modo de celebración eleito-

ral, o resto dos nicaraguanos es
perou o fax de felicitación e visto 
e prace dos norteamericanos. 

Claudia lriarte explicáb~o asi no 
xornal arxentino Página 12. "O 
que triunfou nas eleicións do 
Qomingo, 4 de Novembro, foi o 
terror a unha nova guerra contra 
o lmpério Americano". Rara é a 
família que non sufriu na_própria 
carne a dura guerra que impe
diu as reformas dos sandinistas 
e estragou o . tecido social dun 
país que loitou a reo por buscar 
o seu lugar no mundo con inde
pendéncia e un sentido revolu
cionário que se fixera mítico a 
princípios dos anos 80.+ 

O 70 por cento da povoación está parada · 
Para os disidentes do sandinis
mo, como Sergio Ramírez, Da
niel Ortega tamén é cómplice 
da pésima política nicaraguana. 
"Cos seus pactos de estabilida
de e a sua participación no ne
g ócio do Estado de Alemán, 
axudou na teima de empurrar 
este país á total miséria", afir-

' mou en El Nuevo Diario. A dia 
de hoxe, o 70 por cento dos ni
caraguanos está no paro e máis 
da metade da povoación pasa 
fame. A indústria non existe a 
penas, tora das pequenas fac
torías que fabrican directamente 
para os EE UU roupa e a agri
cultura atravesa a sua pior crise 

dos últimos tempos pola queda 
dos prezos e a terríbel seca. 

Ademais, chama a atención 
que os altos cargos governa
mentais estean a cobrar máis 
de un millón 9e pesetas ao 
mes. Os máis altos funcioná
rios e parte da clase empresa
rial soñan con ir vivir a Miami e 
deixar de lado os problemas do 
seu país. Sábese que Amoldo 
Alemán participou en vários ne
gócios escuras .coa família Mas 
Canosa e ainda non se coñe
cen as cantidades que desviou 
dos orzamentos estatais cara 
ás suas próprias arcas. 

Entre os retos do novo presi
dente estará o de rachar a plu
tocrácia de Alemán. Foi cha
mativo que non se referise ao 
seu antecesor no cargo cando 
valorou a sua vitória, nun intre 
no que incluso gabou o seu 
adversário Ortega, que pouco 
antes recoñecera a derrota. 
Os que coñecen a Enrique Bo-
1 años aseguran que o seu 
mandato se vai converter nun
ha loita entre a sua vontade cí
vica e reformadora e unha rea-
1 id ad e demasiado dura de 
cambiar. Para os moitos nica
raguanos desesperados, este 
dilema parece supérfluo. + 

CHEGou·oc 
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O Senado francés 
desfai o plano 
de autonomia corsa 

A maioria do Senado francés, 
dominado polos partidos direi
tistas, meteron as tesoiras no 
plano de aufonomia para Cór
sega, que a Asemblea 
Nacional e o governo, de 
esquerdas, aprobaran o pasa
do 22 de Maio. Os aspectos 
eliminados do primeiro proxec
to refírense ao ensino da 
língua corsa e a xestión da 
construción no litoral da illa 
(virxe nun 80 por canto). Este 
paso atrás na solución do con
flito corso ponlle difícil ao 
primeiro ministro,. Lionel 
Jospin, sacar adiante o proce
so de paz, no que se volcaran 
os nacionalistas e o próprio 
estado francés, que nas 
últimas semanas culminou un 
proxecto para trasladar á illa 
todos os presos detidos por 
accións relacionadas co está
tus político de Córsega. + 

Burúndi sofre violentos 
enfrontamentos 

O pequeno país de Burúndi, 
fronteirizo con Ruanda e a 
República Democrática do 
Congo, sofre novamente as 
consecuéncias da guerra. 
Logo de que tomase 
pósesión o novo governo, o 
pasado Xoves, 1 de Novem
bró, multiplicáronse os 
enfrontamentos entre o 
Exército, da étnia tútsi, e os 
rebeldes da hútu. O país vive 
na total inestabilidade desde 
que en 1994 comezara unha -
dura guerra civil, que se sal
dou con 200.000 mortos, 

· consecuéncia dos enfronta
mentos tribais en Ruanda e a 
política !;te intereses ociden-

-tais en Africa Central, unha 
das maiores cuneas produ
toras de diamantes e 
minerais básicos.+ 

Timor Leste entra 
na Commonwealth 

O governo de Ti~or Leste, 
poucos meses despois da • 
sua independéncia e iniciar o '. 
proceso dunha nova constitu- , 
ción, decidiu incorporarse á 
Commonwealth, organización · 
internacional de cooperación 1 

que aglutina, principalmente, 
estados que foran colónias 
de Gran Bretaña. Este paso 
diplomático non gostou en 
círculos portugueses, ternero-! 
sos de que a influéncia anglo-1 
saxona prexudique a língua 1 

portuguesa, maioritária en Ti
mor. O ministro timorense de 
Asuntos Exteriores, José Ra
mos-Harta, destacou que a . 
relación con Lisboa non se al- 1 

terará en absoluto.+ 

BIO 
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Desaparece o Diario 16 
que nacera como anti-
franquista e agora era de 

,.1 direitas. En 1977 Fraga 
procedera contra o 
xornalista galega Cuco 
Cereceda por publicar 
nas suas páxinas unha 
semblanza titulada Y-

1 Fraga cogio su fusil. 
"- Cuco morreu de repente 

en Bogotá, durante o 
proceso, e Fraga quixo 
empapelar á nai do 
xornalista. 

Por declarar Chávez 
nun discurso que non se 
pode combater o terror 
co terror, Estados Unidos 
retirou o seu embaixador 
en Caracas. Os xornais 
da hispanidade poñen a 

1 Chávez de 
irresponsábel para 
arriba. 

Por retirar Mohamed VI 
o seu embaixador en 
Madrid, indignado, entre 
outras causas, polas 
arrogantes protestas de 
Aznar contra o número 
de balseiros que lle 
chegan, a prensa 
hispánica califica de asno 

1 ao embaixador de Rabat 
e de vicioso ao 
monarca. 

Rosalina Tuyuc 
Velasquez, embaixadora 
dos maias de Guatemala 
(primeira indíxena que 
entrou no Congreso), 
dando unha conferéncia 
en Roma, condenou a 
guerra. Un delegado 
governativo (de 
Berlusconi) indicoulle que 
tiña que retirar as suas 
palabras. "Comprenda 
-dixéronlle-, que aqui 
contra o terrorismo 

1 estámoslle todos ". 

A demoni.zación dos 
nacionalistas, contáxiase 
rapidamente a liberais, 
pacifistas, ecoloxistas, 
voluntários e amigos da 
UNESCO. A caza de 
bruxas vai a tanta mecha 
que Jorg Haider xa non é 
fascista. Agora chámano 
"populista de direitas". 

1 É o máis belo retrato 
dun povo que sempre 
soñou máis do que 
realizou". Eugénio de 
Andrade retírese á 
poesia do seu pais, que 
nacera nesta beira. • 
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Prensa e 
nacionalismo 
"La Voz, un xornal que nunca dá a 
cara francamente, defendendo 
sempre as más causas, as cau-
sas cativas e localistas. Exemplo 
perfecto do mimetismo madrileño 
e espello no que a burguesia coru-
ñesa olla o seu retrato de coloni-
zada" .. É válida esta cita sacada 
de A Nosa Terra, pero en 1918? É 
ou non é? Quen se atreve a dicer 
que non é un fidel retrato do que 
La Voz de Galicia fixo na campa-
ña eleitoral? Pero tamén do que 
veu facendo todos estes anos. 

Ante esta atitude, propiciada pe-
. los negóci9s que teñen os seus 

propietários con Paco Vázquez, 
Guiña Crespo e compañia, pído-
lle aes nacionalistas consecuen-
tes, aos non apegados ao pe-
der, aos que non procuran un 
p9sto nos governiños, que non 
a merquen. Aos escritores na-
cionalistas, aos poucos que 
quedan (cantos publican nove-
las en galego e escreben en La 
Voz en español!) que non cola-
boren con ela. Pero, sobre todo, 
aos políticos nacionalistas, das 
distintas organizacións (políti-
cas, sindicais, cidadáns) que 
non He den notícias. Claro; que, 
se perden o cu por ollar o seu 
nome no papel ou para facer a 
sua política cativa de liortas, co-
mo os demais non a irnos mer-
car para saber o que pasa inter-
namente? Contentarse con fo-
lleala no café. Boicot activo á La 
Voz de García Prieto! Mellar de-
sinformado que enganado ! • 

PILARNOVOA 
(VIGO) 

Nen malas 
nen teito 
Despois das eleicións a tentación 
do desánimo, "de· coller as malas'', 
como lle acontece ao amigo Antó-
nio de Baguin (ANT nº1005), pode 
pasarlle pala cabeza a quen mi-
nusvalore a opinión do pavo. Cun-
ha análise máis repousada e a 
duas semanas vista compre es-
coitar, opinar, criticar e auto-criti-
car. Non só que valore o consello : 
nacional do BNG e os demais a 
ratificar tocan. Esa nomenclatura 
de candidatos que se mantén ina-
movíbel, eleición tras eleición. Os 
detalles significativos: alcaldes do 
BNG na procesión do Cristo da Vi-
toria ou do San Roque de Allariz. 
A desmobilización da militáncia, 
arfa de preparación ideolóxica. 
Asambleas locais acríticas e doa-
das de manexar polo cabeza visí-
bel oficial. Ula aquela militancia 
nacionalista que daba a cara to-
dos os dias nas asociacións de vi-
ciñas, sindicato, na ecoloxia ... ? 

A mensaxe era e segue senda· 
boa, mais ten que chegar ao po-
vo. Dazasete diputados e trescen-
tos e moitos mil votos non é pouco 
contra os omnipresentes e detur-
padores médios ces que cantan 
"os gañadores". Non se pode to-
car poder e manterse sen médios 
escritos próprios (periódico na-
cionalista diário), sen rádio e sen 
televisión. Compre unha militáncia 
activa e uns dirixentes que non se 
apoltronen. Compre escoitar aes 
nasos intelectuais (Ferrin, Faro de 
Vigo, 2.11.01 ). O labrego, o taxis-
ta, o exportador de peixe, o carni-
ceiro, o predador de canteiras ... e 
outros burgueses ainda son con-

ANOSATERRA 

Suso Sanmartir 
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trarios ao BNG. O que non quer 
dicer (niso disinto, amigo Ferro) 
que se tocase teitp. Non lle che
gou a mensaxe. E preciso expli
carlle polo miúdo o que lles está a 
pasar a prósperos burgueses (an
taño) coma eles, poñamos por ca
so na Arxentina. E lago, isa si non 
cambiar o copón pala estrela ver
mella e cando toque adiantar que 
sexa pala esquerda. • 

BERNARDO GARCIA 
( 0 CARBALLIÑO) 

Pontualización 
de Carlos T aibo 
Con formidábel perspicácia e sisu
do rigor, un anónimo redactor de 
ANT atribúeme, no número do 31 
de Outubro pasado, unha frase que 
terá sorprendido a calquer que me 
coñeza: "España ten que r-eforzar a 
presenza militar en Ceuta e Melilla 
ainda que isto supoña maior gasto 
para o Estado". A frase en cuestión 
foi pronunciada pala persoa, Pedro 
Schwartz, coa que compartin unha 
mesa redonda en Vigo o 29 de Ou
tubro. Foime atribuida, entendo que 
en virtude dun erro vencellado coa 
premura do traballo dos xomalistas, 
polo "Faro de Vigo", aoque remitin 
imediata rectificación; ignoro se foi 
publicada. 

Só quen actúa con visíbel má fe, 
digno émulo de Jaime Capmany 
e Alfonso Ussía, pode chegar á 
conclusión de que dixen o que se 
me atribue no transcurso dunha 
mesa redonda na que -testemu
ñas hai dabondo- contestei, e de 
maneira radical, á guerra en cur
so, a política asasina dos Estados 
Unidos e o impresentábel segui
dismo do governo español e do 
principal partido da oposición. Por 
demais, Pedro Martínez Montá
vez, ao que o anónimo e cobarde 
redactor de ANT cita como autori
dade para salientar a miña imun
dícia, é compañeiro habitual do 
que asina esta carta nos actos 
das plataformas antiguerra. 

Ainda que supoño que é moito 
pedir, agradecerei de todo cora
zón que o autor do texto anóni
mo revele o seu nome e, se lle 
parece, pida disculpas. Mentres, 
pensarei que quen está trastor
nado pala guerra, e polos seus 
fantasmas persoais, é el.• 

CARLOS TAIBO 
(MADRID) 

Os astutos 
A leitura da nova maioria do PP 
é a de sempre, a dos últimos 4, a 
dos últimos 8 anos; é a mesma. 
Esencialmente, o PP ganha as 
eleigoms porque urna terceira 
parte dos leitores supera os 65 
anos, e estes votam masivamen
te {incluidos os asilos) e votam 
PP (diría que mais do 90% deles 
seguem esta tendéncia). Se a is
to engadimos que só um 64% do 
eleitorado achegou-se ás urnas 
e que urna capa grandísima da 
mocidade nom acudiu a esta ci
ta, ternos que esa terceira parte 
de eleitores, transforma-se em 
um 40% dos votos válidos. 

Claves da leitura: a) Jubilados, 
eleitorado avelhentado, sem for
maºom nem conhecimentos po
líticos. b) A mocidade, o eleito
rado abstencionista é pusiláni
me e incapaz de coordenar ide
ais por iso nom opina. 

Erras cometidos antes e durante 
a campanha por parte do BNG. 
1) Os astutos do PSOE adica
ron-se os últimos 4 anos a de
sacreditar por norma ao BNG, 
lembremos a sua estratégia: 

Os alcaldes nacionalistas de Vi
go, Pontevedra e Ferrol, tenhem 
constantes atrancos e deslealda
des por parte do PSOE, curiosa
mente os alcaldes socialistas de 
Compostela e Lugo non tenhem 
problemas com os seus sócios 
do BNG. A estas alturas, alguém 
eré que isto é urna casualida
de? ... só é estrategia bem planifi
cada polo PSOE, os atrancos 
nos concelhos venhem por parte 
do PSOE, máis a cidadanía nom 
percebe o engano e do BNG 
trasvasa-se votos cara os socia-
1 istas. 50.000 votos perdidos, 
máis da mitade destes nas cida
des, casualidade? ... astúcia!! 

E nom só aplica o PSOE esta 
trama á sua estratégia para 
ganhar votos ao BNG, cada dia 
Paco Vázquez insulta ao ~na
cionalismo galega e fica sem 
resposta o seu discurso na
cionalista espanhol. 

Por que se permite ao cam la
drar desta maneira? Como se 
lhe tapa a boca a um idiota? 

2) As candidaturas nacionalistas 
tenhem que renovar-se o pri
meiro da lista por Pontevedra 
p.e. tem 70 anos, ideal para ju-
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bilar-se Um nom pode presen
tar-se indefinidamente, duas le-
gislaturas abondam. · 

3) O BNG deve centrar os seus 
esforzos na sociedade que o 
apoia, trabalhar por ca'mbiar o 
voto dos anciáns ou da clase 
empresarial é ilusorio e urna 
perda de tempo. 

Ficar no imovilismo só traerá 
perda de apoios. Está-se a tem
po de recuperar votos, também 
de aumentalos, para isa é acon
selhável: 

a) Rachar os pactos com o 
PSOE nas alcaldias. b) Renovar
se. c) Trabalhar pala clase social 
que apoia ao nacionalismo.• 

)OAM BERRIDE 

El Correo Gallego 
manipula 
Ante a sesgada información 
publicada por El Correo Galle
go respeito da mobilización 
dos universitários, a Asemblea 
de Xornalismo desexa denun
ciar a manipulación que se es
tá a realizar dende este médio. 
En primeiro lugar, mália que 
este xornal tala das mobiliza
cións de ante (polo martes) e 
da prevista para hoxe (polo 
mércores), a notícia publicada 
o día 7 de Novembro califica 
de "improvisada" a Asamblea 
realizada na Praza de Quinta
na, cando esta foi convocada 
na anterior Asemblea Xeral do 
luns. Asemade, na Asemblea 
da Quintana, foi aprobada, por 
unanimidade dos miles de es
tudiantes ali reunidos, a taiga 
xeral ata o vindeiro 14 de No
vem bro, con posibilidade da 
sua prórroga, feito este que 
eremos fundamental e que foi 
omitido por este xornal. 

Así mesmo, El Correo publica, 
na sua primeira páxina de opi
nión, un artigo de Carlos Luis 
Rodríguez no que se califica 
aes estudiantes en loita de 
"adolescentes" e di que o Esta
do non debera correr con parte 
(bastante reducida) do custo 
educacional, cando o acceso ao 
ensino é un dereito fundamental 
das persoa::> e coa redución das 
bolsas incluida na LOU verase 
reducida aínda máis. Por último, 
este persoaxe afirma que só 
cando un estudante ten inde
pendéncia económica "tendrá 
derecho a su autodetermina
ción". Nós reclamamos a liber
dade de expresión para todos. 
Non nos extraña que este artigo 
estea acompañado dun de 
Henry Kissinger, que silenciou 
tantas voces en América Latina 
mediante a violéncia. 

Finalmente, este xornal identifi
ca na portada coa manifesta
ción unhas bandeiras e ideolo
xí as que só foron parte inte
grante dela, pero non repre
sentan á totalidade. eremos 
que sería moito máis represen
tativa a pancarta que a enca
bezaba e os pontos principais 
da nasa reivindicación. 

Por todo isto, acusamos a El 
Correo Gallego de ofrecer un
ha información manipulada e 
parcial.• 

ASEMBLEA DE ESTIJDANTES 
DE XORNALISMO 
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Escritores galegas, bascos e cataláns reclaman maior 
implicación pública na promoción das tres literaturas 
Califican de retroceso o decreto de humanidades e 
a lei de universidades 
.. C. VIDAL 

O XVIII Enoontro de Escritores Galegos, Bascos e Cataláns, GaJeusca, 
pechábase o dia 4 en Pontevedra despois de tres dias de debate arredor 
da leitura e dun amplo ronsel de temas derivados e preocupacións pro. 
prias das tres literaturas. No fin da xuntanza, os escritores reclama
ron maior apoio público para as tres literaturas e criticaron cámbios le.. 
xislativos como o decreto das humanidades ou a lei de Universidades. 

das tres nacións. Oeste xeito, os 
escritores denúncian "as repercu
sións negativas que para as cultu
ras galega, vasca e catalana van ter 
as modificacións lexislativas de ca
rácter involutivo como o decreto 
de humanidades ou a Lei de Orde
nación Universitária" e reclaman 
por iso que "nengtmha lexislación 
valeire de contido ou aniquile" lo
gros adquiridos en matéria educa
tiva, cultural ou lingüística. 

implicación dos pcx.leres públicos 
na "promoción e difusión real e 
efectiva" das tres literaturas e dos 
seus criadores e, moi especial
mente, "a sua visibilidade nos 
meios de comunicación de titula
ridade pública". Nas conclusións, 
que se trasladarán aos organismos 
pertinentes, ínstase ademais á po
pularización da leitura, ao fomen
to da compra de libros, á poten
ciación de bibliotecas públicas e 
demais aspectos que camiñen ca
ra "unha sociedade máis culta".+ 

A palestra foi ampla e prolongou
se dos círculos oficiais de debate ás 
cafeterias de Pontevedra. Foron 
tres días intensos nos que autores 
puxeron sobre a mesa os proble
mas e as posibilidades de tres li-

teraturas, abafadas, segundo se re
petiu, polo centralismo estatal que 
as torna invisíbeis fóra das suas 
fronteiras. As conclusións do Ga
leusca seguen ese espíritu crítico e 
pulan pola normalización cultural Demandan asimesmo unha maior 

Tres voces galeuscas valoran o encontro 
Son tres voces galeuscas. Tres 
escritores que, por distintas cir
cunstáncias, manteñen contacto 
coas outras duas culturas. Nas 
suas bibliografias atopamos tra
ducións ou son eles mesmos tra
ducidos ás distintas lenguas na
cionais. Actuan como pontes 
personais dunhas relacións cul
turais difíciles entre tres nadóns 

que, sen compartir fronteiras fí
sicas, si teñen alfándegas nas 
suas comunicacións. 

vela A desaparición de Evelyn a 
nasa língua e é autor de versións 
galegas de autores, entre elas e 
moi especialmente, de vários li
bros de Xosé Mª Álvarez Cácca
mo de quen está traballando 
nesta altura na versión catalana 
de Calendario perpetuo. O presi
dente da Asociación de Escrito
res en Língua Galega, Xosé Mª 

Álvarez Cáccamo, é un dos ga
legas máis traducidos ao catalán 
e recén acaba de sair en euskera 
un libro seu de literatura infan
til. lzaguirre, Trigo e Cáccamo 
son por estas razóns casos singu
lares, dos máis galeuscas. Os tres 
valoraron a necesidade dos en
contros e a situación das rela
cións entre as tres culturas.+ 

O basco Koldo Izaguirre tradu
ciu, entre outros, a ]can Salvat 
Papasseit e a Uxio Novoneyra 
ao euskera. O escritor en catalán 
Xúlio Ricardo Trigo, de orixe 
galega, ven de ver editada a no-

Koldo lzaguirre 
Os Galeuscas supoñen unha posibilidade de 
encontro e de achegamos ás realidades dos 
outro países. A nf vel máis institucional é 
necesário buscar formas de organización e 
axuda mútua diante da grande ofensiva do 
imperialismo contra toda disidéncia política 
e, neste caso, lingüfstica tamén. 

No Pa(s Basca, en especial en Navarra, exis
te unha grande recesión contra todo o que 
sexa desenvolvemento do ensino en euskera. 
Recentemente os meios de comunicación do 
Estado falaron de subvencións de 3000 mi
llóns ás editoriais vascas e outra série de ma
nipulacións políticas que son tendentes á 
afogar a diversidade. Os que somos periféri
cos ternos que montar o naso próprio centro 
senón vanos afogar. 

O proceso autonómico nas tres comunidades 
fíxonos baixar a garda, agora é bo momento 
para intentar realizar unha estrutura máis 
permanente. Teriamos que buscar unha am
pla alianza de todos os sectores implicados 
na produción do libro compaxinando os in
tereses. A situación lingüística e da cultura 
en xeral obríganos a unimos cada vez máis e 
para isto ternos que botar man das novas te
conoloxias e quitar os medos.+ · 

Xúlio Ricardo Trigo 
Cómpre unha actuación institucional que 
promova a tradución entre as tres línguas. 
As editaríais encontran inútil a tradución do 
galega ao catalán, cando a literatura galega 
ten unha calidade envexábel. 

A imensa lousa que é q castelán está impe
dindo sacar a cabeza. E moi difícil que un 
leitor catalán se entere do que se publica na 
Galiza cando, por exemplo, case non se tra
duce ao castelán. A baixada de garda que le
vou á falta de militáncia cultural fixo que o 
govemo do PP dinamitara moitas bases reais 
da nasa literatura. No País Valenciano vén
dense roáis libros en catalán pero non sae 
ningun nunha prensa que nos ignora. Este 
intento de negación estalles saindo ben. 

Dos Galeuscas sae sobre todo coñecemento 
mútuo entre os escritores, algo que sen estes 
encontros seria practicamente imposíbel. Is
to leva a que se vaian chamando uns a ou
tros, que se coñezan e se lean. Coido que 
mesmo se poderia estabelecer algun tipo de 
acción para que os escritores falasen de si 
mesmos e non de temas xerais. Que sae? al
gunhas traducións, difíciles, pero tamén a 
i91ensa riqueza de que eu poda ler a Xosé Mª 
Alvarez Cáccamo ou Koldo Izaguirre. Tendo 
en conta que a calidade dos escritores gale
gas e bascas é parangonábel a calquer outra 
literatura mundial evidentemente isto é roáis 

que necesário, imprescindíbel. Seria desexá
bel unha páxina en Internet sobre o Galeus
ca na que houbera traducións e listado de li
bros, con información que poidera dinamizar 
a relación entre as literaturas. + 

,, 
X.Mª Alvarez Cáccamo 
Un dos principais papeis do Galeusca é o en
contro entre escritores nos que se van conso
lidando amizades e xurden tamén compromi
sos privados como traducións. A dimensión 
pública materialízase nun debate reflexivo 
sobre a leitura que é un eixo fundamental do 
naso traballo. 

Nos tres países non existe unha política de 
tradución institucionalizada para promover o 
coñecemento das tres culturas. Desde o Esta
do non se favorece ese encontro senón que 
mesmo se lle poñen atrancos e, por outra 
parte, tampouco os governos autónomos se 
caracterizan por apoiar a promoción das tres 
literaturas. E mesmo difícil conseguir acce
der, por exemplo, a libros en catalán se non 
é a forza de voluntarismo persoal. 

Os Galeuscas teñen que dar un impulso para 
conseguir logros máis efectivos. Nesta edi
ción falouse en repetidas ocasións de utilizar 
a rede como vía de comunicación contínua e 
tamén se manifestou o convencimento de 
que hai que fortalecer as relacións entre as 
tres literaturas. • . 

O frío 

~ RAMIRO FONTE 

~ín esta noite ós poemas de 
Mandelstam. Descubrino hai anos. 
Si, no libro de Marshall Bermann, 
que reabrín estes días para volver 
emocionarme (esta é unha rara 
cualidade dun ensaio) co capítulo 
dedicado a Nova York. Volvín a 
Mandelstam. Á traducción do 
cuaderno de Voronezh, un 
topónimo perdido entre o mapa da 
inmensa Rusia. Nesta cidade estivo 
desterrado o poeta nos anos 30. 
Logo de.sufrir interrogatorio, 
prisión, dous intentos de suicidio; 
despois de ano e pico sen escribir 
nada, ces nervios esnaquizados, 
Osip Mandelstam, un dos poetas 
que mellar exemplifica a tráxica 
fidelidad.e á poesía nun tempo 
tenebroso, volve facer poemas. Non 
os escribe. Dfos coma un oráculo. 
De viva voz, fainos e refainos ces 
labios, ata que algún amanuense, 
entre eles un poeta chamado Sergei 
Rudakov, os pasa ós cuadernos. 

~frío lera Mandelstam e, en 
xeral, a tódolos grandes poetas rusos 
que sufriron a xeira estaliniana. 
Anna Akhmatova, quen visitou ó 
naso poeta nesta cidade, deixou 
dito que os cuadernos de Voronezh 
eran o pasaporte de Mandelstam á 
inmortalidade. Dá medo ler estas 
grandes palabras cando sabemos que 
o poeta, xustamente polo feito de 
selo, contaba os pasos finais dos 
mártires. Os poemas de 
Mandelstam, sobre todo aquel que 
dedica a Stalin ( dillo a doce persoas 
e dalgún destes amantes da poesía 
sae o traidor) foron o seu pasaporte 
ós campos da marte. 

&tirano, que desconfiaba do 
poder da po~sía, seica telefoneou a 
Pasternak. E unha das conversas 
telefónicas máis impresionantes do 
século XX e para nós debería ter o 
mesmo valor có que ten para o 
historiador as que mantiveron 
Churchill e Roosvelt. "¿T rátase dun 
grande poeta?", pregunta o tirano. E 
Pasternak: "Temes que falar". E o 
tirano: "¿De que quere falar ?". E 
Pastemak: "Da vida e da marte". 
Seica Stalin colgou. 

Á fonte é un dos máis grandes 
libros escritos sobre a poesía e os 
poetas do século XX, a 
autobiografía da muller de 
Mandelstam, Nadezhda. Leo agora 
(vén cos.cadernos) a derradeira 
carta que ela lle escribe ó seu 
marido desterrado a Siberia, 
sabendo que xa está morto porque 
llo anunciara un soño. "Lembra a 
nosa feliz pobreza e a poesía que ti 
escribiches". E volvo 
impresionarme co verdadeiro e 
grande amor que tiveron á poesía 
estes rusos. Perante eles, a nós non 
nos queda máis que converternos en 
escritores de bos versos, no senso 
audeniano, sen alzar demasiado a 
voz, para non seren falsos. Isto xa é 
difícil porque, por certo, nos grupos 
de poetas e escritores (os galegos 
tampouco estamos libres) seguen 

· movéndose suxeitos como aqueles 
que delataron a Mandelstam. 
Seguimos a ser uns imprudentes 
cando escribimos a viva voz. A 
seas.+ 
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Abe Rábade. 

• Abe Rábade e 
Paco Charlil)., no 
I Seminário de 
Jazz en 
Pontevedra 
A cidade de Pontevedra xa can
ta cun destacado festival de jazz. 
Trátase agora de formar rnúscios 
que podan participar neste 
evento e, con esta finalidade, 
corneza un seminário permanen
te no Pazo da Cultura que será 
impartido por Abe Rábade e Pa
co Charlín. Márcanse como ob
xectivo atraer a alunos non só 
do entorno de Pontevedra e po
der formar unha big barul. cos es
tudantes. Os contidos do semi
nário de jazz abranguen desde a 
história dun estilo nacido en 
Nova Orleans até a improvisa
ción e a interpretación. O curso 
dura 8 meses e o prazo para for
malizar matrícula, que custa 
125.000 pesetas (pode 
fraccionarse en cinco pagarnen
tos), remata o 9 de Novembro. 
As clases teñen lugar os Sábados 
pola mañán e pola tarde cun nú
mero limitado de cuarenta per
soas.+ 

•Pinturas 
entre augas 
de Nolo Suárez 
na Espacio 48 
Non é tan difícil criar o mar en 
Compostela, como sinala nun 
poema Marta Dacosta e como 
amosa Nolo Suárez nas suas 
pinturas de auga, que expón na 
galería Espado 48, na rua Vilar 
desta cidade. Son os óleos de 
Suárez reflexións sobre a auga 
que se deixan acompañar de 
versos, sexan os de Dacosta, os 
de Rafa Villar, Alexandre Ne
rium, Antón Patiño ou el mes
mo. Desde os anos oitenta, este 
artista natural de Compostela 
leva exposto de maneira indivi
dual e colectiva por diversos es- · 
pazos da sua cidade , pero 
tarnén en Noia, Vigo, Ourensé, 
Fistetra, Oleiros, etc. O seu 
proxecto soñado, traer o mar a 
Compostela. + 

• O sector vai 
no bon camiño, 
di o Informe 
do Audiovisual 
"Ainda estamos na fase de estru
turación do sector pero existen 
unha série de indicativos que 
poñen de rnanifesto que estamos 
no bo camiño". Asi se refería' 
Margarita Ledo, directora do in
forme do Audiovisual en Galiza 
2001 na apresentación do mes
mo en Compostela o 5 de 
Novembro. Este informe, produ
to do Observatório Audiovisual 
Galego, contempla que os 8.000 
millóns de pesetas de volurne de 
negócio que move o sector ain
da non lle dan a categoría de tal 
no Instituto Nacional Estatística 
"pero xa se está tomando 
consciéncia da necesidade de fa
cer unha estruturación". Ledo 
Andión tamén fixo fincapé na 
dependéncia do sector respeito á 
CR TVG e aos problemas de dis
tribución de produtos 
audiovisuais. + 

• Remata o prazo 
para o X Espiral 
Maior de Poesia 
O prémio Espiral Maior de Poe
sía curnpre dez edicións e ten na 
sua nómina de gañadores, entre 
outros, a escritores corno Rafael 
Lema, Martin Veiga, Enma 
Couceiro ou Manuel Forcadela. 
Para as persoas que teñan inte
res en participar hai que advertir 
que o prazo de admisión de ori
xinais remata o 30 de 
Novembro. Sen límite de idade 
e, con ou sen obra publicada, 
pódese participar con traballos 
dun mínimo de 400 versos. O 
fallo farase público no mes de 
Decembro.+ 

;.• 

• ·· Catorce pezas 
de Acisclo 
Manzano 
en Pontevedra 
Inaugurou o artista ourensán 
Acisco Manzano unha mostra 
de catro esculturas o 6 de 
Novembro na galeria Jaime 
Trigo de Pontevedra. Torsos de 

Aclsclo Manzano. 
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• Reunión de artistas na memória de Francisco Mantecón 
finaba este mesmo ano o artista 
Francisco Mantecón e queren os 
seus compañeiros renderlle unha 
hornenaxe este Xoves 8 de No
vembro no Centro Cultural Cai
xanova de Vigo, cidade na que 
naceu. Pintor e deseñador, 
Mantecón cornezou a participar 
en exposicións colectivas de moi 
novo, estudou en Barcelona on
de ernprendeu colaboracións 
con Anxel Huete e achegouse 
ao grupo Atlántica na sua volta a 
Galiza. Os seus xogos xeométri
cos no espazo tarnén o orienta
ron cara o deseño gráfico apartir 

dos anos oitenta, e así Mantecón 
é o creador de abondosos logoti
pos, anagramas e carteleria. Al
gun exemplos: as etiquetas das 
botellas de T erras Gaudas, as fa
chadas de Frinova e Adegas das 
Airas, ou o logotipo do pub Me
tropol. T amén a imaxe gráfica 
do Pen Clube, de Esquerda Ga
lega ou da Asociación de Tradu
tores Galegos. Deixou adernais 
pegada da sua idea de grafisrno 
nas editoriais Galaxia, Ir Indo e 
Xerais. Son moitos os que parti
ciparán desta hqrnenaxe póstu
ma; entre eles, Anxel Huete, 

Carlos Casares, Ramiro Ponte, 
Carme Panero, Femando Fran-
co, Gonzalo Navaza, Xosé Luís 
Méndez Ferrin, Xosé Mª Álvarez • 
Cáccamo, Vítor Vaqueiro máis a 
concelleira Carme Martínez 
Corbalán e o alcalde de Vigo, 
Lois Pérez Castrillo. Un proxec
ción de imaxes que construen o 
seu percorrido biográfico e a au
dición de fragmentos da última 
entrevista, realizada por Gonzalo 
Navaza, forman parte do acto, 
organizado por rnoitas das suas 
persoas queridas, e que dá corne-
zo ás oíto da tarde. • . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¡ ••••••••••••••• 

homes e mulleres que se pode
rán contemplar até primeiros 
de Decembro e que son, segun
do o artista, "intimidades miñas 
que só a xente que me coñece 
entende".+ 

• A transición 
en Galiza, série 
de 13 capítulos 
na TVE 
O X oves 8 de N overnbro ás se te 
e media comeza a emisión de A 
transición en Galiza, unha série 
de trece capítulos do centro te
rritorial da TVE. Conta o pro
xecto con guión do historiador 
Xusto G. Beramendi e pretende 
desvelar en clave galega cales 
foron os personaxes e feitos de
cisivos durante este periodo. 
Xosé Luís Castro, director da 
série, conta como durante dous 
anos se adicou á catalogación 
do arquivo de imaxes que 
dispón o centro territorial, ma
terial filmado que sairá de novo 
á lus nesta série. ''No primeiro 
capítulo titulado Moitas Galizas 
nunha confróntase a visión bu
cólica e idílica do franquismo 
respeito ao país con feítos e 
protestas que denotaban que 
esa non era a realidade. Tocare
mos por exemplo a fundación 
de Galaxia e un poema reivin, 
dicativo de Novoneira", sinala 
Casero.+ 

•Análise 
da relación entre 
cultura e relixión 
en Compostela 
O Auditório de Galiza en Com
postela acolle o Sábado 1 O de 
Novembro o XVI Foro 
"Relixión e Cultura en Galiza". 
Nesta xomada·que apresenta 
Vitorino Pérez Prieto 
participan diferentes persoas 
que analisan a rnensaxe do 
Evanxeo no noso contexto cul, 
tural e social. Gl9ria Josefina 
Viero reflexiona sobre "A 
comunidade cristiá desde a fa, 
vela". Xa desde Galiza partici
pan Carme Cozinha!...profesora 
en Burela, e Ibraim N iang, 
mauritano que preside a ONG 
Aida de axuda ao-colectivo in
migrante africano. Por último o 
xesuíta e teólogo que fora pro-

fesor da Faculdade de T eoloxia 
de Cartuja en Granada, José 
Maria Castillo, pronúncia a 
conferéncia "A fe cristiá nunha 
teoloxia de fronteira". + 

Ánxela Abalo. 

• Estrea 
de Footinl~ 
naConu1a, 
obra premiada 
co Raf aell Dieste 
O autor e directbr teatral Gus
tavo Pernas aprJsentaba o 6 de 
Novembro na cbruña a edición 
do texto escrito e Footing, peza 
coa que gañou Rafael Dieste, 
prémio convoca o pala Depu
tación da Coru - a. O Teatro 
Rosalia de Cast da cidade 
herculina acolle o 15 de 
Novembro ,;i es~ea da obra pola 
compañia Aneo a Produccións, 
co pagel protag nista feminino 

para Anxela A~lo. Pernas de
fine a peza corn "unha come-
dia dramática q e conta causas 
que poden resul 'ªr trascenden
tes pero que util za o veículo 
cómico para ac egarse ao 
espectador".+ 

• Convetsas ao 
redor do 36 en 
Vila.Nova de 
Cerveira 
-"Culturas de Fronteira: 
Portugal na Guerra Civil de 
Espanha (1936-1939)". Ese é o 

título do ciclo de conferéncias 
que se celebra en Vila N ova de 
Cerveira entre o 9 e o 23 desee 
mes. A biblioteca do concello 
acolle o prirneiro dia a charla 
"A interferéncia de Portugal na 
G uerra Civil" a cárrego dos 
historiadores Femando Rosas e 
José Manuel Lope Cordeiro. O 
dia 14, adicado aos escolares, 
inclue a proxección da 
curtametraxe Soldad.os sen 
fortuna, do realizador de Tui 
Roque Cameselle que estará 
presente neste ciclo. Tamén se 
proxecta o mesmo dia A lingua 
das bolboretas de Jose Luis 
Cuerda. Falarán odia 16 José 
Hermano Saraiva e Bieito 
Alonso ao redor do tema 'A 
Guerra civil española e as 
relacións transfronteirizas: na 
fronteira das emocións". Para os 
seguintes días está prevista a 
proxección de T erra e liberdade de 
Ken Loach e unha conferéncia 
sobre arte e literatura durante a 
Guerra do 36. • 

• J aureguízar 
gaña o Lueiro Rei 
Breve crónica universal da clase 
obreira é o tf tulo da novela 
curta coa que o xomalista e 
escritor Santiago Jauregufzar 
ven de gañar o certarne Manuel 
Lueiro Rei. Este concurso está 
organizado conxuntamente 
polo concello de Ogrobe e a 
editorial Socelo Blanco. O 
libro, q..ie será publicado o 
vindeiro mes, fo i seleccionado 
polo xúri entre as 38 obras 
enviadas e narra unha história 
persoal entre un home e unha 
muller nun contexto de 
"globalización da explotación 
da clase obre ira". • 

Santiago Jauregurzar. 
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1 
Desacougantes 

: Título: Só os mortos soterran os seus mortos. 
; Autor: Arturo Lezcano. 
' Edita: Galaxia. 

1 Reflexionaba S. J aureguizar a se
¡ mana pasada, desde estas páxinas, 
;a cerca do pouco amigos que son 
¡algúns escritores á hora de recoñe-
1cerse como autores de literat1.J!B- de 
pcénero. Non lle falta razón. E cu
lrioso, e triste, comprobar como as 
~diteras crean coleccións que lago 
non enchen cos títulos que lles 
correspondería, mentres ternos 
R_ue buscar obras de xénero na nó
~ina das coleccións "literárias" ou 
xeralistas. Pero a culpa non a te
ñen sempre as editoras que, no seu 
afán por acadar máis vendas, pro
curan un lugar para os títulos de 
xénero na súa colección de máis 
tirón, que sempre é a máis coñeci
da. Nen eremos que sempre sexa 
unha finalidade lucrativa a que a 
t:¡il extremo leve. Outra hai que se 
lle aparella, a divulgación. Non s6 
é que o digamos n6s. Conversan
do con editores ou con xente do 
grémio, ademais de autores, té
ñennos manifestado, en máis de 
unha ocasión, o temor a que a 
obra non obtivese a mesma divul
gación se se edita na colección co
r¡espondente. Padecementos de 
un sistema literário como o noso, 
en loita perpétua por existir nun 
mundo (o que vivimos) no que o 
seu competidor directo (a literatu
ra en castelán) ten todo a favor e 
onde as autoridades que deberan 
velar pola nosa cultura non teñen 
máis interese que o de practicar o 
celidonisrno máis esperpéntico. 

Pero tamén hai que dicer que se 
teñen dado casos á inversa, obras 
que terian bon asento na colec
ción "literária" son desviadas a 
outras coleccións sen convin-

Arturo Lezcano. 

cente xustificación. Todo isto, 
ademais dese temor a ser consi
derado ccescritor de xénero". 

Pois si, hoxe falaremos de litera
tura de xénero. Máis concreta
mente da narrativa fantástica, un 
xénero moi do agrado dun públi
co que acostuma a serlle bastante 
fiel. Sempre que o coñeza, natu
ral rnen te. A narrativa acadou, 
nos últimos vinteseis anos, un es
timábel grao de diversificación 
que se fai imprescindíbel dar a 
coñecer se non queremos que fi
que oculta unha impormate par
te da produción narrativa última. 

Arturo Lezcano, que se dera a co
ñecer desde a Antoloxía da literatu
ra fantástica en lingua galega (Gala
xia, 1991) preparada polo finado 
Antón Risco, publicara xa, no 
1994, tarnén en Galaxia, Os dados 

Santiago González Avión Ü voluntariado 
social 

Uo camiñar compartido 
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de Deus, colección de relatos pro
logada, tamén, por Antón Risco, 
onde se mostraba como hábil 
construtor de variadas atmósferas 
fantásticas. Hoxe chega a nós con 
outro título máis, Só os mortos so
terran os seus mortos, na liña da 
creación fantástica, pero non 
exactamente. O tempo pasou, e 
non en balde. O Arturo Lezcano 
que aqui atoparemos segue facen
do gala dunha exuberante e des
bordante imaxinación. Imaxina
ción que non é pura e simples in
ventiva ao caso. Sabe moi ben 
fiar os contos de tal maneira que o 
seu contido sexa unha consecuen
cia do mundo en que tornamos 
café ou subimos ao autobus. Esta 
proxección, este poder simbólico, 
enriquece moito os contos e vól
veos ainda máis desacougantes. 
Precisamente é o desacougo o elo 
do que todos participan, un desa-
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cougo vital que xa vén expresado 
desde o mesmo título: só os mor
ros soterran os seus morros, onde 
soterrar hai que entendelo baixo 
as acepcións de pechar no esque
zo, deixar de lado, sepultar para 
non lembar. Esta é a liña fantásti
ca que agora nos propón Lezcano, 
o avantaxado discípulo do mestre 
Antón Risco. 

Doce son os contos que compo
ñen este volume. Contos de va
riada extensión, hainos de unha 
folla escasa ou pouco máis. como 
"Atópome no hemiciclo", "O car
po e o sangue 
do porco" ou 
"De carpo en-
teiro". Dunha O Arturo 
brevidade 
máis habitual 
do relato que 
do conto. Sen 
embargo o re
ma te é sem
pre o próprio 
dos cantos, 

Lezcanoque 
a qui 
a toparemos 
segue 
facendo gala 
dunha 

todo está dis- exuberante e 
posto en fun- desbordante 
ción do rema-
te. o que re- imaxinación 
almente suce
de é que os 
discursos co-
mezan como 
relatos e re-

quenoné 
pura e 
simples 
inventiva ao 

matan como caso. 
cantos. A . 
evolución, 
respeito de Os 
dados de Deus, é patente neste 
apartado. Os discursos de Só os 
martas soterran os seus martas ga
ñan en literariedade, cousa que 
tamén e fácil certificar . na inegá
bel vontade de estilo que aquí se 
manifesta. Adernais, engádese a 
todo isto, o uso de narradores que 
contan as histórias desde dentro, 
supoñendo que o receptor está ao 
tanto do marco temático no que 

(Pasa á páxina seguinte) 

canta de libros 

O caos da traizón 
Atópase xa nos andeis das librarias 
Teoria do caos, a novela coa que Ma
rilar Aleixandre gañaba o Xerais deste 
ano e co que, de paso, convertíase na 
primeira muller 
en recoller este 
prémio. De como 
a traizón dos ide
ais xera nun grave 
conflito persoal 
versa a trama desta 
novela, cuxo perso
naxe central é un 
militar 
antifranquista 
transformado agora 
no alcalde dunha 
pequena vila. Capí
tulos que abren portas polas que a au
tora convida a entrar, ademais de na 
orde estabelecida, noutra suxerida pa
ra facer sua a premisa de Cortjzar de 
que un libro pode acoller máis libros.+ 

Abe da información 
en intemet 
Xosé López e Marita Otero asinan 
con.xuntamente o que tenta ser un 
achegamento aos novos xeitos de 
transformación informativa pola rede. 
As factorias da so-
ciedade da infor
mación. Produc
ción de contidos 
para intemet, pu
blicado por Lea, 
explica cales son 
os cambios que pa
ra a profisión xor
nalística supon a 
irrupción desta fon
te de información. 
O deseño, as distin
tas linguaxes, as 
imaxes fixas, o son e 
o video, son alguns dos aspectos nos 
que reparan os autores, ambos profeso
res na Faculdade de Xomalismo de 
Compostela.+ 

História 
dos mariñeiros 
Na colección Xerminal, que impulsa o 
Ateneu Libertario "Ricardo Mella" da 
Coruña publícase O asociacionismo 
dos pescadores 
na Galiza de an
teguerra: unha 
ollada de conxun
to. Dionísio Perei
ra, autor do traba
llo, descrebe non 
só a loita por me
llorar as condicións 
laborais senón a 
transformación que 
supuxo nas vilas 
pesqueiras pasar da 
produción artesanal "a un capitalismo 
máis ou menos desenvolvido" na altu
ra da 1 Guerra Mundial.• 

De enxeño e pirateria 
Unha caca nunha saca, duas empa
nadas esmagadas e 
tres quilos de arroz 
Veloz. lsto é o que 
ten que mercar por 
encárrego da sua 
nai Manu, un neno 
que ten problemas 
de ouvido e que 
aparece na 
colección Demade
mora da editorial 
Kalandraka da man 
da sua autora, Irene 
Pérez Pintos. As 
ilustracións son de 
Ramón Trigo. Na 
mesma colección, 
Capitán Calabrote, . . 
do contacontos Alberto Sebastián con 
ilustracións de Caries Arbat. Os pri
meiros leitores descubrirán como un 
pirata é tamén unha persona chea de 
nobleza e sensibilidade. + 
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~~~ de Esrudios 
~moranos 
tJº l.Ano 2001. Prezo 1.000 pta. 
pirixe: Carlos Meixome. 
~dita: Instituto de Estudios Mifiorano. 

~
hega esta nova publicación con moitas 

eferéncias multidisciplinares sobre as te
as do Val Mifü?r. Salvador Rodríguez 

studa o clima desta zoP::i.. Xurxo Pérez e 
1 Xosé Maria 

-1--------:-l:i!"]":: "· Bouzó recupe-
\ · ;frM. ran a história 

.J.~~f~~;~; ;~.Mi~"t~nos da minería 

~~jf ~~:.~r: 
Margarita 
Novo lem
bra a orixe 
do turismo 
de sol e 
praia en 
Galiza, 
baseándose 
no exem-

~
o de Baiona. Tamén se incluen traba
os de Henriqut¡ Costas, Ramón Iglesias, 
arta D~costa, Vítor Iglesias Viqueira, 

IA.fonso Alvarez Cáccamo e Xaime Garri
~o, entre outros. • 

(RGT 
~ "27.Setembro de 2001. Prezo 800 pta. 

irixe: Antón Lamapereira. 
dita: AC. "Entre bambalinas". 

~
sé Henríquez entrevista o actor francés 
ichel Piccoli, que repasa a sua ampla 

ctividade no teatro e no cinema. Ramiro 
Neira dá conta 
do que deude 
sí a Mostra de 
Teatro da 
Universidade 
da Coruña. 
Roberto Sal
gueiro repasa 
o VII Festi
val Interna-
cional de 
Teatro 
Universitá
rio de 
Composte-

la. Femando 
pacosta conta como se desenvolveu a VI 
~ostra Internacional de Teatro Universi
fário de Ourense e lván Fernández relata 
p máis destacado da 3ª Mostra de Teatro 
pniversitário de: Vigo. Ademais, inclúen
~e vários textos de Xesus Pisón.+ 

A Trabe de Ouro 
Ng 47.Xullo-Setembro de 2001. Prezo 1.500 pta. 

irixe: Xosé Luís Méndez Ferrin. 
dita: Sotelo Blanco. 

~
. ancisco Femández Rei estuda a situa
ón das minorias étnico-lingüísticas da 
epública italiana. Carme Alén e Carlos 

¡• alcárcel repasan a relación entre a Re
lJública Francesa e as "línguas rexionais 
f!u locais", especialmente o occitano e as 
ralas oilitanas. Henrique Gargallo repara 
pa situación do aranés, mirandés e vale
go, tres formas romances ameazadas, cre
f idas nas fronteiras do que será agora a 

- Europa 
--------¡\ unida. Al-

\ ........... , ........................ .. 

ba 
Nogueira 
explica 
cales son 
as pers
pectivas 
xurídi
cas das 
línguas 
minor
zadas 
naUE. 
Ade-

1 mais, inclúense re
feréncias sobre a postura das Redes Escar
lata sobre o Dia das Letras e a exposición 
f'Galaxia. Palabras para un país".+ 

111 

Leituras 111 
(Ven da páxina anterior) 

se insiren, cando non é así e o lei
tor está abrigado a ir construindo 
a medida que vai lendo. O leitor 
debe entender cada un dos cantos · 
como unha proxección a partir da 
história real que estea vivindo e 
da cal sexa froito. Por iso sempre 
o início é un media re, indepen, 
dentemente do argumento de ca
da discurso e a estratéxia adopta
da no seu relato. Gáñase, logo, en 
literariedade; mais, tamén o hai 
que dicer, sacrificando a clarida, 
de, porque a interlección non é 
tan sinxela como se acostuma 
agardar de discursos de semellante 
talante xenérico. Unha sorpresa 
máis das moitas que nos deparará 
esta leitura. 

No que respeita aos argumentos, 
son de moi variada índole, pero 
en todos está presente a marte. O 
libro encétase con "Pobre Asun
ción", que como "O evanxeo de 
Pilato", ten un marcado carácter 
histórico. E remata, non casual~ 
mente, con "Todos os homes son 
imortais", futurista. Algun como 
"Souvenirs de Praga" pon en es
treita relación literatura, vida e 
historia; Non falta a técnica xor
nalística, "Os mortos, en vivo'', 
canto de mortos vivientes, zom, 
bis. Nen a actualidade de "Auto
pista", pero que nace da lenda. E, 
por suposto, a temática relixiosa 
está moi presente, xa que a reli
xión é o instrumento do que bo
tamos man os humanos para ex, 
plicar a relación entre a marte e a 
vida; e aí ternos no arriba menta
do "O evanxeo de Pilato", ade
mais de "O carpo e o sangue do 
carpo" e "A encosta do ceo". Na 
brevidade do libro, 123 páxinas, 
ademais da dos cantos, non falta 
tempo para ensaiar diferentes téc
nicas narrativas, desde as memó
rias á corrente de conciéncia ou á 
técnica xomalística. Emaizando 
os cantos na nosa tradición (un, 
ha boa mostra é "A encosta do 
ceo", que na técnica empregada 
lembra moito A marte de Frank 
González de Femández Ferreiro, 
pero que remata senda algo ben 
diferente) ainda que ás veces se 
desloquen as ubicacións espaciais 
extragalaicas, á vez que se respei
ta a mestría da mesma tradición 
xenérica (como se le na contra
capa, desde Poe a Lovecraft).t 

XOSÉ M. EIRÉ 

A segunda alma 
de Susana Seivane 

Titulo: Alma de buxo. 

Autora: Susana Seivane. 

Edita: Boa. 

É un disco cheo de músicos. De ami
gos. De agarimo. Chega a esta sección 
o disco Alma de Buxo, o segundo de 
Susana Seivane que nunha recente 

Marés vivas 
terra adentro 
Programa: Terra de Miranda. 
Dirixe: Xurxo Coira. 

Produce: NTR. 
Emite: Televisión de Gal iza. 

Maxinen vostedes este argu
mento. Unha vila pequena, algo 
fechada en si mesma, acolle un
ha personaxe urbapa, afastada 
dos costumes rurais, ben forma
da, que comeza unha nova vida 
entre os paisanos. Pouco a pou
co, namórase da persoa perfecta, 
como boa protagonista. Nesa vi
liña todo ocorre ao redor daba, 
rra dun bar, na que se acabada o 
carismático personaxe popular, 
que mamou a experiéncia da vi
da e ten que actuar de antago
nista. Engadimos uns poucos ne
nos e uns mozos procurando 
amor. Xa está todo. De que série 
estamos falando? Até agora, este 
modelo seguíao só Mareas vivas, 
mais agora, o Grupo Voz decidiu 
duplicar a h istória no interior. 

luís Iglesia e Maria Bouzas nun intre da rodaxe. 

verso paralelo aseméllase máis a . 
Galicia Exprés e a Pequeno Ho
tel, eses miúdos enxendros inso
portábeis que só teñen de bon os 
planos de exteriores de Compos
tela e Lugo, respectivamente. 

T erra de Miranda parece máis 
un produto industrial sen alma 
ca unha proposta novidosa. Se as 
aventuras da xente de Portozás 
iniciaron na Galiza un novo xei
to de ver Galiza desde a própria 
TVG, esta secuela no seu uni-

Neste caso, as terras mindonien
ses precisaban mellar homena
xe. Maria Bauzas está ·soa no ca
os. A sua sobriedade bate de fu
ciños co rostro incríbel dun Xo
sé Luís Bemal Farruco mal meti
do a actor dramático. O papel 
de Alfonso Agra, Silvino, unha 
espécie de Currás albeite e capa
dor, carece de personalidade 
própria e, dentro de dous capítu
los, alguns espectadores pedirán 
que sexa o próprio Miguel de Li-

RCCróN 5. Só OS MORTOS 3.ÜGALEGO 
SOTERRAN OS (IM)POSÍBEL 

l. CONTOS SEUS MORTOS Valentim Rodrigues F. 

Arturo Lezcano Llliovento 
DA CORUÑA Galaxia 

Xurxo Souto 4. POLA 
Xeiais LIBERDADE. 

2. FlSTEUS NoN ECCróN AWITA 

ERA UN MUNDO ANTIFRANQUISfA 

LupeGómez 1. LITERA TURA DE Luís CosTA 

ANosa Terra GALEGA. s. XX Juan García Durán 
Vários autores A Nosa Terra 

3. NARCOS ANosa Terra 5. EsPAÑA Carlos G. Reigosa 
Xerais 2.AMEMORIA UNIFORME 

DA NACIÓN José l. Lacasta-Zabalza 

4. TuoRfA DO CAOS Camilo Nogueira Laiovento 
Marilar Aleixandre Xerais 
Xerais 

Lihraria.., con ... ultaJ.is: 
Cmtahán (\'igo). Cow.:ciro (A Coruñ.1). Míd1dnw (l'onll.:n:dra). 

Pcdrcín1 (Santi.1go). Souto (Lugo). Torga (Ourensc). 

11 conta de discos lli------1 
entrevista a este semanário descrebíao 
como moi importante e traballado, 
despois do grande éxito do primeiro. 
O compromiso é maior no segundo 
disco,_ viña a dicer a gaiteira, xa que se 
xeran maiores expectativas e as olla
das van estar máis atentas. Susana Sei
vane ponUe calor a estes trece cortes, 
para os que asumiu peso na produción 
do compacto e, ademais, incluiu a sua 
voz, xa que desde nena tamén quixo 
cantar. Adicado aos seus pais, para os 
que sempre ten palabras de recoñece
mento, conta con pezas como Chao
curuxeiras, que simboliza a transmisióp 
xeracional co seu avó, Roseiras de 
Abril, composta por Uxia Senlle, na 
que Susana Seivane acompáñase da do 
Porriño, máis Uxia Pedreira, Lola de 
Ribeira, Guadi Galego, Oiga Kirk e 
Sonia Lebedynski, ou Ti e máis eu, a 
balada escrita con Roberto Granda! 
con sincronia musical e de corazóns, 
segundo a gaiteira. Alma de buxo, un 

disco sen estridéncias, é tamén un tri
buto a todos os que dalgun xeito 
apoiaron a Seivane. Xotas, valses e 
rumbas dunha gaiteira agradecida.• 

Kiko Veneno, 
en euskera con Javier 
Muguruza 
Trtulo: Hain Guapa Zaude. 
Grvpo: Jabier Muguruza. 

Edita: Metak. 

Voces infantfs acompaftan incesante
mente a Jabier Muguruza, o maior 
dos irmáns dunha saga de músicos, 
ainda que o máis tranquilo en canto 
ás suas escollas estilísticas. Na longa 
carreira musical de Muguruza encá
dranse discos de recuperación de 

ra faga tamén dese personaxe. 
Non resultaría estraño. Agra xa 
mora en Portozás como médico 
e a Virtudes de Miranda tamén 
é a alcaldesa e mais Socorrito. 

A TVG sempre se caracterizou 
por sacar as mesmas caras nas suas 
notf cias. Agora parece que pasa o 
mesmo na ficción. En todas as sé
ries, os actores son os mesmos, 
nunha espécie 
de remedo 
dun monopó
lio teatral 
dunha soa 
compañia que 
ten a obriga 
de meter en 
todas as suas 
montaxes to
dos os seus 
asalariados. 
Mais isto chia 
coma un gon
zo mal lubri
cado cando 
están en ante
na cinco pro
dutos de pro
d ución pr6-
pria. 

De momen-

Silvino é 
unha espécie 
de Currás 
albeite e 
capador sen 
personalidad e 
própria. 
Alguns 
espectadores 
pedirán que 
o interprete 
Miguel de 
Lira. 

to, a audiéncia estalle a sorrir a 
Terra de Miranda. Entre futbol 
e T equelexou, unha aventuriña 
de veterinários que - sorte de
les- ainda non viron nen un 
caso do "mal das vacas tolas". 
Coas cifras na man, os criadores 
da série poden confirmar aquilo 
de que o que lle gusta á xente é 
que o que ven na pantalla lle 
sexa moi familiar.• 

C. LORENZO 

cancións de cativos en euskera. Este 
Hain Guapa Zayde é o seu quinto dis
co como cantautor, no que os peque
nos seguen asomando cos seus risos e, 
tamén, cos seus soños. Cancións para 
a beleza, a muller amada, a 
incomprensión e os fracasos 
musicais. Ritmos que beben unhas 
veces da música basca e que, noutras, 
semellan viaxar ao Brasil. Kiko Ve
neno canta en euskera neste disco 
dando a nota alegre en El pueblo gua
peao, e Muguruza entona en galego a 
canción Casa de Pedra, composta con 
X.L. Padrón.+ 



A NOOA TERRA. 

A Sinfónica 
de Galiza estrea 
a Cantiga Finisterrae 
Unha cantata da paz 
con letra de Fernán Vello e 
mÓsica de Xoán Durán 

Qu~ce minutos de palmas redbiu a estrea no Pazo da Ópera da 
Coruña o pasado 31 da Cantiga Finisterrae, unha cantata da 
que Miguel Anxo Fernán Vello é o autor literário e Xoán Du
rán o musical. A Xove Orquestra da Sinfónica de Galiza dirixi
da por Víctor Pablo foi a encarregada de interpretar esta com
posición que nace como unha cantiga da paz e un himno ao futuro. 

Un auditório composto de case 
duas mil persoas aplaudiu en pé 
durante quince minutos a estrea 
dunha bra singular no noso pa
norama Literá.rio e musical. Mi
guel Anxo Femán Vello e Xoán 
Durán son os autores da primei
ra cantata galega do século, un
ha obra que conseguiu conectar 
co público na sua primeira posta 
en escea na Coruña. 

O poeta Miguel Anxo Femán 
Vello é o autor dos 96 versos ale
xandrinos da Cantiga Finisterrae 
para múltiples voces de luz. "T rá
tase pun himno ao futuro, un 
cant~ de irmandade interna
ciorufüsta, desde Galiza irradian
do cara Europa cun alento uni
versal de luz no que o coro son 
as voces do povo", explica Fer
nán Vello quen contou para esta 
composición coa tradición lite
rária galega, en especial Pondal, 
Rosalia ou mesmo a Allxi de Glo
ria de Castelao e tamén coa cos
movisión galeguista de Galiza 
como célula de universalidade. 

Os temas que o autor recolle para 
compoñer o texto da cantata son 

grand ancei que recuperan 
lritu da Rev lución France-

a: irmandade, liberdade, igual
dai tamén Lidari dade. " n 
val r qu t man maior rele
váncia nun t mpo c mo o que 
estam a viver. A cantata toma 

utr ignificado co pr blema 
da guerra europeas ou mesmo 
c ataque actual a Afganistán xa 

ue nesta reflexión está unha 

proclamación da paz", afirma 
Fernán Vello para quen os últi
mos acontecementos fixeron que 
a mensaxe da cantata fose "máis 
clara, ten máis actualidade como 
posicionamento pola paz, como 
mensaxe contra a violéncia". 

Prevista para celebrar o comezo 
de milénio, a estrea adiouse pa
ra se converter nun canto ao 
futuro. O autor literário está en 
especial satisfeito co traballo 
musical desenvolvido polo 
compositor Xoán Durán. "Con
seguiu criar unha obra popular 
con calidade estética que soubo 
conectar co público. A obra in
terpretada pola Xove Orquestra 
da Sinfónica de Galiza dirixida 
por Víctor Pablo demonstrou as 
potencialidades que existen pa
ra criar unha obra cun formato, 
dimensión e ambición univer
sal. Son posibilidades que se 
nos abren desde a nasa própria 
cultura", comenta Femán Ve
llo, emocionado coa recepción 
que a cantata tivo na sua estrea 
da Coruña. 

Outro acerto que destaca o escri
tor é que a Cantiga Finisterrae se 
estrease nun programa no que ta
mén se incluia Finlandia de Sibe
lius e O amor bru.xo de Falla. "Su
puxo un diálogo de tres culturas 
que se irmandan", sinala. Latexa 
no longo poema unha "tensión 
épica" que mostra a preocupa
ción ética dun autor que cria un
ha obra "social e ao tempo carga
da de sensorialidade". • 
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Cantiga inisterrae 
para múltipl s voces de luz 

ARuth 

País das terras verdes que van morrer ao mar, 
unha cantiga nova estremece no vento 
o labirinto puro de todos os confíns. 

Dende as albas insomnes que palpitan o día, 
no florecer da auga na raíz da mañá, 
o tempo foi labrando unha saudade antiga 

até esta luz que invade o corazón de luz. 
Nas gándaras aberras, nos vales silenciosos, 
nos bosques que declinan o seu misterio azul; 

nas sonámbulas veigas que tremen de frescura, 
nas praias onde a brisa é invisíbel nudez, 
unha cantiga nova acende a lonxanía: 

alta terra diúrna, a espiral do fulgor, 
os camiños brillando, láminas inflamadas 
da exhalación do sol. Sobe o mar nos espellos, 

sobe a chama no ceo. Arborece a distancia 
un labio transparente até queimar a voz: 
toda a luz, toda a luz entrando, entrando en nós. 

País das terras verdes que van morrer ao mar, 
entre semente e soño, entre vertixe e flor, 
campos iluminados que se inclinan ao sul. 

O tempo aquí non foxe. A nave do mencer 
tocou a estrela firme, a pedra xerminal. 
País das terras verdes, enraizado fervor 

dun enigma no tempo: a camelia no ar, 
o horizonte que nace poboando os segredos 
do noso propio ser; a palabra inicial, 

a visión interior dun asombro no abismo 
cando a luz é outra luz e a primavera avanza 
fundando a cor da brasa no noso sangue insomne, 

nós que levamos o sol ardendo n.a memoria, 
astro vital e seiva de luminosos días. 
Contra a sombra que paira na nosa negra sombra, 

contra o gris neboeiro e contra a triste chuvia 
dos séculas que foron, ancorados na historia, 
esta luz que penetra a ruína dos muros, 

as fábricas escuras, as neveiras do medo, 
as confusas feridas, longos túneis de inverno; 
esta luz que inaugura terras anchas que brillan, 

territorios sen cinza, nidias amañecidas; 
luz que borra a oxidada materia da tristura, 
os remuíños do odio, as provincias da guerra, 

a· capital obscena da dor que nunca cesa; 
luz que vence as esquinas pedemais dos suburbios, 
os aramios violáceos que transita a pobreza, 

os ángulos da casa que dobraron os ventas 
nas devesas de Europa, nos cercados sen nome, 
nas aldeas rendidas que vaciou a noite. 

Esta luz como febre amordazando a néboa, 
escavando no frío dos países que somos, 
revelando no sangue unha esperanza acesa 

como as terras que arden no corazón alzado 
dunha alborada branca; constelación· r..evada, 
a luz, a luz triunfando fecunda e solidaria; 

a luz sen fin nos faros, no ronselar das chairas, 
nos fíos que nos unen apurando as palabras, 
na orientación dos días, na comunal labranza 

do tempo renovado. Todo o mar é un abrente, 
o perfecto desexo desta cantiga nova, 
a claridade viva que se funde cos soños. 

Aquí estamos, no límite increado do mundo, 
na pulsación das horas, no sopro do destino, 
imantados a un ~o de poderosa urdime: 

o mar e a multitude da súa alta harmonía, 
a espiral que transmigra a flor da liberdade, 
as terras que proclaman o dominio da luz. 

Cando vibra no carpo a emoción demorada 
das paisaxes do norte, cando se instala a alba 
nos ollas que adiviñan a duración do incendio 

debuxado no sangue, sabemos que hai un astro 
entre a sede e o fogo, a floración do centro 
que conmove o espazo, a cúpula dun clima 

de mercurio insaciado, a latitude ardente 
dunha maré que ascende no devalar do ceo. 
Oh luz do mundo fiel, terras do alborecer, 

a lucidez do sol sobre os campos centrais, 
a razón do porvir, a irmandade total 
entre os seres e a luz, a ondulación feliz 

dos corpos na mañá. Oh luz do mundo real, 
delicada estación entre comezo e fin, 
rozando a pel do abismo a música triunfal, 

o espírito da voz, o escintilar da alma 
ateigada de luz. País das terras verdes, 
territorio .solar, queimadura interior 

cando renace a vida, a materia futura, 
o soño doutro tempo, a aparición do día; 
cando a luz é un milagre que regresa do mar, 

alta e definitiva, liberada e final, 
para borrar a morte e regresar entrando, 
entrando en nós máis pura, no país pensativo, 

na duración do tempo, na espiral da cantiga, 
no vento estrelecido, na harmonía entrañada; 
a luz, a luz cantada irradiando a figura 

contra as sombras pasadas, contra as fendas escuras; 
a alta luz construída sobre as terras amadas, 
a alta luz incesante sobre as patrias futuras. 

.. 

il 
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Novembro cinéfilo en Compostela 
Voltan as ringleiras de espectadores ás billeteiras do Cineuropa 
Supón un oasis para os cinéfi
los galegos, aqueles que botan 
de menos a cotio unha pequena 
sala de cinema na que ver todos 
eses títulos que só chegan a 
Madrid ou Barcelona. Cineuro
pa botou a andar o dia 5 de No
vembro con The Navigators, 
película que a crítica coincide 
en reseñar como o retorno de 
Ken Loach ao mellor cinema 
social británico. Até final de 
mes voltaranse repetir as rin
gleiras de espectadores ansiosos 
diante das billeteir as. Juan 
Ecliánove - r~colle ·o dia 12 o 
prémio concedido "polo festival. 

1 

Cri~tivtd~de e expo;tabilid-ade 
danse a man no programa, en pa
labras dó seu direttor técnico 
Xose Luis Losa. Cineuropa reco
lle títulos proxectados e premia
dos nos mellares festivais da tem
pada, como Donosti e Vallado
lid, Os .que se acheguen a Com
postela poderán ver a louvada En 
construción de Jase Luis Guerín, 
fita documental que retrata o im
pacto dunha sobras de reabilita
ción nun bairro da cidade vella 
barcelonesa, o último traballo de 
Carlos Saura Buñuel y la mesa del 
rey Salomón e, de Fran\:ois Du
peyron, O pavillón dos oficiais. A 
sección oficial, da que sairá a me
llar película por votación do pú
blico, complétase con O siléncio 
tras o disparo, de Volker Schlon
dorff, Un crime para o paraíso, 
de Jean Becker, The claim, de Mi
chael Winterbottom, Lucky bre
ak, de Peter Cattaneo, A f ada ig
norante, de Ferzan Ozpetk, Adeus 
terra firme, de Otar Lossealliani, 
Va savoir, de Jacques Rivette, 
Baixo a area e Pir1.gas de auga sobre 
pedra quente, de Fran«;ois Ozon, 
No man's land, de Danis Tano
vic, Truly human, de Ake Sand-

Cartaz de Together, unha das película s da sección oficial que narra a s vicisitudes dunha comuna sueca en 1975. 

gren, Fucking Amal e T ogether de 
Lukas Moodysson, e Italiano para 
principantes, de Lone Scherfig. 

Estes catro últimos títulos for
man parte da sección "O Dogma 
ri", unha das máis xugosas do fes
tival. Os catro títulos respostan 
afirmativamente a duas pergun
tas: "hai cinema escandinavo 
máis alá de lngmar Bergman e 
Lars von Trier?" e "é posíbel a 
comédia desde os países do fria?". 
Recomendábel Together, que se 
fuco cun dos prémiOs do Festival 

de Xixón e que cotneza coa mar
te de Franco celebrada con copas 
de viña polos membros dunha 
comuna sueca. Moi divertida. 

Na sección P~orama Interna
cional poderase disfrutar con pe
lículas avaladas tamén por galar
dóns e críticas. A arxentina El hi
jo de la novia, a alxeriana Little 
Senegal, as iranís O voto é segredo 
e O círculo, filme con protagonis
mo feminino, e a chinesa As bici
cletas de Pekín atópanse neste 
apartado . Polémica trae a sec-

ción T ransgresións coas coreanas 
A illa e Mentiras, máis as nortea; 
mericanas Casei cun extraño e Re, 
quiem f or a dream. E, no oasis dos 
cinéfilos non pode faltar unha 
sección de "cinefílias". Jack Lem
mon será homenaxeado atraves 
da proxección de O apartamento, 
de Billy W ilder, e Alex Guiness 
con O quinteto da marte. Proxec
tarase Persoa de lngmar Bergman 
e as cópias restauradas de O que 
levou o vento e W est Side Story . 
Até o dia 30 amosarase que hai 
vida máis alá de Hollywood. + 

Ficción e documentalismo no Festival de Ourense 
Caras coñecidas nunha semana con protagonismo das curtametraxes 

Oito escenários para a sexta edi
ción do Festival de Cine Indepen
dente de Ourense, que comezou 
o Sábado 3 e remata o Venres 9 
de Novembro. Público irregular 
ainda que é de reseñar o esforzo 
da cidade porque este festival se: 
xa coñecido e recoñecido. Acto; 
res do Estado como Javier Bar
dem, Daniel Guzmán e Assump
ta Serna fixeron acto de presén
cia. Xunto a eles os realizadores 
e actores galegas apresentando 
os seus proxectos nun evento no 
que as curtametraxes teñen un 
grande peso na programación. 

As novas salas de cinema abertas 
por Lauren na cidade súmanse 
aos outros lugares nos que se de
senvolve o festival: o Edifício Si; 
meón, Liceo, o Teatro Principal, 
o campus, o Museo Municipal, a 
Aula de Cultura Caixanova e os 
Novocine 2. As salas que habi, 
tualmente acollen cinema co
mercial proxectaron fitas como 
Sweet Dreams, Danny Boy, O.cír
culo, Un mes no campo, Asasinato 
en Febreiro, Wild Mussels e Stary
telling, entre outras. Esta última 
xerou moitas expectativas polo 

anterior traballo coñecido do seu 
director, Tod Solondz. Happy
ness retrataba a oútra cara da so
ciedade americana mergullándo
se en temas tan escabrosos como 
a pederastia. Alguns dos filmes 
mencionados entran na sección 
competitiva, na que tamén se in
clue Blanca Madison, a fita gale
ga de Carlos Amil. 

Aproveitou Antón Reixa para 
oferecr un adianto do seu filme O 
'tapis do carpinteiro, baseado na no
vela de Manuel Rivas. Anunciou 
que a sua produtora Portozás Vi; 
sión ten dous proxectos de longa
metraxe: O orfanato ~ Os que me
recen morrer. Actores como Ma
nuel Manquiña e Luis T osar 
apoiaron coa sua preséncia o fes
tival ourensán, que este ano en
cheu as ruas céntricas de Ourense 
cos cartaces das películas a exibir. 

Cinco sesións de curtametraxes 
diferentes para a semana e ta
mén no programa os traballos 
nacidos na Escala de Imaxe e 
Son da Coruña. Apresentáronse 
libros, como o que analisa a rela
ción do escritor Camilo Xosé 

A Rua do Paseo animada polos cartaces das fitas qaue entran a concurso. 

Cela co cinema, impartíronse 
conferéncias como a de Anxel 
Luis Hueso sobre o cámbio xera
cional no cinema español e 
apresentáronse documentais co; 
mo o que de Xan Leira Castelao 
e os irmáns da liberdade. Laura 
Gardos, neta de Carlos Velo, pa
sou por Ourense, como membro 
do xúri do Festival e para apre-

sentar Vieiras, o documental fil
mado por ela mesma no que re
construe a biografía do seu avó, 
o cineasta de Cartelle. Na noite 
de Carlos Velo, que da nome a 
un dos prémios, o Martes 6, pro
xectouse tamén o seu filme Gali, 
cia. Dos galardóns, que se canee; 
den en forma de Calpurnia, sa
berase na noite do Venres 9. + 
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Unanimidade 
en Valladolid 

~ . co premio 
ao humor 
escandinavo 
Italiano para 
principiantes , 
do danés Lone 
Scherfig, faise 
coa Espiga de Ouro 

Unha comédia nórdica. E, 
ademais primeira longametraxe 
para o seu director Lone 
Scherfig. Asi é Italiano para 
principantes, a película danesa 
que conseguiu na noite do 
Sábado 3 de Novembro gañar a 
Espiga de Ouro da Seminci. 
Unanimidade nun xúri, formad 
nesta 46~ edición por Casar 
Benítez, Morit:z de Hadeln, 
André Delvaux, Angeles 
González-Sinde, Andrew 
Kazamia, Marialejandra Martín 
Gerrit Van Dijk, do que 
resultou o seguinte palmarés. 

Espiga de Ouro: Italiano para 
principantes, do danés Lone 
Scherfig. 

Espiga de Prata: El hijo de Za 
novia, do arxentino Juan Jo
sé Campanella. 

Prémio á mellor actriz: Emma 
Thoi:npson por Wit, de Mik:e 
Nichols. 

Prémio ao mellor actor: Peter 
Gantzler por Italiano para 
principiantes. 

Gran Prémio do xúri: Ex 
aequo para Éloge del amour, 
de J ean-Luc Godard, e Va 
savoir, de Jacques Rivette. 

Prémio ''Pilar Miró" ao mellor 
novo director: Babak Payami 
pola coproclución de Irán, ltá 
lia e Suiza O voto é secreto. 

Espiga de Ouro á Curtametra .. 
xe: A copisteria (Austria), 
de Virgil Widrich. 

Espiga de Prata á Curtametra
xe: Ex;aequo para O andén 
(Nova Zelanda), de Robin 
Walters, e A síndrome de 
Venkel (Gran Bretaña), de 
Vito Rocco. 

Prémio á Mellor Dirección de 
Fotografia: Alwin Kuchler 
por T he Claim, de Michael 
Win terbottom. 

Prémio UIP Valaldolid: Nou; 
velle de la Tour L (Fráncia), 
de Samuel Benchetrit 

Sección "Tempo de História": 
Primeiro prémio para Promi
ses (Estados Unidos, de B.Z. 
Goldberg, Justine Shapiro e 
Carlos Bolado. Segundo pré
mio compartido por Etcétera 
(Rúsia), de Andrei Osipov, 
l.-Os niños de Rusia (España) 
de Jaime Camino. 

Prémios da Prensa Cinemato
gráfica: Little Senegal (Frán 
cia, Alemaña e Alxéria), de 
Rachib Buchareb, e menció 
especial para Los pasos per; 
didos (ESpaña e Arxentina), 
de Manane Rodríguez.+ 

. . •............................. ......• 
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Eloi Lozano 
'O audiovisual galego 
debe ser deseñado 
polos profisionais, 
non polas subvención' 

-0- A. ESTÉVEZ 

Dunha novela escrita por un xaponés, unha película "tremen
damente galega". O realizador ourensán Eloi Lozano fascinouse con 
Belas Durmintes, a novela do prémio Nobel nipón Yasunari Kawa
bata e adaptouna para o cinema. Estrea a fita, con versións en gale
go, castelán e inglés, o Xoves 8 no Teatro Colón da Coruña. O di
rector, curtido até agora en curtametraxe e video, ven de proxectala no 
Fe tival de Vancouver e cóntanos que expectativas ten postas na fita. 

Por que escoller un texto, en 
princípio afastado, como a no
vela Belas Durmintes? Canto 
apego ten o filme ao libro? 

Apetecíame rodar esta novela, 
gostoume moito, sentinme iden
tificado coa percepción que ofe
rece do mundo feminino, da 
muller e da ua relación coa na
tureza. O protagonista descubre 
nunha situación concreta da sua 
vida elementos escuros, idealiza
dos, pero tamén positivos do 
universo feminino. A adapta
ción coido que é a máis próxima 
e pulcra posíbel. Non se notan 
as invendóns, só as atopará 
quen coñeza ben o texto. 

Un profesor universitário de 
60 anos descubre através dun 
colega unha casa na que homes 
maiore buscan recuperar a 
idade perdida con mozas narco
tizada • Trátase dunha película 
erótica? 

dade das persoas no seu cénit, o 
lado máis positivo da vellez. 

Clive Arrindell, actor dos 
anúncios televisivos da Lota
ria Nacional no Nadal, a bri
tánica de ascendéncia oriental 
Jane Bautista, o icono da Gau
che Divine barcelonesa Teresa 
Gimpera e o irlandés Denis 
Rafter forman o elenco de ac
tores. Como chega a esta se
lección? 

Tiña desexos desde hai tempo 
de traballar con xente británica. 
Os actores de fala inglesa son 
moi bos, posuen unha capacida
de interpretativa máxima. En 
España non hai un abano tan 
variado de intérpretes e eu non 
quería cair en nomes comuns. 
Nos castings sempre aparecen os 
mesmos nomes. Pretendia darlle 
á película un ar universal e exis
ten actores británicos fabulosos 
de toda as idades. 

Unha primeira longametraxe e 
supoño que moito tempo para 
concebila. 

Bastante tempo. Houbo tenta
tivas de rematala antes, pero 
prefería un traballo máis puro, 
menos comercial. Hai que ter 
en canta que levantar unha 

produción unha persoa soa é di
ficultoso. 

Por que a primeira proxección 
en Vancouver? 

Case de casualidade. Enviámola 
e gustoulles. Cos intérpretes que 
ten, non crian que a pelicula vi
ña de España. 

Asegura que sen vender as pe.
lículas ás televisións nqn é po
síbel facer cinema. 

Ainda asi, coas vendas á televi
sión eu non amortizo o que levo 
gastado. Coido que estou un pou
co tolo e que teria que ter sido 
algo máis prudente. Pero é a tó
nica xeral en Europa. As cadeas 
de televisión non só están inten
tando compensar todo o dano 
que lle levan feito ao cinema, se
nón que están obrigadas por lei. 
En calquer caso, a distribución 
cinematógráfica está en mans fo
ráneas ou de empresas que só 
conciben o cinema como unha 
indústria, non como cultura. 

Encarrégase vostede da distri
bución na Galiza? 

Eso é, está previsto que a partir 
do dia 9 de Novembro a película 
entre nun circuíto das sete cida-

Marica C<rmpo 

PEDINCHE LUZ PRESTADA 
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des principais. Alomenos per
manecerá durante unha semana 
e todo depende da resposta do 
público. Colocar a película nas 
salas é unha tarefa complica9.ísi
ma. Por esta razón son moi beli
xerante, porque na Galiza fálase 
do audiovisual como un concei
to macroestrutural, esquecéndo
nos da auséncia de infraestru
turas. O cinema galego está sus
tentado sobre emocións, con 
axudas guvemamentais pírricas. 
Nos últimos anos vivimos un 
alarde de positivismo cando sa
bemos que para consolidar o 
sector non hai que facer tanta 
referéncia á subvención. 

Quer dicer que do cinema gale
go, do que tanto se fala nos úl
timos tempos, pouco hai? 

As únicas películas galegas es
treadas este ano son O Bosque 
Animado, que é un produto moi 
importante con selo de aqui, pe
ro tamén un traballo especial, 
no que non se precisaron de ac- . 
tares, e BeW.S Durmintes. O resto 
non é de aquí. Posuímos talento 
pero non indústria, e ternos que 
acollemos a unhas subvencións 
cativas . Debernos elaborar un 
deseño de indústria, porque ain
da que rodemos aqui ternos que 
ir facer o traballo de postprodu-

ción a Madrid. · É preciso criar 
indústria para que non remate
mos todos facendo traballos de 
encárrego por tres pesetas. 

Serán cativas, pero todo o 
mundo se acolle ás subven
cións. 

A subvención é picar no cara
melo. Quen debe deseñar o au~ 
diovisual galega somos os profi
sionais, especialmente os que 
polas nosas formulacións cultu
rais e intelectuais estamos arrai
gados aqui. Os que queremos un 
selo da Galiza no cinema aberto 
e diversificado. 

Belas Durmintes, rodada inte
gramente na Galiza, ten unha 
versión en inglés. Para o Xa-
pón? · 

A película oferece unha visión 
equilibrada da história, do pasa
do e do presente galego. Identi
fícase plenamente o país e con
sidéroa unha película nese senso 
tremendamente galega. Respeito 
ao Xapón, ternos contactos, soli
citárona e a ver se lles interesa. 
Pero é moi difícil vender no ex
tranxeiro, incluso para o cinema 
español con maior recadación. 
Coido que o único que exibe no 
Xapón é Víctor Erice.+ 
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Fotografias 
de Ramón 
Oimasen 

1956. 
De 

esquerda a 
diremii: 

Oleiros, 
Ourense, 
Padrón e 

Muras. 
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Ourense, un marco para f otografias de Outono 
Máis de cuarenta exposicións na nova edición da festa da imaxe 
Fotos paisaxístiras. Retratos. hnaxes criativas. Fotos dos que collen a 
cámara por vez primeira. Instantáneas estudadas polos mestres desta 
arte. Fotos do pasado. Fotos do presente. O Outorw Fotográfico, co
ordenado pola Casa da Xuventude, mvade de imaxes, até Decembro, 
non só a cidade de Ourense, senón que espalla as suas follas ao 
Barco, Celanova, Chantada, Lugo, Verin, Xinzo ou Compostela. 

Na cidade das Burgas o Outono 
Fotográfico tende redes cos dife- . 
rentes espazos da cidade. E así a 
Galería Marisa Marimón, o Cafe 
Cultural Auriense, o Antigo 
Cárcere ou a Librarla Eixo con
vértense en salas de exposición. 
Joana Pimentel, do Porto e Ma
nuel Vázquez, de Compostela 
comparten a Película de Pel VII 
na galería de Marisa Marimón. 
Decorados anónimos e obxectos 
cotiáns deslumbran a estes dous 
novas fotografos. Na Auriense 
Ramón Casanova "mira o sol" e 
Rosa Veiga, no Antigo Cárcere, 
retrata o Folión Castrexo que se 
.celebra en Castromao. Espe 
Pons cólase no circo para ama
sar o que viven os artistas antes 
de sair á escena na libraría Eixo. 

T amén tende mans o Outono Fo
tográfico ao Festival de Cine que 
se celebra na cidade através da 
mostra "O século de cinema", 
que se pode visitar no Museu 
Municipal. Mostra producida po-

lo Centre de Cultura Contempo
ránea de Barcelona e que reflexa 
o cinema como indústria de pro
totipos. O sétimo arte non está 
s6 construído coas estrdas, tamén 
o fan as ringleiras de afeizoados 
nas estreas de O últiTJW tango en 
París en Madrid no ano 1977, ou 
da afamada fita de George Lucas 
O império contraataca, no ano 
1980, en Londres. Que dicer da 
sesión para curas e monxas de El 
padrecito de Cantinflas no Ma
drid de 1965, ou o "o só para mu
lleres" de Because of Eve en Esta
dos Unidos? Cinema son tamén 
os decorados que se ven nestas 
fotos, que simulan estradas e in
cluso civilizacións. E a empresa 
colectiva que forma a equipa de 
rodaxe: fotos de Jean Vigo, Bar
dem e Berlanga, lngrid Bergman 
e Gary Cooper, John Casavettes 
rodando baixo a choiva, Hitck
cok rodeado de paxaros sinistros 
ou Coppola dirixindo una dos 
máis grandes fracasos do cine de 
Hollywood, Corazonada. 

E se baixamos un andar no Mu
seu Municipal coñecemos a Ch
rister Stromholm, nacido en Es
tocolnio no ano 1918. Boa parte 
das imaxes coas que topa o visi: 
tante son inéditas, resgatadas 
pola Fundacion La Caixa e dis
paradas polo sueco nas suas via
xes á España franquista, a cabalo 
entre os cincuenta e os sesenta. 
Pero quizáis n os surprendamos 

máis cos retratos dos transexuais 
que fotografia en Paris, durante 
ese ano. Mulleres que desexan a 
identidade feminina conscientes 
de que o real é unha farsa. 

E no paseo por todos os recun
chos que acollen este novo Outo
no Fotográfico atópanse grandes 
mostra como a de Sebastiáo Sal
gado, Éxodos, que se pode ver en 

Santo Alberte Magno, un científico no medievo 
O día que os robots pensen por si 
mesmos e teñan capacidade de de
cisión, se hai algún cristián entre 
eles, seguro que escolle a san Al
berte Magno para patrón da súa 
especie. Os méritos dállos o ter si
do, este sabio medieval, o primeiro 
home que construíu un autómata 
con figura humana, e padecer por 
iso a acusación de meigo e compe
tidor do mesmísimo Deus creador 
do mundo, na cultural e científi
camente limitada sociedade de 
mediados do século once. 

Alberte, amante das letras e das 
ciencias, decidiu ceder a súa pri
moxeni tura como herdeiro do 
condado de Bollstad, nas terras 
orixinarias dos suevos, para facer
se dominico e dedicarse ao estu
dio, con tan bo aproveitamento 
que, sen descoidar ningún dos 
campos do saber, aprendeu filo
sofía, matemáticas, medicina, 
química e astronomía, separando 

sempre os conceptos entre razón 
e fe. Era unha rara avis, pero tan 

claro nas súas exposicións, que 
axiña foi chamado para impartir 
as súas erisinanzas nas principais 
universidades da época, ata con
verterse nunha referencia entre a 
intelectualidade do momento, e 
en París, era tal o número de dis
cípulos e curiosos que asistían ás 
súas clases, que acabou instalán
dose nunha praza pública, para 
que tivese acollida o inxente nú
mero de asistentes. 

A claridade expositiva dos seus 
argumentos, relacionando sem~ 
pre a ciencia coa conciencia, así 
como a lectuia en profundidade 
dos clásicos gregos e latinos, so
bre todo Aristóteles, levouno a 
contestar as ideas de A verroes e 
Maimónides, e a investigar nos 
límites da alquimía e da maxia, 
estudiando e experimentando 
sobre o comportamento dos áci-

dos, polo que chegou a perfec
cionar un sistema para a depura
ción do ouro ou tomar apuntes 
sobre as afinidades entre os ele
mentos químicos, investigacións 
tan mal comprendidas, que che
gou a ser acusado de bruxería, a 
pesar de que, sabendo como , 
igual que na actualidade, xa da
quela, a ciencia non era neutral, 
el investigaba e propoñía as súas 
hipóteses en concordancia cos 
cánones da lgrexa. 

Ao sabio tocoulle vivir nunha 
época bastante conflictiva, can
do, coa expansión xermánica 
cara o leste, se provocaba unha 
profunda crise social, reflexada 
pola emigración do campo á ci
dade, con todo o que significa a 
falta de medios económicos 
nunha sociedade, principalmen
te identificada co primario. 

E un pouco para facer as paces 

entre as distintas clases sociais e 
outro pouco para frear os avances 
migratorios e a despoboación do 
rural, Alberte foi nomeado hispo 
de Ratisbona, pero ao home, afu
da que obedien te aos seus supe
riores, non lle ían os asuntos da 
política, e daquela renunciou ao 
cargo para recollerse á paz con
ventual en Colonia, onde puidese 
seguir cos seus estudios e investi
gacións cierttífico-teolóxi~. 

Alberte, este sabio paciente e 
concienzudo, chamado entre os 
seus contemporáneos "Magno", 
precisamente pola amplitude do 
seu saber, era capaz de extJOñer 
os máis delicados conceptos 
científicos, filosóficos e políticos 
do momento, de maneira com
prensible para calquera tipo de 
público, e por iso, naquel entón, 
cando a crise social, o desempre
go e a falta de recurs0s manti
ñan aos paisanos en constante 

Ourense, pero tamén en Vigo, 
Pontevedra e Santiago. Refuxia
dos e desprazados, famllias rotas 
no craballo que o brasileiro em
prendeu hai xa cito anos. Outra 
mostra de agradábel impacto é a 
que ocupa o Edificio Simeón. As 
fo tografias de Galicia de Ramón 
Dimas son unha marabilla a des
cobrir. O fotografo catalán per
corre o país durante o ano 1956: 
o resultado, unha Galiza en bran
co e negro, de curas, militares e 
traballo arreo, pero tamén de 
mulleres no tranvía, praias cheas 
de bañistas e primeiras ~pas. 

Moito máis para pcxler descreber 
nuns párrafos. Un Outono de 
invididualidades, pero tamén de 
colectivos ao redor dunha mes
ma inquedanza: "Foto T raballo 
2001", sobre a muller no ámbito 
laboral, "As imaxes de Caste
lao", compilación dirixida desde 
A Nosa T erra por Xosé Enrique 
Acuña, "25 anos despois. Me
moria gráfica da Transición", 
con perta de cen fotógrafos , ou 
"A outra ollada", con tres foto
xornalistas de Ourense, Aurora 
Des, Eva Dominguez e Natalia 
Gom;alves que oferecen un tra
ballo máis persoal que o que ha
bitualmente publican. • 

FRANCISCO ANT. VIDAL 

descontento, a sempre tan astu
ta Roma, buscou unha man ira 
de solucionar os c nfüct s in
ternos da todopoderosa Europa, 
encomendándolle a Alberte que 
predicase unha nova cruzada 
contra os infieis, que xa daquela 
era unha maneira de borrar os 
cientificos internos buscando un 
inimigo fóra. 

A quela foi unha das poucas saí
das que Alberte fixo do seu reti
ro, onde lonxe do mundanal roí
do, trataba de comprender a in
terrelación entre ciencias e le
tras como unha única unidade 
do saber e poñer en orde todo o 
aprendido ao longo da súa vida, 
recompilando a sabedoría do seu 
tempo en máis de cincuenta vo
lumes que, o seu discípulo To
más de Aquino aproveitou pra 
colgarse as medallas de sabedo
ría; e seguramente, segundo al~ 
gúns entendidos, se non houbese 
un Alberte, Tomás non chegaría 
nunca á peaba da santidade nin 
a ser un clásico da filosofía. + 
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f\.ACoS DE B0R0Bó 

Atopei nas multibiográficas pá, 
xinas de As décadas de T.L., un, 
has das figuras máis conspícuas 
da miña infancia en Caldas de 
Reís, á que lle perdín a pista no 
discurrir da guerra pluscuancivil 
e o seu consegunte éxodo. Unha 
figura paralela na orixe, no lan, 
zal, na carreira e nas ideas, á de 
César Torres Martínez, o xoven 
alcalde caldense a quen o desti, 
no e Santiago Casares -levou a 
ser gobernador civil de Granada 
en vésperas do tempo mortal de 
Federico. De su Granada, canta, 
ba don Antonio, onde o sino 
dramático de César Torres se 
cruzarfa uns días, na cadea, co 
tráxico de García Lorca. 

O exemplo de Valeriana Pastrana lares en Santiago outros Peña, 
marías, tunos famosos, anque 
bastante máis tarde de que Vale, 
riano Pastrana estudara en 
Compostela. 

Mais Valeriana Pastrana Pe, 
ñamaría, pese ao seu talen, 
to e ideais, non ti vo a mala 

sorte de chegar a ser un dos in, 
numerábeis gobernadores gale, 
gos da República, nomeados po, 
los sucesivos ministros de Go, 
bemación, Casares Quiroga e 
Portela Valladares; os máis dos 
cales acabaron paseados, fusila, 
dos, encarcelados ou no exilio. 
Anque Valeriana si estivo -e 
morreu- transterrado en Chile, 
e así o coma Lois T obío no seu 
magno libro, que sirve de maior 
fonte humana pra o Repertorio 
biobibliográfico do exilio, aCnda 
en elaboración, e xa provisio, 
nalmente publicado. 

•No MINISTÉRIO DE EsTA .. 
oo. Se ben o inxel autor de As 
décadas de T.L. encontrou aínda 
a V aleriano Pastrana na .zona ro, 
ja, cando veu de Sofía (onde era 
cónsul, dende Nada,l de 1933), 
pra ocupar o seu novo destino 
na carreira diplomática, a mea, 
dos de abril de 193 7, "en comi, 
sión", no Ministerio de Estado 
(hoxe, Asuntos Exteriores), sito 
en Valencia, sede por entón do 
Goberno da República. 

"Presenteime -escribe Lois To, 
b!o- no Mini terio, onde non 
acopei moitos compañeiros da 
carreira, porque os que se manti, 
ver n leais e ta an case todos no 
extranxeiro". As súas funcións 
desempeñábanas competentes 
letrados, e mesmo algun enxe, 
ñeiro, fideis ao réxime lexítimo. 

Así, "a Sección de Información 
-sigue informando T obfo- era 
dirixida por Anselmo Carretero 

0

EOUAROO PONDAL 
POESl.A GALEGA COMPLETA 

I 
QUEIXUMES DOS PINOS 

f..dld ón Je M.1muel Pc.m:tro 

J iménez, enxeñeiro industrial, 
socialista ( ... ) O seu colaborador 
imediato era un vello amigo, 
Valeriana Pastrana, que estuda, 
ra dereito en Santiago. Entrara 
no Corpo de Interventores do 
estado nos ferrocarrís e estaba 
afiliado ao partido comunista". 

• ÜUTRO INTERVENTOR DO 
ESTADO. Lois Tobío, se cadra, 
lembraría que un correlixionario 
e vello compañeiro dil no claus, 
tro da Facultade de Dereito, 
Buenaventura Castro Rial, pro, 
fesor auxiliar de Dereito Mer, 
cantil entón, tamén opositara e 
gañara a plaza de interventor do 
estado nos ferrocarrís. Que non 
eran, precisamente, os abnega, 
dos revisores que picaban os bi, 
lletes dos viaxeiros no tren, se, 
nón uns funcionarios estatais de 
alto copete. Lego o bó e xenero, 
so Ventura sería Director Xeral 
de Previsión, senda José Anto
nio Girón ministro de traballo. 
E, por ende, conselleiro do Ban, 
co de España e da Unión y El 
Fénix. Anque se alegrou moito 
cando eu recordei, nun anaco da 
Noite, ao seu transterrado e ce, 
cais xa finado, compañeiro de 
oposición, Valeriana Pastrana. 

Se ben coido que a amistade 
de Castro Rial debía ser 
aínda maior con César T º' 

rres; a quen, ao sair da prisión, 
colocou de abogado do Banco 
de Vigo, que el reflotara, como 
indiquei xa no exemplo que pu, 
xen aquí de César. 

· • RETRATAOO POR Lms To .. 
BIO. O retrato que fai Lois T º' 
bío de Valeriana Pastrana é qui, 
zabes o máis sutil que dibuxou 
nas súas Décadas . Di que "era un 
rapaz alto e eslongarizado, iróni, 
co e finamente mordaz nos seus 
xucios; máis ben ascético no 
xantar, noitívago, frecuentador 
de cafés e unha miga bohemio. 
Falador e gracioso, tiña unha 
senlleira habelencia pra facer 
coñecencias e amistades. Sen ser 
escritor nin artista, sabía atraer, 
se a simpatía destas xentes por, 
que sintonizaba coeles; viña a 
ser coma un artista que non pra, 
ticara, un artista en potencia. 
Podía ser que a tuberculose que 
o castigou na adolescencia e que 

o abrigara a pasar longas tempa, 
das na serra madrileña, influise 
para afinarlle a sensibilidade, 
que a tiña" moi aguda". 

• A SAÍDA "DA CARCEL". 
Aquilas tempadas no sanatorio 
do Guadarrama que o estudante 
caldense viviu coma se fose a 
súa Montaña máxica, fixo pra os 
que trataban de ahondo a fami, 
lía dil unha persoa distante e un 
pouco misteriosa e mitificada. 
Dende neno sentín precoz sim, 
patía por aquil brillante alumno 
de Dereito, xa doente da tise, 
que de Páscoas en flores volvía á 
vila termal. E gostaba ouvir falar 
dos seus éxitos académicos ao 
seu pai, don Manuel Pastrana, o 
rexo secretario do Xulgado de 
Instrucción, de Caldas de Reis; 
un señor corpulento, de nítida 
barba, a quen escoitaba con es, 
pecial atención na tertulia do 
mediodía, que se formaba na 
porta da ferretería de meu avó 
Elisardo, á saida da cárcel. 

Así chamaban os caldenses a 
aquil sólido edificio que á 
beira do Umia ocupaban 

tamén o Concello e os Xuzga, 
dos, e coido que aínda ocupan. 
Pero preodominaba na denomi, 
nación a súa planta penal: a bai, 
xa na que se ubicaba o cárcere 
do partido. 

• NA TERTULIA DE DON Eu .. 
SAROO. Situada tal cárcel frente 
o fermoso Hotel Balneario (pra 
o cal D. Jenaro Lafuente, o avó, 
non o pai, da pintora Mª Victo, 
ria, dira as trazas), xunto á pon, 
te da Ferrería, somentes tiñan 
que atravesar a estrada os fun, 
cionarios xudiciais e os edís mu, 
nicipais pra concurrir á tenda do 
meu avó, onde xa non se vendía 
un clavo; penso que por ser tan 
acolledora das persoas principais 
da vila, que impoñían respeto 
aos posibles siareiros. Pois co ve, 
llo e monumental secretario do 
Xuzgado, acudía o aínda xoven 
xuez, D. Cándido Conde Pum, 
pido; logo importante presiden, 
te das Audiencias territoriais de 
Burgos e Coruña, e cabeza da 
destacada estirpe de maxistrados 
e fiscais. 

Entre os demais señores que fa, 

laban alí de pé, denantes de 
xantar nas súas casas, recordo 
especialmente ao sobriño de 
meu avó, D. José Amado Do, 
mínguez, que fora alcalde sagas, 
tino de Caldas, imediatamente 
antes da Ditadura de Primo de 
Rivera; de quen me falaba sem, 
pre Otero Pedraio, que convivi, 
ra con il nunha boa pousada, si, 
ta no antiguo Colexio dos Irlan, 
deses, no único ano en que don 
Ramón estudou en Santiago. 
Outro parente noso que se ache, 
gaba sempre á tertulia era D. Pe
pito Sesto, o inquedo e reputado 
médico da vila, tío e homónimo 
do excelente ilustrador e escri, 
tor, finado hai pouco no seu exi, 
lio voluntario de Venezuela. 

Acercábase tamén, nas lon, 
gas vacacións que pasaba 
na súa casa natal da Ferre, 

ría, o abade da Colexiata de Vi, 
go, D. Faustino Ande, arcipreste 
do Fragoso; posuidor da elegan, 
cia eclesiástica, tan caldense, 
que se acomodaba perfectamen, 
te á súa categoría pre-episcopal. 
E sumábanse tamén á tertulia de 
don Elisardo, nos veráns, os ilus, 
tres agüistas que se aloxaban no 
seu hotel,balneario; tal coma o 
ex,ministro D. Luis Espada, ou o 
senador do Reino, D. Eduardo 
Gasset. Inda que as súas fachas 
desmerecían, ante a fachenda, 
verdadeiramente ministrable e 
senatorial dos señores calden, 
ses. Singularmente a do meu 
avó, perfecto sosías de D. Anto, 

:nio Maura. 

Escoitando de raparigo a aquelas 
figuras, e figuróns, empecei a 
nutrir o arquivo político/social 
do meu miolo. 

• A ESTIRPE DOS PEÑAMA .. 
RIA. D. Manuel Pastrana non 
era natural de Caldas de Reís. 
Casara en Fonsagrada cunha do, 
na da familia dos Peñamaría; na 
que destacaba o médico don Ar, 
mando, lugartenente alí de Por, 
tela Valladares, quen cando go, 
bernou a República o nomeou, 
loxicamente, gobernador civil, e 
acabou por iso a súa vida políti, 
ca no cárcere. Pero houbo des, 
pois outro Peñamaría militar e 
alcalde da Coruña no tempo de 
Franco. E foron antes moi popu, 

O irmán maior de Valeria, 
no morrera na Guerra 
de Marrocos; non lem, 

bro se por bala ou pola mesma 
doencia do seu irmán. Levaba 
loito D. Manuel polo seu mor, 
gado e inSpiraba ao velo o res
peito máis imponente, digno do 
pai dun héroe. Tiña outro fillo 
máis, Carlitas Pastrana, espello 
caldense de cortesía, que se ma, 
triculou de procurador dos tri, 
bunais e viviu moitos anos na 
vila de Dona Urraca; conxu, 
rando cecais o espectro de seu 
irmán Valeriana. Como evoca, 
ría o seu xa tan lonxano sem, 
blante, nun convento de Roma, 
a súa única irmá, Sor Pilar, 
monxa de clausura. 

• l>uNHA E DOUTRA BANCA. 
Non sei se a monxa católica ro, 
mana e o procurador caldense 
chegarían a enteirarse da manei, 
ra que finou Valeriano. Pois os 
meus parentes que continuaron. 
tendo íntima amistade con Car, 
los Pastrana nunca me contaron 
nada semellante ao que narra así 
Lois Tobío en As Décadas de 
T .L.; unha curiosa historia que 
ven poñer ponto final ao meu 
LXII Exemplo: 

"O Pastrana estaba casado cun, 
ha rapaza chea de engado, Mag, 
dalena (Mimi) Lozano; peque, 
na, morena, intelixente e con 
sensibilidade exquisita, debu
xante e pintora, coa que tiña 
unha filla, Paloma, daquela moi 
noviña. Ao remate ·da guerra 
marcharan a Chile onde el terá 
ao comezo un pasto no mercado 
e despois, axudado por un señor 
chileno que se estranara polo 
seu aspecto, de velo naquela la, 
bor, montou unha empresa de 
transportes con camións coa que 
lle foi moi ben. 

"O que non foi tan ben foi o 
matrimonio, pois el enguedellá, 
rase cunha do país e desleixou a 
Mimi. Pero non durou moito. 
No seu leito de morto, segundo 
me contaron, tiña dunha banda 
a Mimi e da outra á nova amiga 
a collerlle cadansúa man; que 
non foi mala compaña abofé pra 
se ir deste mundo".+ 

EDUARDO PONDAI. 
POESÍA GALEGA COMPUTA 

n 
POEMAS IMPRESOS 
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O Trinque 
En.chenta de castaias 
Novembro arrecende a 
castañas. Asadas na b.rasa ou 
na foupa, co último viño do 
ano pasado. Cocidas ao vello 
estilo en pota de cobre ou 
cruas e crocantes. 

Os castiñeiros do país están 
inzados de ourizos e a colleita 
pa~ece perfecta para facer 
magostos. En cada aldea, vila 
ou cidade, renace o farrusco do 
froito máis galega de todos. + 

• • •• • • • • • • • • • • 

Allariz 
• EXPOSICIÓNS 

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

•MÚSICA 

DR. COTOMONDONGO 
O grupo vigués de ska dá 
un concerto este V enres 9 
ás 23 :30 na sala Camper. 

Arteixo 
•MÚSICA 

MA.GNIFICAT 
No Centro de Maiores do 
concello o Xoves 8 terá lu
gar un concerto ás 20 h. 

Arzua_ 
•TEATRO 

A CARBALLADA 
Posta en cena por António 
Romariz, estará o Xoves 8 
ás 21 h. na cafetaria Venus. 
E o Domingo 11 ás 19 h., 
na Casa da Cultura, a com
pañia Luzada de Betanzos 
traeranos o seu mellor tra
ballo. Entrada de balde. 

O Bar·c.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 Iván 
Prieto que podemos ollar 
na Casa da Cultura até o 14. 

•TEATRO 

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

Betan.zos 
• EXPOSICIÓNS 

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

•TEATRO 

EsPANTOSO 
O Domingo 11, Mohica· 
nia poraa en cena na Casa 
da Cultura. 

Boiro 
•TEATRO 

FULANO, 
MENGANO E CITANO 
O Venres 9 na Casa da 
Cultura da man de Cheiro 
de Estrelas. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

VÍCTOR M. GUERRA 
Xunto con Alejandro Car· 
doso mostran as suas escultu-

ras na sala Domínguez Bua. 

Cambados 
•TEATRO 

CARTAS DE AMOR 
Lagarta, Lagarta será 
quen poña en cena esta 
obra o Domingo 11 na Ca
sa da Cultura. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

METEORITOS 
· Na Casa da Cultura podemos 

ollirr esta mostta que consta 
de maquetas, desefios, foto
grafias, gráficos, vídeos e me
teoritos, claro até o Xoves 
15. Artellada polo Museu Es
pañol de Ciéncias Naturais. 

A CARÓN DO MAR 
Mostra colectiva de pintu-

ra que podemos coñecer no 
Auditório-Municipal. 

•TEATRO 

ÑIQUIÑAQUE 
Ollomoltranvia vai levala 
a cena o Venres 9 no Audi
t6rio Municipal. 

Ced.eira 
•MÚSICA 

ÜRQUESTRA 
DE CÁMARA ARcos 
Vai estar na Casa da Cultu
ra o Sábado 17 baixo a di
rección de Antonio Seixo. 

Cela.nova 
• EXPOSICIÓNS 

ROSA VEIGA 
Suas son as 40 fotografías 
que recollen imaxes III 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Folian Castrexo. Na sala 
de exposicións do Antigo 
Cárcere até o Xoves 15. 

Chantada 
• EXPOSICIÓNS 

TRIPEIROS 
Fotografias de Ricardo 
Martínez coas que non 
pretendia facer retratos 
convencionais, nen mostrar 
arquetipos humanos, senón 
mostrar simplesmente intres 
cotiáns. Na Casa da Xuven
tude até o 15 de Novembro. 

FarOGRFlA SUBMARJÑA 
Escolma de 50 intres en 
branca e preto e cor reco
llidas nos sete campionatos 
galegos que se levaron a 
cabo nas rias galegas en 
2000. N~ Casa da Cultura 
até o 30 de N ovembro. 

A. Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
No Centro Galego de Artes 
da lmaxe proxectan este Xo
ves 8 ás 20:15 e gratuita
mente o curto O Ramo, de 
Alberto Rodríguez e Rita 
Romero, dentro da sección 
Producián Galega . No ciclo 
Cinema Fantástico e de Terror 
Xapanés podermos ollar The 
Ring I O Círculo, de Hi
deo Nakata, 1997, o Venres 
9 ás 20:15 e o Sábado 10 ás 
18:30; o Martes 13 ás 20:15, 
Asalto á Terra, de Koji 
Shima, 1956; e o Mércores 
14 á mesma hora, A histó
ria sobrenatural de Yotsu· 
ya na rexión de Tokai, de 
Nbuo Nakagawa, 1959. 

• CONFERÉNCIAS 

EsCOLA DE P ARIS 
Con motivo da exposición 
que leva este mesmo nome, 
a Fundación Barrié acolle 
no seu auditório un ciclo 
de charlas que comezarán o 
Xoves 8 ás 20 h. con Juan 
Manuel Bonet para falar 
sobre De Picasso a Barbe
ló: o Paris español. O Xo-

Are More.. Festival de Vigo 

Esta edición, baixo o tCtulo de Os 
camiños do Amor: Deuses e hu
manos traeranos o Venres 9 ás 
20:30 no Fraga, a soprano Maria 
Bayo, que acompañada polo piano 
de Marco Evangelisti, interpretán 
cancións de Mozart, Strauss, Grana
dos e T oldrá. O Domingo 11 ás 20 
h. J. Vtnikour, á clave, interpreta
rá Variaci6ns de Goldberg de J .S. 
Bach na sala de concertos Martin 
C6dax do Conservatório superior de 

música. O Martes 13 ás 20:30 no ci
ne Fraga, teremos á soprano Isabel 
Rey, acompañada ao piano por 
Manuel Burgueras, na homenaxe 
a Bellini no seu 200 aniversário, po
lo que interpretarán cancións e 
árias suas e de Mozart. E o Venres 
16 ás 20:30 no Fraga, Noite de Gala 
coa soprano Mirella Freni acompa
ñada ao piano por Paola Molinari. 
Máis información no telf. 986 810 
170 ou na páxina www.vigo.org. t 

Shuga 
Wuga canta 
no 
Mardigra• 
da CORUÑA 
o Venres 9, 
e TheApen, 
abaixo, 
farano o 
Sábado 10. 

doloxicamente fascista, sofre 
unha parálise da metade do 
cotpo. Unha drag queen, a 
quen despreza, datalle clases 
para a sua reabilitación. Co-
111Mia alnal'ga. 



ANOSATERRA 

29 ->-
~8 

······ ·····················································~················ o"' 
z~ 
<( o 

Rosalia 

O Centro D ramático Ga lega 
apresenta en xira a obra de Ra
món Otero Pedrayo baixo a di
rección de Roberto Vidal 
Bolaño. Otero oferecenos unha 
imaxe de Rosalia como símbolo e 
realidade dunha visión actual e 
histórica, como bandeira de futu
ro na encamación dun sentir co
lectivo. Ao autor interesalle a fi
gura de Rosalia como símbolo da 
Galiza e por iso fa¡ unha recria
ción lfrica a partir de feitos e da
dos biográficos da cantora do Sar, 
mais sen tratar de apresentar un
ha obra de rigor biográfico. A vi-

da de Rosalia é o ponto de partida 
para retratar o sentir e pensar da 
época que lle tocou viver. Cunha 
posta en cena de altura e cun re
parto de primeira, o CDG vai es
tar no Salon Teatro de CoM .. 
POSTELA até o 18 de Novem
bro con funcións os Mércores, 
Xoves e Domingos ás 18 h. e os 
Venres e Sábado ás 20:30 h. Na 
EsTRADA estará o Sábado 24 e 
o Domingo 25 no teatro Principal. 
No teatro Pastor Diaz. de VIVEI
RO poderemos vela o Mércores 
28 e o Xoves 29. Información e 
reservas no CDG 981 581 111. • 

ves 15 tamén ás 20 h. Ma
ria Teresa Ocaña do Mu
seu Picasso de Barcelona vai 
falar sobre Vnha exposi
ción! Paris-Barcelona. 

TRANSPLANTES: O 
ESf ADO DA CUESTIÓN 
Con motivo da apresenta
ción de resultados do pro
xecto de xeno-transplante 
renal vaise celebrar esta 
xomada na Fundaci6n Ba
rrié o Martes 13. 

• EXPOSICIÓNS 

ce OO. MEMóRIA 
DEMOCRÁ TlCA 
Con esta mostra quérese sig
nificar a importáncia do pa
pel que xogaron os traballa
dores e traballadoras na trsi
ción política, na recperación 
das liberdades e do sistema 
d mocrático, na defensa das 
con icións d vida e traballo 
das el e mái desfavoreci
d n ntamento do si
tema d mocrático no Esta
d . Co título de CC 00. 
Memória democrática, proxec
IO solidário. 'X10I arúversário 
da Asemblea de Barcelona 
1976-2001 poderemos visi
tala no Fónan Metropaliumo 
(Parqu Europa) 

!STO É DfÑElRO: 
DAS ORIXES AO EURO 
Co obxectivo de achegar ao 
público a importáncia do 
diñeiro é da sua história a 
Fundación Barrié acolle un
ha mostea de máis de 400 
pezas que ao longo da histó
ria foron utlizadas a xeito de 
diñeiro facendo especial 
fincapé na história da pese
ta. Até o 30 de Decembro. 

FRANCISCO LLORÉNS 
Exposición permanente na 
Fundación Barrié que nos 
amasa as obras deste artista 
galega <loadas pala sua fi
lla. Tamén de xeito perma
nente podemos visitar a 
mostra Os instrumentos 
do Pórtico da Gloria. 

Luís CARUNCHO 
Na galeria Atlántica pode
mos ver unha mostra das 
suas esculturas. 

XILOGRAFIAS 
Até o 4 de Decembro po
deremos visitar, na galeria 

Pardo Bazán, esta mostra 
de Luís Seoane. 

As MULLERES AFGANAS 
Mostra poético-fotográfica 
que organiza a fundación 
Alexandre Bótieda no seu 
local e que podemos ollar 
até o 30 de Novembro. 

PEDRO MoRLÁN 
Bai:xo o título De torres e pe
óns a sede do OJlé.xio de Ar
quite.ctos de Galiza acolle a sua 
moma de escultura e pintura. 

Xooos DE MANS 
Da suíza-arxentina Matilde 
Mar(n, que podemos ollar 
na Fundación Luís Seoane 
(Durá.n Loriga 10) durante 
Novembro. T raballa funda
mentalmente no volume 
sobre papel e na fotografia, 
o v(deo e o gravado. Nesta 
colección fotográfica resoan 
o ecos do pasado; a sua no
vidade, a actividade, a ima
xe poética ten uns ser pró
prio, un dinamismo próprio. 

S1ss1 
No Quiosque Afonso e na 
Est.aci6n Marítima podemos 
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 no
mes tan destacados como 
Pablo Picasso, Joan Mi.r6, 
Maruxa Mallo, Colmeiro, 
Juan Gris, ou Luis Fer~ 
nández entre outros, aré o 
30 de Decembro na Funda
ción Pedro Barrié de la Maz.a. 

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

•MÚSICA 

PIANO, VIOLIN E 
CLARINETE 
Concerto no Centro de Es
tudos Caixa Galicia o Xoves 
8 ás 20 h. 

CRETIN 66 
Fin de semana movido na sala 
Mardigras que vai acoller a ac
ttJación desee grupo de Kansas 
City, nado en 1994, con moi
tas altas e baUcas na sua com-

pa¡ición, pero que, segundo os 
que os que os ouviron en· di
recto, están mellor que ntmca; 
o Xoves 8 ás 22 h. por LCXXJ 
pta de entrada, adiantada. E o 
V enres 9 á mesma hora e por 
1.CXXJ pta. (adiantada) e 1300 
na billeteira, teremos a Shuga 
Wuga que ven senda "a pró
xima grande artista do hip
hop en español"; o seu 12 tra
ballo, Ma/iz.z.ia (Boa, 2001), 
mestura o hip-hop coas melo
dias do soul e o R&B, coros 
operística;, sá; de trompeta. .. a 
vida desta barcelonesa de 22 
anos con doses iguais de dozu
ra e má óstia Pois non é todo, 
o Sábado 10 ás 22:30, é o tur
no de The Apers + The Re
tanled na Festa Tributo a ]oey 
Ramone e cos mesmo prezos 
que para a actuación anterior. 
llius dos principais grupos eu
ropeus de punk rock, The 
Apers é un cuarteto nado en 
1996 e influido por The Que, 
ers, Screachin Seasel , Uru:ferto, 
nes e Ramones; e RetardeJ un 
potente trio italiano. 

•TEATRO 

A MALQUERIDA 
Obra de Jacinto Benaven, 
te que será interpretada por 
Nati Mistral e Manuel 
Gallardo o Sábado 10 no 
teatro Rosalia de Castro , 
por un prezo de entre 1.100 
e 2.250 ptas, dependendo 
da localidade. 

Cu1ler-edo 
• EXPOSICIÓN$ 

DINOSÁURIOS 
Na aula de natureza Juan 
Lambeye está esta mostra 
elaborada polo Museu Es
pañol de Ciéncias Naturais, 
até o Venres 16. 

•TEATRO 

TRES NO BAMBÁN 
Espello Cóncavo cenifi
caraa o Venres 9 no Ed.ifí
cio de u sos Múltiples. 

A E.strada 
• EXPOSICIÓNS 

}OSÉ SOLLA 
Até o Domingo 18, a sala 
de exposicións Caixa Nova 
vai acoller a mostra do pin
tor marinense. 

Fene 
• EXPOSICIÓNS 

DEBUXAME UN CONTO 
Até o 5 de Decembro na 
Casa da Cultura. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

KIKO DELGAOO & 
ÜVIDIO ALDEGUNDE 
Mostrarán as suas fotogra
fías, na galeria Sargadelos , 
até finais de mes. 

LAXEIRO 
As obras da colección per
manente de Vigo poden ser 
olladas na sala de exposi
cións do Porto até o Do
mingo 18. 

SUSANA BERMEJO 
As suas pinturas están col
gadas no Ateneu. 

lRRUPCIÓNS 
o ce CarbaJhr. Calero, den
tro deste ciclo no que se pre
tende que os novas artistas 
teñan un lugar de exposi
ción, acolle até o 17 de No
vembro a Diego V ázquez. 

MIRADAS VIRXES 
No C.C. Torrente Ballester 
podemos coñecer as pintu-

ras de Belén de Felipe. 

•TEATRO 

XoVES TEA TRAIS 
Até o 13 de Decembro, to
dos os Xoves ás 20:30 no 
CC Torrente Ballester, cun
ha entrada de 200 pta. a 
concellaria de Cultura ofe
rece este ciclo das princi
pais compañias galegas. 

F'orca.,.,e~ .. · .•. "" 4i-.. ... 

• EXPOSICIÓNS 

Ws AMAoo CARBAUD 
No Centro Etnográfico 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 durante a 
1 i! quincena de Novembro. 

Gondomar 
•TEATRO 

ÑIQUIÑAQUE 
Ollomoltranvia poraa en 
cena o Sábado 10 no Aud.i
tório Municipal. 

Lalin. 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓN IGLESIAS 
O museu Ram6n M!! Aller 
acolle unha mostra da sua 
pintura. 

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

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

Mª CARME RODRÍGUF.Z 
No pub Goleta están expos
tas as suas pinturas. 

PEPEÁLVEZ 
Na sala Almirante ternos 
unha mostra das suas foto
grafias. 

As NOVAS TEMIDRADAS 
Fotografias de J .M. Guisa
sola, en cor e sobre o mun
do da bicicleta, na cidade 
ou no rural, como medio 
de transporte, de lecer ou 
como deporte. Na sala de 
exposicións do Ed.ifício Ad
ministrativo da Xunta até o 
Xoves 15. 

CARTEJJSMO CDMEROAL 
Mostra que pretende dar a 
coñecer as tendéncias do 
deseño gráfico no Estado 
español no periodo com
prendido entre o 18 7 O e 
1960. No Museu Provincial. 

CELSO V ARELA 
O artista galega ten unha 
mostra na Biblioteca MU1Jici/xd. 

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 
galería Clérigos, podemos 
coñecer unha mostra da 
sua pintura. 

HERDANZA 
DE SÉCULOS .•. 
. .. património de todos, é o 
título da mostra que pode
mos coñecer estes dias no 
Museu Provincial e no edifí
cio da Xunta. 

LuísA PAz 
O centro de gravado Auga
tinta acolle unha mostra 
, desta artista. 

MEMÓRIA VISUAL 
DELUGO 
161 Anos de fotografía e 
grafitis é o subtítulo da 
mostra que podemos coñe
cer na sala U xio Novaneyra. 

• LEITURAS 

SEMPRE NO p ÁRAMO 
Libro de poemas de Suso 
López Gaioso que será 
apresentado o Sábado 10 · ás 
21 h. no local da Asso
cia~m Alto Minho (Ramón 
Montenegro 12, baixo). 

MONGÓLIA 
Apresentación <leste libro 
de poemas dé lgor Lugris 
na libraría Trama o Mérco
res 14 ás 20 h. coa partici
pación de Concha Bran
co Montecelos. 

•MÚSICA 

XI FESTIVAL DE JAZZ 
Polo Clavicémbalo van pasar, 
entre o Martes 13 e o Sába
do 17, diferentes grupos. A 
maiores a típicas repichocas. 

ALFONSO Vll..ALLONGA 
O Clavicémbalo apresenta o 
Sábado 10 este espectáculo 
de música e humor chega
do desde Catalunya. Xunto 
a Alfonso estarán Federico 
Lechner no piano, Dry 
Martino no contrabaixo, e 
Olvido Lanza no violin. 

•TEATRO 

A DANZA 00 SAPO 
O grupo La Machina ceni
ficaraa o Xoves 8 no Auditó
rio Municipal Gustavo Freire. 

MOSTRA INFANTIL 
Do Martes 13 até o Xoves 
15 no Aud.itório MunicipaL 

M -oana 
•MÚSICA 

XAN LóPEZ 
Voz e zanfona, compoñente 
do grupo tradicional Treixa
dura, oferecerá un recital de 
cancións populares e de au
tor (de José Afonso, A. Co
rreia de Oliveira, Suso Vaa
monde ... ), acompañado de 
Toniño López, tamén de 
Treixadura, á flauta e per
cusións, o Venres 9 ás 23 h . 
no café-teatro Do Real. 

Monforte 
• EXPOSICIÓNS 

A FELICIDADE DA NADA 
No Centro de Maiores de Cai
xa Galicia teremos esta mos
tra até o 30 de Novembro. 

Ü LÓRIA FERNÁNDEZ 
Mostra-homenaxe a esta pin
tora no centro T erra de Lemos. 

CARLOS SILVESTRE 
As suas pinturas poden ser 
olladas nas Casitas. 

As IMAXF.S IE CAsraAo 
No Centro Multiusos até o 
11 de Novembro. 

•TEATRO 

Os P APALAGÜI 
Teatro do Aqui subirá 

Cin.eu.ropa 2001 
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Susana 
Seivane 
apresenla o 
seu último 
disco, Almo de 
buxo,en 
PONTEVEDRA 
o Venres9. 

Cita anual coa XV edición que se 
está a celebrar até o 30 de Novem
bro no Principal, asi coma nos cen
tros sócio-culturais de Vite e Fonti
ñas en COMPOSTELA. Grandes 
nomes do cinema europeu, produ- · 
cións de numerosas nacionalidades, 
xénero fantástico, terror, fitas polé
micas, grandes clásicos ... nas habi
tuais seccións do festival, con pelí
culas coma Navigator de Ken Lo
ach, Fucking Amal, En construc
ción, Bajo la arena ou Lucky break 
ente outras. Tamén haberá uilha 
nutrida participación internacional 
confitas coma Kandahar, no que 
se narra a situación do actual Afga
nistán, xunto con outras coma Ace-

ras de New York, A bicicleta de 
Beijin ou Litle Senegal. Para un 
público cada vez máis esixente ina
guranse novas seccións: T ransgre
si6ns, con fitas polémicas que es
candalizaron a público e crítica; o 
Dogma Ri, en clave de comédia; Ci
nefilias, para recuperar os grandes 
clásicos e homenaxear a outros, co
mo sucede desta volta con Jack 
Lemmon proxect:ando o O aparta
numto. Moitos títulos son os que se 
poderán ver antes do tradicional 
maratón co que conclue o festival e 
onde o público escollera a fita ga
ñadora do prémio dQ público dota
do de un millón de pta. e que en
tregará un dos grandes do cinema.• 
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•TEATRO 

TE LO CUENTO 
La Tirita de teatro cenifi
caraa o Luns 12 e Martes 
13 no Auditório Municipal. 

En Rot.a. 

RüTEIRO MICOLÓXICO GUIADO 
Programado para o Domingo 11ás15:30 
h. pola Associafom Cultural Alto Minho 
de Lugo, e as persoas interesadas poden 
apontarse no local da asociación en Ra
món Montenegro 12, babeo. 

SAFARI FOTOGRÁFICO A CEDEIRA 
Organizado por Ollo de vidro, o 28 de No
vembro, cunha rota guiada pola zona, visi
tando lugares de interese, acompañados de 
guia e monitor de fotografia, que resolve
rán as dúvidas que xurdan. Máis informa
ción e inscripción na Asociación Alexandre 
Bóveda da Coruña, telf. 981 244 355.+ 

Jansel e 
Ponselé a 
obra que 

representará 
Bucanero na 

sala Nasa 
de 

SANTIAGO 
do 14 ao 17 

deste mes. 

Ourense 
•CINEMA 

EDUCACIÓN SOCIAL 
Ciclo, entre o Martes 13 e 
Mércores 14 ás 19:15 na au
la sócio-cultural de Caixa 
Galicia, organizado pola AS
PO e o colectivo Cinef<J1Um. 

• CONFERÉN·CIAS 

HIPERTENSIÓN E 
CORAZÓN 
O Dr. Pérez de Juan Ro· 
mero será o encargado, o 
Xoves 15, de oferecer esta 
charla na aula sócio-cultu
ral de Caixa Galicia. 

• EXPOSICIÓNS 

Ü SÉCULO DO CINEMA 
Unha industria de prototipos. A 
solidez do cinema é probábel 
que se deba a duas caracterís
ticas de cote contrapostas: é, 
á vez, arte e indústria. Unha 
industria peculiar porque fa
brica prototipos. Esta mostra 
criada polo Centre de Cultura 
Contemporania de Barcelona 
está dividida en duas partes, 
ambas de The Kobal 
Collection: Acción! Direc
rores en rodaxe e Os espacios 
de rodaxe. Até o 14 de No
vembro no Museu Municipal. 

UN POYO SEN PAÍS 
Miguel Riopa e Rosa V~· 
ga amosan as suas fotografias 
sobre os saharauitas, expulsa
dos da sua terra hai 25 anos e 
que sobrevive en campamen
tos instalados no deserto do 
Tinduf, prestado por Alxéria 
e construe o seu futuro nun
ha frnnxa de terra conquista
da a Marrocos, en tomo a Ti
fariti. Até o 20 de Novembro 
na sala de exposicións do 
Claustro de San Fraruisco. 

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

UNHA PELÍCULA DE PEL 
Por sétimo ano consecutivo 
a galería Marisa Marimón 
ocupa o seu espazo con esta 
colectiva, desta votal adica
da a dous artistas novos: 
Manuel Vúquez e Joana 
Pimentel. Os dous coinci
den en desenvolver proxec
tos no contorno da arte di
xital, apresentando fotogra-

Conv-oe:atórias 
CuRSO DE GUIÓNS 
CINEMATOGRÁFICOS 
O cineclube Padre Feij6 de Ourense 
organiza este curso para os días 10, 17 
e 24 de Novembro na Casa da Xuven
tude. Estará impartido por Carlos 
Hervella, profesor titular da Escola de 
Imaxe e Son de Vigo, e terá unha du
ración de 20 h. O horário de realiza
ción será ás 11:30 h. e o prezo por par
ticipar é de 6.000 pta. Os contidos 
versarán sobre un achegamento por
menorizado ao guión e a análise do 
seu procedemento inicial. As inscri
cións hai que realizalas na secretaria 
da Casa da Xuventude. Máis informa
ción en cineclubepf@hotmail.com 

ARTE,NATURA 2001 
Xevale ecoloxia organiza a XIII edición 
deste certame non competitivo de arte 
en defensa da natureza que busca a im
plicación do mundo artístico na defensa 
do médio ambiente. Até o 1 de Decem
bm admítense todo tipo de obras artísti
cas: débuxos, fotografias, esculturas, etc. 
pero que garden vinculación co mundo 
da natureza. Deberán ser enviados ao 
apdo. 35 de Chantada (Lugo) . Neste 
certame non existen prémios e a partici
pación debe ser solidária e comproteme
tida co entorno. Coas obras participan
tes farase unha exposición de arte na rua 

en Chantada. Ademais, convócase un 
bici-safari fotográfico para captar as ins
tantáneas do médio. Para máis informa
ción chamar ao telf. 982 162 582. 

OJR.so PRÁ TICO DE 
EI.ABORACIÓN DE PAN BIOLÓXICO 
Vaise celebrar do Xoves 15 ao Domin
go 18 de Novembro en Cambados, no 
coléxio Salesianos. Estará impartido 
por James Forest, mestre panadeiro e 
está diri:Jcido tanto a profisionais coma 
leigos interesados pola matéria. O pre
zo do curso é de 15.000 pta. e inclúe 
comidas e aloxamento. Para inscribir
se hai que enviar a folla de inscrición 
xunto co xustificante de pagamento á 
Asociación Vida Sana (www.vidasa
na.org ou cursos@vidasana.org). O 
curso vai tocar alguns aspectos teóri
cos (história da agricultura e do pan, a 
agricultura biolóxica e as suas varieda
des na panaderia, os cereias e o pan de 
mañán), máis será eminentemente 
prático e elaboraranse distintas varie
dades de pan con posteriores degusta
cións. O número de prazas é de 15 e 
outorgaranse por arde de chegada. 

ÜBRADOIRO DE LITERA TURA 
O concello de Fene trata de achegar o 
mundo da literatura a todas aquelas 
persoas que teñan algun tipo de intere-

se por ela: leitores, escritores, poetas, 
etc. O que tratará este curso é de abor
dar a tarefa literária desde diversos 
pontos de vista. Desde a escrita faranse 
traballos encomendados polo profesor 
que diri:Jce o curso, cunha posta en co
mun dos traballos. No tocante ás leitu
ras estas serán diversas con debates e 
comentários que moitas veces estarán 
en relación coas encomendas realiza
das ao alunado. T ratarase de abordar 
un abano textual o máis amplo posíbel 
e convidarase ao longo do curso a di
versos autores para que compartan a 
sua experiéncia cos alunas co obxecti
vo de desmitificar a figura do escritor e 
facelo máis próximo. Eduardo Estévez 
é quen dirixe o curso no que poderán 
participar todas as persoas de máis de 
12 anos que se inscriban, de balde, na 
biblioteca Xosé Maria Pérez Parallé. No 
caso de haber alunado abando, haberá 
dous grupos: Venres das 18 h . en <lian
te, e Sábados ás 11 h. O curso remata
rá o 1 de Xuño de 2002. 

ARTE SOBRE REPRESIÓN E 
INTOLERÁNCIA 
A arte, entanto que testemuño duns 
valores sócio-culturais, perm(tenos co
ñecer e aprofundar non só na obra 
mesma e no seu autor, senón tamén na 
sociedade onde se xenera e é fundo-

nal. Partindo desta premisa, estas 
1

xor
nadas, organizadas polo Museu de' Be
las Artes da Coruña, queren facer un
ha reflexión sobre o desenvolvimento 
da capacidade criativa do artista den
tro dos límites impostas palas cre~as 
reli:Jciosas, a moral ou a ideoloxia do
minante. Farán un percorrido t~nto 
polos testemufios artfsticos que ao lon
go da história reflectiron a intole:rán
cia como palas imposicións exeroidas 
desde o poder, desde a ldade Média até 
as vanguardas. A data lfmite para se 
inscribiré o 13 de Novembro, senpo a 
cuota de 5.000 pta. (estudantes ~ só
cios 3.000). Terán lugar no Museµ de 
Belas Artes coruñés do 16 ao 18 de 
Novembro e p6dese solicitar máis in
formación no telf. 981 223 723. 1 

CURSO DE INTERNET , 
E ferramentas de comunicación, desde 
o 5 de Novembro até o 14 de De¿em
bro, patrocinado pala Concellariíi da 
Muller de Vigo e organizado por Femi
nistas Independentes Galegas. Haberá 
nCvel elemental e avanzado, deserwol
verase en CEGAL (Príncipe 22, gal rias, 
2g andar) os Luns, Mércores e Venres 
de 11 a 12:30 h. A matrícula custa 
3.000 pta. (2.000 as desempregadas) e 
para incribirse pódense diri:Jcir a mon
bac@ctv.es ou ao fax 986 220 212. + 

fías de espazos interiores on
de a nasa realidade máis co
tiá se encara con conflitos 
que xorden do enfronta
mento entre realidade e fic
ción. Até o 5 de Decembro. 

filio desapareceu tras a visita 
duns amigos. Baixo a in
fluéncia dun cinema moi 
Bergmaniano, Tarkovsky 
cosntrúe unha película que 
abala entre a reflexión huma
nista e os profundos estados 
metafísicos. O Mércores 14 
ás 20 h. e ás 22:15, no espazo 
para a cultura de Caja Madrid 
organizado polo cine-clube. 

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. 

persoas da bisbarra que ian 
aterras castelás ás segas a fi
nais do s. XIX e na 1 g meta
de do XX. No CC Avenida 
até o 19 de Novembro. 

ÜIBJSTER S'JROMHOIM 
Até o 3.0 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. 

RAMóNDIMAS 
O Edifício Simeón acolle, 
até o 15 de Novembro, as 
Fotografías de Galiza que 
o catalán realizou nos ca
miños galegas en 1956 por 
encargo. editorial, que se 
materializaría nun fermoso 
libro con textos de Carlos 
Martínez Barbeitos. 

MIRARAOSOL 
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• 
hender 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 
Visol até o Sábado 10. 

NATUREZA PlRENÁICA 
Fotografías de Javier Ara 
Cajal, na que se mostran al
guns dos animais máis em
blemáticos desta rexión. No 
Studio 34 até o Xoves 15. 

CAIXÓN DE PISTA 
Mostra de Espe Poru, pro
xecto formado por 2 7 foto
grafías nas 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 Novembro. 

UNHA MEMÓRIA 
DEÜALES .. 
Raquel Domínguez Ca· 
rrete pretende captar a 
eséncia do País de Gales 
nas suas fotografías. Na 
Casa da Xutle1ltude até o 16 
de Novembro. 

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

•TEATRO 

LA RAMITA 
DE HIERBABUENA 
Teloncillo teatro vai ceni
ficar esta obra o Xoves 15 e 
Venres 16 no Conservatorio 
Profisional de Música. 

CARTAS DE AMOR 
Lagarta, lagarta represen
taraa no Principal o Xoves 
15 e Venres 16. 

Ponte.areas 
• EXPOSICIÓNS 

SóIMAXES 
A busca constante de J .L. 
Pantoja coa que trata de 
conseguir, sen manipula
cións, imaxes que transmitan 
plasticidade e na que utiliza a 
cor para descubrir a sensibili
dade do visitante. No Museu 
Municipal até o Domingo 25. 

Pontedeume 
• CONFERÉNCIAS 

TERTÚLIAS CON 
ACENTO FEMININO 
A Biblioteca Municipal aco
llerá esta charla o Xoves 8 
ás 11 h. 

Pontevedra 
•CINEMA 

SACRIÁCIO 
Andrei Tarkovsky dirixe 
esta fita franco-sueca sobre a 
história dun escritor que vive 
coa sua família nunha afa.st:a
da illa e descubre que o seu 

• EXPOSICIÓNS 

CASTRO 
Poderemos ver unha mostra 
da sua obra nunha exposi
ción colectiva que acolle o 
teatro Principal xunto con P. 
Cebreiro, López Ferreiro e 
Rey até o 20 de Novembro. 

CoNTRA A IDENTIDADE 
Colectiva de fotografía na 
galeria Anexo. 

FINLÁNDIA. 
V ANGUARDA EN VIDRO 
No edifício Sarmiento do 
Museu de Pontevedra. 

•MÚSICA 

SUSANA SEIV ANE 
A coñecida gaiteira pre
senta, o Venres 9 no Pazo 
da Cultura, o seu traballo 
Alma de Buxo. 

•TEATRO 

ÜS P APALAGÜI 
Teatro do Aqui vai cenifi
cala o Xoves 8 e Venres 9 
no teatro Principal. 

A Póvoa. do C .. 
• EXPOSICIÓNS 

X. CONDE CORBAL 
Ten unha mostrados seus gra
vada¡ no Museu V alle-Inclán. 

Red.ond.ela 
•CINEMA 

GADJODILO 
O cine-clube Claquera pro
xecta a fita de Tony Ga
tlif o Venres 9 no Multiu
sos da Xunqueira, ás 22:30. 

Ribadávia 
• EXPOSICIÓNS 

MAREA 
No Museu Etnolóxico pode
mos coñecer esta mostra fo-

TRABAlLOS ARTESANAIS 
No Castro de Viladonga 
(Lugo) que podemos ollar 
no Museu Etnolóxico até o 
15 de Novembro. 

Ribadeo 
•TEATRO 

ÜS VELLOS NON 
DEBEN DE NAMORARSE 
Cenificación da obra de 
Castelao da man de Teatro 
do Morcego o Domingo 
11 no Auditório Municipal. 

A Rua 
• EXPOSICIÓNS 

SFGAOORES EN CASIB.A 
Reportaxe de J.L. Noguei· 
ra Campos, feita sobre as 

Santiago 
• CONFERÉNCIAS 

EsCOLA DE PAIS 
Na aula sócio-cultural de 
Caixa Galicia ás 19:30 o Lms 
12, orga.~da pola AS-PG. 

•DANZA 

TRISHA BROWN 
Esta compañia de baile le
vará o Sábado 1 O ao Audi
t6rio de Galiza o seu espec
táculo Trilogy, por lffi pre
zo de 2.000 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

NoLOSUÁREZ 
Entre Augas é como titula a 
mostra de pinturas que so
bre este elemento, de clara 

Exotlos, de Sebasti.i.o Salga.do 

1 
' 

Exposición que podemos oUJr a 
un tem_po en VIGO (CC C~.xa-
11ot1a); ~ANTIAGO (Coléxio F,on
seca e lgrexa da Unit1ersid~e); 
ÜURENSE (Aula de Cultpra 
Caixanova)¡ e PONTEVEDRA 
(salas Cai.xanooa Gagos de Merldo
za e Pza. de S. Xosé), e até o 2 de 
Decembro. O seu autor, o brasilei
ro Sebastiio Salgado, plantexa a 
mostra como un intento por sensi
bilizar a quen se deteña a ollar as 
suas fotografías da necesidade, de 
construir un futuro distinto. Re
trata nesta magna exposición o 
dramático éxodo de emigrantes e 
refuxiados a través de 300 fotogra-

fias en branca e preto. Sebastiao, 
considerado como o máis impor
tante no fotoxornalismo de finais 
do s. XX e prindpios do XXI,: ten 
rexistado coa sua cámara as condi
cións de vida da periféria pari~ina, 
a integración dos imigrantesi nas 
sociedades europeas, a resistéricia 
cultural dos índios de Latinoa,mé
rica e moitos máis proxectos, íma
xes coas que tenta incitar á refle
xión e o debate e, sen ser prioj.itá
rias, as suas cualidades estéticas 
fan destacar a sua obra sobre: ou
tros traballos fotoxomalesticos; a 
sua honestidade e beleza impác
tannos e emociónannDS. • 
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pegada na nosa cultura, po
deremos ollar na galeria 
Espacio 48 até o 7 de De
cembro. Unha reflexión 
sobre a auga ao tempo que 
mostra unha preocupación 
polo estilo e por facer uso 
dunha li:nguaxe actual. 

MILA V ÁZQUEZ 
Are o 14 de Novembro a ga
lería de arte José Lorenzo vai 
acoller unha mostrada artista 

MARINE HUGONNIER 
O CGAC acolle, por vez 
primeira no Estado, unha 
mostra da artista francesa 
composta por vários vídeos 
e instalacións. As instala
cións Table, InteTlude, 
Still ou Face e os vídeos 
Impact, Diamond, ou as 
Highlights Series que in
cluen Sky Cicle, London 
Bridge, ou Moor-gate Sta· 
tion poderán ser vistos até 
o 20 de Xaneiro de 2002. 

ERNESTO NETO 
A paisagem do corpo e o car· 
po da paisagem é como titula 
este brasileiro as catro ins
talacións espedficas para o 
CXJAC. Con forte presenza 
internacional imultanea
mente expón na Bienal de 
Venécia, no Yokohama 
Museum de Toquio, no 
Kiasma de Helsinki e na 
Kunstverein de Colónia- as 
montaxes do ffiAC pcxle
remos concemplalas até Xa
neiro do vindeiro ano. 
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NoITES VrvAS 
www.cibercmtro.oig 

Páxina electrónica <l. Noites Vivas do 
Coocello de Vigo, c:on novidades. activi
dades, imaxes, novas, iDfucmacim. prog¡a-
mación, xo,p; en rede, chat, fotos, taboei
ro para dme a c:oñecer e cootactos. Iki 21 
de Setembro ao 24 de Novembto. + 

SAL V AOOR CIDRAS 
Un dos novos artistas gale
gas con roáis proxección fu
ra das nosas fronteiras. A 
mostra, coproducida entre o 
Centro de Arte Reina Sofia 
e o OOAC, é consecuéncia 
da sua evolución, -deuse a 
coñecer con esculturas e de
buxos- do seu interese pola 
fotografia, vídeo, ordena
dor ... arquitectura, deseño 
dos anos cincuenta ou fór
mulas do mundo publicitá
rio. Até Xaneiro de 2002. 

CRUCEIRO SEDCAS 
Outms formas de bailar' 00-

ar, soñar e deambular é o 
nome da mostra que pode
mos ver no Pazo de Benda
ña oferecida pola Funda
ción Grane.U. 

I PRÉMIO AUDITÓRIO 
DEÜALIZA 
Mónica Alonso, ~ Álva
rez-Laviada, Montse Amigo, 
Suso Basterrechea, Mikel 
Bergara, Alejandro Carro, 
José Rosendo, David Creus, 
Rubén de Cnft, Charlin, Pa
trfcia, ~ico, ltziar Ezquieta, 
Ana Fernández, Modesto 
Fernández, Vícente Fomés, 
Rubén G. Xuncal, Germán 
González, Alberto Gulias, 
Carme Hermb, Rosa' Her
nández, Célia Lago, José Mi
guel López, Loret9 Martfnez, 
T atiana Medal, Alex Mene, 
Álvaro Negro, Norberto 01-

medo, Jesus Otero-Iglesias, 
Simón Pacheco, Jesus Pata, 
Raul Pereira, Virgínia Prego, 
Baldo Ramos, Reboiras, Juan 
Rivas, Carlos Tejo, Mónica 
Tra5toy, Carlos Troncoso, 
Ana Vidal, Carolina Suárez, 
Júlio Zaldfvar e José Ángel 
Zabala participan na mostra 
deste primeiro prémio que se 
en8'1ntra na sala Isaac Dia.z 
Pardo do Auditório de Galizti. 
Até o 19 de Novembro. 

•MÚSICA 

AUDITÓRIO DE GALIZA 
Este Xoves 8 a Real Filbar
mooia de Galiza, baixo a 00-
tuta de Jesús López Cobos. 

•TEATRO 

ÜRÁCULA 
Trompicallo trata de ache
gar a todos os públicoo, con 
esta obra, ao mundo dos tí
teres e marionetas. Na sala 
Nasa até o Venres 9 ás 22 
h. e o Sábado 10 ás 23 h. 

lNDAGACIÓNS IDÉTIO\S 
Antón Lopo vai estrear no 
teatro Galán este prnxecto 
realizado para o ciclo 
SENconTF:xTO e que se desen
volve mediante unha série 
de rec:irais que condúe neste 
poemário oral onde o poeta é 
o seu único soporte. Do Xo
ves 8 ao Sábado 10 ás 2Z h. 

)ANSEL E PONSEL 
Bucanero leva a estrea 
desta obra á sala NASA en
tre o Mércores 14 e o V en
res 17 ás 22 h. e o Sábado 
17 ás 23 h. A un texto tan 
surprendente como diverti
do únese a posta en cena 
resalta coa máxima simpli
cidad.e da man destes clous 
tipos que apontan directa
mente ao estómago con de
senfado e espontaneidade.. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS. 

)OSÉ CARLOS GUERRA 
A partir do Vemes 9, que se 
inaugura am mini-ooncerto 
de M- Xosé l.ópei ás Z0..30, e 
até o 7 de DecemlIO pcxlere
ma¡ cxnremplar as suas pinru
ras na galeria Trisque/. e Medú
lio. En vedns de M Viribay "a 
obra de Guerra está marcala 
por unha esretica de lira; dia
gooais e focmas ~ que 
producen un inevitábel senti
mento de melancolia. Deflne.. 
se por mancha5 de factura rá
pida, cor suave, que sempre 
lembra a realidade ainda que 
sexa remotamente. •• -

Vigo 
•C EMA 

A IARANXA MECÁNICA. 
Fita de Stanley Kubrick 
do ano 1971, que vai ser 
proxectada polo colectivo 
Nemo de fantasia e ciencia 
ficción no café Uf o Xoves 
15 ás 21:30 h. 

• CON•ERÉNCIAS 

PoúTICA EN ÁFRICA 
Severo Montoro será o 
encargado de expoñer este 
tema ao que seguirá Mba
Sa Oyana con Tortu~ e 
maos tTatos, o Luns 12 na 
aula sócio- cultural de Cai
xa Galicia ás 19 h. 

• EXPOSICIÓNS 

As V ANGUARDAS 
ARQUITECTÓNICAS: 
O racionalismo en Vigo. 
Até o 21 de Novembro na 
fundación Caixa Galicia. 

SABELA CANITROT & 
ANTÓNIO CALLEJA 
Teñen unha mostra con-

Anúncios de; balde 
• Precísase señora para traballo 
de supervisora desde a sua própria 
morada. Oferecemos preparación a 
cargo da empresa, importantes con
dicións económicas. Sr. San José, 
telf. 657 852 115. 

• Por motivos de expansión, empre
sa líder no sector de xoaiaria, cosmé
tica zapataria, etc. precisa persoal 
para traballo agradábel como dis
tribuidora e supervisora. Importan
tes condicións económicas. Srta. Ra
quel, telf. 927 220 807. 

•Os Bono-árbore 2001 para a re
povoación forestal da Ribeira Sa
cra, de Xevale Ecoloxia, xa están á 
venda. Envía 500 pta. ao Apdo. 35 de 
Chantada e plantaremos tres árbores 
autóctonas no teu nome. 

• Véndese domitório de duas ca
mas xemelgas e máis tres mantas. 
Telf. 630 400 925. 

•O Ateneu Libertário Francisco /fllrralde 
de Ferrol promove a edición dun peri4> 
dico libertário galega, de carácter 
aberto e indepel Kiente. Cultura, actuali
dade, entrevistas, opinión, cun enfoque 
crítico ... Necesitamos persoas para o 
grupo eártor, colaboradores/as, distribui
dores/as e suscriptores/as. Máis informa
ción en apdo. 109, 15407 Narón (A Co
ruña); http://xaveras.tripod.com/aip.html 
ou novasalfi@yahoo.es 

• Sexto fetiche, último poemário de 
Antom Fortes Torres (Premio Legais 
2001 }, está á venda nas livrarias Co/om, 
Couceiro, Lume e Nós da Corunha; 
Souto e Trama de L.ugo; Michelena de 
Pontevedra; A pa/avra perduda, Coucei
ro, Follas Novas, Sargadelos e Trasgo 
de Compostela; Andel, Cervantes, Sar
gadelos e VelSUS de Vigo. Tamén o po
des solicitar contra-rembolso a igaliza
sarria@hotmail.com ou fortetorre@hot
mail.com (990 pis. +gastos de envio). 

• Carlos, 29 anos, 1.79 cm, 77 kg., 
cavelo claro e olios azuis, non-fuma
dorA>ebedor, políglota, gasto da natu
reza, ioga, exercício e artes marciais, 
quixera coñecer unha rapaza de 
olios e cavelo claro que teña intere
ses en comun. TH. 686 840 098. 

• Alúgase casa con finca en Ague
te (llarin), en temporada escolar. 
Telf. 986 703146. 

• Véndese Ford Orion 1,6 inxec
ción-guia. 90.000 Km. rodados. En 

bon estado e prezo. Telf. 986 703146. 

• Depois do 21-0 ainda segue á 
venda Galiza CiB (Herriak Sense 
Fronteiras), o primeiro livro livre até 
dous números. Distribue Baia Edi
cións telf. 981 174 296. 

• A peña deportivista Pardo de Cela 
organiza saídas en auto-carro a Ria
zor -prezos especiais para sócios/as- e 
xestiona a merca de entradas. T amén 
distribuimos material coa simboloxia da 
equipa. lnformate no bar San Pedro, Co
rrelos 19, Mor (Alfo~). Tlf. 982 558 411. 

•O Centro Galega de Madñd vai dar 
comezo aos cursos de iniciación á lín
gua galega, no centro dous días por se
mana e pola tarde. As instáncias xa es
tán á disposición dos interesados. Asi
mesmo xa ·COmezaron as 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 linfantil ás 10:30 h. Ta
mén está aberto o prazo para asistir a 
bailes de salón i;ipr unha cuota de 3.000 
ptaJmes para ~os e 4.500 para quen 
non o sexa Te:. ¡- 15 318 748. 

• Véndese finca de 1.031 m• en 
Marin, situada ~n zona de praias. Bo
as vistas ao mar. Telf. 986 703 146. 

• Búscase ~ozo ou moza para 
compartir piso¡ na Coruña, zona do 
Peruleiro (a carpn de Riazor). 18.000 
pta. por persoa,I moi bon estado. Per
guntade por lag~ no telf. 606 018 441. 

• Precísanse mariñeiros para 
pesca de baixura en Mallorca. Alo
xamento facilitado pota empresa, 
200.000 pta. de salário ao mes máis 
porcentaxe sobre a pesca. Máis in
formación nos telf. 986 866 421 I 
636 333 187. 

• A AC Árixel 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 muíño e fincas 
en Mundin-Chantada (Lugo). Ideal 
para restaurar e adicar a turismo ru
ral. Informes no tlf. 982 441 589. 

• A asociación cultural Fa/a Ceibe do 
Bierzo anuncia a criación da páxina 
web en www.bierzoportal.com. Tra
tase de facilitar o exercício da liberda
de de expresión en galega perseguida 
na comunidade galego-falante da bis-

barra e de informar axeitadamente 
dos nasos problemas lingüísticos. Vi
sitádenos. 

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

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

• Vendo dúplex e~ Foz totalmente 
amoblado, 216 m2, moi céntrico. Per
guntar por Licínio, !ás meiodias, no 
telf .. 982 200 912. i 

• Vendo piso en qangas de 4 dor
mitórios, de 144 m~ por 17.000.000 
pta .. Telf. 986 328 591. 
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• Vendo terreo de ¡5.000 m2 en Sal-
ceda de Caselas. Telf. 629 849 791. 

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

•A venda "Mongólia. Umha entidade 
estatal rogosóide", último poemário de 
lgor Lugris. Pódelo atopar en: Compos
tela: bar A ~eia, pub Tarasca, livrarias 
Couceiro, Artico, Palavra Perduda, Mª 
Balteira, Folhas Novas, Pedreira, Sarga
detos, tenda A Mouga; Ponferrada: livra
ria Siena; Ourense: liVraria Torga; Coru
ña: livrarias Sisargas, Couceiro, Nós, Lu
me e Colón; Pontevedra: livraria Miche
lena; Vigo: livrarias Afldel, Cartabón, Li
brouro, Universitária pur e Sargadelos; 
Ferrol: Func:lru;om Artábria e Sargade
los; Madrid: Sargadelos. Ou ben solicita
lo contra-rembolso a artefactoedito
rial@hotmail.com (1.000+300 pta. para 
gastos de envio). 

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

• Nós-Unidade Popular editou os 
Textos da Assembleia Nacional 
Constituinte (teses, discursos, reso
lu~). Se desejas receber o livro en
via os teus dados ao apdo. 180 de 
Ponte Vedra e recibira-lo contrareem
bolso de 1.000 pta no teu domicílio. 

• Mozo busca m~ para sair por 
caldas de Rels, Pontevedra ou Vila
garcia. Telf. 679 742 646.• 

bert, Bach e Mendelsshon. Xin.zo da L~ •MOSICA 

ÜRQUESlRA DE 
CÁMARA PuELLARUM 
PRAGENSIS 

V'l . t . agar-cta • EXPC!>s1c1óNs 

xunta de pintura na Casa 
das Artes. 

DIEGODEÜYA 
Até o 1 de Decembro po
deremos coñecer a sua pin
tura na sala Euro Arte. 

LUIS GORDILLO 
As suas pinturas estarán 
colgadas na galeria VGO 
até o 23 de Novembro. 

ÜQUEVIGO 
LLE DEBE AO MAR 
Mostra fotográfica de 
Ángel Llanos que pode ser 
visitada na Casa das Artes. 

Este Xoves 8 no Teatro-Sala 
de Concertos de Caixanova, 
organizado pola Sociedade 
Filarmónica, as 20:30 h. 

URBANO CABRERA 
O canta-autor galego dará 
un concerto no pub Machin 
de Samil o Venres 9 a par
tir das lZ da noite. 

DR.COTOMONDONGO 
Grupo vigués de ska que 
estará na sala Nashville este 
Sábado 1 O a partir das 
23:30 horas 

)OSHUA REDMAN 
QUARTET 
Joshua é o encarregado do 
saxo, Aaron Golgber do 
piano, e Rauben Roges e 
Greg Hutschinson da bate
ria. O Domingo 11 ás 20:30 
no Teatro-Sala de Concer
tos de Caixanova. Billeteira 
telefónica 986 110 500. 

AUTOR DE LUCIE 

•CINEMA 

CoMIDA RÁPIDA, 
MULLERES ACTIVAS 
O cine-dube Adega pro· 
xectará esta fita de A. Ko
llek o Xoves 8 ás 22:30 nos 
Minicines V. 

• EXPOSICIÓNS 

EXTRAVIOS 
Colectiva de pinturas e po
emas na que participan Pe
dro Gonc;alves, Lois Ma
gariños, Baldo Ramos e 
Anxo Pastor, e que estará 
na galeria Arcana até o 12 
de Novembro. 

Vilano va 
• EXPOSICIÓNS 

COLECTIVA 
Na que podemos atopar 
obras de Sales, Guerrero 
e Chacur, na Casa da Cul
tura até o Venres 16. 
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lCONoGRAFIA 
Outra forma de realidade. 
Carmel Valiño mostra 
nesta sér.ie fotográfica a 
iconografia que podemos 
atopar ri.o noso contorno. 
Na Cast.i da Cultura até o 
15 de N~vembro. 

Ba.re.elona 

• LErru;tAS 
; 

CONSTRUCIÓN E 
CRIACION DE EsPAÑA 
Tema oionográfico do Te
rra e Tei,npo nº 17 que será 
aprese11tado, na galeria 
Sargadef9s (Proven~ 274-
276) o Venres 9 de No
vembroi por César Guz
mán L9pez, responsábel 
da UPG;en Catalunya e vi
ce-respoPsábel do BNG na 
eII1igraqión, e Francisco 
Rodríg'1ez Sánchez, se
cretárid xeral da UPG e 
deputadp nacionalista nas 
Cortes cip Estado. + 
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Jo.shua 
Redman 
Quarfef toca 
o Domingo 
11 no Teatro 
García 
Bari>ónde 
VIGO. 

GONZALO QUICLER 

Con disco ainda quente 
baixo o brazo, chega este 
grupo francés ao V ademe
cum o Luns 12 a partir das 
once da noite por 700 pta. 

Unha noite con Verdi: faio Verd.i 
A galeria Alameda oferece 
unha mostra da sua pintura. 

BoNELLEGIL 
O Coléxio de Arquitectos 
oferécenos unha mostra, 
fotos, maquetas, deseños, 
da obra destes criadores ar
quitectónicos na sala de 
exposicións do Edifício da 
Xunta da Praza da Estrela. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE GALIZA 
O Xoves 15 ás 20:30 no au· 
ditório de Caixanova podere
mos asistir ao concerto que 
vai oferecer baixo a direc
ción de Ton Koopman e 
acompañada do baixo Klaus 
Mertens, cun programa no 
que aparecen obras de Schu-

Comemorando o centenário da 
morte de Verdi, Ctiixanova oferece 
este espectáculo dramático-musi
cal no que se narra a vida do com
positor servíndose das suas 6 prin· 
cipais óperas. Divídese en duas 
partes: a base musical da primeira · 
está form~da pola coñecida trilo
xia de Rigoletto, TTCwiata e Tro· 

~atOTe; na segunda os fragmentos 
~on de óperas de madurez: Don 
Pu-lo, AUla e Otello. A dirección 
j:nusical corre a cargo de Alfonso 
Saura, e a cénica a cargo de Gus
tavo Tamhascio. O espectáculo 
6tará en SANTIAGO o Luns 12 
ho Auditório de Galiza; e en Ou
kENSE o Martes 13 no Principal.+ 
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XAN CARBAllA 

Cúmprense corenta anos da inauguración do pioneiro coléxio 

Antia Cal, a mestra do_ Rosalia de Castro 
-0- CARME VIDAL 

En 1961 Antia Cal abria en Vigo o Coléxio Rosalia de Castro. 
Cando a ~scola era de catequese e princípios do Movimento, An
tia inaugura un centro no que que rixe un lema tomado dos no-
vas mov~· entos pedagóxicos europeus: "Os nenas son os ver
dadeiros rofesores da clase". Cúmprense corenta anos da cria
ción daq ela pioneira escola e a sua fundadora fálanos das suas 
experién ias de décadas como mestra dun coléxio,.como ela di, 
"nada no;mal". Cántanos tantos anos de maxistério como se es
tivese a ar unha clase. Coa mesma claridade e esperando, 
máis unh vez, que sexa a aluna a que tire as suas conclusións. 

1 

A ria imp~nse diante do grande 
ventanal da sua casa e a cidade 
de Vigo óstrase panorámica. 
A paisax abraia pero a Antia· 
Cal paréc lle silenciosa en ·ex
ceso. Fal pacienJe, co sosego 
que acad u na sua vida de en
si nante e quen a escoita non 
pode deix~. r de pensar que o si
léncio qu agora sinte é tamén 
a ausénci do barullo dun .grupo 
de cativos a seritar nunha aula. 

A hístÓria ~omeza desde o prin
cípio. Desl:le os nove anos que 

,__. Antia Cal pasou na Habana co
mo tilla de emigrantes. Co pai 
~inda na qapital. cu~ana, a r~pa
nga regretja co irman e a na1 pa
ra continu r os seus estudos na 
terra. "Era tempo de guerra moi 
desacougante. Mamá pasaba 
tempo se ter carta. Lémbroa 
sempre p gada á rádio. Na casa 
viviamos on sensación de pro
visionalida e. Viñamos para es-

. tudar e p r iso fumos a Coruña 
._ onde viví;:r todo o bacharelato", 

relata arre~or daquela etapa de 
aprendizal<e que continuou ás 

: primeiras licións da própria nai. 
1 

A Antia C~I sempre lle gustou 
estudar. ~asaba as horas via

. xando dia~e do atlas e non du

. bidaba na escolla do seu futuro: 
quería ser xeógrafa. "Meu irmán 

· quería est dar Medicina e nin-
Y' . guén He p~dia cantas. A min di

: xéronme que non habia cartas, 
· que estudara a carreira de Co
: mércio. Levei un disgusto pero 
· mamá díxome que non me preo

cupara, qüe despois poderia ir á 

Universidade". Asi toi. Antia Cal 
fixo nun ano os seus estudos de 
comércio que compaxinou con 
maxistério e logo marchou para 
Compostela, cando o irmán en
trou na Faculdade de Medicina. 

De Compostela recupera a 
emoción de ser universitária e 
tamén os paseos nos que os 
mozos se coñecian. Nunha de
sas camiñada~ é onde atopa a 
Antón Beiras, daquela un médi
co novo que se ia converter co 
tempo nun relevante oftalmólo
go e tamén no compañeiro de 
Antia Cal até a sua marte. 

Con Pestalozzi en Xenebra 

Antón Beiras devecia por investi
gar. Reducía ao máximo as con
sultas para se adentrar nas novas 
investigacións relacionadas cos 
ollas, unha paixón que fixo del un 
dos máis eminentes nomes da 
história médica galega. Nunha 
ocasión Antón emprendeu un 
percorrido por Europa na busca 
dos novos tratamentos para a cu
ra do estrabismo. Antia foi con el 
a T oulouse, Montpellier e Xene
bra, cidade na que o médico de
moraria máis na sua formación. 

"Foi o momento estelar da miña 
vida. Lin nun xornal que o conce
llo mercara o legado de Pesta
lozzi e que se estaba a catalo
gar. Amina sua pedagoxia gos
tarame porque foi o primeiro que 
avogou a favor de que as nenas 
tiveran direito a ir á escala públi
ca. Terciou por iso porque dicia 

que ian ser as primeiras mestras 
dos seus tillos. Fun ali e coñecín 
un catedrático xubilado que esta
ba encargado do arquivo. lntere
seime palas ensinanzas de Pes
talozzi que decia que os nenas 
tiñan predisposición para apren
der e que iso se perdía aos sete 
anos. Quedei abraiada e conti
nuei indo ali até que marchamos 
de Xenebra". Perguntoulle ta
mén a aquel especialista onde 
podia enviar aos seus tillos a es
tudar. "Díxome que o mellar sítio 
do mundo era Inglaterra. En Es
paña non habia nada que facer 
naquel tempo", responde para 
explicar a sua decisión de man
dar aos nenas a unha escala da 
que tamen ela aprendería. "Aqui 
ainda agora califícase aos rapa
ces co terl}lo destaca. Que signi
fica iso? E como hai cincuenta 
anos!" comenta enfadada. 

De todas esas ensinanzas na
ceu o seu empeño de facer en 
Vigo unha escola distinta. Hipo
tecou unha casa da -nai e em
peñouse en criar un centro es
colar diferente a todo o que en
tón predominaba no ensino dos 
cativos. "Nos coléxios até cho
vi a. Daban clase profesores 
cun nível baixísimo. Ao comezo 
mesmo houbo quen riu de min 
dicíndome que collia aos nenas 
cando estaban na teta da nai" 

Asi naceu o Rosalia de Castro, 
con 24 alumnos do entorno de 
Antia Cal e tres profesores. Por 
que era distinto aos outros? "O 
importante era que o neno des
cubira as cousas, que fora el o 
profesor da clase. Habia unha 
frase que era principal na peda
g o xi a do Rosalia: os nenas 
aprenden dos iguais". Comeza 
así a mestra a debullar os avan
ces da sua escola. Cando che
gaba o outono os nenas ian ao 
monte do Castro e apontaban to
do o que vian. Repetian a excur
sión nas outrasestacións do cur
so escolar e eles mesmos se de
cataban dos cámbios. "Era a 

maneira de explicar as esta
cións. O importante é ir ás cau
sas concretas, que a abstración 
veña pouco a pouco". Cando 
chegaban, os nenas escrebian 
nun papel unha apresentación 
persoal, ao igual que facia a 
mestra. No fin de curso, volvían 
facer a mesma redación e com
probaban os cámbios que expe
rimentaban nun ano de coléxio. 

De cativos xa facian o percorri
do pala ruta de Rosalia de Cas
tro, polos espazos relacionados 
coa poeta. Máis adiante, ache
gábanse a Compostela e visita
ban o Seminário de Estudos 
Galegas ou asistian a charlas 
de Ramón Piñeiro ou Isaac Diaz 
Pardo. Para talar da 11 Guerra J 

Mundial, os próprios nenas con
vidaron a Mercedes Núñez para 
que dera unha clase contando 
as suas experiéncias nun cam
po de concentración nazi. 

As aulas do coléxio Rosalia de 
Castro tiñan nomes próprios. 
Sarmiento, Feixoo, Ramón Maria 
Aller, Neira Vilas ou Álvaro Cun
queiro. Un dia decidiron batizar 
unha delas co nome de Alexan
dre Bóveda. Para ese espazo es
colar non había fotografía, en 
parte algunha atoparon un retrato 
do galeguista. "Os nenas decidi- · 
ron mandar unha carta ao cartei
ro de Pontevedra dírixida á famí
lia de Bóveda da que non tiña
mos enderezo. Pouco despois 
veu Amália, a muller, cun dos 
seus fillos a traernos unha foto
grafía e a última carta de Alexan
dre Bóveda para o coléxio", expli
ca Antia Cal. Cando a homenaxe 
para moitos persoeiros é dar no
me a unha rua, o mellor oferece
mento que recibiu Antia Cal é o 
de titular unha agrupación de co
léxios. Igual que acontecía coas 
suas aulas con nome, agora can
do os cativos de Gondomar van 
á escala, alguén lles. explicará 
que Antia Cal é unha muller que, 
cando era difícil atreverse, quixo 
facer unha escala distinta.• 

Ahora 
de todos 
os saberes 

FRANCISCO CARBALLO 

Estamos a soportru: aconte, 
cementos que esocen un, 
ha análise decidida: esta 

globalización, a simbiose terro, 
rista co narcotráfico e as agre, 
sións ás nacións que loitan po, 
la sua emancipación. 

A globalización é o fenómeno 
máis significativo destl:i etapa da 
humanidade. Nada pode sustra, 
érselle, pero todo ten que contar 
no entramado. Manda o capital 
financieiro; determinan as mul, 
tinacionais; benefícia a uns pou, 
cos e dana aos máis. Esta ONU 
non é libre de intervir, o "im, 
périos"-USA, UE, Xapón etc.-
acan as castañas do lum para 

eles e deixan ao pairo ao r to. 

A degradación dos narcotrafi, 
cantes é infinita. Dado que o 
impérios o encubr n hipócrita, 
mente, os terroristas aprende, 
ron a leición e fan o mesmo. Os 
terroristas delinquen, os narcos 
superdelinquen. A mi éria 
mundial é de tal magnitude que 
nen rexeita a estes criminais 
porque sabe que os "outros" on 
o mesmo de honrados. 

Unha solución xa en aiada 
nos anos 60 e que mitigou as 
febres ideolóxicas do capitalis, 
mo, das relixións, do "pensa, 
mento único", é a nación. Nos 
60, da descolonización e do 
diálogo europeu entre marxis, 
tas e cristiáns, os "territórios ' 
descolonizados formaron no, 
vas nacións, que deron ano 
de paz, medre económico e de 
esperanzas ecum~nicas. Asi en 
Europa, África, Asia .. 

Tanto o BM coma o FMI fo, 
mentaron políticas de "ad lgaza, 
mento" destas nacións, os funda, 
mentalistas arruinaron a convi, 
véncia. As nacións qu se eman, 
cipan, e ás que castigan esta, 
dos con narcos e etas, as que 
agreden o impéri , on ins, 
trumento ad cu do para que n , 
se território libre vivan intercul, 
turalmente os cidadáns e dial 
guen as culturas. Sen impéri e 
con nacións libre pod m for, 
mar unha ONU que funci ne. 
A ciéncia, a história e as reli, 
xións, non asaltados por "lobos", 
coinciden en afirmar a era das 
nacións libres, de tamaño me, 
nor, emancipadas de oligarquias 
e funcionários endogámicos. 
Apostemos con todos os saberes 
pola liberdade da nación.• 

V oLVER Ao REGO 

A comisión de investiga, 
· ción de Gescartera 

quedou en palinódia, 
porque ninguén anuncia en 
directo. que é un ladrón e está 
disposto a devolver o gañado. 
Agora · falta por ver se os que 
mentiron -porque houbo 
mentiras, nonsi?- son procesa, 
dos. Mentres Aznar lle devol, 
ve os dereitos de autor do 
Caiga quen caiga a Tele , Jai, 
me Morey segue a disfrutar do 
seu talonário de cheques. • 


