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Bieito Iglesias 
A historia escrfbese de noite 

Premio de Novela M. García Barros 2001 
Unha revista encárgalle ao protagonista 
de A historia escn1Jese 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. 

OBNGcomeza 
a renovación polo 

Parlamento 
(Páx. 5) 

A Académia aprobará 
o 17 de Novembro a 

'normativa da concórdia' 
(Páx. 7) 

O 11 de Setembro 
non ten culpa 

da crise económica 
mundial 
(Páx. 11) 

. ·'. 

Unha hora decisiva 

O que ven sucedendo nas duas últimas semanas nas universidades 
galegas non era previsíbel. Nengun analista podia supoñer que fose 
precisamente aqui onde o movemento contra a LOU se erguese 
como unha soia voz. De nada valen as descalificacións categóricas 
do presidente da Xunta, que se nega a recoñecer un clamor, que 
une por primeira vez en moitos anos, a todos os estamentos uni, 
versitários: profesores, estudantes e personal non docente. O pro, 
xecto do PP pode ter ainda unha volta atrás no Senado, pero o 
curso 2001/02 pasara de todas as maneiras aos anais do movemen, 
to social pala diversidade das mobilizacións, pala unanimidade do 
acordo e pala extensión xeográfica das mesmas, ameazando con 
paralisar o ensino universitário nos próximos meses e poñendo ao 
PP ao borde dunha forte derrota política se finalmente non se de, 
cicle a devolver ao Congreso o proxecto da LOU na sua actual re, 
formulación. O siléncio da Xunta, cando a autonomía galega pode 
levar un forte golpe se segue adiante a lei de ordenación universi, 
tária, carece de toda responsabilidade. + 

. 
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Máis de cincuenta mil estudantes nas manif estacións celebradas 

As Universidades galegas á frente 
das protestas contra a LOU 

-0- PAULA BERGANTIÑOS - A. ESTÉVEZ 

Lonxe de ~smorecer, as protestas contra a LOU acadan cada dia maior dimensión. As mobilizacións van con
tinuar afectando a vida académica das tres universidades galegas, que seguirán, unha semana máis, á cabe
za das que contra Lei Orgánica de Universidades (LOU) se suceden no Estado. Estudantado, profesorado e 
traballadores da Universidade de Santiago seguen a protagonizar os actos máis multitudinários e espectacu
lares, pero os outros cámpus tampouco quedan atrás. No ánimo de todos: forzar a demisión da ministra Pilar 
del Castillo, e conseguir a paralización dunha lei que consideran "centralizadora, privatizadora e elitista". 

oita cor e moito ruído na xorna-
. da do Mércores 14 .de Novem
bro. A comunidade educativa 
celebraba unha nova protesta 
histórica polo número de partici
pantes nas manifestacións. Des
pois dunha semana de mobiliza
cións, estudantes de ensino me
dio, profeso'res e persoal, admi
nistrativo e de servizos (PAS), 
volveron sair a rua para deman
dar a paralización da LOU, ac
tualmente en trámite no Senado. 
Coa participación dos estudan
tes do ensino medio, en Com
postela xuntáronse perta de 
30.000 manifestantes, en Vigo 
ao redor de 10.000, e vários mi
lleiros tamén na Coruña (máis 
de 5.000), Ourens"e (ao redor de 
3.000), Pontevedra e Ferrol. En 
Lugo, ao redor de 7 .000, a 
maioria estudantes, conseguian 
formar unha cadea humana ao 
redor da Muralla. 

Acampadas, 
caceroladas, 
cortes de tránsito e 
aulas na rua son 
xa sinónimos desta 
mobilización 

Nos dias prévios, a universida
de que volveu contar cunha 
axenda máis apretada de actos 
contra a LOU foi a de Santiago. 
Estas protestas estiveron pro
movidas pola Asemblea de Es
tudantes e a Coordenadora de 
Profesores Afectados pola 
LOU. Caceroladas nocturnas 
que ateigaron a Praza Roxa e 
ruas da zona vella e do Ensan
che, por duas veces, até a ma
drugada, peches en case que 
todas as Faculdades, aulas 
con profesores na Praza de 
Praterias todos os dias, cortes 
de tráfico de máis duas horas e 
até unha folga de consumo e 
un "enterr·o" da Universidade 
Pública. Un calendário que tivo 
o seu ponto negro na carga 
coa que a policia despachou 
ao estudantado concentrado 
diante da Finca Simeón, o 
Luns 11 de Novembro, con mo
ti.va da visita dos Duques de 
Lugo, a Santiago. 

Desde que o PP, CIU e Coali
ción Canária votaron a favor no 
Congreso da Lei Orgánica de 
Universidades, Santiago con-

verteuse, cunha folga que se
mella vai ser indefinida, no mo
tor das mobilizacións, incluso, 
do Estado. Mália ser a protago
nista, non é a única cidade gale
ga na que se pode escoitar- po
tas ruas e a calquer hora berros 
de "Non a LOU". Desde o 7 de 

Novembro as protestas nos ou
tros cámpus galegas acadan ca
da dia, maior dimensión. 

Acampada en Lugo 

No cámpus de Lugo, as aulas 
fican valeiras desde odia sete. 

Nesta cidade, os peches nas 
Faculdades que se suceden 
nos outros cámpus, substituí
ronse por unha protesta máis 
colorida, visíbel e atrevida para 
esta épQca do ano: unha acam
pada que concentra dúcias de 

Pasa á páxina segoinre 

'" i. 
~ 1 : • 
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Vén da páxina anterior 

tendas diante da Biblioteca ln
tercentros, desde o Luns 12. 
Para quentar motores e subir o 
ánimo, os estudantes iniciaron 
a durmida coa celebración ao 
serán dun magosto. Xa durante 
o fin de semana, recolleran ao 
redor dun millar de sinaturas 
contra a LOU nas mesas infor
mativas que colocaron no cen
tro da cidade. Tamén houbo 
aulas na rua. Concretamente 
na Praza de Santa Maria o 
Martes 13 co director da Esco
la de Maxisterio, Uxio Otero. 

Algo semellante fixeron en Vi
go o mesmo dia, cunha aula 
maxistral que impartiu na Pra
za da Constitución o escritor e 
profesor de Secundária, Mén
dez Ferrin ante un público for
mado maioritariamente por uni
ve rs itários, ainda que tamén 
por unha morea de curiosos se 
uniron de xeito espontáneo. 
Pero a xornada de protesta co
mezara xa pola mañá. O Mar
tes 13 o estudantes prepará
banse para a cita do dia se
guinte cunha manifestación 
que discorreu por várias ruas. 
Partiu do Reiterado e rematou 
en Urzaiz diante da sede do 
PP e incluiu duas sentadas 
que cortaron o tráfico no centro 
da cidade olívica. Pola noite, e 
seguindo o exemplo do estu-

dantado de Compostela, os de 
Vigo protagonizaban tamén 
unha sonada cacerolada na 
Praza de España. Os estudan
tes decidiron ir á folga nunha 
asemblea multitudinária que se 
celebrou o Luns 11 na Facul
dade de Económicas, no Cuvi 
e que se viña sumar a que xa 
tomaran o Venres 8 os matricu
lados en Filoloxia e Tradución. 

Collage humano 

A medida que se achegaba o 
Mércores 14 as protestas aca
ban tamén unha maior repercu
sión en Pontevedra e A Coru
ña, cámpus nos que os estu
dantes tamén protagonizaron 
peches en diferentes faculda
des. Entre outras actividades, 
os viciños de Pontevedra puide
ron ver unha manifestación o 
Martes 13, na que os participan
tes formaban cos seus carpos e 
sillas µn collage coa frase "LOU 
Non" na Ferrería. Os estudantes 
de Pontevedra preferiron non 
perder aulas e trocaron a folga 
por paros diários todas as ma
ñás e xogos na rua durante o fin 
de semana. 

Os universitários da cidade do 
Lérez convidaron -o Martes 13 
no peche que celebraba na Fa
culdade de Ciéncias Sociais- a 
un grupo de representantes 

Os políticos do PP foron protagonistas de moitas das pancartas do protesta. 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

dos CAF de Compostela para 
que lles explicaran como está 
a funcionar o movimento estu
diantil na capital de Galiza. Esa 
noite decidiron seguir o modelo 
de asambleas por Faculdade e 
unha Coordenadora de Cám
pus. A primeira Asemblea Xe
ral celébrana o Xoves 15 ás 
dez da mañá na Praza da Fe
rrería. 

As caceroladas protagonizadas 
por estudantes tamén chaman 
á atención dos viciños que pa
sean polas ruas máis céntricas 
de Coruña desde o Luns 11, 
dia no que o estudantado co
mezou a secundar unha folga 
que en princípio durará até o 
Luns 19. Celébranse asemble
as case que todos os dias e os 
universitários improvisan noves 
actos de protestas. Ali os pe
ches son rotativos. O Lu ns 
houbo durmida en Ciéncias da 
Educación, o Martes en Em
presariais e o Mércores en Fi
loloxia. Tamén colocou mesas 
informativas en Ourense a Co
ordenadora xeral contra a LOU 
que agrupa a representates 
dos diferentes sectores (estu
dantes, PAS e profesores). Es
te cámpus foi o primeiro que 
seguiu os pasos da Universida
de de Compostela cun peche 
na Escala Politécnica o sete de 
Novembro.+ 

A. PANARO 
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A carga policial do Luns 11, punto negro da semana 

Orixinais e pacíficos 
Un minuto para desaloxar non 
foi tempo de abondo para que 
unha morea de estudantes 
puideran ter fuxido dos paus 
da policia. Orixinalidade e pa
cifismo levan impregnado as 
mobilizacións. Mália isto, o 
Luns 11 de Novembro a Poli
cía cargou contra eles para 
desaloxar os arredores dun 
acto no que coincidían o pre
sidente da Xunta Manuel Fra
ga, quen xa afirmoLi que "as 
leis non se fan na rua", e os 
Duques de Lugo. 

Ás 12:00 horas, perta da Fin
ca Simeón, no bairro de Vista 
Alegre, máis de 2.000 estu
dantes agardan pala sua che
gada. Os axentes das forzas 
antidistúrbios receben unha 
chamada de teléfono e coló
canse os cascos. Un grupo re
ducido de manifestantes co
meza a tirar obxectos e os 
seus compañeiros deciden 
sentarse para desvincularse 
da acción e demonstrar que a 
sua é unha protesta "sen ma
las intencións". Non serviu de 
nada. A orde estaba dada e ti
rados no chan comezaron a 
recebar porrazos e pelotazos 
da Policia. O resultado: un 
mozo foi evacuado en ambu
láncia cunha brecha na cabe
za e outros tres tiveron que re
cebar asisténcia hospitalária. 

As feridas dos estudantes es
cocen, pero escocen mais 
despois de escoitar as pala
bras do Delegado do Gover
no, Arsenio Fernández de Me
sa cando nega a carga e di 
que só houbo disparos de fo
gueo para separar os alunas e 

que as autoridades puideran 
entrar. "Dixéronos que nun mi
nuto tiñamos que desaloxar, 
pero non nos deron tempo a 
movernos, En canto tratamos 
de sentarnos para demonstrar 
que non queríamos facer dano 
a ninguén empezaron a mallar 
en nós", canta un dos repre
sentantes estudiantis. 

O deputado do. BNG no Con
greso, Carlos Aymerich solici
tou por esta razón a compare
céncia do Ministro do Interior, 
Mariano Raxoi. Unha comisión 
de estudantes vai ser a enca
rregada de coordenar as de
núncias ao Valedor do Pavo 
pota carga policial sufrida o pa
sado Luns, pedir a demisión 
formal do subdelegado do Go
verno e apresentar unha ins
táncia formal ao Consello de 
Ministros cunha série de pro
bas documentais coas que 
queren demonstrar que a Poli
cia cargou de maneira despro
porcionada. Tamén o PSOE, 
os CAF, NOS-UP e a Coorde
nadora de Profesores Afecta
dos pela LOU condenaron a 
actuación. A concelleira do 
BNG en Santiago, Encarna 
Otero, que estaba presente no 
acto institucional, tamén sina
lou que en ningún momento 
percebeu nada que puidera 
motivar esta acción. Na mani
festación do Mércores 14 en 
Compostela, eran numerosas 
as pancartas nas que se po
dian ter lemas do tipo "a forza 
non está nas porras'', "PP fas
cista ainda que saltes os cans 
non nos vas facer calar, vio
lentos non seremos pero a 
LOU mataremos ". + 

A Universidad.e bótalle un pulso ao PP 
Só un mes despois do PP gañar as eleicións 
autonómicas por maioria absoluta, Galiza lidera a 
contestación á política guvernamental. A LOU 
apreséntase como ramo dunha clara orientación 
ideolóxica regresiva no social (privatizadora dos servizos 
públicos, recuperadora dos previléxios da alta burguesía) 
e unificadora das diferéncias nacionais. Fronte a ela, 
cunhas mobilizacións sen precedentes nen parangón 
peninsular, atópanse os rectores, catedráticos, 
profesores, bolseiros, estudantes universitários e do 
ensino médio e personal funcionário das universidades. 

Esta mobilización masiva é contestada polo 
presidente en funcións da Xunta coas mesmas 
palabras que usaba nos comunicados do Ministério 
de Información e Turismo: "son produto de 
instigadores". Non explica hoxe Fraga lribarne quen 
son eses "instigadores" que, xa daquelas, tiñan toda 
a culpa das protestas universitárias. Fraga tamén 
afirma unha e outra vez que as leis non se ''fan nas 
ruas". Pero o Governo central non só se negou a 
escoitar aos estamentos unversitários na etapa de 
redacción, senón que cando o Cense lo de Rectores 
se pronunciou contra da LOU foron descalificados e 

insultados. Entre outros epítetos utilizados aparece o 
de "progres trasnoitados", que evidéncia un claro 
intento de "cámbio" para tempos pretéritos. 

O autismo do Governo e a sua teima en impoñer unha 
política antisocial e antinacionalista coa forza da sua 
maioria absoluta, implica que a única resposta da 
sociedade sexa a mobilización. Unha mobilización 
protagonizada polo universidade galega que denota 
unha enorme vitalidade (que moi poucos eran quen de 
albiscar) tanto pola participación númerica coma potas 
formas de protesta escollidas. 

As clases maxistraias na rua, as caceroladas, as 
manifestacións con candeas, as visitas ao cimentério, 
mesturáronse coas manifestacións, cos peches; coas 
acampadas ... O uso das novas tecnoloxias da 
información coas vallas pancartas. As novas consignas 
con slógans que xa semellaban aparcados no repertório 
estudantil para sempre. Un deles sobresae entre todos: 
"ensino público". Un ensino público engulido pala 
gaivota azul do PP que todo o traga. 

O PP non dá soportado esta contestación tan ampla e 

diversificada e, á vez, tan intelixente. A cárrega policial 
do 12 de Novembro é unha mostra desa intransixéncia e 
de como tratan de impoñer, pota forza pruta, outra 
dinámica máis acorde cos seus interes~s. Fronte a esta 
violéncia provocadora, os estudantes r~sponderon 
sentando onde non podian ser reprimidos máis que cun 
asañamento manifesto (táctica que xa puxo en marha 
numerosas veces o movimento antiglobalizador). 

Polo demais, o movimento universitário denúncia a 
preséncia de infiltrados policiais que teñen como 
obxectivo desbaratar as protestas xustificando as 
cárregas policiais (é esta unha constante nas 
mobilizacións en todo o Estado nestes últimos dous 
anos, significativamente en Barcelona e Madrid). 
Pora voltar ao esperpento, o Delegado do Governo, 
Fernández de Mesa explica que a causa das feridas 
que tiveron lugar durante as cárregas policiais foron 
as pedras que lanzaban os próprios manifestantes. 
Pedras que, seguindo unha extraña leí física con 
vixencia na ditadura, permiten que estas impacten 
nas cabezas dos manifestantes.+ 

ANOSA TERRA 
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O profesorado d~ Universidade de Santiago continua en folga 

Unha semana de vertixe nos cámpus galegos 
Antes do éxito de convocatória 
da manifestación e taiga estatal 
do Mércores 14 de Novembro, 
estudantes, profesores e PAS 
xa adiantaban que de non mu
dar a decisión politica do PP, 
seguiran argallando actividades 
de protesta. En todos os cám
pus se traballaba ao peche des
ta edición cun novo calendário 
de mobilizacións. En Lugo e 
Santiago, o profesorado tomou 
a deCisión de non acudir ás au
las até o 22 de Novembro. O 
Xoves 15 os senadores galegas 
reuniranse cos tres reiteres para 
explicarlles as suas demandas. 
O do BNG, Anxo Quintana, 
comprometeuse a recoller as re
clamas de todos os sectores. 

No cámpus de Ourense, nunha 
asemblea celebrada o Martes 
13, os estudantes xa decidiron 
que continuarán coa folga, 
cando menos, até o Luns 19. A 
Coordenadora Xeral contra a 
LOU, que agrupa representan
tes dos diferentes sectores 
-profesores, estudantes e 
PAS- no cámpus das Burgas 
vai seguir coa· recollida sinatu
ras en contra da LOU con me
sas desde as que informan aos 
cidadáns na rua. Nesta cidade 
seguirán o exemplo dos com
pañei ros de Compostela e o 
Xoves 15 tratarán de colapsar 
o Servizo Galega de Coloca
ción ao demandar da Adminis
tración un posta de traballo. 
Ese mesmo dia celebraran un 
magosto con xogos e actos rei
vindicativos. O Venres 16 apro
veitarán as doazóns de sangue 
para volver a concentrarse e o 
Domingo 18 daranlle publicida
de a sua protesta apuntándose 
e participando na tradicional 
carreira de San Martiño que se 
celebra na cidade. Antes da 
Asemblea do Luns 19 na que 
decidirán se continuan coa fol
ga, non descartan tampouco 
facerlle un xuizo á LOU. 

Vigo acolleu unha manifestación de máis de dez milleiros de universitários. Na fotografia da direita o escritor Méndez Ferrin du
rante a leición maxistral que impartiu na Praza da Constitución. A.N .T. 

O próprio Mér
cores 14 os es
tudantes de Vi
go continuaban 
con actos para 
chamar a aten
ción de Pilar Del 
Castillo e come
zaban a prota
gonizar un pe
che na Escala 
de Peritos. Ao 
dia seguinte de
ciden en asem
bleas de Facul
dade e Escala 
os noves actos 
de protesta, do 
mesmo xeito 

Nalguns 
dos cámpus · 
as protestas 
chegaron á · 
oficina do INEM 
onde os 
estudantes se 
anotaran como 
desempregados 

mo dia os estu
dantes decidirán 
sobre o seu futu
ro en Asemblea 
Xeral na Praza 
da Ferreria, pero 
xa adiantan que 
haberá cacerola
das r dónacións 
de sangue masi-
vas, e colas nas 
oficinas do 
INEM. Activida
des similares re
alizaranse tamén 
na Coruña, onde 
se celebran 

que o fixeron en Lugo os uni
versitários, o Mércores 14. Ta
mén en Pontevedra ese mes-

asembleas case 
que todos os 

dias e un peche rotativó. 

En Santiago os actos tamén 

Os estudantes queren amasar a sua importáncia económica en Compostela 
~ 

Un convite a non consumir 
"Mire, teño todo por vender". A 
tendeira amasa á xornalista un 
caixón de froita e outro de bol
sas de leite. E é que os estu
dantes decidiron levar a cabo 
unha taiga de consumo o Luns 
11 para amasar que do seu 
gasto depende boa parte da ci
dad e de Compostela. Na pri
meira das convocatórias, moi
tos estabelecementos decidiron 
pechar pola falta de clientela, e 
o Xoves 15 todo semella indi
car, que a "movida estudiantil" 
vai quedar deserta. 

A oposición á LOU impregna a ci
dade e todos tan o imposíbel pa
ra informar. Autocolantes na rou
pa e no mobiliário urbano, pan
cartas que caigan das fiestras 
dos pisos e que visten as facul
dades. .. Cada centro ten repre
sentantes nunha Coordenadora 
que funciona a nível de Cámpus 
e a Asemblea Xeral reúnase pe
riodicamente na Quintana, onde 
xunta a milleiros de estudantes. 
Teñen meios de comunicación 

próprios, axendas que pode un 
atapar nos lugares máis insospei-. 
tados, o voceiro Asemblea o.u a 
páxina WWW .geocities.com/ 
asamblea-compostela. 

Honras fúnebres 

Outra das actividades máis 
surprendentes que se celebra
ron en Santiago, foi . o enterro 
da Universidade Pública en 
Bonaval, na noite do Martes 
13. Ringleiras de centos de 
xente nova, con círios prendi
dos, prantos e corcas, acom
pañaron o ca-
daleito desde a 
lgrexa até o 

que déclarou ser a LOU, "prin
cipal causante da desaparición 
da Universidade Pública". 

Teatro e cantos ·como "Pilar ten 
piedade" déronlle o "último 
adeus" e despois de que fixera 
aparición, tamén, un espantallo 
de muller cunha cinta na que 
se podia "Pilar del Castillo. 
Miss Universidade Pública", o 
"párroco" propuxo que os con
gregados gardaran un minuto 
de siléncia pala "finada". Na 
esquela podiase ler: "A Univer
sidade Pública finada a mans 

de Pilar del Casti
llo sen estar con
fortada polo auxí-

camposanto on
de se realizou 
un ofício relixio
so. Ali mesmo 
apareceu unha 
figura so.breco
lledora, un per
sonaxe sinistro 
que portaba un
h a gadaña e 

Amovida 
estudantil 

lio democrático. A 
Comunidade Uni
versitária, PAS 
profesores, alu
nes, pregamos 
unha manifesta
ción para foder o 
descanso da 
maioria absoluta 
do PP".+ 

de Santiago 
quedará deserta 
o Xoves 15 

15 DE NOVEMBRO DE 2001 

continuaron o proprio Mércores 
14 pola tarde. Os estudantes 
acudiron a Praza do Obradoiro 
para, con fichas de clase, co ne
me e a foto, construir no chan o 
lema, "Non á LOU". Para o Xo
ves 15 decidiron concentrarse 
diante da oficina central do Ban
co Central Hispano e tentar 
colapsala. O obxectivo: protes
tar contra a entrada de capital e 
control privado na universidade 
pública. Pala noite taiga de con
sumo novamente e actividades 
nos peches das faculdades. O 
Venres 16 tratarán de colapsar 
o rexistro da Xunta con instán
cias contra a LOU. 

A Asamblea de Estudantes vol
verá xuntarse o Xoves 15 ao se
rán na Quintana para decidir se 
continuan, igual que o profesora
do, coa folga. Asimesmo, unha 
Comisión de Emendas formada 
por membros desta Asemblea 
ten previsto promover un re
ferendum en nome da use para 
aprobar un texto alternativo que 
constitua unha emenda á total i
dade da contra a LOU. • 
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Bautista Alvarez deixará a Mesa do Parlamento 
e os deputados abandonarán o cárrego de concelleiros 

O BNG comeza a sua renovación 
•<>A.+Rt 
As ba$es viñan 'demandando 
un cámbio nas distintas 
asemtileas comarcais e o gru
po patlamentário do BNG de
cidiu dar o primeiro paso xa 
antes de rematar a análise 
dos resutlados eleitorais. Po
de considerarse unicamente 
un xesto. Pero é un xesto sig
n lf l cati vo: Bautista Álvarez 
deixaralle o seu posto na Mesa 
a Salomé Alvarez e os deputa
dos terán que optar entre ser 
parlamentários ou concelleiros. 

Bautista Álvarez semellaba fei
to para un cárrego na Mesa do 
Parlamento. Rigoroso, sistemá
tico, picalleiro até exasperar 
aos seus próprios compañeiros, 
non optará ao cárrego. O seu 
lugar na vicepresidéncia segun
da será ocupado por Salomé 
Alvarez. O cámbio é todo un 
xesto da decisión de renova
ción do BNG. Deixa o seu pos
ta un histórico do nacionalismo 
como Bautista Álvarez, presi
dente e fundador da UPG, que 
será ocupado por unha muller 
independente. 

A renovación comeza· polo gru
po parlamentário que, nas dis
tintas .asambleas comarcais pa
ra analisar o resultado, foi pos
ta como unha das eivas que 
contribuiron ao estancamento 
eleitoral. Tanto polo seu funcio
namento, como polo seu imobi
lismo, como por non incluir a 
máis mulleres. 

Tamén realizarán cámbios os 
nacionalistas na portavocia par
lamentárla. Xosé Manuel Beiras 
seguirá a ser o seu voceiro, con 
Suárez Canal, até de agora co
ordenador do grupo (cárrego 
que seguirá a ocupar) como vo
ceiro suplente. Pilar Garcia Ne
gro e Francisco Trigo seguirán 
os ouhos voceiros. 

A ou ra decisión significativa 
adoptada pola permanente do 
BNG ' e polos próprios parla
ment~rios é que os parlamentá
rios que simultanean na actuali
dade esta función coa de con
celleiros, deberá de optar antes 
de Febreiro por un dos dous 
cárregos, "para optimizar o tra
ballo parlamentario". 

Esta decisión gféctalle á depu
tada Salomé Alvarez, que xa 
renunciou ao seu posta de con
c e 11 e ir a en Pontevedra, a 
Eduardo Gutiérrez e Rodríguez 
Peña, que deixará de ser con
celleiros de Ribadeo e Ourense 
respectivamente, e a Henrique 
Tello. O concelleiro coruñés 
afirma que ainda non ten a de
cisión tomada, pero semella 
que abandonará a sua portavo
ci a no axuntamento coruñés 
para continuar á fronte dos te
mas educativos no Harreo. 

Este intento de comezar cun 
maior reparto de xogo, evitando a 
dualidade de cárregos institucio
n ais, que os nacionalistas xa 
aprobaran hai seis anos na 
Asamblea Nacional do Ferrol, sen 

Bautista Álvarez 

que se puxese en práctica por 
motivos organizativos, levará ta
mén consigo unha reorganización 
nos órganos de dirección para 
que non sexan copados maioritá
riamente polos cárregos institu
cionais. A idea da actual direc
ción nacionalista é darlle máis xo
go ás organziacións sectoriais e · 

de base "para ter un contacto 
máis directo coa sociedade". 

A renúncia de Guitierrez, Peña 
e, posibelmente, de Tello, leva 
implícito que o BNG deberá de 
nomear outros tantos cabeceira 
de lista en Ribadeo, Ourense e 
A Coruña.+ 

Arelas de cámbio 
Nunca tantos militantes partici
paron nas asambleas comarcais. 
do BNG, como nas que ven de 
celebrar para analisar os resul
tados eleitorais. Mesmo moitos 
simpatizantes se deron de alta 
para poder estar no debate, se
gundo recoñecen fontes da or
ganización. Tamén estaban ca
se todos os membros do Con
sello Nacional na reunión que 
celebrarón o 10 de Novembro. 
Tantos que non chegaban as 
cadeiras. 

O máximo órgano nacionalista 
entre asembleas escoitou as 
analises realizadas palas distin
tas comarcas e, mália a rematar 
a xuntanza ás 3 da tarde, deixa
ron a medias o traballo, que te
rá que continuar nunha nova 
xuntanza a celebrar o 24 de No
vembro. 

Segundo vários dos participan
tes, nas intervencións respirá
base maioritáriamente "arelas 
de cámbio". Cámbios como a 
renúncia dos concelleiros que 
alguns agardaban se produci
sen xa nesa mesma reunión. 
Os cámbios, como un claro xes
to de que a dirección se está a 

mover, chegaron só catro dias 
despois no gurpo parlaentário. 

Os outros, os máis importantes, 
terán que agardar a Asemblea 
Nacional, con data a designar o 
próximo dia 24. Daquelas abor
darán as "eivas organizativas e 
os vicios e lagañas existentes" 
que viñan pospoñendo nas últi
mas tres asambleas. Cunha or
ganización en ascenso conti
nuo, nen a dirección nen as ba
ses de decantaban por realizar 
uns cámbios que moitos apon
taban pero que viñan adiando. 

Agora semella que se ·decidiron 
a apeitar con eles. Sobre todo 
as bases, segundo alguns dos 
responsábeis comarcais consul
tados por A Nasa Terra sobre o 
desenvolvimento da asambleas. 
En moitos membros da direc
ción do BNG existe a sensación 
de que os militantes se fustra
rian se na próxima asemblea se 
realiza só unha lavarutaxe sen 
entrar no fondo, que "non é de 
persoas, senón de política", afir
man. "Primeiro defínese a políti
ca a realizar, despois escólle ás 
millares persoas para levala. a 
cabo", insisten. • 

ANOSATERRA 

Botellas incendiárias 
na Cidade da Cultura 
Dezasete artefactos con oitenta e cinco litros de gasolina 
foron colocados nos camións da empresa Fergo, que rea
liza obras no monte Gaiás en Compostela onde se vai 
construir a Cidade da Cultura. O Luns 12 os traballadores 
localizaron nos seus veículos botellas preparadas para 
estoupar 9ando arrancaran os camións. Mália estaren 
aparcados outros veículos de traballadores autónomos, 
os artefactos só foron colocados nos camions de Fergo, 
polo que a policia non descarta liortas empresariais ou la
borais como móbiles. Hai oito meses que comezaron as 
obras no monte Gaiás. + 

O concello de Castroverde denúncia a 
Deputación por recorte 
de axudas 
Segundo explica o alcalde de Castroverde, o socialista 
Xosé Maria Arias, a indemnización que correspondia a 
este município polo dano dos temporais foi recortad~ en 
catro millóns de pesetas (24.040,48 euros) pola Deputa
ción de Lugo. As axudas estaban xa aprobadas pola 
Xunta e polo ministério de Administracións Públicas. 
Arias, xunto ao portavoz provincial do PSOE, Manuel 
Martínez, anunciaba que ian recurrir á via xudicial. Este 
concello lugués apresentou na subdelegación do Gover
no unha memória de danos por unha contia de case 28 
millóns de pesetas (168.283,39 euros). Ao ser admitido o 
informe, correspondíalles unha axuda da metade, 14 mi
llóns de pesetas (84.141,69 euros). No seu papel de me
diadora, a Deputación teria recortado en vinte millóns a 
proposta, quedando rebaixada a subvención en catro. 
Arias sinala que levan requerido unha resposta da insti
tucion provincial pero que só receberon siléncio. 
Asimesmo descartan que se tratara dun erro na tramita
ción da axuda. + 

Unanimidade para o plano especial do 
castro de Elviña 
No pleno do Luns 12 de Novembro no concello da Coruña 
debatiuse ao redor do plano especial para o castro de Elviña. 
Houbo unanimidade na corporación para protexer este patri
mónio dentro da cidade e para comezar as actuacións espe
ciais no xacemento arqueolóxico unha vez que a Xunta de luz 
verde. O concelleiro de Urbanismo, Salvador Fernández Mo
reda defendeuse das acusacións do BNG de actuar tarde. 
Sobre o xacemento sinalou o edil nacionalista Henrique Tello 
que ''foi vítima dun abandono institucional incríbel durante 
moitos anos, nos que incluso se chegou a instalar unha torre
ta de alta tensión na cima do castro". Os nacionalistas, o 
mesmo que os populares, apoiaron de todos xeitos o plano.+ 

Un ano en defensa dos rios 
Coordenar a unha morea de colectivos e funcionários e 
darlle a dimensión que merece aos efeitos das minicen
trais nos rios do país son os principais logros conqueri
dos pola Coordenadora Galega en Defensa dos Rios des
pois de un ano de existéncia. Valoran positivamente o 
traballo realizado, visíbel através das concentracións se
manais en Compostela que informaban aos cidadáns do 
impacto_dos encoros na riqueza biolóxica dos ríos. Segui
rán mobilizándose todos os meses; en Decembro no rio 
Lérez, en Xaneiro no baixo Ulla, en Touro, en Febreiro, no 
alto Ulla, e en Maio na Estrada.+ 

O Govemo non sabe se Pontevedra terá 
enlace coa A·52 
"A cidade de Pontevedra está unida á A-52 directamente 
pala estrada N-550 e indirectamente mediante a autoestrada 
A-9 e unha tramo da autovia N-120 até o núcleo do Porriño 
onde enlaza coa A-52". Esta é a resposta do Governo a 
unha pergunta de Guillerme Vázquez, deputado do BNG, 
que se interesaba polos estúdios previos para a realización 
dunha via que comunique Pontevedra coa A-52. Segundo ao 
Governo o estudio de mobilidade está practicamente remata
do e se contemplan "diversas solucións". + 

Setenta e duas horas nun contenedor de Zara 
Chegaron ao polígono de Sabón, en Arteixo, tras setenta e 
duas horas metidos nun contenedor que partira de Marro
cos. Foron cinco os imigrantes descubertos o Martes 13 de 
Novembro por un garda de seguridade do grupo lnditex, de 
cuxa factoria marroqui saiu o camión. Se non solicitan asi
lo, os cinco mozos, posibelmente cidadáns de Marrocos, 
serán expulsados tras un prazo de 48 horas.+ 
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OPtNIÓN 

¿ESTÁ O BNG NUN DILEMA? 

Hai ano e medio aproximadamente, escribín 
dous artigas neste semanario apontando a 
posibilidade de' que o B;NG se estivese estan, 
cando e se puidera producir un fracaso elei, 
toral. Por desgracia atinei. Estes días estiven 
agardando ler e escoitar as valoracións pos, 
teleitorais. O que levo oído e lido limítase a 
constatar un feito (fixemos mal as previ, 
sións) e indicar, ademais das causas externas 
(nas que todos/as coincidimos) a posibilida, 
de dun certo anquilosamento que non é 
máis que a constatación doutro feíto. 

Sen embargo, non me cadrou escoitar ou ler 
explicacións das causas que fixeron que o 
BNG como colectivo errase nas previsións 
cando (a xulgar polos comentarios que teño eg, 

coitado pasadas as eleicións) eran substancial, 
mente diferentes non xa das miñas senón das 
de bastante xente ( certo que aquelas persoas 
que afirman que agardaban resultados parecí, 
dos aos reais ou non son afiliados/as activos 
organicamente ou nen tan sequero son). 

Na miña opinión, o fallo nas previsións elei, 
torais unicamente sería preocupante se se 
cometera por algunha destas dúas razóns: pe, 
char os ollas á realidade e a crítica (matando 
ao mensaxeiro se é preciso) ou por estar máis 
preocupados/as da "cuestión interna" que da 
traballar unidos cara o futuro. 

N9n me considero capacitado para analizar 
se é así, en todo caso agardo que as previ, 
sións fallaran por erras sen maior relevancia 
se nbn se volven repetir. Ao meu entender 
efec;l'.ivamente se produciron erras na inter, 
pre~, ción da realidade. Hai ano e ·medio ex, 
pié aba o meu temor ao estancamento do 
BN . , en base a unha serie de apreciacións 
que daquela non explicitei demasiado por 
lóxica prudencia, pero que agora paréceme 
que pode tér interese facelas públicas. 

• 0 ESPELLISMO DAS ELEICIONS MU1'.TJCI .. 
P AIS. Chegar á alcaldía de tres cidades e ao 
gobemo doutras dúas creou unha sensación 
de éxito que, no meu entender, non era posi, 
ble deducir dunha análise rigorosa dos datos. 
Máis ben, pala contra, estes amasaban unha 
insuficiente base social de apoio. As organi, 
zacións coma a nosa, acostuman a obter os 
mellares resultados naquelas eleicións máis 
próximas nas que a "introducción social" po, 
de coinbater mellar o que a propaganda me, 
diatiza~Pero velaí que neste caso perdíamos o 
25% d s votos a respecto das autonómicas e 
eramo superados polo PSOE que amosaba 
ter un1f maior introdución social. 

Os resaltados nos concellos pequenos evi, 
dencia~an estancamento e nas cidades, con 
ser bos( tampouco eran brillantes e nalgúns 
casos (Lugo, por poñer o exemplo máis pró, 
ximo) :mesmo podería considerarse un pe, 
quena fracaso se ternos en canta que se de, 
ron nup ambiente de euforia nacionalista e 
de máxjimo deterioro do PSOE. A pesares de 
todo c.~eouse o espellismo dun BNG en as, 
censo i¡parable. 

• A 'f SUBA INSUFICIENTE" DAS ELEI .. 
CIONS !XERAIS. Os resultados das eleicións 
xerais ~nterpretáronse coma unha "suba in, 
suficie~te" {¿Non houbo daquela erro nas 
previsi~ns e no enfoqu~ da camp~a?) eco, 
meteus~ un novo erro mterpretanvo xa que 
naquelas alturas, segundo a opinión que ex, 
presei Ó.este semanario, podíase apreciar xa o 
estancamento do BNG. 

1 

Candoi un se para nun camiño non chega 
cunha :foro fixa para saber cara onde vai, 
senón A_ue compre ver o antes e o despois. 
A foto\ fixa das xerais amasaba a un BN G 
moi por riba de convocatorias anteriores, 
mais a !foto en movemento amosaríanos un 
BNG 4ara abaixo. As medidas a adoptar 
non serian as mesmas de térmonos decata, 

XOAN CARLOS CARREIRA PÉREZ 

do que estabamos a perder apoios nun con, 
texto que seguía a ser altamente favorable 
para a obtención do grupo parlamentar 
(desfeita do PSOE,IU e BNG gobernante 
nas cidades) 

•A V ALORACION DO VOTO DA MOCIDADE. 
Na miña opinión o BNG non conecta axeita, 
<lamente coa mocidade hoxe en día. Os rapa
ces e rapazas máis progresistas son abstencio, 
nistas (falo en xeral sen cuestionar o progresis, 
modos/as votantes do ~NO). O problema 
non está tanto en que o BNG nbn ilusior:i.e 
coma antes (cousa que é verdade) senón en 
que as organizacións nacionalistas da mocida, 
de non teñen introdución real entre esta e, 
perdoade se esaxero, creo que ata sofren un 
certo rexeitamento entre aqueles sectores para 
os que o progresismo social, a participación e a 
democracia é algo vital e non un "revestimen, 
to" de oportunidade política. Neste senso, a 
análise de que a xente nova vota maioritaria, 
mente BNG en certa maneira veuse abaixo no 
2} ,Q pero, ogallá me equivoque, aínda pode 
ter unha caída máis estrepitosa. 

• A INTERPRETACION POLITICA DAS ELEJ .. 
CIONS SINDICAIS. Unha interpretación políti, 
ca das deicións sindicais amosaríanos que ne
las tamén apareceron síntomas de estancamen, 
to, pero eu non coñezo que se fixeran análises 
ao respecto. Como vedes, non creo que o pr°' 
blema destas eleicións fose debido a que non se 
visualizase a posibilidade de acadar o gobemo 
da Xunta. Máis ben creo que unha parte dos/as 
votantes do BNG abstivéronse (¿estamos segu
ros de que realmente foron todos/as á absten, 
ción?) porque non visualizaron o que ía facer o 
BNG no Gobemo. Estou de acordo con quen 
pensa que existe unha maioría social qué quere 
un cambio transformador pero a práctica do 
BNG non transmite a confianza nen a posibili
dade real de conseguilo. Noutra ocasión xa te, 
ño dita que aínda que esto poida estar claro na 
Direción ou nalgunha persoas, non o está no 
conxunto da afiliación. A práctica diaria do 
BNG parece bandear entre dous extremos 
{permitídeme que esaxere para tipificalos). 

Por unha banda están aquelas persoas ou colee, 
tivos que dan a impresión de facer política para 
"acumular" forzas á espera de que a vangarda 
tome o poder e dende alí marque o camiño co, 
rrecto a toda a poboación. T eñen interiorizado 
que aquí e agora non hai nada que facer e nada 
fan. lso si, chaman continuamente ao rearme 
ideolóxico e seguen prometendo o paraíso can, 
do dispoñamos do poder. A sensación que se 
transmite neste caso é de incapacidade ou hi, 
pocrisía política que xera desencanto . 

Outras persoas ou colectivos dan a impresión 
de tentar percorrer un camiño que outros ( co-

ma o PSOE) xa percorreron antes na xestión e 
na práctica da oposición. Neste caso, pódense 
acadar uris cantos ·votos "centristas" mais des, 
mobilízase socialmente e transmítese a sensa, 
ción de que nada vai cambear. 

Nen nun caso nen no outro se resposta ás 
necesidades sociais nen ás expectativas de 
cambio que debe visualizarse como real e 
posible aquí e agora, concretando propostas 
e, se é necesario, abrindo de novo camiños 
na xestión e na práctica política diaria. 

Hai ano e medio sostiña a tese de que o es, 
tancamento do B.N.G. era debido a proble, 
mas estructurais e non tácticos nen coxuntu
rais. Non vou insistir nela e remítome a re, 
sumir estes problemas en tres: 

•En primeiro lugar, digámolo sen medo, 
o BNG ten un problema ideolóxico. Non 
se trata de volver debater sobre o naso 
carácter nacionalistas ou de esquerdas 
(en sentido amplo) senón de saber qué 
significa isto aquí e agora e concretar os 
obxectivos no prazo que se poden albiscar 
en política(¿ Poñamos por caso o primei, 
ro cuarto do século XXI ?) 

•En segundo lugar o BNG ten un proble, 
rrta político que consiste en penetrar na 
base social do PP , tendendo pontes cara 
ela, sen perder a súa base progresista. 

•En terceiro lugar o BNG ten un proble
ma de participación real e efectiva, tanto 
interna como externa, entendida esta c°' 
nio o papel que deben xogar os distintos 
sectores sociais na definición da súa políti, 
ca e non só coma meros receptores dela. 

Tratase en definitiva de dar o paso dun BNG 
de espírito tan só rebelde a un BNG de espíri, 
to revolucionario. O primeiro pode ser oposi
tor, mesmo radical pero non necesariamente 
revolucionario. O segundo implica traballar 
por un cambio que sexa transformador, pero 
tamén viable e real dende xa. 

En resumidas contas, na miña opinión o pro, 
blema non está en Xosé Manuel Beiras (¿Por 
qué as críticas agora, despois dun fracaso eleito, 
ral?). nen nunha reafinnación ideolóxica abs, 
tracta (aínda que sexa necesaria a ideoloxfa), 
nen na renovación de persoas {aínda que sexa 
necesaria tamén). A renovación, se se prc><:lu
ce, debe ter uns obxectivos concretos porque, 
se non se inicia unha nova etapa no nacionalis, 
mo, ¿qué sentido teñen os relevos nunha Dire
ción, que no seu conxunto, coas súas virtudes e 
defectos, ten conducido de maneira atinada (e 
por veces brillante) ao nacionalismo galego 
no último cuarto do século?+ 

Xosé Lois 

! ,, 
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HORADE 
CONTAR 

CON TODOS 
XOSÉ M. GoNZALEZ 

Se desposuímo,la palabra de todo dra, 
matismo, paréceme preciso afirmar que 
o movemento nacionalista galego está 
en crise. Esta afecta ante todo 6 seu má, 
ximo expoñente político, o BNG, e cara 
afora, xusto é dicilo, dá a impresión de 
estarse a abordar con serenidade e, espe
rémolo, tamén con siso. 

Todo proceso destas características esixe 
un debate, e o do nacionalismo arestora 
pode definir de vez se a crise vai ser, como 
opinou un dirixente do BNG, de crece, 
mento ou se vai conducir a un devalar po
lítico e electoral que outros esperan are, 
lantes. Coido que o sentido das causas se 
definirá en pouco, moi pouco tempo. 

O esencial '1este momento, desde o meu 
punto de vista, non é recupera,lo electo, 
rado perdido (ou dimisionario), nin 
concorrer con opcións de gobemo a uns 
hipotéticos comicios anticipados, COI} 

todo o importante que isto resultaría. E 
prioritario redefini,lo discurso -non pa, 
rece dubidoso que isto se fará- e conse, 
guir que teña máis proxección e influen, 
cia social. Das forzas relevantes no país, 
é seguramente o Bloque a que peor in, 
terlocución ten coa sociedade, e iso non 
se debe só ó factor mediático. O discurso 
ideolóxico non se conceptualiza 'ºu ver, 
baliza, adecuadamente e hai unha gran 
escaseza de transmisores: a afiliación é 
pouca. O BNG ten máis afiliados, iso é 
verdade, ca votantes outros grupos, pero 
hai unha gran desproporción -para mal
entre o número de carnés repartidos e o 
de apoiantes electorais. Unce que iso 
cambie, e para ben. 

Ignoro se é moi difícil apuntarse ó Blo, 
que. Ignoro se para estar afiliado se esixe 
un gran nivel de coherencia ideolóxica e 
apoio público sen reservas ás posicións 
oficiais da fronte. Sempre será útil 
-inestimable, diría eu- que haxa xente 
preocupada por manter un rigor e evita, 
la desvirtuación dun movemento que 
sofre e vai sufrí-la hostilidade e maila 
presión do sistema dominante. Pero é 
momento de abrirse, de contemplar moi 
diversos niveis de compromiso e vincu, 
lación. De facer que iso, se cadra xa po, 
sible na teoría, se faga práctica, práctica 
visible, e redunde na multiplicación de 
axentes políticos de base. 

Os actuais votantes 6 nacionalismo son 
varios centos de miles de galegos. De~ 
les, hai moitos que non están afiliados 
nin seguramente nunca se afiliarán. Así 
e todo, o BNG debería contar con eles 
na hora da reflexión e a redefinición. 
Recollendo de cadaquén o que poida 
ou que ira ofrecer . 

Moitos fomos militantes nacionalistas, e 
coido que arestora somos algo máis ca 
votantes. Entendo que o BNG nos debe
ría dar voz neste momento, baixando a 
solicítala se é preciso. O estar na socie, 
dade, no traballo, na casa e na rúa, sen 
perspectica militante pero si ideolóxica, 
debía facer que a organización estimase 
os nasos puntos de vista. 

"Non creo que con ten connosco". Dicí, 
amo outro deses hai uns días, coa pers, 
pectiva e desde a experiencia destes últi
mos anos. O difícil que resulta que un 
do Bloque se pare a falar contigo de po, 
lítica parece darlle a razón. Pala miña 
banda, vou esperar a ver se lla quitan. 
Non penso que sexa o único.+ 
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Na mesma xornada proporanse novos nomes para as vacantes e lerá o discurso de entrada Xosé Neira Vilas 

A Académia aprobará o dia 17 de Novembro a nova normativa 
.. CARME VIDAL 

A sesión extraordinária do próximo dia 17 de Novembro rematará 
coa votación na que os académicos aprobarán a normativa de 
consenso da AS-PG, ILG e as tres Universidades. Todo indica que 
o debate será rápido e que a maioria dos numerários da institución 
teñen xa tomada a decisión de votar favorabelmente. Será, con 
toda posibilidade, o último plenário con Francisco Femández del 
Riego como presidente antes de que cese o dia 29 de Novembro. 

Distintas fontes aseguran que o 
Sábado 17 a sesión prevista 
para as 18:00 horas rematará 
coa votación sobre a nova nor
mativa. Sexa cal tora nese mo
mento a composición do plená
rio, todas as contas din que a 
proposta terá o beneplácito da 
Académia sen grandes oposi
cións. Mesmo alguns académi
cos que mostraban certas reti
céncias sobre a comenéncia de 
modificar a normativa, daban 
por feito nos últimos días que a 
Académia non oporia ningunha 
resisténcia á sua aprobación. 

Por segunda vez os académi
cos participarán dunha xorna
da maratoniana. Desde que o 
pasado dia 27 de Outubro se 
reun iron por vez primeira co 
texto do acordo normativo na 
man, todos foron comentários 
que pulsaban o sentir dos 
membros da institución. Se na 
pasada convocatória os acadé
micos xustificaron a prórroga 
da decisión por falta de tempo, 
nesta ocasión reduciuse a se
sió n a duas horas, as xustas 
que quedan entre a sesión or
d i nári a na que se nominará 
polo menos a un novo acadé
mico e a extraordinária na que 
ingresará Xosé Neira Vilas. 

As tres xuntanzas que a Aca
démia celebrará nesa xornada 
teñen ademais unha significa
ción especial. Ven marcada 
polo anúncio do presidente 
Francisco Femández del Riego 
de que cesará no cargo o día 
29 de Novembro. Os próprios 
académicos terian esta data na 
cabeza para zanxar o tema 
nese dia e non prolongalo para 
o periodo de interinaxes que 
agora se abre no que asumirá 
a presidéncia o actual secretá
rio, Constantino Garcia. O feíto 

de que na mesma xornada se 
introduzan duas sesións máis 
dá a medida de que a tal altura 
cada un dos membros ten xa a 
decisión tomada sobre o senti
do da votación. 

Foi tamén o próprio presidente 
o que indicou na anterior xun
tanza que os académicos emiti
rán un voto secreto no plenário. 
No caso dos resultados seren 
satisfactórios, a proposta ela
borada por membros do Institu
to da Língua Galega e as tres 
Universidades convocados pota 
Asociación Sócio-Pedagóxica 
Galega convertirase nun texto 
próprio que a Académia remiti
rá ao govemo da Xunta. 

Se na vontade de Del Riego 
está deixar zanxada a aproba
ción da normativa de consenso 
tamén paira o seu contento por 
deixar unha Académia completa 
na que os membros nominados 
leran os seus discursos de en
trada e na que as vacantes fo
sen cubertas. Explica ese an
ceio do presidente o feito que 
neste mesmo Sábado 17 de No
vembro se inclua a celebración 
dunha asamblea ordinária duas 
horas antes do debate encol da 
normativa co fin de facer novas 
propostas de académicos. 

Tres nomes, ll'es vacantes 

Será a primeira xornada como 
académica de Xohana Torres, 
despois do ingreso o pasado 
27 de Outubro, a sesión de en
trada de Xosé Neira Vilas e o 
nomeamento de, cando me
nos, un novo académico. Can
do queda por ler o seu discur
so de ~ntrada a filóloga 
Rosário Alvarez, tres son as 
vacantes que quedan por co-

O dia 17 a Académia pode tomar unha das suas máis importantes clecisións dos últimos anos. Na foto os académicos Francisco Fer· 
nández: Rei, Xosé Lois Franco Grande e Antón Santamarina 

brir para as bancadas do edifí
cio da rua Tabernas. 

Un acordo tomado polos acadé
micos a iniciativa da xunta rec
tora aprobara que os lugares 
baleiros se irian cubrindo a ra
zón dun novo nome por cada 
sesión ordinária. Neste momen
to tres son os postas libres e un 
o que, segundo ese compromi
so, se decidirá o próximo Sába
do. Sen embargo, dado o apu
rado do tempo, alguns 
académicos indicaron a posibili
dade de que, na mesma xun
tanza se poñan vários nomes 
sobre a mesa. 

A punto pois de cubrir por com
pleto os asentos da Académia os 
candidatos van tomando carpo e, 
cando as posibilidades se redu
cen, as apostas témanse máis 
concretas. O científico e membro 
do Consello da Cultura .Galega, 
Francisco Diaz-Fierros e os escri
tores Camilo Gonsar -seudónimo 
de Camilo González Suarez-Lla
nos- e Manuel Maria -nome lite
rário de Manuel Maria Fernández 
Teixeiro- son sen dúbida os no
mes que máis soan para ingresar 
na institución presidida por Del 
Riego. O amplo abano que se ba
rallaba hai apenas un ano foi que
dando en menos e diversas ra-

zóns reducen os círculos arredor 
' destas tres figuras, algunha delas 
: apoiada con firmeza ·polo empeño 
. persoal dalgun académico. 

: Cando ás oito do serán o salón 
· noble do edifício da ·rua Taber
: rias se abra para: recibir a 
Xosé Neira Vilas na institución, 

. saberase xa o nome dalgun 
novo académico pero coñece
rase tamén se os numerários 
decidiron apoiar a normativa 
de consenso da AS-PG, o ILG 

. e as tres Universidades, sen 
dúbida o tema que máis aten
ción fixo recair na Académia 

. nos últimos anos.• 

No encentro da AS-PG e a Universidade de Vigo apresentaranse tres informes sobre a lingua e a proposta de acorde normativo 

O congreso internacional Linguas non normalizadas: Presente e futuro 
analisa a situación do galego no ensino 
Os dias 15, 16 e 17 de No
vembro celébrase en Ponte
vedra o Congreso Interna
cional Linguas non normali
zadas: Presente e futuro, or
ganizado pola Asociación 
Sócio-Pedagóxica Galega e a 
Universidade de Vigo. O en
contro inscr_pese no proxec
to Galbreus da AS-PG, único 
destas caracterfstlcas que a 
Unión Europea patrocina pa
ra Galiza. No marco do con
greso apresentaranse tres 
informes sobre a situación 
da lingua galega e faranse 
públicos os termos do acor
do normativo promovido pa
la AS-PG e sobre o que a 
Académia Galega decidirá o 
próximo dia 17 de Novembro. 

O sociólogo e profesor da Univer
sidade de Valencia, Rafael Ninyo
les, o sociolingüísta e especialista 
en Semiótica, Sebastia Serrano, o 
profesor da Universidade de 
Aberystwyth, Ned Thomas ou o 
xurista, experto en temas sociolin
güísticos, Yann Chouc, membro 
do equipo internacional que re
dactaron a Declaración Universal 
dos Dereitos Lingüísticos son al
guns dos participantes no congre
so que se inscrebe no proxecto 
As linguas minoritarias no ámbito 
do ensino. Análise da situación en 
Galicia, Cataluña, País Basca e 
Bretaña, patrocinado pola Comi
sión Europea dentro do programa 
que esta institución artellou para a 
promoción e protección de lin
guas e culturas minoritarias. O 

proxecto ten como obxectivos, 
entre outros, coñecer o grao de 
implantación no ensino das lin
guas galega, vasca e bretoa asi 
como ofrecer propostas que per
mitan subsanar as dificultades 
que interfiren tanto no proceso de 
aprendizaxe como no uso social 
das linguas en cuestión. O encon
tro será o acto central deste pro
xecto europeu pero emárcase 
dentro doutra serie de actuacións 
entre as que destacan a exposi
ción didáctica que percorrerá os 
centros de ensino de Galiza, Eus
kadi e Bretaña e a apertura dunha 
páxina web con información da si
tuación das tres linguas. 

Entre os obxectivos marcados 
pola AS-PG e a Universidade de 

Vigo para a celebración do con
greso destacan o coñecemento 
do grao de implantación das lin
guas minoritarias, a valoración 
das actitudes e as propostas pa
ra conseguir subsanar as dificul
tades .que interfiren tanto na 
aprendizaxe como no uso social 
das linguas. 

No Congreso apresentaranse 
tres informes sobre a situación _da 
lingua. O profesor da Universida
de da Coruña, Xosé Ramón Frei
xeiro Mato será o encargado de 
dar conta do estudo elaborado 
pala AS-PG en centros escolares 
de Galiza, Euskadi e Bretaña 
emarcado tamén no Proxecto 
Galbreus. Será o escritor e profe
sor Agustín Fernández Paz o que 

achegue ás conclusións da inves
tigación sobre a lingua levada a 
cabo polo Consello da Cultura 

. Galega. Un terceiro estudo afon
dará nos resultados do inquérito 
elaborado pola AS-PG e a CIG

. Ensino sobre o cumprimento da 
' normativa a respeito do galega 
no ensino. 

O Sábado día 17 faranse públi
cos os termos nos que está re
dactado o acordo normativo asi
nado polo Instituto da Lingua Ga
lega (ILG) e as Universidades e 
sobre o que esa tarde decidirá a 
Academia Galega en sesión ex
traordinaria. O acordo será pre-

, sentado por un representante da 
AS-PG, outro do ILG e outro das 
Universidades. • 
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Á ·converxéncia 

eterna 
Así chama Xaquín Álvarez Cor, 
bacho en LA Voz DE GALICIA á 
converxéncia da GaÍiza con Es, 
paña e o resto da UE. ''En 1991 
as diferenzas entre o PIB per cá, 
pita eran as seguintes: UE 100, 
España'77, Galiza 63; en 1998, 
segundo· o último informe do 
Consello Económico e Social da 
Galiza, recén publicado, esas ci, 
fras son UE 100, España 81, Ga; 
liza 64. En termos relativos segui, 
mas praticamente onde estaba, 
mas, a pesar da dimensión alcista 
do ciclo e das bondades procla, 
madas durante na década prodi, 
xiosa. A situación explícase sobre 
tresrazóns:Galizaéaindaesp~o 
periférico; a iniciativa empresa, 
rial ainda é insuficiente e existe 
unha cultura da subven-ción que 
arnata ou non estimula a anova
ción. Podemos engadir ainda a 
auto-complacéncia oficial que se 
alimenta de atrancos múltiples á 

1 

libre circulación do pensamento 
crítico. Na Galiza falla normali, 
dade cívica, humildade para co
rrixir o que facemos mal, inteli, 
xéncia,para afinarmos ideas e ca, 
rraxe para nos rebelar contra as 
torpezas e as inxustizas". • 

A esquerda 
marcial 
de Norteamérica 
"Despois do atentado do 11 de 
setembro xa sabemos quen e 
quen na esquerda nortearnerica, 
na", comenta Michael Kelly no 
xornal WASHINGTON POST. "A 
meirande parte dos liberais e es, 
querdistas que non andan na PQ' 
lítica para enredar, identificáron, 
se co governo e co pavo ou, o 
que é o mesmo, cos partidários 
de darlle a sua oportunidade á 
guerra. Pola contra, a resposta 
dos marxinais de David Brooks, 
por exemplo, foi a de acubillarse 
no seu recanto de oprimidos e ví
timas onde tan ricamente viven 
deqde hai ª110S_, Dende este ago, 

cho, contemplan o atentado do 
11 de setembro coma unha baga, 
tela comparado cos crimes do 
lmpério. Esta división da esquer, 
da está a producir dous excelen, 
tes efeitos colaterais. O primeiro 
é iniciar a construcción dunha 
esquerda responsábel. O segundo 
é meter en via marta o moví, 
mento anti,globalización. Os 
custes humanos da mundializa, 
ción deran lugar a unha coali, 
ción fráxil que prometía o soño 
eterno da esquerda: trabalfadores 
do mundo, unídevos. Por un mo, 
mento, os sindicalistas manifes~ 
táÍanSe de ganchete cos anar, 
quistas de salón e cos do non. Isa 
rematou. Os traballadores non 
van desfilar de braceiro cos quei, 
ma,bandeiras senón que van for, 
mar parte do exército que está a 

. preparse para matar a xente que 
matou aos nasos irmáns sindica
listas da policía e os bombeiros . 
de Nova York".+ 

Torres secretas 
James Petras explica no xornal 
informático REBELION, unha uti, 
lidade d~ T arres Xemeas de No, 
va York á que a penas se deu pu, 
blicidad~: "As Torres Xemeas 
non eran só o símbolo de poder 
económico. O periódico inglés 
The Guardian de 2 de Novembro 
de 2001 canta que era un centro 
da CIA e dos servizos secretos. 
No soto, a 20 metros baixo terra, 
habia centos de armas, incluidos 
rifles de asalto, bloques de cocai, 
na e automóbeis camuflados co
ma taxis usados en operacións se, 
cretas. A CIA utilizaba a 
tapadeira das T arres Xemeas co
ma un centro .operacional e 
loxístico no soto, o que puña en' 
perigo irresponsabelmente aos ci, 
vís que traballaban nas oficinas 
entiba. O soto do edificio das 
T arres Xemeas tamén era un dos 
maiores depósitos do mundo e 
entre os inquilinos do complexo 
inrnobiliário estaban moitas das 
empresas financeiras que contro
lan a economía internacional, 
entre elas Margan e Lynch. Nou, 
tras palabras: que non se tratou 
dun ataque discriminado contra 
Norteamérica senon dun ataque 
político contra un importante 
obxectivo militar financeiro que 
é primordial para o império dos 
Estados Unidos. Pode que a cifra 
total de vítimas de Nova York 
non exceda de 1.500 cidadáns 
norteamericanos. Segundo fun, 
cionários de Nova York, foran 
4.964. A pergunta ése a marte 
de 1.500 cidadáns nortearneri, 
canos xustifica unha guerra que 
xa provocou o éxodo de tres mi
llóns de afganoS"e a morte de vá, 
ríos millares de civis polas bom, 
bas, a farne e os andácios".+ 

ALEXANDER ZUDIN/ÜBSAIA GAZETA (RUSIA) 
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Xosé Neira Vilas 

"Ainda hai moitos &albinos 
na aldea" 

-0- XAN CARBALLA 

o VINDEIRO 17 INGRESA NA ACAOÉMIA Xosé NEIRA VILAS. REGRESADO DE CUBA'HAI UNS ANOS, ACARIRA NA SUA ALDEA NATAL DE GRES, XUNTO A SUA COMPAÑEIRA 

ANISIA MIRANDA, A REALIDADE DUN PROXECTO DE DIFUSION DA CULTURA, DESDE A fUNDACION QUE LEVA O SEU NOME. UNHA BIBLIOTECA CON MAIS DE 9.000 VOLU

MES, UN PEQUENO MUSEU ETNOGRAACO E UN AUDITORIO, SERVE PARA IRRADIAR CULTIJRA NUNHA BISBARRA QUE AMA AO CRIADOR DE MEMORIAS DUN NENO LABREGO. 

Hai vários anos que regresou 
de Cuba, que representou es
ta nova vida despois de tanto 
tempo na emigración? 

Vivin doce anos na Arxentina e 
trinteun en Cuba. Corenta e tres 
anos é moito tempo e no come
zo resulta difícil a reinserción. 
Desde 1972 vin aqui unhas ca
torce veces, con Anísia, e en
tres esas viaxes e máis o con
·tacto permanente con amigos, 
parentes, colegas, e a relación 
epistolar con editoriais e institu
cións culturais, estaba informa
do sobre o acontecer do país. 
Por outra banda, desde que 
"descubrin" Galiza, no comezo 
da década dos cincuenta, en 
Buenos Aires, en contacto con 
grandes mestres da nosa cultu
ra (Seoane, Dieste, Lorenzo Va
rela, Alonso Ríos, Suárez Pica
llo, ... ), desenvolvin un constante 
activismo, que podo denominar 
patriótico, ao longo de catro dé
cadas. Parafraseando a Caste
lao vivin "Sempre en Galiza". 
Cando se vive tantos anos lonxe 
xa un non é dun só lugar. Eu 
son esencialmente galego, pero 
tamén son algo arxentino e bas
tante cubano. 

En 1992 Anísia e eu, xa xubila
dos ambos, radicámonos aquí, 
onde seguimos traballando. 
Nos primeiros anos visitamos 
dúcias de escalas e institutos, 
e mantivemos colóquios con 
milleiros de estudiantes . Era 
unha boa maneira de pulsar o 
país. Ademais, conferéncias, 
congresos, xornalismo, crea
ción literária. Comparto a idea 
de Chaplin de que o traballo é 
a mellar medicina para orientar 
a existéncia ... cando é un tra
ballo que nos agrada. Nos últi
mos tempos ternos unha ocu
pación adicional: atender o 
Centro Cultural de Gres, o úni
co do seu tipo en toda Galiza 
no rural. Ainda que só fose po
los nenos e as nenas que ve
ñen á bibliotea xa estaría xusti
ficada esta dedicación. 

Publica nestes anos algunha 
obra de criación e, sobretodo, 
materiais xornalísticos sobre 
a emigración. Como influiu na 
sua obra criativa o regreso? · 

Alterno a criación literária co ti-a
bailo testemuñal, xornalístico, 
principalmente tratando de reve
lar aspectos, feitos e personaxes 
singulares da n.osa diáspora. 
Nas catro décadas que estiven 
fóra adiqueime a investigar a na
sa preséncia en América. O re
greso non influiu maiormente no 
meu labor. Quero dicer, proxec
tos que comecei en América se
guimos ou sígoos aqui. De todos 
xeitos, é innegábel que o con
tacto cotiá coa xente do país, o 

dia a dia, pode cambiar alguns 
enfoques, incidir sobre certos 
matices á hora de escreber. 

Memorias dun neno labrego 
segue a ser un dos grandes 
éxitos de venda do libro gale
ga. O libro recrea a vida na al
dea, como variou esa vida ho
xe? Á luz da actualidade pó
dese comprender mesma ma
neira aquel traballo? Que din 
os nenos de hoxe cando dia
loga sobre a obra con eles? 

Os rapaces de hoxe viven de 
xeito moi distinto aos dos anos 

1
Comparto a 
idea de Chaplin 
de que o 
traballo é a 
mellar medicina 
para orientar a 
existéncia ... 
cando o traballo 
nos gasta' 

1 
Sorpréndeme 
atapar ainda 
nas nasas 
aldeas alguns 
Balbinos, mellar 
alimentados, 
mellar vestidos, 
con asisténcia 
médica, con 
auga corrente 
na casa, 
asistindo a 
me llores 
escalas' 

1 A televisión 
1 , 

:-non e un 
1 

i obstáculo para 
1 

¡ quen ama a 
! leitura' 

corenta, paño por caso. Pero ás 
veces sorpréndeme atapar ain
da nas nasas aldeas alguns Bal
binos, alguns Lelos ... mellar ali
mentados, mellar vestidos, con 
asisténcia médica, con auga co
rrente na casa, asistindo a me
llares escolas, pero perduran 
certos signos, certas claves, 
certos costumes, certa maneira 
de ver a vida. Moitos rapaces de 
arestora seguen identificándose 
co que acontece nas "Memó
rias" e coas suas personaxes. 
Comprobámolo nas escalas que 
visitamos, e poida que non só 
os rapaces senón tamén os 
adultos que viviron a mesma pe
ripécia do Balbino. O curioso é 
que corenta anos despois da 
primeira edición este libriño se
gue editándose e vendéndose. 
lsto pertence ao que poderia
mos chamarlle socioloxia da li
teratura. Como autor non podo 
dicer máis nada. 

Como valora a situación da li
teratura galega por unha ban
da e do libro galego por ou
tra? Cre que pode sobrevivir 
ben á presión dominante do 
castelán? 

Coido que a nosa literatura vive 
un momento de esplendor (dito 
sexa sen chauvinismo) sobre to
do a narrativa. En canto ao libro 
publícase moito máis do que se 
vende e do que se le. Contodo, 
pouco a pouco, estimo que se 
vai mellorando apartir da pre
séncia ainda escasa, do galego 
no ensino. Na biblioteca pública 
de Grees vemos que os adoles
centes peden aqui alguns libros 
para facer traballos escolares e 
logo veñen pedindo máis; que
dan como leitores aditos á lfn
gua que talan. lsto é só anécdo
ta, pero resulta sintomático. Os 
rapaces len moito nesta comar
ca, e len en galega porque arre
dor do noventa por cento do no
so foncfo bibliográfico está el) 
galego; vanse dando pasos. E 
desexábel que isto vaia a máis. 
Son optimista. A pesares dos 
atrancos diveros, e dos prexui
zos e de que estamos perdendo 
talantes, e da presencia do cas
tel á n, a n9sa língua seguirá 
adiante, sobrevivirá. 

Quilómetros para ler 

Puxeron en marcha a Funda
ción, cal é o balance destes anos 
e que plans de futuro teñen? 

Criamos o Centro Cultural de 
Gres e brindamos un servizo 
que vai tendo os seus froitos. 
Era unha necesidade se ternos 
en conta que en moitos quiló
metros non hai nengunha casa 
de cultura. Ternos unha bibliote
ca pública, que abre de luns a 
sábado, con 8.sob - ~olumes, e 
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cunha sala de lectura para ne
nes e adolescentes e outra para 
adultos; contamos cun museu 
etnográfico, cunhas 240 pezas e 
trebellos da comarca, e unha 
sala de concertos e exposicións 
nas que se aterecen actividades 
culturais moi diversas. Inicial
mente, o principal era a bibliote
ca, á que concorren cada dia 
máis leitores, sobre todo rapa
zas e rapaces, que tan aquí os 
seus deberes escolares e levan 
libros para a casa. Veñen dende 
7, 1 O e máis quilómetros. Veñen 
ás veces en grupos, a pé ou en 
bicicleta. Non lles poñemos lími
te de tempo para devolvelos 
nen de cantidade de obras. 
Criamos a nível de toda Galiza 
o Prémio Estornela de teatro 
destinado aos nenas, e o Pré
mio de Poesia Arume, para poe
tas que escreban con destino a 
nenes e nenas. Houbo ampla 
participación. Seguiremos alter
nando cada ano ambos Pré
mios. Ternos outros proxectos 
que irán madurecendo. lmaxina
ción non nos falta. Tiñamos al
gunhas dúbidas no comezo, pe
ro Anísia atendeu persoalmente 
a Biblioteca os primeiros dezaoi
to meses e logrou interesar aos 

, pequenos leitores que hoxe ve
\ ñen case a diário. Aqueles pri
meiros e moitos 'máis. 

Oleiros está cheo de Bibliote
cas públicas, vostede e Anfsia 
tamén instalaron aqui unha 
Biblioteca como eixo. 

Ambas experiéncias están im
pregnadas de Cuba, a gratuida-

de, o acceso de todos á cultura, 
astes centros como eixo da vida 
social. Cuba ten moito que ensi
narlle ao mundo. 

O seu traballo dirixiuse moi
tas veces aos nenos, mesmo 
nas experiéncias cubanas, cal 
é a recepción que teñen? Cal 
é a conexión cos máis novas 
e que se precisa nunha civili
zación marcada pola cultura 
urbana e televisiva? 

Eu publicara en Buenos Aires 
Memorias dun neno labrego 
(que non é un libro para nenas, 
ainda que é un nena o protago
nista) pero foi en Cuba onde me 
acheguei ao mundo infantil, in
fluído por Anísia, que dedicou 
case todo o seu amplo facer lite
rário a nenas e nenes. Ela foi co-

GALIZA 
ANOSATERRA 

ordenadora nacional de edicións 
de libros para nenes e máis tar
de foi cofundadora e xefa de re
dacción das revistas Zunzún e 
Bijirita. Escrebin daquela vários 
libros para os nenas galegas. 
Pasei en 1983 a traballar como 
xefe de redacción de Zunzún 
(nun momento en que Anísia 
prefería ser só redactora) e es
cribin algo tamén para os nenas 
cubanos. Foi unha fermosa ex
periéncia. Anísia tivo un camiño 
á inversa, ou sexa que puxo en 
galega vários dos seus libros 
editados en Cuba, e tiveron moi 
boa acollida entre rapazas e ra
paces de Galiza. Traballar cos 
nenas e para os nenas é moi 
gratificante. Calquera tema vale, 
sempre que se trate axeitada
mente e se deixe de ter aos cati
vos como ''tolos ananos". Á nena 

ou ao nena que lle gasta ler non 
lle estorba a televisión como mé
dio, nen importa demasiado se 
vive no rural ou nunha cidade. 
Certo que hai uns temas máis 
atractivos que outros, de acorde 
co mundo no que o neno se mo
va, pero basicamente o que se 
require é calidade, tenrura e res
peito polo pequeno leitor. 

A Académia ideouse en Cuba 
e a entrada na Academia o 
próximo día 17 enlaza na sua 
persoa, outravolta, a Cuba e a 
Galiza? Cal vai ser o discurso 
de ingreso? 

Certamente o meu ingreso na 
Académia tráeme a evocación 
de Cuba, onde se fundou, en 
1905, a Asociación Iniciadora, 
por iniciativa do emigrante ferro-
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lán Xosé Fontenla e co apoio de 
Curros Enríquez, que presidiu a 
primeira directiva. Maitos paisa
nos foron sensíbeis ante o feita 
e asaciáronse. Dende a Haba
na, sostívose economicamente 
a Academia durante moitos 
anos. Anísia e eu entregamos 
nun acto presidido por Fernán
dez del Riego, o ano pasado, os 
orixianais de 135 cartas que do
cumentan ese vencello entre 
Galiza e Cuba, coas firmas de 
Murguía, Carré Aldao, Fontenla 
Leal, Curros, Vilar Ponte, Salva
dor Golpe .... Esas cartas foron 
incluídas no meu libro Manuel 
Murguía e os galegas da Haba
na (Ediciós do Castro) 

Un Museu para a emigración 

Ainda que o debate se produ
za antes da sua entrada, a 
Académia pode decidir nestes 
dias sobre un novo consenso 
normativo. Ten unha posición 
definida a ese respeito? 

Non coñezo o texto do proxecto 
da nova normativa, e polo tanto 

Segue a manter un vínculo especial coa divul
gación da emigración e o exílio galegos. Ten 
falado dun, Museu da Emigración, como con
cebe ese proxecto? 

Hai un museu 9a emigración en Asturias e outro 
nas Canárias. E impostergábel criar o noso. Esti
mo que nel ten que ·haber un fondo documental, 
referéncias, estatísticas, libros e pvblicacións 
periódicas feitas na diáspora, baules e maletas, 
maquetas de barcos, pasaportes ... para que 
~numerar todo o que poderia ocupar tal museu? 
E moito o que pode e debe conter. Sobre que 
poñer net O que importa agora é botalo a andar. 
Estan os en débeda cos emigrantes, que fixeron 

, non podo opinar sobre o tema. 
unha obra que forma parte da nosa hisfQria. De . ;-;. 0 consenso era necesário. De-
América, como é sabida, chegounbos o Himno, bemos todos marchar polo 
a bandeira, A Academia, trescentas escalas es- mesmo vieira, sen gurras, sen 
perexidas na xeografia de Galiza entre 1904 e d" , · · , d 
1930, e moitas causas máis. As novas xeracións, iscrepancias, pois tratase e 

algo tan importante como é a 
- deben coñecer todo isto. Persoalmente, ademais . . Jala do naso pavo. Na Galiza 

de teimar coa idea do museu, vou contando todo 
o que vivin e investiguei nas catro décadas de \ abundan os filólogos e 0 senti-

1 do comun para chegar a un 
transterrado. Pouqiño a pouco, modestamente, acordo válido para todos. Tal-
pero tratando de que feitos de verdadeira trans- vez requira un debate máis am-
cendéncia, que nalgun momento repercutiron na plo, 0 que demoraria un algo a 
Galiza territorial, que non queden no esquezo. . , N · M 
Cómpre resgatar a nasa memória histórica, en sua implantacion. on sei. en

tres se discuta, e se analice e 
todas as ardes, e unha dimensión non pequena se debata quer dicer que a lín-
é a da emigración.• / gua está viva.• 
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No ~ntanto, Autopistas rebaixou o prezo entre Xeréz e Cadiz nun 50% 

A ~unta non cumpre os seus dous compromisos 
1 

d~ gratuidade para a Ponte de Rande 
-0- G • ._UCA 

A gratuidade da ponte de Rande depende de dous compromisos 
da Xu ta, asinados en Febreiro de 1999 e Xaneiro de 2001 conside
rados de execución inminente. Pero os acordos non se cumpriron. 
No entante, o Govemo central anunciou o aumento das tarifas pa
ra o tl'$Xecto Vigo-A Coruña a partir do 1 de Xaneiro e o presidente 
da Empresa Nacional de Autopistas (ENA) declarou que o paso po
la aut~da pública galega era o máis barato de todo o Estado. 

O prin:10iro acorde, apresentado 
pola Xunta coma documento ins
titucional o 1 o de febreiro de 
1999, :comprometía ao Governo 
Autonómico diante dos concellos 
que cruza a autoestrada para re-

- clamar ao governo Aznar un 50% 
de retjaixa da A-9 entre Vigo e 
Pontevedra e a gr_atuidade dos 
pasos interurbanos de Rande e 
A Baroala. 

Xenerosamente publicitada na 
televisión e nas primeiras páxi
nas dos diários, a xestión da 
Xunta non se deu executado. O 
Governo de Santiago calificouna 
de medida urxente. Porén, en 
resposta a unha pergunta no 
Congreso do deputado do BNG 
Guillerme Vázquez, o Governo 
central sinalou seis meses des
pois que non tiña recebido nen
g un ha clase de solicitude da 
Xunta para modificar os impostas 
de paso pola A-9 nen a sua for
ma de cobro. 

Proceso de intencións 

En Xaneiro de 2001, a Xunta fixo 
público un novo acordo, definido 
igual que o seu precedente coma 
documento institucional. Recu
sando calquera explicación sobre 
os resultados do compromiso an
terior, o conselleiro de Obras Pú
blicas anunciou un protocolo de 
intencíóns para un acordo entre a 
Xunta e as deputacións de A Co
ruña e Pontevedra. na redacción 
do documento dado a coñecer 
aos meios, o portádego da A-9 
na área metropolitana de Vigo 
seria pagado a canta dos orza
mentos da Xunta e da Deputa
cion de Pontevedra por un valor 
de 7.000 millóns de pesetas en 
dez anos. O acordo non especifi
cab se os fondos para o treito 
Coruña-Barcala sairán tamén da 
Xunta e da Deputación da Coru-

. ña ou dunha só institución. 

A Plataforma Antipeaxe de 
Rande sinalou a contradición 
de os viciños de Vilaboa, Marín 
e Pontevedra non apareceren 
entre os beneficiários do acor
do. O conselleiro de Obras Pú
blicas botou man da retórica de 
Tirso de Molina para evitar que 
lle confundise-n as peaxes: 
"Nen por riba do meu cadáver 
será suprimida a peaxe de 
Vialboa". 

Este segundo compromiso, que 
viña dar resposta a impaciéncia 
polo incumprimento do anterior, 
tamén non se realizou. Como a 
peaxe para cruzar Rande pesa 
como un gravoso imposto sobre 
a povoación da Ria de Vigo, que 
carece doutras vías de comuni
cación dentro da área metropoli
tana, a Xunta estaba obrigada a 
responder á demanda expresa
da en sucesivas mobilizacións. 
"Este protocolo de intencións foi 
expresamente eleitoralista -sina
la Manuel Méndez, voceiro de 
Plataforma Antipeaxe-, e de tal 
maneira non estaba previsto, 
que cando quixeron sancionalo 
nun pleno da Deputación de 
Pontevedra houberon de retíralo 
decontado. Non está aprobado e 
non é xusto porque agrávia a 
concellos coma o de Vilaboa ao 
que o conselleiro quer cobrar un 
imposto por ter recusado a em
pacadora de Sogama'. 

A proposta de finanzar dende a 
Xunta e a Deputación a fran
quícia das comunicacións inte
rurbanas é tamén paradóxica, 
porque abriga a establecer un
ha complicada xerarquia de be
nef iciários segundo frecuén
cias, procedéncia e empadroa
mento. Sobre todo, porque fi
nanza usos directos con im
postos indirectos, cun regresi
vo .critério de administración de 
fondos públicos. 

Mentres o conselleiro Guiña 
anunciaba unha barroca conta
bil idade que deberá soletrear 
quen está empadroado en Can
gas e quen de Vigo, o Boletín 
Oficial do Estado de 1 O de mar
zo pasado publicaba un Decre
to polo que se reducía un 50% 
a tarifa de autoestrada entre 
Xeréz e Cádiz, vintesete quió
metros que custan ao usuário 
140 pesetas (5, 14 pesetas qui
lómetro) mentres Vigo e Ponte
vedra teñen unha tarifa básica 
de 350 para 22 quilómetros (16 
pesetas quilómetro). "O agrávio 
comprativo é ainda maior por
que entre Xeréz e Cádiz hai 
duas autovías gratuitas, amáis 
da autoestrada de pago -recor
da Manuel Méndez- mentres as 
comunicacións metropolitanas 
da A-9 carecen de vías de es
cape. lsto significa que a alcal
desa de Cádiz e presidenta do 
PP andaluz, ten máis autorida
de en Madrid que Fraga". 

Da redacción do demorado pro
tocolo da Xunta para a libera-

O enxeñeiro galega, escolla de Caixa Galicia e o Banco Pastor 

c1on selectiva da peaxe de 
Rande, fíltrase que o agravio 
seria ainda maior se ternos en 
conta que os usuários do Mo
rrazo poderian cruzar a Ria por 
unha via especial, polo sistema 
de portádego dinámico que xa 
se aplican nas auto-estradas de 
Portugal. Os outros deberán fa
cer cola e pagar segundo a sua 
procedéncia e frecuéncia de 
uso. Por riba das críticas dos 
concellos de Pontevedra, Vigo 
e Redondela, os usuários re
tírense á vinganza selectiva da 
Xunta segundo o espectro de 
votos. 

A explicación do conselleiro de 
Política Territorial, no sentido de 
que o prezo da construcción do 
treito de Pontevedra a Vigo foi 
alto e debe resarcirse en conse
cuéncia cun portádego alto, in
dica descoñecemento de que a 
construción da A-9 foi na reali
dade unha estafa multimilloná
ria que consisteu na creba da 
concesionária para cobrar a ga
rantía do Estado. 

Vitoriano Reinoso, novo presidente de Unión Fenosa 
O enxeñeiro Vitoriano Reinoso 
asumiu a presidéncia do Consello 
de administración de Unión Feno
sa. Na sua escolla, en substitu
ción de José María Amusátegui, 
pesbu moitq a influéncia da ban
ca galega e a experiéncia de Rei
noso na compa~ia. , 

A ratificación no cargo de Reino
so ponlle fin a unha crise de di
rección na compañia eléctrica ga
lego-madri leña que se remonta 
ao verán. Ademais, o novo presi
dente deberá servir de ponte en-
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tre Caixa Galicia (que ten o 6,7 
por cento do capital) e o Banco 
Pastor (co 4,9 por cento) co ac
cionista maioritário, o banco San
tander, que posue actualmente o 
11,9 por cento da empresa. 

A saída de Amusátegi, lego de 
oito anos á fronte da corpora
ción, débese ás suas grandes di
feréncias co presidente do San-

Santander. Mais Botín non estivo 
nunca de acordo co papel que os 
seus novos asociados tiñan den
tro do novo grupo bancário. No 
labor de grandes cámbios, que 
procuraron un control do capital 
por parte dos sócios máis rela
cionados con Botín, o banqueiro 
preferiu desfacerse de lastre, ca
so de Amusátegi. 

tander, Emilio Botín. Amusátegi Reinoso cumpre todos os requi-
foi responsábel da fusión do sitos para se converter nunha 
Banco Hispanoamericano co peza do gusto de Botín, pero ta-
Central, primeiro, e despois co mén dos intereses galegos na 
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compañia. Ligado a Unión Feno
sa desde 1973 (con 25 anos de 
idade), o negreirense ocupou di
versos cargos. Até agora, manti
ña unha vicepresidéncia no con
sello. Nalgun momento, pediu 
veladamente a construción dun
ha planta nuclear en Galiza. In
cluso, desde dentro do Partido 
Popular de Galiza, se barallou o 
seu neme para loitar pola suce
sión de Manuel Fraga. 

Para moitos analistas econó
micos, a chegada de Reinoso á 

O critério de Xosé Guiña non se 
separa do de José Miguel Ortí 
Bordás, presidente da Empresa 
Nacional de Autopistas e ex-vi
cesecretário do partido único 
de Falange, que declarou en 
comisión no Congreso o pasa
do outubro, en resposta a unha 
pergunta do PSOE, que a pea
xe entre Vigo e Pontevedra era 
a máis barata de toda a rede do 
Estado. "Orti Bordás sabe que 
non di a verdade, pero non é a 
primeira vez o fai -comenta Ma
nuel Méndez- Con 30.000 pea
xes diárias, o treito Vigo Ponte
vedra é a galiña dos ovos de 
ouro de toda a rede pública de 
autoestradas. Por riba está ple
namente amortizado. Esta é a 
razón de que agora pretendan 
privatizalo". 

A débeda dos constructores priva
dos da A-9 foi pagada coa garan
tia do Estado a un prezo que mul
tiplicaba tres veces os dos pregos. 
de condkións técnicas. A censura 
de prensa impedira no seu dia 
que o roubo trascendese á opi
nión pública O libro B Escándalo 
de las Autopistas de Bernardo 
Diaz Nosty referiase con docu
mentación precisa ao timo consu
mado coa colaboración do Esta
do. Fracasaron todos os intentos 
de levar diante dos tribunais de 
xustiza a Diaz Nosty por calum
nias e inxurias, xa que a infonna
ción procedía de fontes irrecusá
beis e do proceso resultaría unha 
maior difusión do escándalo. Os 
beneficiários da estafa compraron 
case toda a edición do libro. 

A obra que nacera dunha magna 
estafa hai 25 anos, serve hoxe á 
autonomía do PP para ensaiar 
unha fiscalidade selectiva que 
grave aos concellos nos que go
vema a oposición. O sistema ca
ciquil daria asi un salto cualitati
vo ao lexitimar o uso patrimonial 
da Xunta para gravar as comuni
cacións na área metropolitana 
de Vigo segundo o comporta
mento do voto. A peaxe de Ran
de pesa como un elevado im
posto (unhas 160.000 pesetas 
anuais para os usuários da tarifa 
menor) sobre a povoación da 
Ria de Vigo que carece doutras 
vias dentro da área. • 

cúpula de Unión Fenosa servirá 
de garantia para os investidores 
galegos dos movimentos do 
Santander de cara a unha fu
sión con Endesa. Desde hai 
dous anos, todas as grandes in
dústiras eléctricas españolas in
tentaron facer movimentos apro
ximativos entre si para dominar 
a maior cota de mercado de ca
ra á liberalización do subminis
tro. Sonada foi a oferta pública 
de accións (opa) lanzada sobre 
Hidrocantábrico, que acabou 
por fracasar.+ 
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A globalización neoliberal é culpábel do actual estado de recesión 

A orixe da crise económica mundial é anterior ao 11 de Setembro 
-0- RAMON MACEl~AS 

Moitos soen talar hoxe tranquilamente da "crise eponómlca mun
dial ocasionada polos actos terroristas que tiveron lugar nos Es
tados Unidos o 11 de Setembro e pola guerra contra Afganistán 
desatada o dia 7 de Outubro". Esa afirmación carece de funda
mento nengun. A crise viña desatando-se xa incontenibelmente. 

A crise económica non é conse
cuéncia dos ataques do 11 de Se
tembro e da guerra contra Afganis
tán. lsto só poderia afirmarse por 
ignoráncia ou por interese de ocul
tar a sua verdadeira causa. A crise 
é consecuéncia do irreversíbel fra
caso dunha concepción económi
ca e política imposta ao mundo: o 
neoliberalismo e a globalización 
neoliberal. O acto terrorista e a 
guerra .non orixinan senón que fan 
moito mais grave a crise. O que vi
ña avanzando aceleradamente, 
precipíta-se de forma abrupta. 

A crise asiática 

En Xullo de 1997, estala a primei
ra grande crise do mundo neolibe
ral globalizado. Os tigres asiáticos 
derrubáron-se. O Xapón non pui
do ainda recuperar-se e o mundo 
sofre ainda as consecuéncias. 
Desde estas páxinas de A Nosa 
Terra vimos reseñando semana 
tras semana a crónica desta rece
sión anunciada. 

En agosto de 1998, apresenta-se a 
chamada crise rusa que, a pesar 
do seu insignificante aporte ao Pro
duto Interno Bruto (PIB) mundial de 
a penas o 2 por cento, estremeceu 
e fuco baixar en cuestión de horas 
centos de pontos ás bolsas de va
lores dos Estados Unidos. 

En Xaneiro de 1999, só 5 meses 
despois, prodúce-se a crise do 
Brasil. Os esforzos mancomuna
dos do Grupo dos Sete, o FMI e o 
Banco Mundial tiveron que empe
ñar-se a fondo para impedir que a 
crise se estendese por toda Sula
mérica, asestando un golpe de
moledor ás bolsas de valores dos 
Estados Unidos. 

Entón tiña que pasar o inevitábel: 
a crise chegou aos Estados Uni
dos, ao princípio a penas imper
ceptibelmente. Desde meados do 
ano 2000 comezaron a observar
se os primeiros síntomas, cunha 
diminución sostida do ritmo da 
produción industrial. 

dra nese mes era de 1,5 por cento 
e para a zona do euro era do 2,4 
por cento. O Xapón atravesaba a 
sua cuarta recesión en 1 O anos e 
prognosticába-se un decrecimento 
de menos 0,5 por cento no ano. 

O Director Xerente do FMI, Horst 
Kohler, en discurso pronunciado 
en Xenebra ante o Consello Eco
nómico e SoCial das Nacións 
Unidas (ECOSOC), o 16 de Xullo 
do 2001, sinalou: "A medra eco
nómica está a perder o ritmo en 
todo o mundo. lsto pode resultar 
incómodo para as economias 
avanzadas (os países desenvol
vidos e ricos) , pero será unha 
verdadeira fonte de dificuldades 
para moitos países con merca
dos emerxentes e en desenvolvi
mento (os paises pobres e sub
desenvolvidos) e un retroceso na 
loita contra a pobreza. n 

A produción caeu na maioria 
dos paises do Suleste Asiático, 
con excepción de Chtna, e en 
América Latina. Segundo o Ban
co Mundial, a medra do Suleste 
Asiático, que despois da sua im
presionante caída en 1997 co
mezaba a recuperar-se, pasaria 
do 7,6 por cento no 2000 ao 4,5 
por cento este ano, e o conti
nente latinoamericano medraria 
un 2 por cento, a metade da me
dra do 2000. 

Outras institucións tamén facian 
prognósticos. A revista The Econo
mist estimaba en Abril que a medra 
mundial no 2001 seria de tan só o 
2,7 por cento, o que contrastaba co 
resultado atinxido no ano 2000 do 
4,6 por cento, mentres que o troco 
comercial no mundo medraria nun 
3,5 por cento, comparado con un 
13,4 por cento no 2000. 

Para a zona euro, a OCDE, no 
seu informe semestral divulgado a 
princfpios de Maio do 2001, esti
maba que a Unión Europea me
draría un 2,6 por cento, o que su
puña un recorte dé 0,5 pontos á 
sua proxección inicial. 

Empregados dunha empresa francesa a piques de pechasr, protestan na rua. A situación repétese en moitos lugares. 

A recesión global 

O 1 O de setembro, só un dia an
tes dos sucesos en Nova York e 
Washington, o FMI revisou o cur
so das predicións de medra da 
economia mundial e a dos Esta
dos Unidos, Europa e Xapón da 
seguinte forma:Economia mun
dial: Outono de 2000: 4,2%; Mar
zo 2001: 3,4%; Primavera 2001: 
3,2%; Setembro do 2001: 2,7. la 
caer progresivamente desde o 4,2 
a 2,7 en menos dun ano. 

Medra dos Estados Unidos: Ou
tono de 2000: 3,2%; Marzo 2001 : 
1,7%; Primavera 2001: 1,5%; Se
tembro do 2001: 1,5%. O mesmo, 
de 3,2 a 1 ,5 en igual período. 

Medra de Xapón: Outono de 
2000: 1,8%; Marzo 2001: 1,0%; 
Primavera 2001: 0,6%; Setembro 
do 2001: 0,2%. Os números son 
elocuentes. 

Medra da Zona euro: Outono de 
2000: 3,4%; Marzo 2001: 2,7%; 
Primavera 2001: 2,4%; Setembro 
do 2001 : 1,9%. 

Situación do emprego 

A finais de 2000, a taxa de de
semprego nos Estados Unidos 
era só de 3,9 por cento. Como 
evoluiu no 2001? Febreiro: 4,2%; 
Marzo: 4,3%; Abril: 4,5%; Maio~ 
4,4%; Xuño: 4,5%; Xullo: 4,5%; 
Agosto: 4,9%. 

O 2 de novembro publicou-se a ci
fra oficial de setembro, que é do 
5,4%. En sé un m~s se perderon 
415 mil empregos. E a maior redu
ció n neta de empregos desde 
Maio de 1980, hai 21 anos. 

Como precedente importante hai 
que ter en conta que, nos últimos 
cincuenta anos, cando a taxa de 
paro atinxiu o 5, 1 por cento, cadrou 
o início dun período recesivo. 

En Agosto, a produción industrial 
decaeu 0,6 pontos porcentuais 
con relación ao atinxido en Xullo. 
Nos últimos doce meses a produ
ción industrial sofrera unha con
tracción de ao redor do 5 por cen
to, até o 76,4%. Co dado de 
Agosto, xa sumaban once meses 

consecutivos de contracción. A ci
fra rexistrada en Agosto está moi 
cercana ao nível mais baixo atin
xido desde 1983. 

No mes de agosto do 2001 pro
duciu-se un déficit de 80 mil mi
llóns de dólares no orzamento. 
Nese mesmo mes, os congresis
tas demócratas xa sinalaban que 
as previsións apontaban a que o 
governo teria que utilizar parte do 
diñeiro da seguranza social para 
financiar os gastos correntes. 

Durante o segundo trimestre do 
2001 as importacións norteameri
canas contraéron-se en 13.900 
millóns de dólares, mentres o bai
xo nível de atividade no resto do 
mundo propiciou unha redución 
das exportacións de 9.100 mi
llóns de dólares.O valor das ac
cións dos principais índices da 
bolsa durante o ano 2001 decre
ceu da seguinte forma: as do 
Dow Jones: 18,06%; Nasdaq: 
66,42%; Standard & Poor's 
(S&P): 28,48%. lsto equivale á 
perda de millóns de millóns de 
dólares en menos dun ano.+ 

No segundo trimestre do ano 
2000 o PIB atinxira unha medra 
de 5, 7 por cento; no terceiro tri
mestre medrou soamente o 1,3 
por cento. Desde outubro do 2000 
comezou a caer a produción do 
sector industrial. 

As empresas europeas, en constante redución de emprego 

Non obstante, a fins do ano 2000, 
os pontos de vista oficiais sobre as 
perspeitivas e os prognósticos da 
economía mundial eran ainda 
abando optimistas. A realidade co
mezou pronto a mostrar-se franca
mente adversa. 

Desde princípios do 2001, o FMI, 
o Banco Mundial, a Organización 
pa~a a Cooperación e o Desenvol
vi mento Económico (OCDE), a 
Comisión Europea, asi como insti
tuicións privadas, víron-se na ne
cesidade de axustar á baixa as 
suas previsions de medra para o 
2001 nas distintas rexións. 

O FMI prognosticou en Maio un 
3,2 por cento de medra global no 
ano 2001. Para os Estados Unidos 
en particular a proxección de me-

A produción industrial na zona 
europea mostrou un contínuo 
descenso no primeiro semestre 
do ano 2001. Esta diminución 
abriga ás empresas a reducir 
persoal e, á sua vez, reduce o 
consumo, criando-se asi un cír
culo vicioso depresivo. O investi
mento e o consumo deprimíron
se, acentuándo-se a tendéncia 
cara á recesión.O Comisário eu
ropeo de Asuntos Monetários de
clarou que a economía de Euro
pa medrará só un 1 ,5 por cento 
este ano, e os seis institutos de 
investigación económica mais 
prestixiosos de Alemaña reduci
ron ao O, 7 por cento e 1,3 por 
cento a medra deste país para 
este ano e o próximo respeitiva
mente, ao anunciar que a econo
mía alemana está ao borde da 
recesión, o cal ten un forte im
pacto negativo para Europa, por 
canto Alemaña está considerada 
a sua "locomotora económica". O 

XapónO PIB real do primeiro tri
mestre do 2001 no Xapón caeu 
máis profundamente do espera
do, ao mostrar un descenso do 
0,2 por cento contra a expectati
va do O, 1 por cento, mentres que 
no segundo trimestre se contraeu 
nun 0,8 por cento adicional. 

A produción industrial iniciou en 
Marzo un descenso que en Agos
to xa atinxia un 11,7 por cento. 
Este fenómeno de seis meses 
consecutivos de declive da pro
dución .industrial non se manifes
taba na economia xaponesa des
de o período de Decembro de 
1991 a Maio de 1992 e situa a 
produción industrial ao nível mais 
baixo dos últimos sete anos, o 
que significa unha crise pior cá fi
nanceira de 1997-1998, segundo 
analistas xapon~ses.O supe.rávit 
comercial do Xapón decreceu un 
48 por cento en Xullo deste ano. 
Como medida de defensa, as 

empresas reducen planteis, polo 
que a taxa de paro tamén au
mentou, para atinxir o máximo 
histórico do 5 por cento en Agos
to deste ano, algo nunca visto no 
Xapón. 

América Latina 

En agosto, a Comisión Económi
ca para América Latina e o Cari
be (CEPAL) informaba de que a 
rexión medraria só un 2 por cento 
no 2001 , a penas a metade da 
expansión do pasado ano ( 4 por 
cento), retractándose asi da sua 
anterior proxección, divulgada en 
Maio, onde consideraban un au
mento do PIB de entre 2, 7 por 
cento e 3 por cento. 

Segundo explican, esto é debi
do ao debilitamento mundial e á 
inestabilidade dalguns países 
chave da rexión: o Peru e o 
Uruguai mostrarán un crecimen-

to nulo; o Brasil foi afectado por 
unha escaseza de abasteci
mento enerxético que xa golpe
ou a sua atividade produtiva e 
unha devaluación da moeda de 
aproximadamente o 40 por cen
to neste ano; e Chile freou a 
sua reactivación. No caso de 

· México, preve-se un débil creci
mento económico do O, 13 por 
cento este ano e de 1, 7 4 por 
cento para 2002. O governo, 
orixinalmente, proxectou un cre
cimento do 4,5 por cento do PIB 
para o 2001, pero xa o revisou á 
baixa en várias ocasións pala 
diminución do ritmo da econo
mía mundial, e en especial dos 
Estados Unidos. A situación da 
Arxentina é a mais grave pala 
profunda caída da economía e 
pola situación de inestabilidade 
política e social. A CEPAL con
sidera que o desemprego na re
xión ascenderá como mínimo 
ao 8,5 por canto. • 
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Acara 
menos 
amábel do 
sector do 
automóbil 

Lineo é unha empresa auxi
liar de Componentes de Vehí
culos de Galicia que, á sua 
vez, traballa para a factoria 
de Citroen en Vigo. Pero os 
salários de Lineo son un 
50% máis baixos que os de 
C.V.G, segundo denuncia
ron os traballadores. Esta foi 
unha das razóns que motivou 
a convocatória de folga o 
Martes 6 de Novembro para 
protestar porque o plantel de 
Lincos forme parte dos luga
res máis baixos da pirámide 
do sector do automóbil. 

"Con salários netos que ron
dan as 90.000 pesetas e coa 
obriga de traballar a ritmos 
maiores que os impostos na 
empresa principal, a direc
ción de Líneo mandou várias 
cartas de fin de contrato a 
traballadores carretilleiros 
que tiveron o atrevemento 
de pedir milloras nos salá
rios, ademais de protección 
na manipulación de produ
tos químicos, etc, contratos 
que na maioria dos casos te
ñen un carácter claramente 
fraudulento e abusivo, inclu
nindo clausulas -totalmente 
ilegais", asinaba Tano Geuu
ra, da CIG no Porriño. 

Xa hai máis de un ano que 
un grupo de traballadoras de 
Serco tamén auxiliar de 
C.V. G foron despedidas tras 
apresentarse en candidaturas 
ás eleicións sindicais. No ca
so de Lineo, na central na
cionalista subliñan o "apro
veitamento" que os empresá
rios fan da mocidade. "Ofe
récesenos anúncios con des
contos de até seisecentas mil 
pesetas en veículos que foron 
feitos, nunha parte impor
tante, por traballadores mal 
pagados, co poste de traballo 
totalmente en precário e 
cunhas condicións de seguri
dade e saude que están moi 
lonxe das mesmas condi
cións dos traballadores que 
pertencen á marca que se vi
sualiza, neste caso Citroen". 

Comentan tamén que as ci
fras do negócio automobilís
tico agachan a cara menos 
"brillante" deste sector, a 

-parte soterrada "onde a so
. breexplotación de milleiros 
de homes e mulleres permite 
á pirámide completa lucir un 
bos benefícios". + 
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A espectacularidade das feridas dun siareiro acelerou a reacción contra a policia. MIGUEL RIOPA 

As claques galega e basca están confraternizadas desde hai anos 

Foi a carga policial a que provocou os 
incidentes no Celta·Athletic 
-0-C.L. 

A carga policial durante o partido Celta- Athletic trou:Xo máis 
problemas ca solucións. A lea tivo como protagonistas os uen
tes, por unha banda,.--e os siareiros bascas e galegos, pola ou
tra. A- intervención das forzas uniformadas supuxo vários feri
dos e a destrución de várias cadeiras. Ainda non está claro 
por que se quixo enturbiar un encontro no que ambas afei
zóns comparten bancada e viaxan xuntas,. xustamente o ideal 
para evitar desordes, segundo todas as instáncias deportivas. 

sen un lesionado, alguns afei
zoados de Marcador insultaron 
os xogadores bilbaínos. Aí foi 
cando un dos seguidores bas
cos que estaban embaixo arrin
cou unha cadei-
ra e interveu a 

a sua in~ervención só producira 
problemas, abandonaron a 
bancada, nunha retirada moí 
aplaudida por un amplo sector 
da afeizón céltica. O encontro 
estaba no descanso e parecia 
que se ian calmando, progresi
vamente, os ánimos. 

Todo o mundo en Balaídos, in
cluídos os siareiros implicados, 
esperaba a chegada de reforzos 
para intentar unha nova carga. 
En palabras de Alberto Fernán
dez, efectivamente chegou á zo-

na unha nova bri
gada pero prefe

"Os Celta-Athletic, ao igual cós 
partidos contra a Real Sociedad 
ou o Alavés nunca son declara
dos de alto risco", explicou o 
xefe de seguridade do Celta, 
Fernando Gónzález. Este feito 
serve para entender que as pe
ñas dos Celtarras e Herri Norte 
Taldea es·tivesen xuntas na 
bancada de Fundo. "Normal
mente, estes siareiros biscaínos 
chegan a Vigo dous dias antes 
da celebración do encontro e 
confraternizan cos siareiros de 
aqui. Sempre se dá un bon am
biente e non hai razón para su
po ñer que isto vaia cambiar", 
afirmou González. 

policia". Oeste 
pensar son vá
rios sócios de 
Fundo. 

A intervención 
da policia non 

1
Durante o 
segundo tempo, 
non houbo 

ri u se non volver 
cargar. 

De feito, durante 
o segundo tem 
po, non houbo 

Entón, como xustifica a Policia 
Nacional a sua intervención pa
ra "calmar os ánimos"? A expli
cación do responsábel policial, 
Alberto Fernández, atribue a 
carga a graves incidentes entre 
bancadas que podia acabar 
nunha pelexa. Segundo a sua 
versión, al.guns siareiros· de 
Fundo arrincaron algunhas ca
deiras e guindáronas contra a 
bancada de Marcador, xusto 
enriba. Ante isto, a brigada poli
cial antidistúrbios, composta por 
a penas 12 membros, cargou. 

Mais Fernando González ase
gura que os feitos sucederon 
doutro xeito. "Logo da discu
sión entre Mostovoi e Javi Gon
zález por un balón que o ruso 
non lles cedeu aos bascas lago 
de tirala tora para que atende- · 

- arranxou nada. 
A primeira carga 
dispersou as 
duas peñas pero 
feriu na cabeza 
un dos siareiros·. 
Este, lonxe de 
fuxir, reclamou
lles aos axentes 
pola ferida._ A re
questa deste ho-

nengun 
incidente, e ao 
final ·do partido, 
bascas e 
galegas sairon 
xuntos 

nengun incidente 
e ao final do par
tido, bascas e 
galegos saíron 
xuntos, a pesar 
dos últimos mi
nutos finais, nos 
que o Cel1a se 
deixou remontar 
un partido que ti
ña gañado. Toda 
a rábia da tercei
ra derrota conse
cutiva da equipa 

me, coa cabeza 
cuberta de san-
gue provocou a resposta dal
guns dos afeizoados, que con
seguiron illar un dos axentes e 
batéronlle. Os seus compañei
ros intentaron unha segunda 
carga pero fracasaron. Ne se 
momento, empezaro.n a voar 
as cadeiras, mentres moitos 
afeizoados da bancada, alleos 
ás peñas devantiitas, tiñan que 
agacharse nos bordos para 
evitaren "danos colaterais". 

Conscientes de que eran infe
riores numericamente e de que 

de Víctor Fernández focalizou
se no adestrador, que tivo que 
escoitar os primeiros asubias 
desta tempada. 

Fernando González exixiu das 
autoridades policiais que se cám
bi e o sistema de seguridade. 
"Non é normal que se atenda un 
recinto de máis de 20.000 perso
as cunha dúcia de axentes", dixo. 
"Só espero que non seamos nós 
responsabilizados duns feitos 
que escapan totalmente dos no
sos cometidos".• 

-Maniféstanse 
na Coruña 
contra a guerra 

-A praza de Ourense da ci
dade da Coruña acolleu o 
Venres 8 de Novembro 
unha manifestación contra 
a guerra. A Plataforma Ci
.dadá contra a Guerra e o 
Movemento contra a Guerra 
e a G/obalización protesta
ban dese xeito cos bombar
deos a Afganistán. Asimes
mo tamén aproveitaron para 
lembrar a falta de democrá
cia da Organización Mun
dial do Comércio, que cele
braba o cúmio no emirato 
árabe de Qatar.• 

Encontros libertários 
en Compostela 

Os lnsubmlsos Carlos 
Sánchez Crestar, Joseph 
Gamine e Alberto Naya 
contarán a sua experién
cia no marco das IX Xor
nadas Libertárlas de Com
postela que se celebran 
entre os dias 19 e 23 des
te mes. Será só un dos 
actos dun programa que 
ao redor do tema da inmi
gración e os grandes mo
vementos de povoación 
que fuxen das guerras 
que amaña o capitalismo 
nos seus países, da repre
sión que exercen os go
vernos ou da fame que 
asola as suas terras" . O 
Ateneu Libertário organi
za en colaboración coa 
CNT unha xornadas que 
se desenvolven nos 
locais sindicais da rua 
República do Salvador. 
Proxectarase un video so
bre a figura de Buenaven
tura Durruti e os 
anarquistas expoñerán a 
visión do momento social 
e económico tras as re
centes manifestacións 
contra a globallzaclón 
económica.+ 

Albariño en California 
A adega californiana Qupé 
ven de introducir no merca
do o primeiro varietal de 
Albariño producido nos Es
tados Unidos. Ainda que 
algunhas adegas estiveran 
experimentado desde que a 
denominación Rias Baixas 
chegou aos centros comer
ciais estadounidenses, esta 
é a primeira que o comer
cializa. A uva procede do 
condado de Santa Bárbara, 
perta de Los Angeles, cun 
clima moi diferente ao gale
go. Esta pode ser a razón 
de que, segundo os catado
res, o sabor non fai doado 
identificar este viño, que se 
comercializa co nome de 
Verdad Albariño, cun caldo 
galego. A produción ven-
9euse principalmente aos 
restaurantes máis prestixio
sos de Nova York. As ade
gas Qupé son propriedade 
de Bob Lindquist, que se 
adica fundamentalmente ás 
varietais do Ródano. + 
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"Toma un café e contámosche que se decide en Qatar" 

Acampada 'contra a mercadoria do mundot 
~A. ESTEVEZ 

Estaban colocando a primei
ra piqueta das tendas e xa al
guns vlciílos da Alameda de 
Vigo chamaban extrañados 
por teléfono á pollcia. "Uns 
rapaces están colocando ten
das de campaña nas Alame
da!". Baixo o lema "O mundo 
non é unha mercadoria", eri
x i use un campamento no 
centro da cidade do Venres 2 
ao Domingo 11 de Novembro. 
Fixo moito frio durante as úl
timas xornadas pero o atura
ron para Informar de que se 
estaba a cocer no cúmio da 
Organización Mundial do Co
mercio (OMC), que se cele
brou no emirato de Qatar. 

"Marcharon a un lugar no que é 
imposíbel chegar, no que non es
tan permitidas as manifestacións 
e non te conceden visado de tu
rista, para non poder confrontar 
as suas ideas coas nasas", sinala 
Paco Lamilla, un dos participan
tes na acampada mentres expre-
sa o desexo de ql,Je alguén che
gar a "ainda que sexa en 
submarino" ao cúmio de Qatar 
para poñer o contrapunto. "Se ti 
es minimante honesto e dis que 
es demócrata, celebras un cúmio 
nun lugar no que se respeitan 
nen mínimamente direitos bási
co?n, pergúntase Xavier Rodrí
guez para respostarse a si mes
mo. "Que se lle vai pedir a unha r 
organización como a OMC cuxos 
estatutos teñen un artigo que da 
como decisións consensuadas as 
tomadas polos que esten presen
tes nese momento? Claro, é me
llar tomar decisións mundiais en
tre catre , que convidar aos 
países do Sula que teñan tamén 
capacidade de decidir". 

Na sua maioria foron estudantes 
universitários que, tras adicarlle 
unhas horas á ineludibel vida co
tiá, participaron intensamente na 
acampada. Grandes potas de co
mida para todos e un cartaz na 
porta: "pasa a tomar un cate". 
Porque, recalcan os organizado
res, que esta iniciativa, da Rede 
Cidadá pala Abolición da Débeda 
Externa e da A TT AC-Galiza coin
cidente con outras semellantes 

, neutros lugares do planeta, tiña 
un carácter eminentemente infor
mativo. Foi a única acampada no 
Estado, sen contar as actividades 

A ocompocla tiño un caróder informativo sobre as concsecuéncios do Cúmio de Qatar. Mália o frio, as tendas estiveron instaladas máis de unha semana. Na fo
lo suprior poco lamiUa e Xavier Rodriguez. 

realizadas en Barcelona. " A xen
te pasa por aqui e pergunta por
que lle chaman a atención as tan
das. Explicámoslle que hai outra 
versión da realidade. Hai anos 
celebrouse unha acampada nes
te mesmo lugar reclamando o 
0,7% do PIB para o Terceiro 
Mundo e os cidadáns sentían a 
reclamación como máis próxima. 

A OMC soa lonxe, ainda que as 
repercusións lles afecten directa
mente", sinala Xavier Rodríguez. 

Contacontos, magosto, teatro e 
diversas conferéncias para ame
n izar a semana. Aos participan
tes da acampada góstalles re
calcar que son moitos os 
pensadores, profesores e econo-

mistas os que adican os seus es
forzos a reflexionar sobre os efei
tos da globalización económica. 
"Non non dicimos que non por di
cer, hai moitos traballos que ava
lan as nasas denúncias. A conta
minación, a escravitude infantil e 
as presions das farmacéuticas 
sobre os países pobres, son con
sentid as e amparadas pela 

Contra a guerra o 1 de Decembro 
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OMC", si~alan Paco Lamilla e 
Xavier Rodríguez. 

1 

Unha linguaxe en positivo 

Din que lles une a xustiza sobre 
as diferéncias ideolóxicas que 
podan ter os participantes do 
campamento; se-por algo se ca
racteriza o movimento xurdido 
tras Seattle é que, en Europa, 
acolle desde socialdemocratas 
até libertários pasando por unha 
marea de persoas sen adscrición 
partidária. "Consideramos que or
ganizacións políticas e sindicatos 
están de acorde nestas reivindi
cacións. Nos non estamos contra 
a globalización se se refira tamén 
á sanidade, recursos ou tecnolo
xia. Pero si só buscan a globali
zación econ.ómica, ternos que es
tar de frente", sinalan. 

"Ademais de estar traballando 
para levar' adiante iniciativas 
coma esta, ternos que coidar a 
nosa linguaxe. Non nos gusta 
que se nos tache de antigloba
lizadores, termo acuñado polos 
meios de comunicación, por
que só §e resaltan os aspectos 
dos que estamos en contra. 
Este é un movimento con pro
postas", din. 

Levantaron campamento o Do
mingo, alguns xa marcharon o 
Sábado, tras os actos de despe
dida porque ia moito frío. "A nível 
persoal sempre pensas que rea
lizas moito trabqllo e que os re
sultados parecen cativos. Nos te
mo s que pegar un~as letras 
grandes nun plástico 'e colgalas 
das tendas para que sexan vis
tas, mentres que outros eventos 
gozan de máis repercusión con 
menos estarzo. Pero non hai que 
desanimarse", di Xavier Rodrí
guez, quen sinala que tras sema
nas de preséncia constante no 
concello conseguiron o permiso 
para acampar no centro da cida
d e. "Hai uns dias comentaba 
unha rapaza que pasou por aqui 
que lle chamaba a atención que 
a acampada fose en Galiza, por
que víanos como pasivos, sobre 
todo despois dos resultados des
tas eleicións. Por esa razón, o 
que resaltaría desta acampada é 
que podemos afrontar no futuro 
calquer acción local contra os 
efeitos da globalización económi
ca sen complexos", subliña 
Paco Lamilla.• 

Máis de trinta organizacións, entre elas sindicatos e partidos, 
forman a Coordenadora pola Paz 
Horas antes da caida en Queens 
dun avión procedente de Boston, 
apresentábase en Compostela a 
· Cordenadora Galega pola Paz. 
Máis de trinta asociacións e or
ganizacións políticas, sociais e 
sindicais, constituíron unha plata
forma para manifestarse contra a 
guerra e o terrorismo e solidari
zarse c.oas vítimas, de todos os 
países,· no conflito xurdido tras 
os atentados do 11 de Setembro. 
Convocan unha manifestación 
para o primeiro de Decembro. 

i 

"Non se combate o terror coa 
guerra, senón con paz e xustiza". 
Con esta máxima, deuse a coñe
cer a Coordenadora pola Paz o 
LUIJS 12 de Novembro nunha rol
da de prensa na que actuou co
mo portavoz Lois Trigo, da coor
denadora de ONGDs, e estive
ron presentes Manuel Golpe, de 
UGT, Carlos Gesto, de CCOO e 
Manuel Dios, do Seminário de 
Educación para a Paz. Trigo afir
mou que a coordenadora espera 
unha resposta masiva dos ga-

legas á manifestación do 1 de 
Decembro, que sairá ás doce do 
mediodia da Alameda de Com
postela. Estiman nunhas quince 
mil as persoas que se manifesta
rán pela paz. 

lntégranse na coordenadora dife
rentes asociacións: Adega, Mulle
res Cristiás, Grupo de Obxección 
Fiscal, Asociación Sócio-Pedagó
xica Galega, Federación de Aso
ciacións de Viciños de Composte
la, os CAF, o Sindicato de Estu-

. ' 

dantes, etc. Tamén toman parte o 
BNG e o PSOE asi como os sin
dicatos UGT, CIG, CCOO, Unións 
Agrárias e Sindicato Labrego. 

A coordenadora coristitue, se
gundo explican os seus promo
tores, unha resposta aos actos 
de violéncia indiscriminada. 
Consideran "moralmente inadmi
síbel e inxustificábel atacar mili
tarmente a un pavo empobreci
do e famento .polas políticas rea
lizadas polo seu governo". As 

• 1 t ._. ~ l ! • ' 

desigualdades sociais e econó
micas no mundo xeran actos te
rroristas, din na coordenadora, 
que apresentou o seu manifesto 
en rolda de prensa. Desde Gali
za demandarase con esta mani
festación o fin dos bombardeos, 
a aplicación sen restricións do 
direito internacional e das reso
lucións das Nacións Unidas refe
ridas a Israel, e o reforzamento 
das liberdades democráticas e 
procedementos de diálogo en to
dos os conflitos. + 
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Gustavo Luca de Tena 

'Parte da credibilidade de Aznar é a promesa de superar 
o fascismo de Fraga' 
-0- XAN CARBALLA 

Cun título que non deixa lugar a dúbidas, "Fraga, retrato de un fas
cista", o xornalista Gustavo Luca de Tena ven de publicar na edito
ra basca Kaalegorria, un ensalo de investigación sobre a traxectó
rla polftica de Manuel Fraga, no que percorre os-seus comezos nos 
aledaños do poder franquista, o seu ascenso na Dltadura e a sua 
posterior adaptación ao réxime democrático, que para o autor 
responde a unha permanente liña de conduta polftica autoritária. 

Mais que unha biografia, o 
traballo que agora se edita é 
unha grande reportaxe sobre 
un polftico que percorre mé
dlo século adaptándose. Se
gundo a sua tese cun alma 
que non troca. 

Fraga é quen mellor representa 
aos franquistas convencidos de 
que a Ditadura pode continuar 
cando falte Franco e exprésao 
con dous aforismos polos que 
pasará a história: después de 
Franco, las instituciones e Es
paña es diferente. É un afervoa
do das ideas de Burke e Ramiro 
de Maeztu que asignan a cada 
país un sistema polític.o particu
lar, con tal que non sexa de es
querdas. Trátase dun princípio 
reaccionário contra a universali
~ación do direito, que reserva a 
Africa os protectorados de Euro
pa e a España unha tirania ca
tólica e paternalista. 

Estes dous lemas foron incesa
mente repetidos dende o pode
roso sistema de propaganda do 
governo único pero cando de
saparece Franco, as famosas 
institucións do fascismo non du
raron nen vintecatro horas. Ain
da asi, Fraga proclama que non 
se arrepende de ter sido minis
tro do fascismo e confírmao 
cando funda Alianza Popular en 
1977 para recadar o voto do 
franquismo sociolóxico. Cando 
o resultado dos primeiros sufrá
xios despois de 42 anos, proba 
que non existen franquistas vo-
1 u ntári os, algo perfeitamente 
previsíbel, Fraga considera reti
rarse pero despois séntese ten
tado pola idea dun governo de 
concentración, un estado de ex
cepción que se establecería co
mo resposta ao que el chama 
unha situación emerxente. ln
téntao en Vitória e Montejurra 
en 1976 e proponllo máis adian
te a Jorge Verstrynge, secreta
rio xeral de Alianza Popular. 
Fraga dixo que estas conspira
cións sucederon na sua ausén
cia, o que non é certo. Ainda 
hoxe resístase a chamar polo 
seu neme á Ditadura e non se 
lle coñece nengun texto nen de
claración no que defenda a de
mocrácia. O seu xeito de adap
tarse aos tempos cambiantes é 
deixar entender que el non fixo 
outra causa que preparar o fas
cismo para os cámbios históri
cos, algo así como se lle debé
~emos a el o cámbio. 

Con que critérlo escolle unha 
dúcia de elementos e sucesos 
políticos para caracterizar a fi· 
gura de Fraga? 

Os feítos son obstinados e a es
col ma de acontecementos nos 
que Fraga foi protagonista, re
velan inquivocamente o seu ide
ário. A semana tráxica de Gas
teiz (Marzo de 1976) non foi al-

go que se lle escapou das mans 
ao ministro da Governación: era 
unha provocación para romper e 
humillar a oposición á Ditadura. 
O que pasou é que a sua propo
sición de formar un gabinete de 
excepción perdeu fronte aos re
formistas de Suárez. A cadea 
de acontecimentos que seguen 
proban · que non renúncia á sua 
idea de representar a obra do 
franquismo, ainda que haxa que 
cambiar o decorado. Outras 
aportacións axudan a entender 
a sua ideoloxia, sobre todo can
do se proban as suas afinidades 
e a sua teima por censurar. 

Que aporta de novo este en
saio ás biografías sobre Fra
ga? 

Moitos biógrafos de Fraga (Ca
bezas, Baón, Vence, Guilmour, 
Sentís e outros) parten do princí
pio de que é un home que soubo 
mudar as suas ideas con moito 
talento político. Outros, como' 
Vence, ven nel unha dobre per
sonalidade o que o humaniza e 
desculpa. · Aqui o que se argu
menta é o contrário: que nunca 
deixa de ser fascista e que pro
cura pór a democrácia aos pés 
das suas ideas. Giorgio Améndo
la avisaba nos anos 20 do século 
pasado que os fascistas non era 
alumbrados, como quixo certa 
propaganda, senón mistificado
res, disimuladores, mentirosos. 
Berlusconi, il Berlusca, como o 
chaman en Verana, é o facha 
trampón e xesuítico contra o que 
avisaba Améndola, co poder 
apoiado na política clientelar e 
na televisión. Fraga é tan delin
cuente político coma Berlusconi: 
di que vai rematar ca caciquismo 
e establecer a modernidade e o 
que fai é reforzar o sistema clien
telar e establecer a censura. Fra
ga tamén tivera biógrafos críticos 
coma Cuco Cerecedo ou José 
Maria Bernáldez. É curioso que 
non se reeditaran nunca. 

Que revelacións novas fai so
bre a vinculación de Manuel 
Fraga cos sucesos represi
vos de Vitória e Montejurra 
en 1976? 

Anos despois da matanza de Vi
tória puido reconstruirse a evi
déncia de que Fraga estaba no 
Governo Civil da capital de Araba 
cando os gardas disparaban so
bre a povoación desarmada. O 
sistema de seguridade armado 
arredor do edifício, dende o que 
se dirixia o ataque, non resistiu o 
paso do tempo e algunhas teste
muñas comprometidas falaron de 
que o ministro da Governación 
estaba ali. Despois do desastre, 
na madrugada do 3 de Marzo, 
marchou en avión a Bonn. Fraga 
regresa a Gasteiz catre días des
pois e proclama que a responsa
bilidade foi de Adolfo Suárez, que 
o sustituía no Ministério pero que, 

ainda así, quer visitar aos feridos 
para dar a cara. O seu vitimismo 
é perfeitamente hipócrita e só es
tá pensado para danar a Suárez 
que ~ o candidato do Reí. Non se 
trata dunha testemuña aillada se
nón dun rosário de contrastes e 
confidéncias que o situan en 
Gasteiz o día da masacre. Fraga 
di que conserva probas de que 
estaba en Alemaña pero non 
que re deixárnolas ver. Os ale
máns tampouco están dispostos 
a acreditar a versión do ministro. 
O curioso é que dous meses des
pois sucede a batalla de. Monteju
rra, organizada dende o ministé
rio da Governación e Fraga pre
textou outra auséncia. Esta vez a 
Venezuela. 

No libro tala del como El 
Hombre~ por algunha razón en 
particular? 

Se cadra é influéncia da escrita 
de Colómbia e Perú, que bus
can un sustantivo universal para 
poder ver ao biografiado en 
perspectiva. Valle lnclán utiliza
ba este recurso na novela ame
ricana e dicianlle que facia 
evanxelismo. Dinque humaniza 
a figura política de Fraga e •. se 
ternos canta o brutal que resul-' 
ta, igual era necesário. 

Unha idea permanente desde 
hai anos é a di, "de Fraga pó
dese dicer o que se queira, 
pero non usou a política para 
roubar". 

Pero estivera sentado nun con
sello de ministros de Franco no 

que roubaban a manchea. Se el 
non roubou, non se sabe ben 
que clase de virtude será deixar 
que outros rouben. Fraga inter
veu en representación do Esta
do nos Acordes de Madrid de 
1975 polo que se vendeu o Sá
hara a Marrocos para favorecer 
intereses transnacionais. Para 
tapar o escándalo, protexeu o 
asunto coa declaración de ma
téria reservada, que é o mesmo 
que declaralo matéria censura
da. Comparados con este latro
cí nio (estamos talando de ven
der un país), os de Gescartera 
e Filesa son calderilla. 

A crftica que realiza o libro é 
demoledora, pero Fraga cul
mina a sua blografia co éxito 
político dunha nova maioria 
absoluta eleitoral. 

O número de delincuentes políti
cos moi votados é enorme. Hi
tler, Berlusconi e Balaguer po
den valer para unha mostra. Por 
certo que Balaguer é íntimo 
amigo de Fraga. Por que se es
candaliza a prensa do PP con 
Jorg Haider, máis votado que 
Fraga e con infinitamente me
nos delitos políticos cometidos, 
entre outras cousas porque non 
ten os seus anos? 

Até que ponto o PP dirixido 
por Aznar é feíto á semellanza 
de Fraga? 

Aznar non foi ministro de pro
paganda de Franco nen minis
tro da Governación en Gasteiz 
e Montejurra e parte da sua 

credibilidade procede de que 
promete superar o fascismo de 
Fraga. É evidente que Fraga 
non lle perdoa que o ultrapase 
pela esquerda, porque sabe 
que no cerne do seu pensa
mento son iguais. 

Slnala como unha llfía de con
duta que Fraga di unhas cou
sas e fal as contrárlas, e con 
clue que ese elemento é unha 
marca fasclstolde. Persoas 
como Miguel Angel Fernández 
Ordófiez aseguran que esa 
doblez é precisamente a polí
tica do PP en Madrid. 

A xeración de Fraga governa a 
tiros, coa cadea e a represión. 
Abraza aos caciques en públi
co. A de Aznar chega ao po
der cun control moito máis refi
nado e extenso dos sistemas 
de comunicación e cunha ca
pacidade mellorada de domínio 
clientelar. A diferéncia entre 
Gescartera e Rosando Nasei
ro, o amigo de Fraga que insul
ta a Alberto Cortina por teléfo
no e lle di o me das cien millo
nes o te vas a enterar, é a que 
vai do comboio de vapor ao 
tren de alta velocidade. Fraga 
fixo a guerra contra as na
cionalidades coa proibición da 
lkurriña entre outras torpezas; 
Aznar repete en todos os tele
di ários que Arzalluz é un tro
glodita. Se isto serve como 
mostra, podemos estar diante 
da fase superior do fascismo 
que previa Giorgio Améndola. 
Claro que despois a maioria 
vota por Arzalluz. + 
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Francia.e os E~tados Unidos queren que Madrid renuncie á defensa da.autodeterminación 

A manobra de. distancia mento· de Marrocos. busca converter 
o Sahara nunha autonomía 
_..JUAN ARIAS 

Se ben desde Marrocos citáronse como causas da recente 
crise diplomática con España cuestións relacionadas coa in
migración, pesca, o control fronteirizo en Melilla, a falta de 
apoio á pretensión de incorporar ao Frente Polisario á lista 
de organizacións ter.roristas que prepara a UE, a celebración 
dun simbólico referéndum organizado por unha ONG andalu
za reclamando a posta en marcha da consulta na antiga colo
nia, co aderezo dunha suposta actitude hostil da prensa es
pañola co reino alauf~ o comportamento do país veciño respon
de indubidabelmente a unha calculada estratexia de tensión 
orientada a lograr apoios para a chamada terceira vía ou auto
nomía para o Sáhara Occidental baixo soberanía marroquina. 

Unha estratexia que, apoiada 
por Francia e Estados Unidos, 
ambos os dous países con 
grandes intereses económicos 
na zona, intenta conseguir que 
Madrid renuncie ao referén
dum de autodeterminación do 
Sáhara Occidental contempla
do no Plano de Paz da ONU, e 
acepte o Acordo Marco dese
ñ ad o por París e impulsado 
por James Baker e Kofi An
nan, encamiñado a un simple 
proceso de ratificación da so
beranía marroquina sobre un 
territorio que no seu día ocu
para pola forza das armas. 

España, que mantén tradicional
mente no conflicto saharaui un
ha postura axustada ás deci
sións da ONU, ven adoptando 
de facto unha pertinaz neutraJi
dade que fai deixación do papel 
que como potencia administra
dora do territorio lle correspon
de segundo a Carta de Nacións 
Unidas -aínda que o secretario 
xeral da ONU otorgue sibilina
mente a Marrocos esta conside
ración nos seus últimos infor
mes cando nin tan siquera ocu-

pa a totalidade do territorio-, pa
pel que, en moitos casos, pro
duciu a frustración dos saha
rauis, ao considerar que a anti
ga potencia colonial debería xo
gar un papel moito máis activo 
no enfrontamento. 

Papel da ONU 

A posibilidade de acceder á 
chamada terceira vía que con
templa a última resolución do 
secretario xeral da ONU, foi in
teresadamente interpretada 
polo governo de Rabat como 
un recoñecemento interna
cional a súa soberanía sobre o 
Sáhara Occidental, esquecen
do a súa posición de potencia 
ocupante, que en ningún caso 
supón traslación do título de 
soberanía, nin cambia o esta
tuto colonial do Territorio. E é 
o caso que, baixo esta premi
sa, o seu reí levou a cabo un
ha visita cargada dun gran sig
nificado político ás por el cha
madas provincias do sur, a pri
mei ra que un monarca alauí 
realiza á zona trala firma do al
to o fogo, diante da pasividade 

O rei manoquí, Mohamed VI, duante a sua vita ao Sahara hai dez dias. 

da comunidade internacional e 
as ferventes protestas non es
co itad as dos representantes 
saharauis. 

Os contratos petrolíferos asina
dos recentemente entre Marro
cos e dúas firmas estranxeiras, 
francesa e norteamericana, que 
lles habilitan para levar a cabo 
prospeccións nas cidades sa
harauis de Dajla e Boujdour, e 
a visita do reí, xunto co anuncio 
dunha próxima disminución de 
persoal de Nacións Unidas na 
zona, complican extraordinaria
mente o proceso de paz, xa frá-

xil . polos numerosos obstáculos 
presentados por Marrocos des
de o comezo do proceso. 

O Acordo Marco ofrecido polo 
secretario xeral da ONU no seu 
último informe, que acolle as 
expectativas feítas públicas por 
la parte marroquina -como así 
o tecoñeceu o mediador na cri
se James Baker-, choca fron
talmente coas aspiracións dos 
representantes saharauis, arre
mete contra a letra e o espíritu 
do Plano de Paz asumido e 
as,inado no seu día por ambas 
aS. dúas partes en conflicto, e 

viola o dereito á autodetermi
nación do povo saharaui con
sagrado polo Tribunal Interna
cional de Xustiza, o Consello 
de Seguridade e a Asemblea 
Xeral de Nacións Unidas. 

E así é porque estamos a talar 
dun suposto acordo enmarcado 
na máis sutil das mentiras: ¿Có
mo interpretar, se non, a preten
sión de que o Sáhara Occiden
tal forme parte da integridade 
territorial de Marrocos, se mes
mo Nacións Unidas segue a 
considerar o territorio como un 
asunto de descolonización, sus
ceptible de discusións periódi
cas no seo do seu Comité de 
Descolonización? 

¿Forma parte tamén da integri
dade territorial do reino alauí, xa 
que logo, a zona situada fora 
dos muros, actualmente baixo 
control da República Árabe Sa
haraui Democrática? 

¿Non deixa o suposto acordo 
vía libre ao fraude mediante o 
establecemento na zona de co
lonos marroquinas durante o 
ano anterior á celebración da 
consulta deseñada para esta
blecer o estatuto definitivo do 
Sáhara Occidental? 

¿É posible, finalmente, de
fender a opción independentis
ta cando se atribúe a Marrocos 
a competencia exclusiva para a 
preservación da súa integrida
de territorial contra intentos se
cesionistas que proveñan do in
terior ou do exterior do territo
rio, tal como cont~mpla o su-

-posto acordo? 

A vía que apunta o Acordo 
Marco sobre o estatuto do Sá
hara Occidental predetermina, 
en definitiva, o futuro dos saha
rauis e o estátus xurídico do te
rritorio sen consultar nin contar 
cun povo que, despreciado e 
traicionado no seu lexítimo de
reito a decidir libremente o seu 
futuro, terá razóns máis que 
convincentes para xustificar 
calquera reacción que estime 
oportuno levar adiante. + 
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NA PAZ ESTÁ A LIBERDADE 
XA VIER VAZQUEZ FREIRE 

A morte non é certo. 

Uxio Novoneira 

A l!el'doáe é urna terra sem caminlws. 

Jiddu Krishnamurti 

Primeiramente, em tomo do problema da 
violencia, a principal questao é se estarnos 
em contra da violencia em si ou apenas da 
violencia que possam exercer contra "nós". 
Se realmente estamos em contra da violen, 
cia estaremos em contra de qualquer tipo de 

Perante o ataque violento de 11 de Setem, violencia (violencia militar, cultural, lin, 
bro. de 2001 contra objectivos e·stadounj, guística, económica, laboral, s~xual, etc.). É 
denses, contra pessoas e bens materiais, jus, mais: se de verdade estamos em contra da 
tificado desde sectores . integristas . violencia estaremos em contra sobretudo da 
islamistas, assim como também perante' o · violencia que 1).ÓS possa_mos exercer contra 
uso da violencia exercida pelas· forr;as ar, outras p_essoas, isto é, .d.a violencia que Eu 
madas estadounidenses, legitimada desde (qualquer eu) posso exercer contra qualquer 
grande parte dos govemos e meios de co, outra pessoa, que, em grap.de·. medida, nom é 
municas;ao do chamado "Primeiro Mundo" . . mais do que a violenda que _ . . _ 

violencia que possa surgir de nós, de mim, 
nao tanto a violencia dos outros, das outras, 
que verdadeiramente nao pode fazer,me 
nem fazer,nos dano. Mas o que acontece é 
que identificamos quase totalmente o que 
somos com este corpo físico que também so, 
mos, mas que nao conforma nem totalmente 
nem em grande parte o que Somos (como 
nao vai ser assim ,infelizmente, numa sacie, 
dade onde até se chega a identificar o que 
somos erri funs;ao das nossas per~en¡;as, do 
posto de trabalho ,que <X:upemos, da casa e 
do carra que tenhamos, da estima que nos 
tenham outras· pessoas, etc.) e tememos mais 

a agressao aparente do que a 
(e nao só), contra bens matedais e pessoas· ·eu creio ·exercer contra ou, ..:.·' 
nos territórios do Estado de Afeganistao, _· tros e 'reali;nente 'exer~o tam, · . 
pai:ece,me 0portunamente necessário es, bém e ·sobretudo contra i:nim 'A verdade 

agressao de nós próprios 
contra nós próprios (a justi, 
fica¡;ao da violencia quando 
esta provém de nós pró, 
prios, de mim próprio, a dis, 
tors;ao da realidade, em be, 
nefício supostamente de 
mim, ou de um nós 
qualquer, quando verdadei, 
ramente o benefício próprio 
nunca se contrapee com o 
benefício dos outros, das ou, 
tras, questao esta que resulta 
especialmente difícil de per, 
ceber para aquelas e aqueles 

e.rever as seguintes linhas falando das raízes próprio_, distorcendo e des, 
e do significado - tao esquecidO e/ou des, tto¡;ando o meu sistema de 
conhecido- da palavra Paz, desde urna perceps;ao da reahdade: "os 

·perspectiva nao partidista (a paz nao é Pª' outros" ou "as outras" mere, 
trimónio- exclusivo de nenhum partido Pº' cem a resposta da minha 
lítico, nem de nenhum govemo, nas;ao ou agressiv idade, da minha 
religiao, nem de nenhuma pessoa em con, agressao que considero justa 
creto), pedindo o cesse da violencia (dos e legítima, acolhendo,me a 
diversos tipos de violencia) por parte de .razoes (mesmo as vezes a 
quaisquer dos bandos (ainda lerribrando razoes aparentemente muito 

mostra ... se ... nos 
quando 

decidimos amar, 
nunca quando 

decidimos o 
que existem outros tipos de violencia com meditadas mas erróneas de 
os que se submete a rrülhoes de pessoas no raíz por justificarem a violen, 

contrário" 
Mundo actual, tais como a fome provocada cia: som razoes dependentes 
por um sistema desigual, desproporcionado da ideia· de que cumpre justi, ' 
e injusto de distribuis;ao da riqueza material ficar a violencia contra "o terrorista", "o in, 
do Mundo, exploras;ao sexual e .laboral, fiel", "o espanholista", "o comunista", "o 
etc.), assim como também urna reflexao etarra", "o israelí", "o palestini?Ilo", "o ca, 
profunda por parte de todas e todos -espe, pitalista" , etc.) para "o castigo", "a vin, 
cialmente por parte daquelas/es que gover, gan¡;a'', etc., que mais que razoes nao sao 
nam o Mundo- sobre os problemas dos sena.o escusas para o uso da violencia. Se re, 
quais deriva a situas;ao actual mundial, no almente estamos em contra da violencia 
marco de um necessário diálogo pacífico será porque . estimamos a vida da outra, do 
entre todas as partes. outro, e, portanto, temeremos sobretudo a 

que vivem ávidas e ávidos 
de riquezas materiais, escra, 

vas e escravos da sua própria imagem ou vai, 
dade, dependentes qo reconhecimento so, 
cial _ ,em qualquer sociedade ou 
micro,sociedade, ou da afectividade "das 
outras", "dos outros"). 

Estamos afeitas e afeitos a ouvir pessoas di, 
zendo e repet indo, se com frases como 
"Olha, eu bem pacífico que sou" ou "Eu 

bem que odeio a violencia" e depois acres
centam "mas se me provocam nao respon, 
do dos meus actos", e na realidade sao pes
s o as que só sabem "ser pacíficas" se as 
estimam ~ valoram, se as respeitam ou que, 
rem da maneira em que desejam ser queri, 
das, isto é, se lhes dao "o que elas querem" 
( com certeza, e muito habitualmente, ape
nas o que elas acreditam querer), pois a 
mais mínima incompreensao ou desprezo 
tratam de lhe devolver a pelota "ao outro", 
"a outra", para lhe fazerem chegar que 
elas/es também a/o desprezam ou nao a/o 
querem, etc. O processo nao pode ser mais 
dependente: na medida em que tu me 
amas, eu amo, te; e na medida em que tu 
me odeias, eu odeio, te. Onde fica entao a 
nossa liberdade? Somos realmente livres se 
respondemos a violencia com mais violen
cia? Só seremos livres quando decidamos 
ver que é realmente aquilo que somo e ac, 
tuan do em consequencia. E, verdadeira
mente, se somos seres (já nao digo agora 
"seres humanos", mas implesmente seres), 
é porque a nossa caracterfstica essencial é a 
de termo vida, e tarmo vivos, S rm . 
Portanto, se a vida é a matéria es encial de 
que estamos feitos os ,agora sim, seres hu
manos, fac;.amos com que sejamos mais e 
mais Vida, amemos a vida em todas as suas 
manifestac;.oes e comecemos por nos preo, 
cupar de nós próprios e os nos os emel, 
hantes e por tudo aquilo que seja bom para 
nós e para eles. O contrário é a marte. Se 
um se quer a si próprio nao poderá nun~ 
odiar outros seres. Resulta incompatível. E 
impo sível. A verdade mostra,se-no quan
do decidimos amar, nunca quando decidi
mos o contrário. Nao digo que seja fácil, 
mas é o único caminho cerro, real, a única 
terra sem caminhos. + 

ASTORRESGÉMEASDEKABUL 
Regresso dos EUA lago de um mes de so, 
frer o carbúnculo mental e as rodas desin, 
formativas do Pentágono expostas na 
CNN e na FOX News, Coca,Cola e Pepsi, 
Cola respectivas (ou vice,versa) para a 
nossa induzida sede mediática. A maqui
naria económico,ínformativa desse país 
tem conquistado o pensamento público. O 
discurso sobre o "terrorismo" foi sequestra, 
do habilmente polo poder para instaurar o 
medo e a vigilancia mútua, o qual para 
nós nao é nada novo. A consciencia críti, 
ca é uina ilha esmagaddra, e só se en con, 
tra na intemet (onde aprendo os meus da, 
dos) ou na conversa. A CNN produz 
explícitas circulares internas onde se ins, 
true aos informadores a desac t'ivarem 
qualquer notícia sobre "danos colateraís" 
em Afeganistao com expressoes do tipo 
"Porém, os taliba causaram mais de 4.000 
martes no maior atentado da história", ou 
"Porém, a responsabilidade última destas 
mortes recaí. na rede assassina de Ben La, 
den" etc. etc. O Pentágono mercou por 
milhoes de qólares os direitos de todas as 
imagens da regiao tomadas polo satélite 
civil Ikonos (muito mais preciso do que os 
satélites espías), para impedir a sua com, 
pra e difusao palas cadeias de TV. A im, 
prensa reproduz fielm~nte as palavras do 
govemo e infielmente as dos "terroristas". 
Aquí (aquí é todo o mundo) também é as, 
sim, nao nos enganemos: marre mais gen, 
te em Rússia ao ano de carbúnculo e El 
País nao enche as suas páginas multimédia 
sobre como nao apanhá-lo de urna cabra 
russa que nos chegasse por correio. Terror, 
sim: sobretudo o da mentira e o disciplina, 
mento. 

O sociólogo dos média Robert.McChes, 
ney explica como os meios informativos 
foram de pouco a pouco passando do pro, 

C ELSO AL V AREZ CACCAMO 

fissionalismo das primeiras guerras fo togé, 
nicas a submissao nesta mal denominada 
"guerra contra o terrorismo". Umberto 
Eco confirma em Der Spiegel as palavras de 
Berlusconi sobre a "civilizas;ao ocidental" 
frente ao "Isla", reproduzindo mesmo con, 
tra as suas melhores inten¡;5es as dicoto, 
mías oficiais entre Nós os cristaos velhos e 
Eles os mus;ulmanos, que viriam a utilizar 

\ 1 

das pessoas a lógica da marte . Mas o pre<;;o 
a pagar é muito alto, tanto que poderia 
exceder os cálculos do establishment oci
dental. C olín Powell, que orquestrou a 
Guerra do G olfo, aparece agora como 
"moderado" tentando impar con tens;ao; 
por isso mesmo está desaparecido. U ma 
eventual extensao dos ataques a !raque 
( quer dizer, a intensificas;ao dos j á vigora, 

dos desde h á dez anos) 
pode ria ser a esc usa 
que procurasse o outro 

as "nossas" escalas . 
N inguém comenta que 
os acontecimentos ac, 
tuais sao resultado di, 
recto de a gente acre, 
ditar em deus e no 
mercado. Ortega, Bei, 
ras, escutem, por amor 
desse deus: no capita, 
lismo as elei<;;oes sem, 
pre se perdem. 

'Estamos numponto 
de inflexao na· 

h istória da 
humanidade. Estamos 

integrismo económico, 
o árabe, cuj a rede de 
interesses na regiao ex, 
cede toda descr i¡;ao . 
Ou .0 nazismo judéu, 
que já prometeu res , 
ponder com armas nu, 
cleares se o regime de 
!raque atacava Israel 
com bactérias ou vene, 
nos. E no elo pré,tec, 
nológico da cadeia, os 
anciaos paxtuns que 
cruzam a inexistente 
Raia seca desde Pa, 
quistao para se unirem 
aos paxtuns afegaos 
nao o fazem em apoio 

Apesar da submissao 
geral, alguns intelec, 
tuais advertem do pe, 
rigo duma possível e 
devastadora guerra 
mundial. Eis o ele, 
mento crucial que dis
tingue este episódio do 
continuado conflito de 
Oriente Médio e Ásia 

provavelmente no 
momento mais 

perigoso desde a 
inven~ao do machado 

de pedra." 

Central. É evidente 
que se trata de violen, 
cía polo controlo eco, 
nómico, do gás e das reservas de petróleo: 
calculam,se 50.000 milhoes de barris em 
Kazhiksta (superiores aos 30.000 milhoes 
da Arábia. Saudí), que deverao ser condu, 
zidos por um oleoduto cujo tra¡;ado mais 
directo passa por um Afeganistao dócil. 
Também se trata dum combate pola impo
sis;ao dum dado modelo de "globalizas;ao", 
e, como sempre, pala sujei<;;ao das mentes 

do regíme taliba: fa, 
zem,no contra um ini, 
migo genérico, como o 
fizeram contra os impé, 

ríos britanico, zarista e soviético, na pro, 
cura da dignidade e a preservas;ao da sua 
longa história. Nao estou a ser essencialis, 
ta das identidades, porque aborr~t;G que 
no seu nome se cometa qualquer guerra, 
que supoe o máximo culto ao carpo (ma, 
tarcorpo~ alheios para conservar o pró, 
prio). Tento simplesmente explicar por, 
que atiram velhos fuzis kalaxnikof contra 

opulentas bombas BLU: sempre a me ma 
máscara da marte. 

Estamos num ponto de inflexao na história 
da humanidade. Penso sinceram nte que 
aqui o "nós" é pertinente, e nao se refere a 
qualquer entidade nacional ou grup cultu, 
ral, como "ocidente" ou "o i la", e sa falá
cias. Refiro,me aos humanos. Estamo pr , 
vavelmente no momento mai per igo o 
desde a invens;ao do machado de pedra. E 
nao há dous lugares neste due lo, nao há 
duas op¡;oes. As vezes -confe s e admi, 
to-- nas guerrinhas diárias, há d u lad , 
sobretudo um o do papel, onde se escrevem 
causas de pa lavras, e outro o das ba las, 
onde se mata totalmente. Mas diante desta 
guerra só há tlm lugar possível, urna única 
op¡;ao, a que habita no pensamento ético 
(marca primordial do humano), a op9ao 
que ilumina a nossa utopía razoada. Todo 
cérebro pode imaginar essa utopia da razao: 
isso é suficiente para persegui,la. A outra 
op¡;ao, a inconcebível, nao é op¡;ao: é o va, 
zio. Pode que o vazio atómico nao devore 
todo mundo, e os restantes ressurjam ou 
ressutjamos após do fungo nuclear dos bún, 
queres da consciencia com mais terror nos 
olhos e urna ingénua vontade suprema de 
nao repeti,lo. Mas isso mesmo afirmou 
muita humanídade depois de Nagasaki e 
Hiroxima, os maiores atentados terroristas 
da história. E, já veem: bomba sim, bomba 
também, a história é urna náusea infame 
que se repete. É hora de mudá-la, de se, 
questrar a Deus e os seus sinónimos antes 
de que nos abrasem a todos nestas torres 
gémeas de Kabul, neste cárcere de lume 
onde escrevemos poes~a cegada pola burka, 
onde cozinhamos tristes alimentos e esque, 
cemos, cada vez esquecemos o futuro que 
levamos na cabe¡;a, por um pouquinho de 
moedas ou de aplausos.+ 
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Os EE UU siléncian con bombas a cadea televisiva Al-Jazira en Afganistán 

Os ataques. aéreos persisten mália a retirada dos talibáns 
das principais cidades 
9* CtSAR LORENZO GIL 

Todas as televisións de Oci
dente proclaman o ocaso do 
réxime talibán. O acidente 
aéreo en Nova York frustrou 
o relato triunfal da estratéxia 
de ataque contínuo contra 
os centros de poder dos in
tegristas. Hoxendia, a vitória 
da Alianza do Norte parece 
imediata. Só queda por sa
ber quen governará Afganis
tán e onde se agocha Osama 
Ben Laden. De momento, os 
EE UU calaron con bombas a 
voz de Al-Jazira, única tele
visión que emitia con permi
so do réxlme do Mulá Ornar. 

Aquela famosa milícia talibá, 
adestrada no trio extremo e ca
paz de lanzarse ao suicídio no 
combate parece que desapare
ceu da tace de Afganistán, alo
menos das suas principais cida
des. A Alianza do Norte ocupou 
xa máis da metade do território 
e cabalga sen oposición cara ao 
Sul. Ao feche desta edición, pa
recía iminente a caída de Kan
dahar. Todo iso, sen a penas 
gastar munición. 

A crónica da ofensiva da alianza 
é máis victoriosa ca un desfile 
militar. Só algunhas escaramu
zas -nas que faleceron vários 
xornalistas- alteraron a marcha 
sobre Kabul. Se lles facemos ca
so ás análises apresuradas dos 
analistas bélicos, a toma de Ma
zar i Sharif precipitou a retirada 
en masa dos poucos efectivos 
talibáns, principalmente milicia
nos, cara ao abeiro das monta
ñas do Sul. Se hai menos dunha 
semana, a cabaleria da oposi
ción puido máis ca unha coluna 
de blindados, nas restantes con
quistas, non fixo falta loitar. 

Por fin, a CNN e demais televi
sións ocidentais tañen imaxes 
que emitir, histórias que contar, 
testemuños que narrar e so
rrisos que filmar. Curiosamente, 
xa non hai información desde o 
bando dos fundamentalistas. A 
isto contribuíu moito o bombar
deo que sufriu a oficina de Ka
bul da cadea de televisión Al
Jazi ra, de Qatar, convertida 
grácias á sua presenza baixo o 
réxime talibán, na estrela me
diática dun conflito que se xoga 
moito nos salóns dos fogares 
de todo o mundo. 

Primeiro, o presidente George 
Bush ameazou con boicotear as 

O avance da Alianza do Norte trouxo consigo saqueos e vinganzas, alén de música e papaventos. 

suas imaxes, despois intentou 
negociar para comprar publici
dade nos seus informativos. 
Agora preferiu silenciala pola 

brava. Bota de conta o Pentágo
no que se o correspondente da 
cadea en Kabul, Taiseer Aluni 
-con toda a sua família en Gra-

nada- non pode informar, non 
haberá imaxes que loiten en pri
m ac i a pelas que brindan as 
axéncias ocidentais. A guerra 

da propaganda, nestas horas de 
ambiente vitorioso, xa se fai ao 
xeito que os EE UU queren. 

Medo en Nova York 

A 'democrácia' da Alianza do Norte 
Os triunfos dos aliados en Afga
nistán coincidiron coa caída dun 
Airbus 300 de American Airlines 
sobre o bairro neoyorkino de Que-

"Os homes poden barbearse 
por primeira vez en cinco anos. 
As mulleres xa tiraron a bhurka. 
Os nenas voan papaventos no 
aire e os mozos escoitan músi
ca en todas as ruas de Kabul". 
Estes elementos centran a cró
nica da "liberación" da capital 
afgana. A chegada da Alianza 
do Norte parece un auténtico 
triunfo da democrácia, a xustiza 
e os valores ocidentais. 

Pero isto non é asi. Arestora, 
en todas as cidades tomadas, 
os soldados da alianza acom
pañan os seus cantos de vitória 
con saqueos e asasinatos, dis
farzados de execucións sumá
rias contra "supostos" talibáns. 
O próprio portavoz opositor ga
rantiu xa máis de 600 martes, 
mentres decretou que os xor
nalistas ocidentais permanezan 
aloxados en hoteis e só poden 

filmar durante unhas poucas 
horas ao dia. 
A toma de Kabul non parou os 
bombardeos estadounidenses. 
O responsábel militar na zona, 
o xeneral Tommy Frank, anun
ciou que se continuará a lanzar 
bombas nas serras e cordais 
para destruír "totalmente" a re
sisténcia de Ben Laden. Mais, 
ao tempo, xa desde Washing
ton se fala de governo de re
construción e de negociacións 
sobre o futuro do país. 

No caso de que a Alianza do 
Norte tome o poder, moitos van 
estar descontentos en Afganis
tán e países viciños. Ninguén es
quece que os mercenários uzbe
kos e taíkos xa dominaron Kabul 
entre 1992 e 1996 e que Anistia 
Internacional denunciou máis 
abusos dos direitos humanos pa
la sua parte que pota parte talibá. 

• ens. A especial sensibilidade so-
Agora, se os EE UU non asu- bre os atentados do 11 de Setem-
men a responsabilidade do re- bro provocan ainda hoxe certos 
parto do país, parece impro- temores sobre as causas do sinis-
bábel un acorde entre-o rei tro. O governo rapidamente se 
Zahir, da étnia pashtun, coa adiantou e considerou o feíto co-
alianza. Ademais, Pakistán te- mo· un simple acidente, inoportu-
me que Irán influa decisiva- namente acorrido na mesma cida-
mente nunha das faccións, de de, dous meses despois da traxé-
tendéncia xiíta e acabe por diadas Torres Xemelgas e sobre 
governar o país. Entre- un lugar habitado principalmente 
mentres, as corporacións pe- por famílias xudias e latinas. 
troleiras pergúntanlle a Bush 
con quen teñen que negociar En Santo Domingo, cidade da 
para iniciar a construción do que procedia a meirande parte 
oleoduto desde o Cáspio. Non das vítimas, non se ere .esta ver-
hai que esquecer que a actual sión e son vários os que preten-
ad ministración estadouniden- den iniciar, pola sua canta, inves-
se é a que máis vencellos ten tigacións que expliquen por que 
coa indústria do cru desde a caeu un dos motores en pleno 
etapa Reagan. Tanto o presi- despegue. O único certo é que o 
dente como a conselleira de valor bursátil das compañias aé-
Seguridade, Condoleeza Rice reas segue en caída libre e a em-
e ·a vicepresidente, Dick Che- presa europea Airbus comeza a 
ney, traballaron en corpora- sufrir as primeiras consecuéncias 
cións deste sector.+ na sua lista de pedimentos.+ 

CHEGOUOC BIO 
QUE AGARDABAS 
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1 A represión volve ser a de 
1 . antes: a pancadas na cabe-

- 1 za. Fraga aporta un matiz 
de tempos pasados: "Os 
manifestantes estaban insti
gados dende fóra!" 

Ouro de fóra, conspiración 
extranxeira para sementar 
violéncia e xustiza exemplar 
como a que reclama o pre-
sidente en funcións e ex-
profesor de Direito: "xa a 
pagarán!" 

1 Para Arsénio Fernández de 

1 Mesa, non houbo carga se-

1 nón separación do público 

1 para praticar unha entrada 

1 ás autoridades. Completa-
1 mente falso: a porta princi-
1 pal estaba franca. 
·I 
1 Femández é da escala 
1 xesuítica de Diz Guedes 
1 pero non dá altura do histó-
1 
1 rico "non houbo carga 

senón desprazamento da 
masa manifestante". 

Un pareado santiagués pa-
ra o Fin da História: Pilar 
Castillo é filia do Caudillo!. 

Aire fresco.en Kabul, por fin! 
Pero por que estaba viciado 
o aire de Kabul? Os 
mesmos que agora entran 
de ventiladores impuxeran 
non hai moito a burka e afu-
silaran budas e televisores! 

1 
Británicos e rusos avisan: 
"a traizón é unha arraigada 
tradición afgana". Os nor-
teamericanos sábeno me-
llor ca eles porque tiveron 
que pagar a Alianza por 
construir o que agora 
combaten. 

"As campañas de publicida-
de que perduran, son as\ 
que son permanentes". A 
frase é de Xosé Luis Barbo-
sa, presidente da 
Asociación de Hosteleiros 
de Pontevedra (ASEHOS-

- PO) e fai referéncia á pro-
moción do turismo. 

Celso Currás inaugura o Mu-
seu Pedagóxico Galego. 
Tras dunhas imaxes dos 
tempos de Franco, a TVG 
comenta que por fin pode-

-· remos lembrar a escola dos 
1 felices anos corenta. + 
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Nacionalización de 
El Correo Gallego 
¿Lembran aqueles tempos, heroi
cos sen dúbida, nos que e consi
deraba a prensa cuarto poder? 
Aqueles tempos. Mesmo Napole
ón afirmou que resultaba máis té
mero un xornal en contra que dez 
divisións armadas. O xornalista 
era un personaxe que cue.stiona
ba a realidade, que interpretaba o 
mundo para darlle a volta, quería · 
que os seus lectores reflexionasen 
sobre os tempos que os asolaga
ban, turraba na vangarda da histo
ria e sempre, sempre, se afastaba 
do poder establecido. Probable
mente, no xornalismo, calquera 
tempo pasado presentouse me
nos malo. Pero, a capacidade de 
abraio perante as cousas non co
ñece estremas. Indefectiblemente, 
como voltan as escuras anduriñas 
cada primavera, El Correo Galle
go, periódico local de Compostela, 
xuntarase con quen se debe xun
tar. O poder. Non só manipulará 
estética e eticamente todas as in
formacións que reflicten as protes
tas estudiantís máis importantes 
da historia da cidade, senón que 
os seus ilustres opinadores seme
llan nacer xa con opinión coma 
con embigo: imposto, irrenuncia
ble e inmutable. 

O día sete Carlos Luís Rodrí
guez, o día oito, Luís Pausa e, re
petindo obsesións e posicións, o 
día nove, Carlos Luís Rodríguez, 
centraron os seus estarzas en 
amolecer o indiscutible impacto 
que o cantazo da loita estudiantil 
está a provocar nos alicerces do 
goberno estatal. Toman partes 
polo todo, obvian a máis da me
tade do estudiantado composte
lán en marcha por un ensino pú
blico e ofician de altofalantes de 
San Gaetano. Sabemos que El 
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Correo Gallego non publicará 
esta carta. Sabemos que El Co
rreo Gallego 
non deixará 
sentir nas AAsembleade 
súas páxinas 
o ecoar que 
brada masiva
mente contra 
o seu lixo in
formativo nas 
mobilizacións 
contra a 
LO.U. Sabe
mos que os 
articulistas de 
El Correo Ga
llego sempre 
escribirán 
dende os pa
zos (Raxoi, 
San Gaetano, 
San Marcos) e 
non dende a 
terra. 

Estudiantes de 
Xomalismo, a 
día nove de 
novembrode 
dousmilun, 
propomosá 
Xunta de Galicia 
a inmediata 
nacionalización 
deEICotTeO 
Gallego. 

Polo tanto, nós, Asemblea de Es
tudiantes de Xornalismo, a día 
nove _de novembro de dous mil 
un, propomos á Xunta de Galicia 

a inmediata nacionalización do 
mentado xornal. Respostarán 
deste xeito ás teimas máis atávi
cas da súa pluma estrela, Carlos 
Luís Rodríguez, facendo oficial o 
que todos percibimos como Prav
da, Granma ou, mellar aínda El 
Imparcial. E amais, rematará a 
confusión do touciño coa veloci
dade, é dicir, El Correo Gallego 
co xomalismo. • 

ASEMBLEA DE Esn.IDIANTES DE 
XORNALISMO 

Defensa de Foz 

Como visitante habitual de Foz 
quereria opinar sobre a depurado
ra de augas residuais. Todos sa
bemos que é preciso sanear as 
rias pero o saneamento das rías 
galegas ten un retraso de anos 
respeito ao que esixe a U.E., por 
iso os responsábeis da Xunta, en 
Augas de Galiza, botaron as mans 
á cabeza ao lles lembraren desde 
Bruxelas que non tiñan feito os 
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deberes e como os malos estu
dantes queren facetos ás presas, 
e claro, van atrapallados. Para po
deren apresentar algo feito presio
nan aos concellos, onde se non 
houber un alcalde e uns concellei
ros con critérios claros do interese 
público tragan co primeiro plano 
que lles poñan diante. 

Nas Rías Baixas ternos moito 
exemplo disto. Ben perta da miña 
casa.en Ogrobe, vila que como 
Foz ten cará~er turístico, non te
rnos un parque público (tampouco 
Foz) pero, iso si , alguns teñen 
clube privado de golf. 

Em Vila-Garcia de Arousa fixeron 
un recheo na ria para montar un 
Mac Donalds. O colmo para os 
galegas, estra-
gan -nos os 
bancos de ma
risco para nos 
venderen 
hamburguesas 
americanas(!). 

Por iso animo 
a xente de Foz 
para que non 
deixe estragar 
a sua linda ria, 
teñen que ser 
eles quen de-
fendan os inte-
reses de Foz 

Animo a xente 
de Foz para que 
nondeixe 
estragar a sua 
linda ria. 

pois aos señores da Xunta tanto 
lles ten que a depuradora cheire 
mal ou pior,e sexa un horror para 
a vista.en Santiago nen a ven 
nen a cheiran. 

Se conseguirmos que este sexa 
un espazo público de uso lúdico 
non só o agradeceremos os visi
tantes mais tamén os viciños de 
Foz e os seus tillos. 

MIGUEL PINHEIRo LosADA 
SAN XENxo 

.................................................................•.•.••.•.•................................................................... . . . . A mocidade postura producindo-se as Esta reforma, consagra o siste- moitos e moitas tañamos que 

galega no cala 

Desde que o Partido Popular 
acadou maioria absoluta nas 
Cortes do Estado, está levan
do adiante unha política total
mente regresiva e de recurte 
de direitos, dando deste xeito 
pasos de xigante cara atrás 
en determinadas conquistas 
sociais, o que afortunadamen
te ten provocado a reacción 
defensiva de amplos sectores 
da sociedade galega. 

Un dos máximos expoñentes· 
deste xeito de facer política é 
a actual Lei Orgánica de Uni
versidades (LOU) e o antepro
~ecto de Lei de Calidade en 
ensino médio, leis que nascen 
feridas de marte, pois ao igual 
que outras reformas do Parti- · 
do Popular -tan só hai que 
pensar na recente Reforma 
Laboral-, non son froito do diá
logo, senón dunha visión úni
ca e prepotente que non res
ponde ás necesidades e de
mandas do sistema universitá
rio. Boa mostra disto é que 
por primeira vez en moitísimos 
anos unha reforma une a toda 
a comunidade universitária 
(alunado, profesorado, persoal 
non docente) e ao conxunto 
da cidadania na demanda de 
que o governo rectifique a sua 

maiores mobilizacións de ám- ma de trucas e o finanzamento marchar fóra de Galiza para 
bito estudantil da história da privado coma as principais vias poder estudar. 
Democrácia no estado. de ingresos das Universidades 

Xa cando a señora Ministra 
apresentaba o 29 de maio o 
anteproxecto de Lei, o deputa
do do BNG nas Cortes, Fran
cisco Rodríguez, advertía dos 
dous tópicos propagandísticos 
ces que se tentaban vender 
socialmente a reforma: o com
bate contra a endogámia uni
versitária e a aposta pela mobi
lidade do profesorado e aluna
do como garantias de competi
vidade e calidade. 

sen dar resposta real ao aumen
to do finanzamento público do 
que precisa o noso sistema uni
versitário. Neste sentido, cóm
pre lembrar que o estado espa
ñol coloca-se á cola dos paises 
da OCDE en canto a gasto mé
dio por aluno/a. 

Ademais, esta reforma impón 
unha pexa máis para o acceso 
á Universidade. O nacionalismo 
galega historicamente mantivo 
unha postura de firme rexeita
mento contra a Selectividade, 
mais o sistema "alternativo" 
que quere vender á sociedade 

· o Partido Popular é ainda piar 
que a própria, pois as probas 
de aceso serán definidas en 
cada Faculdade ou Universida
de, poden do dar-se o caso -e 
de seguro que se dará- de ter 
que realizar probas de aceso 
baixo critérios arbitrários e de
siguais e non garantindo o di
reito fundamental de toda per
soa a poder estudar. 

Desde Galiza Nova, a organiza
ción xuvenil do Bloque Naciona
lista Galega (BNG), demanda
mos que se paralise o proceso 
de aprobación desta Lei e que 
escarnece de novo o proceso, 
abrindo o diálogo social con to
dos os sectores implicados, tan
to no ensino médio como da co
munidade universitária, para que 
elavore unha lei que se axuste 
ás demandas e necesidades re
ais da sociedade galega. 

Queremos amasar a nosa so
lidariedade COJ1 toda a Comuni
dade Univer$itária, especial
mente co estudantado, que 
nestes dias se está a mobilizar 
para denunciar esta reforma, e 
mesmo está a sofrer unha des
mesurada resposta por parte 
das forzas policías baixo arde 
da Delegación do Governo. 

Queremos rematar realizando 
un chamamento á participación 
activa da mocidade galega nas 
mobilizacións que se leven a 
cabo, especialmente nas do dia 
de hoxe, na defensa dun ensino 
verdadeiramente público, gale
ga e de calidade. • . . . ,---. 

Para nacionalismo galega, es
tes tópicos propagandísitcos 
conducen-se desde a intencio
nalidade claramente recentra
lizadora, que reduce a autono
mía universitária e subordina 
as competéncias das Comuni
dades Autónomas en matéria 
de ensino universitário, sínto
ma dunha obsesión por estru
turar un sistema universitário 
xerarquizado, de tipo pirami
dal que asegure dependéncia 
e control estatal ao servizo 
dunha visión moi determinada 
de España, que leva a es
quencer que o estado español 
responde a contextos na
cionais diferenciados. A LOU 
cria un modelo uniformador 
que non responde á diversida
de do Estado Español. 

Outro dos grandes logros des
ta reforma, segundo palabras 
da própria Ministra, é o cha
mado "distrito aberto". Con is
to taremos que competir co 
resto dos e das estudantes do 
Estado para acceder a unha 
carreira. lsto provocará que 

RUBÉN CELA DlAz : 
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Fernando León de Aranoa 

. 'Un documental pode provocar 
1 

unha campaña reivindicativa' 
1 FRAN ESTtVEZ 

Escolleu Vigo para a que será a 
sua terceira película despois de 
Fami1ia e Barrio. Fernando Le .. 
ón de Aranoa leva cinco serna .. 
nas rodando nas ruas e no por .. 
to da cidade un filme coral que 
recria histórias de parados e de 
persoas que viven unha situa .. 
ción laboral de explotación. A 
sua preséncia é coñecida en Vi .. 
go e son moitos os que nestes 
dias se lle achegan para contar .. 
lle as suas particulares situa .. 
cións co fin de que el as recolla 
na longametraxe. Entra dentro 
da maneira que ten este direc .. 
tor, guionista e escritor de en .. 
tender o cine, como crónica 
social do tempo no que vive. 
No medio da red.axe, Feman .. 
do León asistiu ao festival de 
Valladolid, onde se estreaba o 
seu documental Camiñantes, 
baseado na loita dos zapatistas. 

Como nace o seu documental 
Camiñantes? 

T rátase realmente dunha histó .. 
ria sobre camiñantes. En Xanei .. 
ro <leste ano o Exército Zapatis .. 
ta de Liberación Nacional con .. 
voc.ou á sociedade civil mexica .. 
na a unha caravana a Cidade de 
México demandando a aproba .. 
ción dunha lei sobre cultura e 
direitos indíxenas. A lei fora 
redactada nos acordos de San 
Andrés de 1996 e nela partid .. 
para o governo federal e forma .. 
ba parte dos acordes de paz. Ese 
proxecto nunca se puxo en mar .. 
cha e a caravana reclamaba que 
se cumprira ese acordo xa con .. 
sensuado. Para elaborar o docu .. 
mental, en lugar de seguir a ca .. 
ravana o que fixemos foi buscar 
o ponto de vista dunha comuni .. 
dade indfxena pequena por on .. 
de ia pasar. lnstalámonos con 
eles e esperamos a comitiva za .. 
patista para ver como facian os 
preparativos e comprobar as suas 
ilusións ou o seu escepticismo. 

Como respondía a xente á mar .. 
cha zapatista? 

Estaba moi ilusionada. T enraba .. 
mos buscar todo tipo de reac .. 
cións, persoas que confiaban 
plenamente na iniciativa e ou .. 
tras máis dubidosas pero, polo 
menos nesta comunidade, era 
moi difícil dar con alguén que 
sostivera unha postura crítica a 
respeito da caravana. Sentían 
que esa viaxe até o Congreso 
mexicano tamén lles afectaba a 
eles. Sinten que a marcha foi 
útil e, ainda que non se canse .. 
guiu o obxectivo, si serviu para 
darse canta da capacidade de 
mobilización dos pavos indíxe .. 
nas, da forza que poden ter. 

Canto tempo durou esa convi .. 
véncia? 

Pasamos ali un mes ainda que o 
tempo de rodaxe real foi de dez 

dias. Quixemos chegar antes pe .. 
ro, de todos xeitos, teríame gus .. 
tado estar máis con eles. A in .. 
tendón de materializar un tra .. 
ballo sobre o movimento zapa .. 
tista vifia xa de moito atrás. Era .. 
mas un grupo de amigos relacio .. 
nadas co sector aos que nos ape .. 
tecia e nos atraia o tema. Se .. 
guiamos todo o relacionado co 
movimento zapatista e liamos 
canto se escribía sobre eles, se
guindo a situación política. A 
iniciativa da caravana era a ex .. 
cusa perfecta para ir ali e con .. 
cluir este traballo. 

É ben recibida esa solidarieda .. 
de internacional? 

Cando chaman á xente á mobi .. 
lización, como neste caso, falan 
sempre da sociedade interna .. 
cional. Afirman que sen o apoio 
de ustedes, como din eles, da 
xente de fóra, serian moito máis 
débiles. 

Un membro daquela comuni .. 
dade estivo na estrea de Cami
ñantes en Valladolid. 

Estivo connosco Juan Chávez, 
que é un dos entrevistados no 
documental. Estaba en España 
para buscar acreditacións sobre 
a tenéncia das teIT§lS e tivo que 
vir ao Arquivo de Indias. Coin .. 
cidiu co Festival e veu explicar 
o alcance da caravana a Valla .. 
dolid. Finalmente, conseguiron 

falar no congreso e aprobouse 
unha lei pero modificada. Os za
patistas dixeron que non era o 
que buscaba e agora estase fa
cendo oposición para reclamar 
os seus direitos. 

Vostede está involucrado en te .. 
mas de denúncia social, como 
por exemplo no seu papel de 
guionista de A espalda do mun
do. T ratou o tema dos despra .. 
zados, dos kurdos, dos latinea .. 
mericanos e os reclusos. Como 
aparece o seu interese por Lati .. 
noamérica? 

En A espalda do mundo partid .. 
pei como guionista e traballei 
na rodaxe dunha das tres his .. 
tórias que se cantan ali. Vivín 
en Centroamérica, en Guate .. 
mala, cando era máis novo e 
sempre sentin unha afinidade e 
un interese especial por todo o 
que ali acontecía. Son países 
moi ricos e, ao tempo, moi 
maltratados. 

Dese documental xurde unha 
campaña contra a pena de morte. 

Unha das tres partes trata da pe .. 
na de morte en Estados Unidos. 
O preso que aparece no docu .. 
mental estaba e continua ·con .. 
deado a morte. Toda sigue igual 
e o único cambio é que xa ten 
data de execución que está pre .. 
vista para o 29 de Febreiro do 
ano que ven. O que se fixo foi 

~ 1.008 

tr~tar de mobilizar á xente, de 
bóscar fundos para facer unha 
dJfensa máis sólida. Moitas ve .. 
ct;s os xuíces só aceitan revisións 
das condeas se veñen avaladas 
p9r unha firma de prestíxio, se 
están asinadas, como sucede na 
~ioria dos casos, por avogados 
descoñecidos non teñen forza. É 
dker, con cartas hai máis posi .. 
bilidades de que se anule a con .. 
dea. O preso que aparece na pe .. 
lícula e ao que entrevistamos 
hai tres anos chámase Thomas · 
rv1;iller. Agora estanse buscando 
fupdos para evitar que o maten 
etj. catro meses e para iso Am .. 
nfstia Internacional está a pro .. 
m:over unha campaña cunha 
conta corrente aberta para revi .. 
sar o caso e declaralo inocente. 
El dicíanos na entrevista que 
nqm era culpábel pero non é isa 
o que importa senón a loita con
tra a pena de marte. Seguimos o 
q4e está pasando a través da sua 
muller que é unha activista con .. 
tra a condea máxima e tenas in
fo~ados de como transcorre o 
proceso. 

cfiico .semanas xa de ródaxe en 
V~go. Responde a cidade as 
s~as expectativas? · 

V~i todo como estaba previsto, 
c~mbiando os planes polo tem .. 
pd pero cos contidos adecuados 
ad que buscamos. Os viciños 
responden de xeito moi amábel 
á ~osa preséncia. + . 

De 
distáncias 

J PILAR P ~LARÉS 

{!!) noso é, disque, un país 
conformista,, :;i.pático e que 
deseonfia das mudanzas. Mais até a 
prensa 'ºu a TV .. que só o ten en 
canta para f~lar de narcotráfico, 
crimes rurai.S, famosos triunfadores 
en Madrid .. $empre, e ainda, os 
"gallegos a la española,, .. e 
celebrazóns gastronómico .. 
folclóricas, recolle as imaxes e as 
consignas dunha Compostela que 
abandeira no ámbito universitário a 
loita contra a LOU. Non se 
lembravan rriobilizazóns asi desde o 
79, o ano da.loita dos pisos. E se 
entón se falava da necesidade de 
construir unha Universidade 

' paralela, ou máis ben alternativa, 
fazendo .. a sair á rua de mans dadas 
coa realidade, agora iso deixa de ser 
unha proposta máis e as aulas dan .. 
se efectivamente nas prazas. 
T elefona .. me Marilar Aleixandre no 
fin de semana e conta .. me que o 
luns, o xa pasado dia doze, é ela 
unha das que ten que impartir clase 
maxistral fora dos muros das 
faculdades . . 

&. xovens son cada vez m~is 
individualistas, pasotas e 
irresponsáveis, só agardan o xoves 
ou venres, segundo as idades, e os 
días de marcha que veñen a seguir. 
Mai.s de camiño cara ao instituto, 
xa tarde, o bus ten que deter .. se 
lTgo tempo por mor dunha 
~anifestazón de estudantes. Cando 
c~ego p?r fin, os de Ba~harelato 
non estan, porque tamen se 
sumaron á folga. Moitos como eles 
deixaron de ir votar nas últimas 
eleizóns ou deixarán de o fazer nas 
próximas. Parecen indiferentes ao 
que pasa ao seu redor. Mais ainda 
que non o digan en voz demasiado 
alta, falas con eles e non son poucos 
os que consideran totalmente 
inxustificável a guerra dos USA 
contra Afganistán e o servilismo 
dos países occidentais. Saben, 
apesar da censura dos meios de 
comunicazón, que detrás hai como 
sempre intereses económicos e que 
en tanto uns bombardeos son 
terrorismo .. os danos do capital son 
tamén -os danos das. palavras-, 
outros son filantrópicas 
manifestazóns de alta civilización. 

~ais continuará .. se a d~er que 
o país é conformista e a mocidade 'ª 
nosa dobremente .. indiferente. Os ' 
tópicos inamovíveis suplantan unha 
realidade en constante mudanza, e 
cada vez é maior a distáncia entre as 
supostas verdades que transmiten os 
'média e os <<asuntos importantes,, 
dunha política institucionalizada e 
paralisante, apenas simulacro da 
verdadeira política, e as preocupa .. 
zóru dos seres humanos de carne e 
oso. Son preocupazóns incómodas, 
case impertihentes nesta perpétua 
campaña eleitoral en que se está 
converter:ido a causa pública. 

&u.e pouc6 fotoxénicos os confli
tos nun cartaz de propaganda ... + 
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Xavier Villaverde. 

• Xavier 
Villa verde 
dirixirá a vida 
do Marqués 
de Sargadelos 
O soño do razón é o título da 
película que vai emprender a 
produtora Continental e que 
narra a vida de Antonio 
Raymundo Ybáñez, Marqués d~ 
Sargadelos. A película, que se 
apresentou no Consello da Cul, 
tura o Mércores 14 de Novem, 
bro, estará dirixida por Xavier 
Villaverde, cuxa última longa, 
metraxe foi Fisterra. O proxecto 
materializarase nunha película 
de 100 minutos e unha minisé, 
rie de dous capítulos para tele, 
visión. Posteriormente a apre, 
sentación da película, 
desenvolveuse un debate no 
que participaron Luis Hueso, 
Xosé Ramón Barreiro, Ramón 
Villares, Isaac Diaz Pardo, 
Francisco Campos e Alfredo 
Conde, autor da recente novela 
Azul Cobalto que recria a 
biografia do fundador de Sarga, 
delos.• 

• Prémios San 
Martiño para 
Vidal Bolaño e 
Virxílio Vieitez 
O vindeiro 1 de Decembro entre, 
garanse na Estrada os prémios 
San Martiño de Normalización 
Lingüistica, que chegaron á sua 
11 ª edición. No ámbito galego o 
g~lardon recaiu en Roberto Vidal 
Bolaño, "polo seu labor de defen, 
sa da lingua en todo momento e 
moi especialmente no ámbito do 
teatro onde destaca como 
dinamizador, actor, director e 
mestre de varias xeracións de ac, 
tores criados e formados no noso 
idioma". O Prémio "Toda unha 
vida" foille concedido ao fotógra, 
fo de Terra de Montes, Virxílio 
Vieitez que "co seu labor artístico 
recolleu con exactitude costumes 
e formas de vida na nosa terra". 
T amén se concedeu o prémio á 
difusión da língua na comarca de 
T abeirós, T erra de Montes ao Re, 

creo Cultural da B!trada que "po, 
lo seu exemplar erriprego da lín, 
gua galega, como sbciedade cen, 
tenária, ven exercendo nos últi, 
mos anos un labor de 
potenciación e defensa da língua 
e cultura galegas".• 

•Palabras 
de lembranza 
para Francisco . 
Mantecón 
Foron moitos os que non se qui, 
xeron perder a homenaxe pós, 
turna ao artista vigués Francisco 
Mantecón, falecido este mesmo 
ano. Amigos e compañeiros de 
profisión subiron o Xoves 8. ao 
escenário do Centro Cultural 
Caixanova para falar en breves 
intervencións da vida e do tra, 
ballo do pintor e deseñador. 
Xunto aos familiares, estiveron 
presentes, entre outros, Anxel 
Huete, Gonzalo Navaza, Xosé 
Luis Méndez Ferrín, Carlos Ca, 
sares e Antón Goyanes. • 

Anaco de Natureza morta con curry, de 
Manuel Viloriño 

•Üanxel 
de Manuel 
Vilariño na 
galeria Bacelos 

Ten a morte animal sabores es, 
peciados e cores luminosas nas 
fotografías de Manuel Vilariño. 
O fotógrafo ven de inaugurar a 
mostra "O anxel necesario", na 
galería Bacelos de Vigo, série 
de naturezas inanimadas que 
precisan da morte para 
recobrar a sua eséncia. O curry, 
o pimentón, o chocolate, a 
cúrcuma aderezan-ás aves e as 
serpes que perderon o alento. 
O paxaros de Vilariño xa non 
voan. Explica o crítico Alberto 
Ruii de Samaniego que "o ins, 
tinto poético deste fotógrafo 
áchase entre a reptación e o 
vo, entre a ave e a serpe, entre 
o sideral e os ínferos, a aniqui, 
lación ~ o renacemento. 
Instinto de elevarse por riba-
da sua condición, pero que, á 
vez, o ata e arrastra á terra". + 

• Zoom, a história dun chantaxe, premiada no Festival de Ourense 

. 

O xúri premiou Zoom. O públi, 
co, a arxentina Herencia. No 
Festival de Cine de Ourense a 
Calpúmia á mellor 
longametraxe recaiu nun filme 
alemán, Zoom, dirixido por 
Alexander Jahrreis, que narra 
como un viciño introvertido 
decide gravar o que acontece 
nun piso próximo. Ali unha 
prostituta recebe aos seus 
clientes. O viciño grava e, des, 
pois, chantaxea. Non foi o úni, 
co galardón para Zoom; levou 
tamén o de mellor actor para 
Florian Lukas, e o de mellor fo, 
tografia para Hannes Hubach. 

A canadiense Protection, de Bru, 
ce Spangler, recebeu unha men, 

ción especial do xúri. As suas 
duas protagonistas, Nancy Sivak 
e J illian Fargey compartiron o 
galardón á mellor actriz. A 
intérprete da película arxentina 
Herencia, Rita Cortese, recebeu 
unha mención especial, mentres 
que a Calpumia ao mellor direc, 
tor europeu foi recair en 
Richard Parry polo filme South 
West Nine. Aida Begic veu co, 
mo a sua curtameJ:rax:e First De, 
ath Experience, coprodución ita, 
lo, bosnia era premiada dentro 
do seu apartado. O Prérriio Eixo 
Atlántico de Curtas recebeuno 
Boris e ]eremias, do portugués 
Pedro Caldas e o traballo finés 
Pizza Passionata, de Kari Huuno, 
sen, foi di~tinguido cunha men, 

ción especial. Ao público a pelí, 
cula que máis lle gostou foi He, 
rencia, da arxentina Paula Her, 
nández e, en canto a 
curtametraxes, Treitum, de 
Javier Ruiz. 

Despedíase o 6Q Festival de Ci, 
nema Independente de Ourense 
o Venres 9 co acto de entrega 
dos prémios no Teatro Principal 
e cos parabéns do alcalde 
Manuel Cabezas. Jose Luis 
Cuerda, Assumpta Serna e 
Scott Cleverdon estiveron pre, 
sentes nunha cerimónia condu, 
cicla por duas actrices ourensás, 
Ledicia Sola e Miriam Gallego, 
coñecida através da série televi, 
siva Periodistas.• . . •......•........................•......................................................................... 

• Lola Oviedo 
,, 

expon os seus 
tapices 
Son tapices elaborados con cor, 
das de iute tinguidas a man pero 
tamén con lá, sedas e algodóns. A 
artista Lola Oviedo expón na 
mobleria Boom de Vigo os seus 
tapices nos que verque toda a am, 
pla gama de cores que lle permite 
o tratamento artesanal dos mate, 
riais. Con fios, cordas e calabrotes 
tece Lola Oviedo distintas com, 
posicións, baseadas en criacións 
próprias e tamén en adaptacións 
de obras de artistas coñecidos. 
Entre as suas preferéncias desta, 
can as suas versións en tapices de 
coñecidas pinturas de Kandinsky, 
Klee, Klim ou Luis Seoane. Lola 
Oviedo naceu na Coruña e estu, 
dou Pedagoxia na Universidade 
de Santiago. Co tempo habíase 
de formar no tecido, en especial 
no obradoiro textil de Ramón 
Álvarez e neste momento tamén 
ela imparte cursos de elaboración 
de tapices.+ 

•AGuarda 
recebe a 
educadores 
galegas e 
portugueses 
polo paz 
Unha sesión de xogos cooperati, 
vos inaugura odia 16 de Novem, 
bro o XV Encontro Galega e VIII 
Galego,Portugués de educadores 
pola paz que se celebra no Hotel 
Novo Muiño de A Guarda. Máis 
de cento cincuenta profesores 
participan un encontro no que se 
vai falar de convivéncia e inmi, 
gración. Mercedes García, de 
Mulleres Progresistas de El Ejido, 
lbrahima Nian, da Asociación 
para a Integración e o Desenvol, 
vemento de Vigo, e Manuel Co, 
rreia, da Frente Antirracista de 
Lisboa, toman parte dunha mesa 
redonda. O programa do encon, 
tro inclue seis talleres para a tarde 
do Sábado 17 e o Domingo 
apresentarase o programa educa, 
tivo municipal de Vigo "Apren, 
der a convivir". Esta cita está pro, 
movida polos Educadores pola 
Paz, Nova Escola Galega, cuxo 
coordenador é Xesus R. J ares, e 

conta coa colaboración do depar, 
tamento de Pedagoxia e Didácti, 
ca da Universidade da Coruña, o 
Movemento de Educadores para 
a Paz de Portugal, a concellaria 
de Educación e Muller de Vigo e 
Caixanova.+ 

• Cáccamo leva . . 
opnme1ro 
prémio Arume de 
poes1a para nenas 
O pasado domingo dia 11 
entregouse en gres o I premio 
Arume de Poesia para nenos, 
un certame único no seu xéne, 
ro, que recae en Xosé Mª Alva, 
rez Cáccamo pola sua obra Lúa 
de pan. No acto falaron Anísia 
Miranda, vicepresidenta da 
Fundación, Miguel Anxo Fer, 
nán Vello e recitaron poemas 
de Lúa de Pan duas nenas e ca, 
tro nenos da bisbarra. • 

• Os galegas de 
Barcelona 

,, . 
premian a 
Manuel Rivas 
O Centro Galego de Barcelona 
acolle odia 15 de Decembro o 
acto de entrega das insígnias de 
ouro que concede anualmente 
esta entidade. Unha delas vai 
para Manuel Rivas, polos seus 

PCl%0 de Fefiñáns 

labores periodístico e literário. 
A outra insígnia concédese a 
Katy Carreras,Moisy, rexedora 
do distrito Ciutat Vella e de re, 
lacións cidadáns do concello de 
Barcelona "polo seu interese e 
amparo á promoción da cultura 
galega". Asimesmo entregaran, 
se os diplomas de honra e o 
busto de Castelao ás adegas Te, 
rras Gauda e a Manolo Piñeiro, 
director do porgrama radiofóni, 
co Morriña, emitido nas ondas 
de Radio Unión de 
Barcelona.+ 

• O património 
cambadés 
declarado Ben 
de Interese 
Cultural 
O concello de Cambados 
anunciou que a Xunta ven de 
declarar o conxunto histórico e 
artístico de Cambados como 
Ben de Interese Cultural, tras a 
aprobación no mes de Xuño do 
expediente por parte da Direc, 
ción de Património. A declara, 
ción recoñece de maneira ofi, 
cial que hai que pr texer e coi, 
dar conxuntos patrimoniais co, 
mo o monte da Pastora, a igre, 
xa de Santa Mariña e a praza 
Fefifiáns. Segundo o concello, 
esta declaración permitirá o 
desenvolvemento de proxectos 
de conservación e 
restauración. • 

AJ 
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ANOSA TERRA 

Poesia do carpo 
Titulo: Desterrada do meu corpo 
Autora: Verónica Martfnez Delgado 
Edita: Letras de Cal, Santiago de Compos
tela, 2001 

Nunha destas coidadas edicións 
de Letras de Cal chegou hai uns 
meses ás librarias o que foi o ac
césit do primeiro certame de po
esia convocado por esta peculiar 
editora, xa referencial no campo 
da poesia galega. 

Significativamente, e$ta obra de 
Verónica Martfnez IY¡elgado ten 
como deseño de po~da un tra
ballo de Folloni ond~ un corpo 
nu de muller, sen trazos huma
nos na cabeza, aparece suspenso 
no escuro. Na lapela, a escritora 
define-se constatando: "Sei que 
son o producto inev~table dun 
instante de desexo incontrolado 
de hai case vintecinco anos. / 
Esa paixón sen medida que do
mina todo o meu ser é a herdan
za que obtiven dos meus pais e 
con ela quedo." Como vemos, 
antes de entrar nos pdemas, xa o 
público relacionará a obra coa 
liña da poesía galega, última en 
que as mulleres, especialmente 
as máis novas, escreben subver
siva.mente sobre o seu corpo e a 
sua vivéncia do sexo.¡ Tamén as 
citacións son ben indicativas 
dos referentes en que se inscrebe 
este libro: o exflio aniquilador 
de Lois Pereiro, a pofSia da ex
periéncia de Antón Tovar, unha 
referéncia de José Luís Peixoto 
sobre o corpo e, por último, un
ha sintomática reflexión da Cla
rice Lispector d' A Hora da Es, 
trela: ''Nao sou urn intelectual, 
escrevo como carpo." 

Através duns poemas minirnalis
tas, rastrexa-se a existéncia dun-

ha especificidade corporal femi
nina, para a cal non se deixa de 
invocar o imaxinário xa existen, 
te ao respeito, como pode ser 
vincular a sexualidade das mu
lleres e a reprodución: "Císcase / 
a miña intimidade /por esta ha
bitación / ( ... ) / rebordando os 
muros de contención / como 
cando rompes augas" ou "T ocá
basme / o ventre / coma un deus 
toca o seu mundo. / Eu non es
taba preñada, / pero medroume 
un mar / de desexos / que durou 
unha vida." 

A cotidianiedade dunha rela
ción de parella reflecte-se en pe
quenos aconteceres íntimos, dos 
cais muda a percepción confor
me pasan as páxinas, levando-

nos a percorrer o carniño da cri
se afectiva. O sentimento da 
viaxe non é só interior, senón 
tamén exte-
rior, sexa pola 
invocación de 
topónimos 
como Lisboa, 
Coimbra, Ma
drid ... , pola 
referéncia aos 
mapas, ou po
la sensación 
de morriña e, 
sobretodo, de 
desterro que 
se nos trans
mite. 

O itinerário 
da paixón vai 

Através duns 
poemas 
minimalistas, 

existéncia 
dunha 
especificidad e 
corporal 
fe minina 
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desde o máis convencional (a 
hdterosexista vinculación coa 
reprodución xa indicada) até a 
ruptura co estabelecido como 
normal. Asi, hai insinuacións, 
aitida que plurisignificativas, 
q1* nos levan á idea do trio, do 
se~O" fóra do "amor", etc. A vi
vércia da sexualidade con tal 
fofa leva á necesidade de pro
curar referentes que impidan a 
de~estabilización: daí veñen os · 
trazos culturalistas <leste poe
m?rio. O libro conclue cunha 
reflexión metaliterária vincula
da! ao antedito: a necesidade de 
esheber "sobre / esta encruci
llada." 

CARLOS MANUEL 

CALLÓN TORRES 

11 conta de libros 11 1 

Un asasinato na 
posguerra 
Un asasinato macabro en tempos de 
posguerra. Este feito é o ponto de par
tida da novela 
O Jalisco, 
asinada polo 
xornalista 
Fernando 
Salgado, que 
entrelaza cria
ción e investi
gación-para 
construir estas 
páxinas. O re
sultado final, 
unha trama 
policiaca que se 
fixo co prémio \ 
de novela por entregas convocado 
polo xornal La Voz de Galicia durante 
o verán. Publicada por Ir Indo. Con 
ilustracións de José L. Matalobos.• 

A merla do Merlín 
A nai de Antón Cortizas foi costureira 
e quizais sexa esta a razón de que unha 
costureira sexa unha das protago
nistas da no
vela A merla 
de trapo, obra 
coa que gañou 
o último Pré
mio Merlin de 
Literatura In
fantil de Xerais. 
Cortizas di que 
é unconto de 
fadas, pero sen 
fadas, no que 
unha costureiri-
ña faise amiga , 
dun merlo de ferro. O ferrolán Antón 
Cortizas, que xa recebeu o prémio 
Barco de Vapor, é mestre de profisión. 
Conta para esta novela coas ilustra
cións realizadas por Xosé Cobas.• 

Xardín de poesia 
Di Luisa Villalta que Un xardín no 
tempo, o último poemário de Xosé M. 
López Ardeiro "oferece unha mostra 
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de vida vivida 
poeticamente, 
isto é, en 
construción: 
construción do 
espacio e cons
trución do 
tempo para 
fundir estas 
duas dimen
sións na teste
muña de que é 
posíbel habitar 
un pouco máis 
alá, no edificio Ma ·1~ lei andre 

Te~ría do caos 
1 

. et>r/a Je alOS 

Marila.r Aldxandre tan asequíbel como arriscado da poe
sía". López Ardeiro naceu, vive e tra
balla en Negreira; gañou prémios poé
ticos como o Cidade de Ourense, o 
Celso Emilio Ferreiro e o Eusebio Lo
renzo Baleirón. Pública este último 
poemário en tresCtres. • 

Confusión e violéncia 
Existe unha história intelectual dog
mática que nos 
oprime. Asi 
o ere open
sador basca 
Joxe Azur
mendi, que 
considera 
preciso des
truir esa tra
dición de 
razoar con 
argumentos 
doutros sécu
los. La violen
cia v la bús
queda de 
nuevos valores, compéndio de artigas 
de Azurmendi publicado por Hiru, 
afronta o tema da violéncia social dun· 
xeito apaixoado traéndoo tamén á 
actualidade de Euskal Herria. • 
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O c0 RdeL 
O Povo de Guimaraes 

N 2 1155. 2 de Nov. de 2001. Prezo 100 escudos. 

Dirixe: Alvaro Nunes 

l:dita: Instituto de Estudios Miñoranos 

As notícias rnáis interesantes da re
xión norte de Portugal, tratadas des
de a óptica da zona de influéncia de 
Guimaraes. Víctor Oliveira 

entrevista o es
critor angolano 
i'epetela, pseu
dónimo de Ar
tur Pestana. O 
III Congreso 
Histórico aco
lleu diferentes 
relatórios so-

• •• •• ••• 1 bre a época 

~ 
do rei Manuel 

I (1495-1521), po to e á parte na 
consqución da ide tidade portugue
sa rnooerna. Ade~ais, dáse conta da 
construción dun nrvo polideporti
vo, a entrega de cHaves de várias vi
vendas sociais e a ~ctualidade políti-
ca e deportiva.• 1 

: 1 

BioCultura ¡ 

Novembro de 2CQ1. Prezo kxJ pesetas. 

Dirixe: Montse Arias eJAyda Ardila 
Edita: Vida sana 

Este número faise co da falsidade 
rnanifesta de rnoit , s produtos que 
aluden á sua condi ión ecolóxica 
baixo a etiqueta d ''bio''. Iogures, 
queixos, leites e in luso aceites que 
se autodenominan asi, realmente ' 
non se diferéncian dos outros. 
V ários informes lizan o negócio 

farmacéutico 
da ganderia in
tensiva; as 
mentiras do 
uránio 
retardado; a 
experiéncia 
das ecoaldeas; 
os usos tera
péuticos do · il cánnabis e 

pedras e xe as que curan. 
Para obter esta pu licación, pódese 
chamar ao 935 80 818 ou pedila 
no enderezo C/ Cl~t, 39, baix. 
08018 Barcelona.• 

¡ 

Siete de Ar~ón 
N" 346. 22-28 de Outllbro i 2001. Prezo 200 pts. 

Dirixe: Lorenzo Lasco~ 

Un debate sobre a letade da lexisla
tura de Marcelino iklesias, como pre
sidente da Junta de iAragón axunta a 
Víctor Viñuales, dJector da Funda- · 
ción Ecología y ~ollo, Antonio 
Peiró, da Universidfide de Zaragoza e 
Plácido Díez, directpr de lnformati

vps de Radio Zara
H ••. ! goza. A Chunta 

·'. 1 Aragonesista 
, 1 uniu os alcaldes 
·li de Santaliestra, 
¡ Artieda B" - . :¡ e IS 

carrués para 
que falasen dos 
graves proble
mas q~e o Pac
to da Agua su-

1 porá para as 
ronas de montaña~o suplemento 
escrito en catalán ra publícase un-
ha entrevista co · tor Francesc Se-
rés. O novo filme d~ Carlos Saura 
Buñuel e a mesa do rri Salom6n, foi 
apresentado en Zar.!lgoza. • 

! 

Os zapatos 
vermellos de 
AntónLopo 

Título: Prestidixitador 
Lugar: Sala Galán. Compostela 

Antón Lopo interrogou con sin
xeleza á realidade, no seu último 
espectáculo oral e poético. A 
min gustoume moitísimo. Asis
tin emocionada a todo o que de
cia e facia. Foi todo moi inten
so, moi divertido, moi contido, 
moi orixinal, moi bonito. Corno 
sacar as feridas do corpo. Corno 
abrir cun coitelo todo e romper 
por un momento todo o que 
non nos gusta. O título era 
"Prestidixitador" e o lugar a ma
ravillosa sala Galán de Santiago. 
Antón descubreu para nós Luga
res ocultos e escuras de todos 
nós, de el mesmo. Abreuse na 
carne. Mostrouse na caro.e. Co
mo unha bailarina rota que che 
conta absolutamente todo. Co
mo unha puta dos rneus poemas 
contenta de ser ela mesma. 
Contentos Antón e eu de ser 
malos, impúdicos, pecadores. 
Contentos de xogar coas pala
bras nun recinto baleiro. Nun 
campo irnenso. Antón Lopo, 
con este espectáculo, vístenos a 
todos de poesía e cárganos de 
forza para ser, estar,vivir. Ainda 
non rnorreu todo, ainda nos 
quedan causas. Antón xoga co 
body-art, co seu corpo, UJl corpo 
natural, salvaxe, libre. Abrese a 
nós corno se quixera entregar o 
amor todo que garda, que é moi
tisimo. Cando el se abre abrímo
nos nós, o público, e asistimos 
contentos a tanto desbordamen
to de sangue. Asistimos coas pu
pilas qilatadas e pintadas de cor 
azul. As veces cáelle sangue dos 
olios e a nós tamén. Elévase 
nuns zapatos roxos de tacón fa. 
cernfo unha figura impresionan-

A Bahia de Carlinhos 
Brown 

Título: Bahía do mundo. Mito e verdade 

Autor: Carlinhos Brown 
Edita: EMI 

Leva xa desde o verán nas ren
das o último disco do brasileiro 
Carlinhos Brown, que actuou 
na Galiza no mes de Agosto, 
durante as festas de Vigo. "O 
Brasil é un remake de si mesmo 
e do mundo e por iso pode ab
sorber o, que quer con identida
de própria", sinalaba o baiano 
na apresentación dun disco 
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Antón Lopo 

te. Impresiona Antón con este 
novo traballo. Chega ao límite 
do amor. A oralidade é impor- . 
tante. Que non haxa máis inter
mediarios entre el e nós, entre el 
e eu. Que todo xurda como un
ha vaca pacendo na tarde. Sen 
condimentos virtuais, enfermos, 
apóstrofes. Que todo sexa libera
ción, unha liberación grande. 
Desatarnos e esquecer todo o 
que nos ata e agarra no mundo. i 
Volver a unha illa de palabras 1 

vivas e comprensión. Limpar, 
lavar a palabra, iso faino mara
villosamente Antón. Como un 
príncipe de ollos lívidos, cansos, 
fermosos. Como unha muller 
que escapa do seu sexo e con
funde as tensións para superalas. 
Hai crítica pero non é. unha crí
tica marcada nen dirixida, todo 

-é moi sutil e rnoi suave e moi 
tenro. Todo invita a reflexionar · 
deixándose levar. Deixándose , 
sorprender por tanto exercício ' 
de contorsión. Como a bailarina , 
dun hall.et que se retorce e corre. 1 

Como un mago de palabras fer
rnosas e libres. Como un amante 
na cama, amando todo o tempo. 

Facendo teatro ínti
mo e transgresor, fa
cendo maravillosos 
mapas de música e 
plasticidade que nos 
achegan á illa que 
todos somos, que el 
tam'én é. O poeta 
avanza, progresa. 
Deixa de ser un ciño 
e pasa a ser carne, 
pornografía, violén
cia. A violéncia de 
estar cerca e estar 
vendo todo e mesmo 
ouvir o nome pró
prio nos be izos do 
amigo poeta. Para 
min o espectáculo 
foi unha catarse ple
na. Unha experién
cia única de descu
brir os rostros, espira 
palabra, descarnar a 
vida. O poeta como 
un amigo que se nos 
achega e que nos dis
para e que nos senti

mos todos ben sendo disparados. 
Porque da morte nace a vida. 
Do amor nacen os poemas. An
tón prestidixita, lánzase ao ba
leiro moitas veces, e sobre todo 
xoga, divírtese, facendo can
cións novas, reinventando a cre
ación, rompendo as rnarxes, es
cupindo, vomitando todo, como 
nun prostíbulo de rnoitos corri
naxes encarnados. Como nun 
bonito paraíso no que nace to
do. Parece que causas como a 
poesía están en crise a nível so
cial, pero Antón convéncenos 
de que vale a pena ainda seguir 
escribindo e loitando. Ainda 
que só sexa para rir un pouco, 
para desencaixar os músculos e a 
cara agarrotada, para ir a unha 
festa da aldea con Antón e re
descubrir o seu rostro de pintura 
índia. O seu rostro liberado que 
entra no rneu rostro gastado de 
rnuller. Para que as putas saian 
dos cárceres e vivan o sexo e o 
amor e gasten moitos cartas en 
moda. Como quen saña con cír
culos que se rqrnpen felizmente 
e que nos deixan sós na carrete-

ANOSA 

ra co accidente que nos ro pe 
as pernas. Rompemos as pe 
nos coches que corren moit e 
despóis recompoñemos o co o 
mirando a Antón. Recompo 
mas a vida e volvemos a co 
como tolas felices na cidade 
saimos e os homes bícanno e 
bicamos aos homes. E tod é 
máis profundo e claro e mis e
rioso. Todo é como reventa e 

Impresiona 
Antón con 
este novo 
traballo. 
Chega ao 
límite do 
amor. 

amar de 
vo. Todo ir 
ao pozo d n 
mesmo e~o
ñ.ar con la e
n n tos ue 

non exist~n. 
Todo é es ar 
ilusiona os 
de novo e 
compor unha 
canción má- 1 

xica e inten-
sa, chea de 
vida. Anton 
di poemas co-

mo quen sementa espellos na ce
rra, na maravillosa terra, espe
llos nos que nos miramos todos, 
cristais finos que non se rom
pen, fotos dun home maravillo
so e tolo, estupendos sketchs ou 
secuéncias de cine que nos 
irrompen e nos abrazan. Máxia 
para recuperar a vida. Verdaqei
ra vida vivida. Toda é moi re~l e 
verdadeiro neste xogo de luces 
que fixo Antón. Luces impres'io
nistas de caleidoscopio borra
cho. Luces de miradas orientrus 
e galegas que se miran a si mes
mas. Un verdadeiro pracer ehe 
poemário oral que naceu e rrlo
rreu quedando fixado en todos 
nós, rompendonos as cinturas, 
abríndonos as gorxas, berr3do 
en nós, quedando en nós p ra 
sernpre, servíndonos para co ti-
nuar a existéncia. Eu quer~e
coller ese pulo de Antón e e-
guir sangrando. Eu quera e ir. 
Eu quera gozar avanzando c a 
adiante e cara atrás, como a 
tómbola. Como unha pura d 
zapatos roxo de Antón L o. 

LUPE GÓM~Z 

/11 canta de discos 111---
marcado por unha mestizaxe 
que defende categoricarnente. 
Para Brown, non existiría nen o 
funk., nen o trance nen o drum 
and bass sen o carnaval e a sam
ba do Brasil. Os galegas que 
acudiron a sua actuación no 
parque de Castrelos tiveron 
oportunidade de escoitar alguns 
deses trece ternas, que combi
nou con outros de traballos an
teriores como Omel.ete man e 
Alf agamabetizado. Este Bahia do 
Murulo é o prirneiro disco en 
solitário, que el mesmo produ
ciu e gravou no seu próprio es
tudio. Brown, que adoitou o 
norne artístico na mernória de 
James Brown, o seu ídolo, consi
dera que con este disco conti
nua a facer contracultura, ainda 
que alguns críticos teñen dita 
que é menos rico que os anterio
res debido á dispersión do mes
mo. Sen embargo hai ~xplosións 
corno a que abre o disco Pegadas 
de areia ou mesturas de funk. e 
tirnbalada en ternas corno Cren-

1 

dice que situan a Brown no lugar 
que lle corresponde. 
Nacido no bairro de Candeal, 
en Salvador de Bahía, Brown 
promoveu o grupo vocal e de 
percusión Timbalada nos anos 
oitenta. Desligariase del tras 
sete discos xuntos para 
emprender unha carreira en 
solitário. Escrebeu letras e 
música para xentes tan diver
sas corno Caetano Veloso, 
Marisa Monte ou 
o grupo Se
pultura. Deci
diuse a gravar 
o seu primeiro 
disco corno 
cantante en 
1996, Alf aga
mabetizado. Di 
-que a sua reli
xión é a da te
rra, o ceu e os 
mares, e non lle 
importa definirse 
corno "o home da filla de Chi
co Buarque".+ 

Animal arxentino 

Titulo: 6 
Grupo: A.N.l.M.A.L. 

Edita: Warner Music 

Outros que xa visitaron GalH:a 
son os rnembros do trio arxeli 
tino A.N.I.M .A.L, que volt 
cun novo traballo de metal l -
tino tras dous anos de xira p r 

- ~ todo o mundo. Es e 
··::;@#}~~ . album, cun son 

. máis duro que os 
anteriores, está 
mesturado por 
Chuck J ohnson, 
mesmo que xa c -
laborarara con 
Kom e Deftones, 
entre outros. D s

. pois de animar o 
pasado album a 

· ·<'' ., usar toda a forz , 

agora convidan a non esquec~~r 
a história co seu prirneiro sin 
gle Gritemos para no olvidar. 



A NOOA 'l'ERRA. 

Paseo pola obra 

de Laxeiro 
Tdulo: Colección Laxeiro de Caixanova 
lugar: Instalacións ponuárias Ferrol 
Data: Até o 18 de Novembro 

A Autoridade do Porto de Ferrol 
en colaboración con Caixanova 
~ a Fundación¡ Laxeiro, .v~~en de 
maugurar unha expos1c1on nas 
instalacións portuárias de Ferrol 
coa obra que do artista ten a Cü' 

lección permanente de Caixan°' 
va. Esta exposición estará aberra 
ate o 18 de novembro. Significa 
para Ferrol unha ocasión única 
de ver a obra de un dos grandes 
pintores galegos comemporáne, 
os, a obra de Laxeiro (1908, 
1996). 

Exposición didáctica por canco 
apresenta cadros que van dende 
1931 até 1977 o que supón que 
na obra exposta nos están a ensi, 
nar a traxectoria estética do La, 
xeiro. Estética que na exposición 
vemos como se axusta ao que 
dende 1950 se estaba a criar non 
s6 nos EE. UU senón en Europa. 

Laxeiro recolle a tradición dos 
renovadores que buscaban unha 
estética gal~ inspirada no íO' 

mánico e no barroco galegos. 
Son as súas pinturas dos anos 
trinta e corenta das que se nos 
apresenta un dos seus cadros 
máis conocidos como é Tras, 
mundo, no que a imaxinación re, 
bosante do artista amósanos a 
porta do Infemo con diversidade 
de criaturas. Todo feito nas suas 
cores típicas desta época como 
eran os terras e os ocres. Cando 
nos EE.UU Willem de Kooning 
estaba a traballar a figuración 
coa linguaxe do expresionismo 
abstracto, Laxeiro tamén sabe 
utilizar esta ferramenta como nos 
mostran na exposición co cadro 
Autorretrato (1952) onde unhas 
grosas pinceladas, que teñen 

moito de xestual, dei, 
xan entrever un rostro. 

Sería este un cadro'es' 
labón no que se nos 
mostra o paso que La, 
xeiro vai dando da fi, 
guración ao campo da 
neofiguración. Esta co, 
rrente estética que se 
da ata o ano 65 sería 
tamén o tránsito a ou, 
tras fórmulas estéticas. 
Daquela a pintura de 
Laxeiro deslízaráse a 
fórmulas postcubistas; 
a liña siluetará as figu, 
ras, case sempre en tD' 
nos negros e grosos. Is, 
to lembra tamén unha 
etapa da obra de Luis 
Seoane,na que as figu, 
ras atópanse recortadas 
por unha liña grosa. 

Auloretralo e Laxeiro 
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Desta etapa colgan vários ca, 
dros na sá. De todos os xeitos 
paréceme unha mostra equili, 
brada, e na que podemos ver os 

diversos tipos de pintura que 
Laxeiro foco ao longo dunha di
latada vida de criador.• 

XESUS A. LÓPEZ PIÑEIRO 

RCC1óN 5. A HISTORIA 3. POLA 
ESCRIBESE DE LIBERDADE. 

l. CoNTOS NOITE A LOITA 

DACoRUÑA 
Bieito Iglesias ANTlfRANQUISIA 

XurxoSouto 
Galaxia DE Luís CoSTA 

Xerais Juan Garcia Durán 
ANosaTerra 

2. TEoRÍA DO CAOS 

NoN RCC1óN Marilar Aleixandre 
4.ÜGAI.EGO Xerais 

l. LITERATURA 
(IM)FOSÍBEL 

Valentim Rodrigues F. 3. FlSTEUS GALEGA. S. XX Laiooento 
ERA UN MUNDO Vários autores 

LupeG6mez ANosaTerra 
A NosaTerra 5.EsPAÑA 

2. A MEMORIA UN1IDRME 
4. Ü JALISCO DA NACIÓN José l. Lacasta-Zabalza 
Femando Salgado Camilo Nogueira Laiooento 
lr Indo Xerais 

Libraria~ comultada~: 
Curtulión (\"igll ). C'oucciro (A Conü'la). :\fichdc1w (Ponten~dra). 

Pcdn: iru (Santi,1gl1). Soutu (Lugo). To1gu (Üurcme). 

Santa Cecilia, a que rezaba cantando 
O día da súa voda, cando os mú, 
sicos deleitaban a festa con can, 
cións de amor e picardía, Cecilia 
ergueuse e, poñéndose a carón 
deles, cantou unhas cancións. 
Non eran cancións ~egres as da 
noiva, como sería perceptivo 
nunha voda; as súas eran ora, 
cións cantadas, con:versacións 
con Deus, solicitudes que, os in, 
virador, ouvíndoas, non podían 
crelo, e taparon a poca coas 
mans para rir para dentro. Pedía, 
no día da súa voda, que Deus lle 
dese forza para peanai?-ecer virxe. 

1 

Cecilia era filla duna t;iobre fami, 
lia que, procurando ~egurarlle o 
futuro, buscoulle m;1 rapaz de 
avoengo, ValerianoJ un mozo 
con futuro, quen, despois de ou, 
víla, xa comezaba a arrepentirse; 
sen embargo, acabadtj o banque, 
te e cumprimentados: os invita, 
dos, a parella, collida da man, re, 
tirouse ao leito nupcial. 
V aleriano xa se esquci::era da de, 

safortunada cancionciña, e espiu, 
se lixeiro para agasallar á súa es
posa, quen, sentindo a proximi, 
dade e as intencíóns do mozo, 
ameazouno con severidade: 

-Advírtoche que, un anxo do 
ceo está namorado de min, e non 
lle permite a ninguén que toque 
o meu corpo. Advírtoche que se 
ese anxo nota en ti o mínimo in, 
tento libidinoso, desgráciate. 

Valeriano, como vos podedes 
imaxinar, non sabía que cara po, 
ñer: a mesma noite de vodas, a 
propia esposa decláralle sen titu, 
beos que outro hai primeiro ca el. 

- E ese anxo só pode velo quen 
estea en gracia de Deus. 

A curiosidade, sen dúbida, le, 
vou a Valeriana a solicitarlle 
que lle facilitase as cousas para 
poder ver ao seu contrincante, e 
ela, sen dubidalo, presentoulle ó 

hispo de Roma, a Urbano, para 
que o bautizase. 

Mansamente, o rapaz accedeu a 
todo o proposto por Urbano, e 
volveu á casa agardando ver por 
fin a ese contrincante seu. E can, 
do entrou nos aposentos de Ceci, 
lia víu, diante de si, á esposa ao 
lado dun fermoso rapaz que lles 
ofrecía cadansúa coroa de rosas e 
azucenas, exhortándoos a manter 
a virxinídade. 

Que dicir ten que V aleriano con, 
venciuse .de que aquel era unan, 
xo do señor, e daquela chamou a 
seu irmans para que testificase 
que a visión non era cousa de to, 
los e se convertese con el para, 
xuntos, dedicarse a protexer á 
comunidade cristiá. 

Enterado o xuíz do seu djstrito da 
actividad e en que se meteran 
Valeriano e o seu irmáns Tibur, 
cio, mandounos prender e, por 
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Doce títulos en pos do 
Colón de Ouro 
f\nthony Quinn e Francisco Rabal 
sEtrán lembrados en Huelva 

-0-J MIGUEL CASTELO 

Dcte títulos inéditos, procedentes 
de !nove países, compoñen a prD' 
gr~mación do Festival de Cine 
Ib~roamericano de Huelva, que 
ent)re o 17 e o 24 do presente mes 
marera aberras as portas da sua vi, 
xésimo sétima edición. 

l 
~entina, con catro fitas, é opa, 
ís q:táis representado. Entre elas fi, 
guf¡t a segunda entrega de El lado 
oscttro del corazón, de Eliseo Su, 
biela, quen, adorado por uns e vi, 
li~ndiado por outros, deixara un
ha jforte pegada co seu primeiro 
tr3fallo do mesmo título. 

! 

A participación española será da 
co*-ta de Arderás conmigo, pri, 
mera incursión no ámbito da 
lo~gametraxe de Miguel Angel 
SáJ!ichez. Brasil, Colombia, Chi, 
le, México, Puerto Rico, Vene, 
zu~i e Uruguay son, cun título 
caqa un deles, os outros países 
que optan ao Colón de Ouro, 
prJmio maior desta sección, ao 
qu~ a partir deste ano se suman 
os ~alardóns á mellor fotografia e 
ao f ellor guión. 

V~ión Europa 

A fiáis recente produción do Ve, 
llo Continente, baixo o epígrafe 
Vi.Sión Europa, reunirá trece títu, 
los, entre os que figuran The navi, 
gatf,rs, do británico Ken Loach, Le 
chambre des offiders, do francés 
Fran\:ois Dupeyron, Domani, da 
italiana Francesca Archibugi, e 
Geography off ear, do finés Auli 
Mantilla. 

Co'n carácter estrictamente in, 
formativo, a sección Rábida ofe, 
recerá unha escolma das mello, 
res: e roáis recentes obras do ci, 

ne~arse a respetar aos deuses de 
Rdma, segundo un · proceso que 
n9n é pra contar hoxe, senten
ci9unos a morte e confiscoulles 
as ¡propiedades. 

1 

Q~edaba Cecilia, a viúva que, 
~a vez condenado o seu espo, 
so~ debia ser futerrogada para de, 
li~tar a parte de culpa que tiña 
na¡ renuncia de V aleriano ás nor, 
mq..s do imperio. 

C1cilia tamén se declaróu cristiá, 
as~gurando que a súa fe estaba 

~
' parada polo único Deus verda, 

d o, un Deus de bondade, e xe, 
n oso cos crentes, e ousou com, 
paralo cos deuses de Roma, que 
eT uns malnacidos, uns arrouta, 
d°í5, vingativos, asasinos de pa, 
reljltes, violadores de nais, fillos e 
~áns, e, en resumo, o exemplo 
de¡ todas as maldades, vicios e 
trtmpas do diañó. E daquela o 
xuµ alporizouse, como se alporiza 
·caiquera crente a quen lle insul-

i 

nema de fala hispana da outra 
beira atlántica, que por diversas 
razóns non tiveron cabida na 
Sección Oficial. 

Visión América, sección destina, 
da a revisar a filmografia dun au, 
tor, dedica este ano o seu espazo á 
obra cinematográfica do chileno 
Alejandro Jodorowsky, un dos 
máis completos e versáteis inte, 
lectuais da América hispana. 

Al,Andalus ocupará,se demos, 
trar a última fornada da produ, 
ción andaluza, de diversas metra, 
xes e xéneros, e Asalto al Corto, 
iguahnente non competitiva, con 
doce tírulos que acompañarán a 
cada longamentraxe da Sección · 
Oficial, lembrará,· outra volta, a 
importáncia do cinema de metra, 
xe curta e a necesidade da sua 
programación en salas. 

Xuventude e marxinación 

Juventud y Marginación en lber°' 
américa, ciclo iniciado na edición 
anterior, concluirá nesta ocasión 
coa proxección doutros filmes te
máticamente representativos (La · 
virgen de los sicarios, Fuga de cere, 
bros, La vended.ara de rosas ou La 
ciudad y los perros, entre outras) e 
a publícación do estudo comple, 
to, a cárrego do xornalista Rod°' 
miro Spottomo. 

Anthony Quinn e Francisco 
Rabal recibirán senllas póstu, 
mas homenaxes. Proxeccións 
dos títulos máis representativos 
das suas filmografías e actos di, 
versos que contarán coa presen, 
za de familiares, amigos e com, 
pañeiros dos dous actores e ou, 
tras persoalidades constituirán o 
merecido recoñecimento do fes, 
tival.t 

FRANCISCO ANT. VIDAL 

tan ás súas divinidades, e man, 
douna prender na propia casa e 
que a metesen nun baño de auga 
a ferver ata que morrese. 

Pero non funcionou o sistema, 
algún dos anxos que vixiaban a 
súa virxinidade tamén coidou 
que a auga fervendo do baño non 
lle fixese mal, e cando ao día se, 
guinte a foron buscar, Cecilia 
permanecía tan fresca. 

Daquela, para deixarse de remil, 
gadas torturas que desen pé a de, 
clarar milagriños, mandoulle a 
un verdugo que lle cortase a ca, 
beza <liante de todos. 

Sen emabrgo, o nerviosismo por 
ter que matar a unha rapaza tan 
nova, o medo ao Deus dos cris, 
tiáns ou á rica familia da reo, o 
que fose, incluíndo que a espada 
non estivese ben afiada, fíxolle 
tremer o pulso ó verdugo, quen ti, 
vo que asestar tres golpes no pes, 
cazo, sen que con ningún dos tres 
llo fendese, aínda que os tres xun, 
tos foron mortais para a doncela. • 

J 
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Madrid descobre o granito galega 
O Círculo-de Belas Artes acolle unha exposición sobre António Palacios 
"Cada edifício require formas 
adecuadas e procedimentos 
construtivos próprios. Sen em
bargo unha ollada non moi tor
pe descubrirá facilmente en edi
fícios moi distintos a man do 
mesmo arquitecto; o que eu, 
graficamente, chamo as pegadas 
dactilares". Edifícios coa pegad.a 
de António Palacios (1874 .. 
1945) marcaron a construción 
do Madrid das primeiras déca .. 
das do século XX. Agora unha 
magna mostra no Círculo de 
Belas Artes, construción dese
ñada polo po:qi:ñé~, noinea a Pa .. 
la~ios "o arquitecto de _Madrid". 

Non foi compracente a crítica do 
seu tempo con António Palacios~ 
Cando se abrian paso as estruturas 
funcionais, o arquitecto porriñés 
apostaba por construccións babi .. 
lónicas, ornamentadas e, sobre 
todo, moi persoais. Non eran pou
cos os que norneaban-a Casa de 
Correos e Telégrafos corno ''Nosa 
Señora das Comunicacións"-. 
Grandiosidade que o Madrid de 
princípios de século XX agradecia 
nese paso de vila a grande urbe 
que estaba a protagonizar. 

Dese xeito é irnposíbel circuns
cribir esta mostra "Anton-io 
Palcios, construtor de Madrid" 
ao espazo físico do Circulo de 
Belas Artes. Visitas guiadas a 
outros edifícios emblemáticos 
do arquitecto, corno o citado 
Palacio das Comunicacións ou 
o Hospital de Maudes, comple
tarán a exposición. Desde o mi
nistério de Fomento, cuxo edi
fício orixinal foi asinado polo 

porriñés, até a Xunta de Galiza, 
pasando polo Metro de Madrid, 
cuxa rede tarnén ten a sua pe
gada, están implicados no fi
nanciarnento desta exposición. 
A sua biografia, as suas maque
tas ou os obxectos que dotaban 
de intensidade a vida das suas 
obras forman o universo desta 
exposición, aberta até o l de 
Xaneiro, cuxos cornisários son 
Gonzalo A. Alcántara e J acobo 
A. Chauton. 

"Unha das cousas que chama a 
atención na traxectória de Pala
cios é a dedicación crecent~ cara 
a sua arquitectura rnáis irnaxina
ria, rnáis afastada das circunstán:: 
das da realidade concreta", apon-· 
taba Adolfo González Amezqueta 
con rn0tivo da rnostra que se lle 
adicou ao arquitecto nos anos 
1998 e 1999 na Galiza. Escalas 
distorsionadas, exceso de elemen
tos de ornamento, espazos esaxe
rados. Qu~ria trascender aquel 
galega que obtiv0-o seu título de 
arquitecto no ano 1900? Os espe
cialistas na sua obra si que coinci
den en que o do Porriño tiña un 
conceito idealizado do seu traba
llo, da laboura dun arquitecto á -
hora de definir unha cidade. Nun 
espazo que se pode percorrer en 
media hora o visitante atópase 
en Madrid co edifício de Correos, 
obra descomunal para un arqui
tecto principiante, o antigo Ban
co do Río da Prata, agora Central 
Hispano, o Círculo de Belas Ar
tes, o Banco Mercantil e o Hospi
tal de Maudes, hoxendia sede da 
consellaria de Ordenación do Te
rritório en Madrid. 

Antonio Palacios na terraza do edificio de Correos de Madrid. 

Granito, cerámica 
e luminosidade 

Para optar ás obras do Círculo de 
Belas Artes, pugnou Palácios con 
outrp arquitect9, Secundino Zua
zo, que tiña unha conceición 
rnáis administrativa do que debia 

·ser o edilicio. Para o porriñés, sen 
embargo nesta obra non tiñan ca
bida as repeticións e conce9iuna, 
tal corno descrebe lñaki Abalo, 
"como unha eJgJlosión vertical de 
espazos diferenciados que loitan 
por a topar a sua posición ( ... ) un 
amago de rañaceos, o prirneiro de 
Madrid, no punto no que conver
xen os sistemas urbanos máis me
tropolitanos do piincípios de sé-

culo". Como lle aconteceria nou
tras ocasións, a obra de Palácios 
non recebeu un apoio unánime, a 
sua idea dun magno edifício que 
situara ás artes por riba dos res
tantes elementos da cidade non 
foi entendida. Hoxendia, sen em
bargo, o Circulo, inaugurado en 
1926, é emblema de Madrid, cun
ha torre dominadora na que Pala
cios imprimiu cor através doutra 
das suas teimas: cerámicas que 
deran luz ás fachadas. 

Despois de exportar o granito po
rriñés e "construir" Madrid, o ar
quitecto do Porriño sinte a cha
mada da terra e corneza a que será 
a sua etapa rnáis poética. Etapa, 
se cabe máis persoal e heterodo-

xa, na que e sentiu reconfortado 
polo ambiente galeguista da déca
da dos 20. Lembra Xosé Ramón 
Iglesias Veiga que no campo bus
ca as señas de identidade galega e 
na cidade plasma a sua experién
cia metropolitana. 

"Cada vez me afirmo máis en que 
o engrandecemento da no a pá
tria galega só se logrará ao axi
gantarse as suas tres grandes cida
des do litoral: Vigo, A Coruña e 
Vilagarcia", dicia o arquitecto, 
cuxos planes urbanísticos queda
ron no papel. Pero esta é xa outra 
história; a inlfuéncia de Palácios 
na construción do Madrid urbano 
é a que se lembra até o vindeiro 
Xaneiro.+ 

Xohana Torres reune en .Ferrol corazón de navio 
os poemas da sua cidade lite.rária 
O Concello acolleu a presentación como homenaxe da cidade á escritora 
Ferrol é a cidade literária que 
agroma nos poemas de Xohana 
Torres. O libro F errol corazón 
de navío recolle, da man da pró .. 
pria autora, todos aqueles ver .. 
sos que a convirten no imaxiná
rio da sua escrita, no referente 
obrigado polo que pasa toda a 
sua criación poética. O pasado 
venres dia 16 apresentábase o 
libro no salón de actos do Con
cello, coa preséncia do alcalde 
Xaime Bello e un grupo de poe
tas que celebraron a publica .. 
ción recitando os seus poemas. 

O libro Ferrol corazón de navio, 
editado por A Nosa Terra, re
colle os poemas de Xohana To
rres coas fotografías de Xan Car -
halla formando nunha especial 
guia literária. Trátase da horne
naxe da escritora á cidade na 
que pasou a sua nenez e xuven .. 
_tude e que deixou pegada en 
toda a sua obra literária. Ferrol 
-ou Lqrref, en rnoitos dos seus 
poemas- é para Torres o "cora .. 
zón de navio" pero tamén o "di
que grande de todos" ao que a 
escritora convida a visitar a tra
vés da sua poesia. A releváncia 

que para a autora de Do sulco, 
Estacións ao mar ou Tempo de ria 
ten a cidade quedaba tamén á 
vista no discurso de entrada na 
Académia que a escritora pro
nunciou no edifício da rua Ta
bemas o pasado dia 2 7 de Outu
bro . As referéncias a Ferrol 
peneiraban todo o texto, con 
lernbranzas de ruas, prazas e pai
saxes e tarnén de episódios da 
sua vida vencellados para sem
pre coa cidade da que nunca se 
ausentou. Na sede da Acadérnia 
Galega estaba naquel dia o al
calde de Ferrol, Xaime Bello 
para quen o acto se convertiu, 
segundo sinalou na apresenta
ción, nun dos máis emocionan
tes do tempo que leva á fronte 
da alcaldia. 

O discurso de Xohana Torres era, 
de certo, unha hornenaxe a Fe
rro! e, do mesmo xeito agora o 
Concello queria celebrar á escri
tora coa apresentación do libro 
no salón de actos do edifício mu .. 
nicipal. "Nunca Xohana Torres 
desapareceu de Ferrol; estivo e es .. 
tará sempre aqui. O día 2 7 de
mostrou que Ferrol está no seu 
corazón", dixo o alcalde rnentras 

O akalde de Ferrol, Xaime Bello, xu'1fo a alguns dos poetas que apresentaron o libro de Xohana Torres. 

escollia algun dos fragmentos do para dicer que pouco se sabia Valcárcel, Luisa Villalta e Laura 
discurso da escritora para oferecer dela pero "quizais non debera- Pérez Landeira, poetas todos 
ao auditório a mesma sensación rnos saber rnáis porque ti daste que mostraron a sua satisfación 
que el sen ti u na rua T abemas. total inteira nos teus poemas", por participar na hornenaxe a 

Festa de poetas 

Poi o poeta Cesáreo Sánchez 
Iglesias o encargado de facer 
unha semblanza da escritora a 
través dunha carta que a ela diri
xida. Botou man dun verso da 
própria autora que rnodific~u 

engadiu. "Lévasnos da tua man uriha das máis destacadas auto .. 
con corazón de navio por Ferrol ras da nosa literatura. Todos e 
para descifrar o signo e as suas todas recitaron os versos de Xo-
profecisas", afirmou o poeta. hana T arres, protagonistas des .. 

Era tamén o acto unha festa po
. ética que reuniu na cidade a 
Chus Pato, Miguel Anxo Fer .. 
nán V ello, Pilar Pallarés, Xúlio 

te. encentro que rernatou coa 
leitura do emblemático poema 
no que Penélope refuga conti .. 
nuar co novelo para poñerse ta .. 
mén ela a navegar.+ 
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Tolkien pasea a 
cachimba 
por Hollywood 

Xerais edita a primeira parte de O Señor 
dos Aneis pouco antes da estrea do filme 

~CÉSAR LORENZO GIL 

Este Nadal vai ter como protago~ista cinematográfico a John Ro
nald Reuel T olkien. A adaptación da sua obra O Señor dos 
Aneis, por parte de Peter Jackson, trae dos nervos os millóns de 
admiradores da novela do sulafricano. Como achega á época 
"hobbit" que vivirá Ocidente, Xerais edita a primeira parte do li
bro, xusto a que basea o primeiro filme da triloxia da Terra Média. 

Frodo Bulseiro, Aragom, Gan, 
dalf e Galadri 1 son nomes moi 
familiare para moito leitores 
de todo o mundo. A obra O Se, 
ñor dos Aneis, publicada en 
1955, foi un rotundo éxito de 
vendas e hai traducións do libro 
a máis de 50 idiomas. A edición 
galega acaba de ver a luz na co, 
lección Fara de Xogo, de Xerais. 
De momento, esta editorial só 
publicou a primeira das tres par, 
tes das que consta a novela, A 
irmandade do anel. 

Xustamente, a maquinária da 
indústria do cinema prepara a 
promoción prévia á estrea, o 19 
de Decembro, da película de 
Jackson. O director neocelandés 
xa rodou tres longametraxes que 
compoñen as tres partes do libro 
de T olkien. A produtora do fil, 
me, seguindo o exemplo doutras 
sagas, como a de A guerra das ga, 
láxias, programou e trear cada 
unha das tres entregas en ano 
con ecutivos. 

e anan 
cad n trasn 

A expectación q ue criou este 
primeiro filme e tá xu tificada 

na importáncia comercial e cul, 
tural da obra de T olkien nestes 
últimos vinte anos. Fora dos cir, 
cuítos habituais da literatura "de 
alta cultura" pero distinta aos li, 
bros de xénero, a bibliografía do 
profesor de filo loxia engaiolou 
mozos dos cinco continentes e 
provocou multitude de adapta, 
cións e estudos sobre os seus 
personaxes e mundos. 

Desprezado polos estudos críti, 
cos de literatura por ser un autor 
de fantasia, como o seu compa, 
ñeiro e amigo C. S. Lewis, a for, 
raleza mitolóxica da T erra Mé, 
dia converteuno nun ben preza, 
do para as editoriais. A sua obra 
nunca precisou de grandes cam, 
pañas publicitárias nen estivo 
nas mans das poderosas multina, 
cionais -caso de Harry Potter, o 
último gran éxito do mercado de 
libro xuvenis-. Grácias ao boca 
en boca e á relación do mundo 
de Tolkien con cerros xogos de 
rol, a comunidade dos seus ad, 
miradores ffxose imensa. Logo 
de morrer T olkien, seu filio Ch, 
ristopher compilou manuscritos, 
notas, cartas e calquer outro ori, 
xinal de seu pai para abastecer 
un mercado que precisou novi, 
dade chegadas da xeografia in, 
ventada por este vello británico 
de perenne cach imba. 

O poder dos mitos 

T olkien cumpre perfectamente o 
mito do escritor que narra, duran, 
te toda a sua vida, a mesma histó, 
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J. R. Tolkien converteu a sua afeizón filosófica nun fértil mundo literário. 

ria. Nacido en África do Sul, mo, 
rou case toda a sua vida en Ox, 
ford, onde daba clases de filoloxia. 
Entrementres editaba dicionários 
e repasaba a mitoloxia xermánica 
e céltica, criou un mundo. Nos 
seus libros máis populares, O hob, 
bit, O Señor dos Aneis e O Silmari, 
llion conta o nacimento e morte 
dunha terra encantada na que vi, 
ven criaturas nacidas no maxin 
popular europeu, como trasnos ou 
elfos, ananos ou trolls, que convi, 

Marica Campo 

PEDINCHE LUZ PRESTADA 

ven cos humanos e coa máxia. 
T olkien, na sua perfección aca, 
démica, fabricou unha língua e 
unha escrita absolutamente ori, 
xinais (ainda que mantén remi, 
niscéncias do inglés antigo), de, 
señou mapas completísimos das 
aventuras dos seus personaxes e 
incluso debuxou as paisaxes nas 
que transcorre a história. 

Por debaixo do mundo de fan, 
tasia, grandes ermos, fragas pro, 

fundísimas, enormes arañas asa, 
sinas e pozos que feden a xofre, 
T olkien expresou as suas gran, 
des obsesións. O poder sempre 
corrompe. Ese anel que conver, 
te o seu portador en invisíbel 
vaille restando humanidade até 
facelo mesquiño. O vello profe, 
sor preferiu pintar de cores e 
sons míticos o difícil século do 
que foi testemuña desde a che, 
minea na que entraba decote 
na T erra Média. • 
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As editoriais dispútanse os libros das escritoras 
latinoamericanas 

- . 

Allende, Mastretta, Serrano, Esquivel _o~ Po.niatowska asinan-éxitos de vendas 

-0- C. YIDAL 

Marcela Serrano proclámase 
finalista do Planeta no mesmo 
ano que Elena Poniatowska 
faise co Alfaguara, as duas edi .. 
toriais que pugnan polo merca
do das escritoras latinoameri
canas. O interese non é gratui
to. Autoras como Isabel Allen
de, Ángeles Mastretta, Marce
la Serrano, Laura Esquive[, 
Elena Poniatowska ou Giocon
da Belli son tan solicitadas po
las empresas editoriais como 
requeridas por milleiros de lei
tores que fan que moitos falen 
dun novo boom latinoamerica
no, desta volta de xénero femi .. 
nino. A saida dos novos libros 
de Laura Esquive! -e Marcela 
Serrano coincide coa estrea no 
cineme de Clara y Elena e An .. 
tigua vida mía, baseadas en tí
tulos de Mastretta e Serrano. 

Gabriel Garcia Márquez, Mario 
Vargas Llosa, Julio Cortázar, 
Miguel Angel Asturias ou Au
gusto Roa Bastos son alguns 
dos nomes -case todos masculi
nos- que deron lugar ao cham_?
do boom latinoamericano. As 
razóns literárias que deron lu
gar á explosións sumábase ou
tra de tipo comercial que mar
caba á maior parte dos autores: 
o mpito que se vendían os seus 
libros. Neste cámbio de milé
nío estase a falar dun novo bo
om latinoamericano que estaría 
indubidabelmente protagoniza
do por mulleres e ahonda ver as 
cifras para comprobar como un 
grupo de escritoras daqueles 
países son demandadas por 
máis leitores. 

A milleíros véndense os seus li
bros. Entre todas elas, unha de 
xeito especial está a ser quen de 
competir en librarías co mesmo 
Garcia Márquez. O primeiro li
bro da chilena Isabel Allende, 
La casa de los espíritus, leva xa 
vendidos arredor de 30 millóns 
de exemplares en todo o mundo. 
Cifras perseguidas por calquer 
editor consiguen títulos seus co
mo Los cuentos de Eva Luna, 
Paula, Afrodita: cuentos , recetas 
y otros afrodisiacos, La hija de 'la 
fortuna ou Retrato en sepia, a sua 
última obra da que se distribui
ron só en latinoamérica 200 mil 
exemplares na sua saida. 

T amén por millóns se vendeu a 
primeira novela de Laura Esqui
ve!, Como agua para chocolate, 
publicada en 1989. Traducida a 
33 idiomas, conseguiu manterse 
durante un mes na lista dos máis 
vendidos do New York Times. 
Como aconteceu coa primeira 
novela de Allende, o libro de Es
quivel foi tamén levado ao cine, 
ma con grande éxito, baixo a di, 
reción de Alfonso Arau. O libro 
con CD e comic da autora mexi
cana La ley del amor, acadou ta, 
mén na sua saida vendas que su~ 
peraban os 600.000 exemplares e 
traducións imediatas a 13 lín-

Elena Poniatowska e Marcela Serrano 

guas, éxito que reP,etiria co seu 
tratado de cociña Intimas Sucu, 
lencias . A traxectória de Laura 
Esquivel explica o lanzamento 
mundial da sua recente novela, 
Tan veloz como el deseo, a histó, 
ria de Júbilo, o protagonista que 
fai de intérprete entre a sua avoa 
paterna, de orixe maia, e o espa, 
ñol que fala a sua nai. Júbilo 
consegue no seu papel de tradu
tor cambiar a relación tensa que 
existe e¡itre as duas mulleres. 

A procedéncia do ámbito do xor
nalismo e o rápido pase das suas 
novelas ao cinema son alguns dos 

rasgos que comparten boa parte 
destas escritoras. Os dous cúm~ 
prense en Ángeles Mastretta, a 
autora de Mujeres de ojos grandes, 
a novela na que está baseado o 
filme Clara y Elena que percorre 
agora as carteleiras. Títulos como 
Arráncame 'la vida, Mal de amores 
ou El mundo iluminado fan de 
Mastretta unha das escritoras 
máis lidas e tamén máis recoñeci
das do panorama latinoamerica
no, con prémios como o presti~ 
xioso Rómulo Gallegos. 

"Somos mulleres, as que nos 
len son mulleres, así que somos 

un fenómeno secundário" afir
mou Marcela Serrano (Chile, 
1951), outro dos puntais da li
teratura latinoamericana que se 
deu a coñecer coa novela No
s otras que nos queremos tanto. 
Héctor Oliveira dirixe o filme 
recén estreado Antigua vida 
mia, interpretado por Cecilia 
Roth e Ana Belén e baseado 
nunha das suas novelas. A es
trea coincide nun momento no 
que Serrano inunda as librarías 
co título finalista ao Prémio 
Planeta, Lo que está en mi cora~ 
zón. O forte grupo empresarial 
catalán conseguía a medio do 

galardón ter en tre o seu fundo 
editorial unha popular escrito
ra vencellada n a distribución 
mundial a Alfaguara, editorial 
que imprimía os títulos de Se
rrano en distintas empresas la
tinoamericanas dado o volume 
de vendas da autora. En Lo que 
está en mi corazón recria a h is
tória dunha muller chilena que 
v iaxa a Chiapas e se atopa co 
movímento zapatísta. A utora 
ademais de obras como El al
beTgue de las mujeTes tris tes, 
Nuestra señora de la soledad ou 
Arráncame la vida, Marcela Se~ 
rrano continua defendendo un
h a posición feminista e de es
querdas en cada unha das suas 
manifestacións públicas. 

Pugna 
entre Planeta e Alfaguara, 
ventaxa de T xalaparta 
Se Planeta se fai na sua cartei
ra con Marcela Serrano a me
dio dun prémio, Alfaguara ta
mén consigue o lanzamento 
dunha muller latinoamericana 
concedéndolle o galardón de 
novela do selo. A xomalista e 
escritora mexicana Elena Po
niatowska faciase co prémio 
coa obra La piel del cielo, a his
tória do astrónomo Lorenzo de 
Tena, e comezaba asi a sua xira 
polos catorce países latinoame
ricanos nos que o libro se pu
blica. Con 68 anos e sendo xa 
un referente cultural en Méxi
co, a escritora narrou nas suas 
obras episódios centrais da his
tória recente do seu país como 
La noche de Tlatelolco, no que 
dá conta da represión da ma
tanza estudiantil de 1968, re
criou a voz feminina da revolu~ 
ción mexicana en Hasta no 
verte ]esus mio, e narr u a h. -
tória de personaxes de grande 
atractivo como a fotógrafa Ti
na Modotti en Tin(sima ou de 
Diego Rivera en Querido Die~ 
go, te abraza Quiela. De Elena 
Poniatowska ven de editar 
T xalaparta o libro Las siete ca
rntas' no que a autora relata a 
história de sete mulleres mexi~ 
canas que deixan pegada nela 
como Frída Kha lo ou Nell íe 
Campo bello. 

Á ·marxe da pugna dos grandes 
grupos, a editorial basca T xala
párta apostou desde hai anos 
pola nova literatura escrita por 
mulleres latinoamericanas e asi 
conseguiu para o seu fundo títu~ 
los da mexicana Poniatowska, 
da chilena Marcela Serrano ou 
da nicaraguana Gioconda Belli, 
de quen publicou a exitosa no~ 
vela La mujer habitada. A cola
boración con editoriais inde
pendientes latinoamericanas 
permítelle a T xalaparta conti
nuar ampliando o seu catálogp 
con voces daqueles paises como 
a cubana Sonia Rivera-Valdés 
ou ~ chilena Isadora Aguirre, de 
quen veñen de publicar Santiago 
de diciembre a diciembre. + 
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A NOOA TERRA. 

Tanto teño escrito sobre ·seu pai, 
don Anxo, seu irmán, don Ra, 
món, e tamén do seu avó -o bo, 
ticario e alcalde de Padrón que 
velou por Rosalía-, e aínda dal, 
gúns dos seus sobriños, que me 
parece pouco, en comparanza, o 
par de páxinas que no primeiro 
dos meus libros segredos, El Fan, 
tasma de Valle Inclán (Edicións 
do Castro, 1986), adiquei ao Dr. 
Antonio Balear Domínguez. Ta, 
les parágrafos iniciais, por outra 
parte foran reproducidos da edi, 
ción príncipe de Revoeira, ho, 
mes, feítos, verbas (Patronato da 
Cultura Galega, Montevideo 
1971); anecdotario composto 
por Xosé Núñez Búa e reeditado 
recente mente. 

Copiada no rneu libro a 
anécdota referente ao xe, 
neroso xesto de Manolito 

Otero, ao que aludín no exem, 
plo que aqui puxen daquil eón, 
sul arxentino sui xeneris, quen 
xa en Bos Aires abonou as taxas 
académicas pra revalidar o titulo 
do transterrado médico santia, 
gués no momento en que iste 
sufría os inicíais rigores econó, 
micos do exilio. 

O Caño to (coma o alcumaba 
Castelao) nomeaba ao mecenas 
porteño/cesureño "Manuel 
Otero Acevedo, fillo de padro, 
nés", lapsus que eu rectificaba, 
ao decir que o desprendimento 
de Manolito, o millonario ar, 
tista, sería, "en silencioso ho, 
menaxe, imaxino, á memoria 
de seu pai, Manuel Otero Ace, 
vedo, coetáneo de don Anxo 
Balear nas aulas de Fonseca, e o 
mais extravagante alumno que 
tivo a facultade de Medicina 
en catro séculos de existencia; 
Núñez Búa otorgaba ao fillo na 
súa anécdota os apelidos de seu 
pai, cousa habitual por ser 
Acevedo máis sonoro e dlstin, 
guido que García". 

• UN ARTIGO DE DIAZ p AR
DO. Poucos dias despois de edi, 
tar Isaac Dfaz Pardo o meu volu, 
me, e cribfa un longo e sentido 
artigo Lembrando a Antonio Bal, 
car, exiliado, na serie que sobre as 
Figuras da Universidad.e Compos, 
telana coordinaba, en El Correo 
Gallego, o meu "eterno amigo", 
Antonio Cadarso. Pois así se 
consideraba o, pra min, ines, 
quencible colaborador, que moi, 
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O exemplo de 
Antonio Baltar Domínguez 

to amaba a Minerva Galega, da 
que seu pai fora magnífico e in, 
superado Rector. 

º
artigo de Isaac aparecía 
no nº 18 de tal serie 
(5-VII-1986), consagra, 

da á inxel figura de D. Anxo 
Balear Cortés, o ciruxano maior 
do Real Hospital... e de toda 
Galicia, dúas páxinas enteiras de 
apretada letra ocupaba o ensaio 
xomalístico do extraordinario 
artista, adrede de seu xa finado 
camarada (23-IX-1970). Co, 
menzaba recordando que "pou, 
cos dias logo de chegar a Arxen, 
tina no ano 1955 -acababan de 
botar a Perón, doutro xeito eu 
non ía, sinala Isaac- coñecin a 
Antonio Baltar nunha reunión 
na casa de Marilca Gerstein e de 
Lorenzo V arela. Maside tíñame 
falado con moita admiración de 
Antonio, admiración que facía 
compartir con Rafael Dieste, 
Luis Seoane, entre outros exilia, 
dos. A lealtade de Maside cara a 
Balear, a Dieste e a Seoane era 
tanta que os nomeóu albaceas 
testamentarios e puxo de presid, 
nete a Antonio Baltar" ... e de 
vicepresidente a Borobó (anque 
non o recordaba Isaac). 

Reproduce integramente Díaz 
Pardo na Lembranza do excelen, 
te galeno transterrado a sem, 
blanza que dil fixo Núñez Búa 
en Revoeira, titulada Un galega 
entrañábel; na que ademáis da 
anécdota de Manolito Otero 
aporta interesantes dados. De, 
beu pasar desapercibida polos 
inteli.xentes rapaces, e raparigas 
que achegan o Repertorio biblia, 
gráfico, do exilio galego, onde 
non se menciona. O mesmo que 
sucedeu co traballo de Isaac 
Dfaz. 

• A FERMOSURA DE MIREIA. 
Ademais teñen en conta, igual 
que no de outros personaxes 
exemplares tratados aquí ultima, 
mente -Luis Seoane, Arturo 
Cuadrado, Juanito del Valle, 
Valeriana Pastrana-, As Déca, 
das de T.L., as monumentais 
memorias de Lois Tobío, que 
veu ser, penso, a millor fonte 

biográfica pra as fichas do Reper, 
torio. Co agarimo tan singular 
que mostra o venerable intelec, 
tual, ao retrqatar fermosamente 
aos innumerables e belidas do, 
nas que desfilan polas súas Déca, 
das, recorda que unha filia de 
Eduardo Dieste (o ilustre escri, 
tor e cónsul uruguayo, irmán de 
Rafael), Mireia, estaba casada 
con Antonio Baltar, médico, 
meu vello compañeiro do ba, 
charelato, exiliados tamén na 
Arxentina. "Mireia era unha ra, 
paza perfecta en todo, pola súa 
fermosura, a súa sensibilidade, a 
súa intelixencia e cultura e a súa 
xentileza e bondade, estar con 
ela er~ unha regalía". 

Se ben Núñez bua describe 
con maior detalle a admira, 
ble traietoria profesional do 

esposo de Mireia. Dados que 
completa Díaz Pardo con moita 
precisión na súa extensa lem, 
branza xornalística. Transcribir 
os pormenores biográficos que do 
seu bo correlixionario no exilio 
facilitan Cañoto e Isaac, exceden 
a amplitude dista plana, a poderla 
constituir un preciso material pra 
quen escriba, o dia menos pensa, 
do, a cabal vida e obra, que mere, 
ce Antonio Baltar. Co fin de 
orientar a quen a emprenda incu, 
rrfn no galimatías bibliográfico 
que precede a istas liñas. 

• A FAMILIA BALTAR. Contra 
o meu costume, pois prefiro Pº' 

ñer por escrito os recordos per, 
sonais que restan no meu miolo 
da relación, maior ou menor, 
que tiven con cada un dos pro, 
tagonistas distes exemplos. Non 
foi moita a que mantiven con 
Antonio Baltar. Non así a médi, 
ca-a través de don Victor- e de 
parente dos parentes que con, 
servo coa conspicua familia. Sen 
pertencer a ela, como coidan al, . 
gúns, a causa da identidade dun 
común apelido. Pero os Baltar 
vencelláronse cos Domínguez de 
Mahía e a T erra de Iría, mentres 
que Borobó descende dos Do, 
mínguez, de Cequeril, no conce, 
llo de Cuntis; a aldea de cantei, 
ros, de onde tamén procedían 
Xoán Xesús González, Enrique 
Lister e os Ruza. 

T. ratéi adrede da vella 
amistade da familia Bal, 
tar coa do guieiro da ga, 

leguidade na inauguración da 
placa que lle dá nome de rúa de 
Cas~elao á que vai paralela ó 
Espolón padronés, e autopla, 
xieime ao pouco tempo repe, 
tindo o que alí dixen, ao dialo, 
gar con U riel (outro 
heterónimo meu) acerca de 
don Anxo Baltar, "o padronés 
rnáis inxel e querido do seu 
tempo", na serie coordinada 
por Antonio Cadarso. E volvín 
a dialogar con Uriel, acerca de 
don Ramón Baltar, nonº, 19 da 
mesma serie. Seguín praticando 
tal intertextualidade no meu 
penúltimo libro segredo, Da, 
niel, o noso -e aínda noutro le, · 
cer- no que incurro de novo 
nas ocurrencias respeito da ín, 
tima relación dos expertísimos 
ciruxanos, pai e fillo, co xenial 
rianxeiro e a súa familia. 

• Ü DERRADEIRO ENCONTRO. 
Nen embargantes, quédome sen 
dialogar con Uriel, o fenomenal 
marxistólogo sordomudo, a 
mantenta do outro fillo e irmán, 
Antonio Baltar. T ransterrado is, 
te dende o fatídico 36, non tive, 
ra ocasión de facelo con el de, 
nantes, malia a nosa proximida, 
de santiaguesa. Ata que volvéu 
por segunda vez, a España, no 
ano 1965. E foi en Madri-Gali, 

cia, dias antes de retornar a Ar, 
xentina, pra sempre, Mireia e 
Antonio; invitáronme a xantar 
con iles, e pasamos revista as 
nosas comúns lembranzas. · 

Pero quedóu constancia 
nun anaco publicado no 
Diario de Pontevedrn 

{l 7-XI-65) do meu derradeiro 
encentro con Antonio Baltar; 
nunha cea de despedida a La, 
xeiro, que tamén regresaba a 
Bos Aires. Consistiu nunha 
chourizada servida no Gran Bre, 
ogán, un efímero restaurante ga, 
lego, sito na rúa onde moraba 
Ben-Cho-Shey, anque non se 
enterou da larpeirada. 

"Aquela noite recordamos xun, 
to a La:?Ceiro -apuntaba no 
anaco- ao arquitecto vigués 
Agustín Pérez Bellas e a súa es, 
posa, a pintora Mercedes Rui, 
bal, ao escultor, tamén vigués, 
Valverde e a súa dona, a cera, 
mista Elena Colmeiro; ao com, 
positor arxentino Isidro B. Maíz, 
tegui, os rapsodas N ovoneyra e 
Carlos.Oroza, e o escritor Alber, 
to Míguez Alvarello. Xa estaba, 
mos na empanada que sigueu á 
chourizada, cando chegaron o 
Dr. Antonio Baltar e a súa mu, 
ller Mireia Dieste. 

"Foi unha cea un tanto xocosa, 
con certa dimensión intelectual 
e un matiz de nostalxia, celebra, 
da a catro pasos da Plaza de Es, 
paña, coma igual podería verifi, 
carse a duas cadras da Avenida 
de Maio. Posto que a mitade dos 
ali reunidos, non moitos anos 
antes, coincidiran meses e meses 
nos bares de Bos Aires (no café 
Richmond, na rua Esmeralda, 
normalmente)". 

"Outros, que nunca atravesa, 
mos o charco -<:oncluía-limitá, 
monos a ser testigos do inter, 
cambio de recordos comúns 
entre Baltar, Maiztegui e Laxei, 
ro, Mireia, Elena e Mercedes. 
Se ben, pra que a saudade da 
outra ourela -que tamén sinten 
os galegas que estiveron alá
non sentimentalizase excesiva, 
mente a reunión, Laxeiro pro, 
nuncióu unha elocuente confe, 
rencia no seu checoslovaco 
(parangonade ao italiano ou o 
alemán de Bulgaria) e Mercedes 
Ruibal cantou un tango arraba, 
lero, onde se manifesta súa gra, 
cia natal de Xeve". • 
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O Trinque 
G·aliza . ...:Xapón, via cinema. 

Foi o director Eloi Lozano o 
encarregado de unir, através 
do cinema, a sua própria 
sensibilidade artística coa 
obra do Nobel xaponés . 
lasunari Kawabata. Este filme, 

As belas dorrnentes, gábase de 
ser feito integram7nte na 
indústria galega. E unha boa 
ocasión para escoitar fa.lar en 
galega na sala, cunha história ~ 
universal· e chea de lirismo.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 
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El caballero 
de Olmedo 

será 
representad 

a oXoves 
15 en LAUN 

e o Venres 
16en 

BURELA. 

Al.lariz 
• EXPOSICIÓNS 

EDUARDO MONFORT 
As suas pinturas podemos 
ollalas no centro O Partel.o. 

Branford M.arsal.is 
Ven co seu jazz até o C.C. Caixanova de 
VIGO o Domingo 18; e até o Pazo da 
Ópera da CORUÑA o Luns 19. Máis 
información en www. caixanova.es.+ 

O Barco _ 
• EXPOSICIÓNS 

ROBERT DoISNEAU 
Seguindo as teorias do Mo
mento decisivo de Cartier
Bresson Ánxel Trillo pre
tende coa fotografia captar, 
os tipos de vento, os retratos, 
as emocións ... Unha visión 
do invernal. En Caixanova 
até o 30 deste mes. 

DO EXTERIOR 
Fotografias de David Her
nandez, na sala de exposi
cións Caixanova até o 30 
deste mes. Baixo unha uni
dade de forma e concepto 
desenvólvese unha aproxi
mación a tempÜs e espazos. 

Beta.nzos 
• EXPOSICIÓNS 

ALFREOÓ PIQUER 
A sua obra gráfica na Fun
dación CIEC (O Castro 2) 
até finais de Novembro. 

B . 
01.rQ. 

•TEATRO 

UN VIEJO 
VUELTO A CANTAR 
Da man de Títeres Casca
nueces o Xoves 15 na Casa 
da Cultura. E o Venres 16 
La Tirita de teatro con Te 
lo cuento no mesmo local. 

ÜRETRATO 
DE DoRIAN GRAY 
Uvegá Teatro levará a ce
na esta obra o Sábado 1 7 
na Casa da Cultura. 

Bue u 
•MÚSICA 

SAMESUGAS& 
STREET FIGHTER 
A taberna A Barbuxa, en Ce-

la, acolle o concerto destes 
grupos composteláris o Ven-
res 16 a partir das 10 da,noi-
te. Street Fighter é un cuarte-
to que lle pega ao punk-hard-
core-metal a cada máis forre 
e compacto en directo. Os 
punk-rock de Samesugas, an-
tes en grupos como Fame 
Negh.ra, Dirty Barriguitas ou 
Par Teléfono, xa levan máis 
de 10 anos no asunto. 

Bu re.la 
•TEATRO 

EL CABALLERO 
DEÜLMEOO 
Al Suroeste Produccio· 
nes vai cenificala na Casa 
da Cultura o Venres 16. 

Cambados 
•·TEATRO 

EsPANTOSO 
Mohicania será quen poña 
en cena esta obra o Domin-
go 18 na Casa da Cultura. 

Cangas 
•MÚSICA 

JAZZ 
A Orquestra de Jazz do 
Morrazo vai dar un con-
certo o Sábado 17 no Audi-
tório Municipal. 

Car-halliño 
• EXPOSICIÓNS 

METEORITOS 
Na sala de exposicións do 
Auditário podemos ollar esta 
mostra que consta de maque-
tas, deseños, fotografias, grá-
ficos, vídeos e meteoritos, 
claro, até o 30 de Novembro. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

VÍCTOR M. GUERRA 
Xunto con Alejandro Car· 
doso mostran as suas escul-
turas na sala Daminguez Bua. 

Cambados 
•TEATRO 

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

Ced.eira 
•MÚSICA 

ÜRQUESTRA DE 
CÁMARA A.Reos 
Vai estar na Casa da Cultu-
ra o Sábado 1 7 baixo a di-
rección de António Seixó: 

Celan ova 
• EXPOSICIÓNS 

IMAXES DA MEMÓRIA 
Fotografias achegadas por 
persoas maiores da comar-
ca que participarán nun 
encontro baixo o título de 
As suas histórias no que 
contarán histórias que lle 
foron transmitidas de vello 
por outros antergos. Na sa-
la de exposicións do Antigo 
Cárcere até o 30 deste mes. 

Cha_ntada 
• EXPOSICIÓNS 

R:1rooRAFIA SUBMARIÑA 
Escolma de 50 intres en 
branco e preto e cor reco-
llidas nos sete campionatos 
galegas que se levaron a 
cabo nas rías galegas en 
2000. Na Casa da Cultura 
até o 30 de Novembro. 

A Coruña. 
•CINEMA 

CGAI 
Esta semana arranca co ciclo 
de Cine Fantástico e de Te· 
rror Xapanés, no que as fitas 
que se proxectan cobren un. 
arco temporal de corenta 
anos e que alternan o cine-
ma de xénero e o de autor; 
as características e estilizadas 

películas de pantasmas cos 
monstros xurdidos nos anos 
cincuenta do terror nuclear. 
O Xoves 15 ás 20:15 proxec-
tarase A história sobrena· 
tural de Y otsuya, na re-
xión de Tokai, (Nobuo 
Nakagawa, 1959). O Ven-
res 16 ás 19:45 e o Sábado 
17 ás 17:45 Kwaidan. O 
máis alá, (Masaki Koba-
yashi, 1964). E o Xoves 22 
e Venres 23 ás 20:15 Godzi-
lla contra os monstros 
(lnoshiro Honda, 1964). E 
dentro do ciclo adicado ao 
director Joseph L. Man-
kiewicz proxectarase o 
Martes 20 e Mércores 21 ás 
20:15 Xulio César (1953). 

• 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. O Xoves 15 ás 20 h. 
M" Teresa Ocaña, do Mu-
seu Picasso de Barcelona, vai 
falar sobre Unha exposi· 
ci6n: París-Barcelona. O 
Xoves 22 Eugenio Carmo-
na, da Universidade de MáJa. 
ga , abordará o tema Pinb..l-
ra froita. Madrid-París· 
Madrid (1926-1932). 

A VIOLÉNCIA 
NA XUVENTUDE 
O Luns 19 na aula sócio-
cultural Médico Rodríguez 
ás 18 h. 

ISABEL DE ÁUSTRIA 
Sissi e a imaxinación mo-
dema é o título da charla 
que vai dar Vicente Molí· 
na Foix en torno a este te-
ma, e que vai ter lugar o Xo-
ves 15 ás 20 h. no Centro 
de Estudos Ronda de Nelle. 

• EXPOSICIÓN$ 

ÜLGA REINOSO 
Pintora que sorprende e des-
taca pola extrema elegáncia 
da sua linguaxe expresiva e 
altamente poética, coa que 
nos presenta a sua visión da 
vida. Partindo do realismo 
aborda os temas con grande 
meticulosidade. Na bibliote-

Orquestra Filharmónica de Halle 
O Luns 19 interpretarán obras de 
Wagner, Mendelson e Hindemith 
no teatro Principal de ÜURENSE. 
No C. C. Caixanova de VIGO ás 

20:30 h . estarán o Martes 20. En 
PONTEVEDRA poderemos es
coitar a sua música o Mércores 21 
no Pazo da Cultura.+ 

ca Miguel Glez. Garcés até o 
27 de Novembro. 

ce OO. MEMÓRIA 
DEMOCRÁTICA 
Con esta mostra quérese sig
nificar a importáncia do pa· 
pel que xogaron os traballa
dores e traballadoras na trsi
ción polftica, na recperaci6n 
das liberdades e do sistema 
democrático, na defensa das 
condici6ns de vida e traballo 
das clase máis desfavoreci
dads e no asntamento do si
tema democrático no Esta
do. Co título de CC 00. 
Mem6ria democrática, proxec· 
to soüdário. XXV aniversário 
da Asemblea de Barcelona 
1976-2001 poderemos visi
tala no Fórum Metropo~tano 
{Parque Europa) 

ISTO É DIÑEIRO: 
DAS ORIXES AO EURO 
Co obxectivo de achegar 
ao público a importáncia 
do diñeiro é da sua hist6ria 
a Fundación Barrié acolle 
unha mostra de máis de 
400 pezas que ao longo da 
história foron utilizadas a 
xeito de diñeiro facendo 
especial fincapé na história 
da peseta. Até o 30 de De
cembro. 

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

Xll.OGRAFIAS 
Até o 4 de Decembro po
deremos visitar, na galeria 
Pardo Bazán, esta mostra 
de Luís Seoane. 

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

PEDRO MoRLÁN 
Babeo o tftulo De torres e pe
óns a sede do Coléxio de Ar
quiteaDS de Galiza acolle a sua 
mostra de escultura e pintura. 

Susana Seivane 

A coñecida gaiteira apresentará o seu 
novo disco Alma de .Buxo o Sábado 16 
no audit6rio municipal GustatJO Frei-re de 
LUGO; e o Venres 23 no teatro Rosalia 
de Caso-o da CORUÑA.+ 

Xooos DE MANS 
Da suúa-arxentina Matilde 
Marín, que podemos ollar 
na Fundación Luís Seoane 
(Durán Loriga 10) durante 
Novembro. T raba1la ftmda
mentalmente no volume 
sobre papel e, duns anos pa
ra aqui, na fotografia, o vf
deo e o gravado. Nesta co
lección fotográfica, resplan
dor dunha imaxe, resoan os 
ecos do pasado; a sua novi
dade, a actividade, a imaxe 
poética ten uns ser próprio, 
un dinamismo próprio. 

PARIS, PARIS, PARIS 
Onde poderemos coñecer 
obras de vinte artistas entre 
os que podemos atapar no
mes tan destacados como 
Pablo Picasso, Joan Miró, 
Manaa Mallo, Colmeiro, 
Juan Gris, ou Luis Fer• 

p~ dunl1as pant:asmas que 
queren comunicarse con eles. 

típismot xorden. enfrentamen~ 
. 00$ entre os moros~ polo amor 

a ,,'da mullet, Comédfa tráxtca 
á:;6 

· ~ón d,WógóS Sé1\ subtítuloo, ~ NlNGUÉN É PER· 
FECTO. ~x pollcia, so· 

cioloxtc~ente fascista, sofre 
tm.ha pru:álise da metade do 

li:oS'~t~p:at.atra,· c-0rpo. Unha drag queen, a 
se~óión comercial quen d~preza~ daralle clase 

n mdustria1 para a sua reabilitaci6n. 
P , 80- ,,,." . !Jll~i'a: a~a. .. 
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La Traviata 

A compañia Ópera 2001 porá en cena es
ta ópera dentro dos actos que pretenden co
memorar o centenário da morte de Verdi, o 
seu autor. Nesta ocasión vai ser interpreta
da pola Pleven Philarm6nic Orchestra 
bai.xo a dirección musical de Manuel Ivo 
Cruz e a dirección artística de Pier Fran
cesco Maestrini. Poderemos asistir a este 
espectáculo en VIGO no C.C. Caixanova o 
Xoves 22; en ÜURENSE no Principal o 
Venres 23; en PONIEVEDRA no Pazo da 
Cultura o Sábado 24; e en Luoo no Gus
taw Freire o Domingo 25. • 

nández entre outros, na 
Fundación Barrié. 

•TEATRO 

MEINKAMP 
Tantarantana Teatre vai 
pola en cena o Sábado 24 
no teatro Rosalia de Castro. 

o PEQUENO CÉPOU 
Ou Polgariño na grande cUJa-. 
de, polo Théatre du Mou
vement, o Sábado l 7 ás 19 
h. no Fórum metropolitano. 

A. Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

JOSÉ SOLLA 
Até o 18 de Novembro, a 
sala de exposicións Caixa 
Nooa vai acoller a mosrra 
do pintor marinense. 

•TEATRO 

Os PAPALAGÜI 
Teatro do Aqui será quen 
Leve a obra o Domingo 18 
ao teatro Principal. 

0-iEIRO DE Es'rRELAS 
O Sábado 1 7 da man de 
Fulano, Mengano e Ci
tano no Principal. 

Fe ne 
• EXPOSICIÓNS 

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

Fe rol 
• EXPOSICIÓNS 

KlKO DELGAOO & 
0VIDl0 ALDEGUNDE 
Mo trarán as uas fotogra
fias, na gal e ria Sargadelos, 
até finais de mes. 

LAXEIRO 
A colección permanente de 
Vigo poden ser olladas na 
sala de exposicións do Por
to até o 18 de Novembro. 

SUSANA BERMEJO 
As suas pinturas están col
gadas no Ateneu. 

lRRUPCIÓNS 
O CC Ca:roalho Calero pre
tende que os novos artistas 
teñan un lugar de exposi
ción. Acolle até o 17 de No
vembro a Diego V ázquez. 

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

•TEATRO 

X OVES TEA TRAIS 
Até o 13 de Decembro to-

dos os Xoves ás 20:30 no 
C .C. Torrente Ballester, cun
ha entrada de 200 pts. a 
Concelleria de cultura ofere
ce este ciclo, no que se con
tará coa representación de 
obras como Sexismunda o 
Xoves 22, ou Os Papalagiü, 
Cartas de Amor, Coplas de 
Cego e Alta Comédia. 

A Fonsa.grada 
• EXPOSICIÓNS 

DIVINO-HUMANO 
V ários escultores contempo
ráneos, que traballan na Ga
l.iza, mostran alguns dos sen
timentos que vive o home 
actual, relacionados cos mes
mos ou parecidos sentimen
tos que en tempos pasados se 
expresaron a médio das ima
xes reli.xiosas. Esculturas mo
dernas xunto con outras tra
dicionais, procedentes dos 
fundos do Museu Comarcal, 
onde se atopa a mdstra. 

Gondom.ar 
•TEATRO 

CONTRÁTENOS, 
POR FAVOR 
A Cia. Pilar Pereira po
ráa en cena o Sábado 1 7 
no Auditório Municipal. 

Lalin 
• EXPOSICIÓN$ 

ANTÓN IGLESIAS 
O IllU5ell Ramón M ª ADer aco
lle unha ffiC6tra da sua pintura. 

•TEATRO 

EL CABALLERO 
DE0LMEOO 
A obra de Lope de Vega 
vai ser cenificada no Audi
t6nio Municipal o Xoves 15. 

ÑIQUIÑAQUE 
Ollomoltranvia leva a ce
na esta obra o Xoves 22 na 
Casa da Cultura. 

Lugo 
•CINEMA 

OBSESIÓN E PODER 
A aula s6ciOl;cultu:ral acolle es
ta séri de fitas desde o Luns 
19 en <liante coa proxección 
de A pleno 80L O Martes 20 
poderemos ver O graduado; 
para o Mércores 21 está pre
vista a fita Caos de palla. O 
Xoves 22 proxectarase Desa
parecido e para rematar o 
Venres 23 farase un pase de 
Os gritos do siléncio. To
das as sesións ás 20 h. 

• CONFERÉNCIAS 

A lGREXA NA GALIZA 
O Venres 23 ás 20:30 o es
critor Xosé Chao Rego e 
o sociólogo Bernardo 
Garcia Cendán falarán 
sobre a sua situación actual 
no local da Asociación 
Cultural Alto Minho (Ra
món Montenegro 12). 

• EXPOSICIÓNS 

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

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

La ramita. de b.ier.babuena 
Teloncillo Teatr~ ~ai estar en 
ÜURENSE o Xoves 15 e Venres 
16 no Conservatório p~ra cenificar 

esta obra para escolares. En VI
GO farao do 26 ao 30 no C. C. 
Caixanova.+ 

Contrátenos por lavaré a 
obra que a Cia. Pilar Perei· 
ro representa o Sábado 17 
en GONDOMAR. 

CAR1EIJSMO COMFRCIAL 
Mostra que pretende dar a 
coñecer as tendéncias do 
deseño gráfico no Estado 
español no periodo com
prendido entre o 1870 e 
1960. No Museu Provincial. 

CELSO V ARELA 
O artista galego ten unha 
mostra na Biblioteca Municipal. 

MARcos LoNGARELA 
No café do Pousadoiro po
demos ollar unha mostra 
da fotografía <leste 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. 

HERDANZA DE SÉCUWS 
. . . patrim6nio de t.odos, é o 
título da mostra que pode
mos coñecer estes dias no 
Museu Provincial e no edifi
cio da Xunta. 

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

MEMÓRIA VISUAL 
DELUGO 
161 Anos de fotografia e 
grafitis é o subtítulo da 
mostra que podemos coñe
cer na sala Uxio Noooneyra. 

• LEITURAS 

CoNTOS DA CORUÑA 
O Sábado 17 ás 21:30 a apre
sentación deste libro contará 
coa actuación-performance 
de Xurxo Souto, e despois 
unha festa-repichoca na que 
haberá queimada e castañas. 
No local da Asociación Cul
tural Alto Minho. 

LUCENSIA 
Apresentación do número 
23 desta revista de cultura 
e investigación o Xoves 15 
ás 18:30 na aula cultural de 
Caixa Galicia. 

•MÚSICA 

XI FESTIVAL DE JAZZ 
O Xoves 15 Fuasi & En· 
samble ás 20:30 no salón 
réxio do Círculo das Artes; o 
Venres 16 Kenny Garret 
Quartet; e o Sábado 1 7 
Carolyn Breuer Quartet, 
os dous á mesma hora, e no 
mesmo lugar. Polo Clavi
cémbalo van pasar até o Sá-

. bado 1 7 diferentes grupos e 
realizaranse repichocas. 

ALBERT PLA 
O cantante catalán estará 
en concerto na sala Clavi
cémbalo o Xoves 22 e Ven
res 23 ás 23 h . Venda de 
entradas adiantadas (1.600 
pta) en discos Skoita, Tipo e 
no próprio Clavicémbalo . 

•TEATRO 

0RFEO 
A compañia boloñesa La 
Baracca cenificará esta obra 
desde o Martes 20 até o Ven
res 23 no Audit6rio Municipal. 

., .t ( 4: ... 
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Mondariz 
•MÚSICA 

DoMENICO CODISPOTI 
Recital de piano no Balne
ário o Sábado 1 7 ás 20 h. 

M.onforte 
• EXPOSICIÓNS 

A MIRADA CRIA TIVA 
Jesus Rodriguez Montero 
capta coa sua cámara obxec
tos cotiáns desde unha pers
pectiva abstracta que lles dá 
unha aparéncia totalmente 
distinta á que estamos acos
tumados. Na Casa da Cultu
ra até o 30 de Novembro. 

DINOSÁURlOS 
Desde o Martes 20 e até o 
13 de Decembro podere
mos coñecer no Auditório 
Municipal esta mostra ide
ada polo Museu Español de 
Ciéncias Naturais. 

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

ÜLÓRIA FERNÁNDEZ 
Mostra en homenaxe a esta 
pintora no centro Terra de 
Lemas. 

CARLOS SILVESTRE 
As suas pinturas poden ser 
olladas nas Casitas. 

•TEATRO 

Os P APALAGÜI 
Teatro do Aqui subiráa 

-ao cenário da Casa da Cul
tura o Xoves 15. 

Muros 
•MÚSICA 

CORAL CASABLANCA 
O Sábado 24 dará un con
certo na vila. 

•TEATRO 

FULANO, MENGANO E 
CITANO 
Cheiro de Estrelas vai ce
nif icala o Venres 16 no 
Centro Cultural e Xuvenil. E 
o Domingo 18 poderemos 
ollar Te lo cuento da man 
de La Tirita de Teatro. 

Nar-ón 
• MUSICA 

MAGNIFICAT 
Música relixiosa bai.xo a di
rección artfstica de Ant6n 
de Santiago na lgrexa de 
Sta. Icia o Xoves 22 ás 20 h. 

Ogro he 
• EXPOSICIÓNS 

FEDERICO FERNÁNDEZ 
A sala Lembranza acolle a 
sua mostra de pintura e 
gravado até o Sábado 17. 

Ortigueira 
•TEATRO 

COPLAS DE CEGO 
Nove Dous será quen ceni
fique esta obra o Venres 16 
no teatro da Beneficéncia. 

Ourense 
•CINEMA 

A REDOR DOS 
DIREITOS HUMANOS 
A aula sociocultural vai 
acoller un ciclo que xira en 
torno a este tema. O Martes 
20 -proxectarase Doce ho· 
mes sen piedade para tra-

tar o tema do direito á vida. 
O Mércores 21 o tema que 
se vai tocar éo do direito á 
igualdade coa proxección 
de O grande dictador. 

• CONFERÉNCIAS 

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 

ÜALIZA, CATRO 
EST ACIÓNS, MIL CORES 
Mostra fotográfica da auto
ria de X.L. Vazquez Igle
sias na que podemos ollar a 
grande variedade cromática 
que ten o noso país ao longo 
do ano. No Museu Munici
pal até o 30 de Novembro. 

FÉNIX 
Mostra de Xúlio Gil na Ca
sa da Xuventude até o 28 de 
Novembro, que intenta mos
trar a través das suas fotogra
fias o concepto de resurrec
ción permanente, contrapo~ 
ñéndoa a idea de resurrec
ción determinista, da imorta
lidade presente en todas as 
relixións e cremas idealistas. 

UNHAOLLADA 
AMARRocos 
O andaluz Francisco 
Menjivar ten no edifício 
politécnico do Campus un
ha mostra fotográfica na 
que pret~nde ensinar ima
xes da Africa que atopa 
roáis ao seu carón. Até o 
30 de Noverobro. 

BuscA:Noo FOTOS 
D! Antón Álvaret Fonnoso 
que realiza un estudo do co
tián, das ruas cheas de aristas, 
curvas, animais, publicidade, 
persoas estáticas ou en movi
mento. No local da AC. Au
riense até o 30 de Novembro. 

FASCINANIB NA1UREZA 
Mostra fotográfica de Joa• 
quin González Gómez 
que amosa os aspectos roáis 
relevantes da natureza: pai
saxe, fauna, flores en dis
tintos espazos naturais da 
península Ibérica. No Stu
dio 34 até o 30 deste mes. 

CAIXÓN DE PISTA 
Esta mostra de Espe Pons 
é un proxecto formado por 
2 7 fotografías nas que se re
flicte o traballo dos artistas 

do circo até chegar á sua 
saida en escena, mostrando 
un especial interese nos de
talles máis sutis, na fraxili
dade das causas. Na libraria 
Eixo até o Martes 20. 

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

UNHA PELÍCULA"DE PEL 
Por sétimo ano consecutivo 
a galeria Marisa Marimón 
ocupa o seu espaw con esta 
colectiva, desta votal adica
da a dous artistas novas: 

Camer-ata ad Hbitum 

T eremos actuacións en MOAÑA o Sába
do 17 na Igrexa parroquial; en ÜIDEIRA 
van estar o Sábado 24 na Igrexa de Nosa 
Señora do Mar; e en VERIN o Domingo 
25 na Igrexa dos Padres Mercedários. • 

Manuel Vázquez e Joana 
Pimentel. Os dous coinci
den en desenvolver proxec
tos no contorno da arte di
xital, apresentando fotogra
fías de espazos interiores 
onde a nosa realidade máis 
cotiá se encara con confli
tos que xorden do enfronta
roento entre realidade e fic
ción. Até o 5 de Decembro. 

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

•TEATRO 

CARTAS DE AMOR 
Lagarta, lagarta subiráa as 
tábo~ do Principal o Xoves 
15 e Venres 16. 

Pontea.reas 
• EXPOSICIÓNS 

SóIMAXES 
A busca constante de J .L. 
Pantoja coa que trata de 
conseguir, sen manipulacións, 

Desenvólvese 
en LUGOo 
XI Festival 
de Jan. 

Unha noi.te con Ve.rdi:. faio Verdi 
Comemorando o centenário da 
morte de Verdi, Caixanova oferece 
este espectáculo dramático-musi
cal no que se narra a vida do com
positor servfndose das suas 6 prin
cipais óperas. Divídese en duas 
partes: a base musical da primeira 
está formada pola coñecida trilo
xia de Rigoletto, Traviata e Tro-

vatore; na segunda os fragmentos 
son de óperas de madurez: Don 
Cario, Aida e OteUo. A dirección 
musical corre a cargo de Alfonso 
Saura, e a cénica a cargo de Gus· 
tavo Tambascio. O espectáculo 
estará en SANTIAGO o Luns 12 
no Auditório de Galiza; e en Ou .. 
RENSE o Martes 13 no Principal.+ 
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Rubén 
Carpeta ten 
unha vídeo 
instalación, 

da que 
ollamos 

unha imaxe, 
na lgrexo 

do 
Universidode 
de Santiago, 

onde, 
tamén, fai o 

próprio 
Isaac 

Cordal. 

Rosalia 

ANOSATERRA 
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imaxes que transmitan plasti
cidade e na que utiliza a cor 
para descubrir a sensibilidade 
do visitante. No Museu Mu
nicipal até o 25 de Novernbro. 

Pon.tevedra 
•4CTOS 

PR.OXECTO AULA 60 
Adividade formativa pen
sada para xente con ganas 
de aprender e opinar sobre 
a situación actual e futura 
do 'país organizada pola 
Fundación Galiza Sempre 
entre o 12 e o 16 de No
vembro no Pazo da Cultura 
de 18 h. a 20 h. O programa 
consta das seguintes activi
dades: conferéncia e debate 
sobre história contemporá
nea, actualidade a debate, 
visita guiada pola vila, en
trevista a un deputado do 
Parlamento galego, e final
mente debate e conclu
sióús. Participarán na acti
vidade o historiador Fran· 
cisco Carballo, o profesor 
de Línguas Clásicas Xosé 
Abilleira, o deputado polo 
BNG no Parlamento galego 

· Bautista Álvarez e o se
creci.rio da Fundación Xa. 
bier Macias. Máis infor
mación na OMIX do Con
cello (pza. de España s/n). 

•CINEMA 

FESTNAL 
O teatro P'ljncipal acolle do 
Luns 19 at~ o Domingo 25 
este festival1cinematográfico. 

~ 

ASOMBRA 
DUNHA DÚVIDA 
Hitchcock retoma o tema 
da dúvida sobre a inocéncia 
ou t:ulpabilidide dun perso
naxe, acadando a outra ca
ra da moeda de Sospeita. A 
chegada a unha pequéna 
cidade de províncias dun 
membro dunha famflia e o 
seu sospeitoso comporta
mento, fan que a sua sobri
ña pense que é un asasino 
per~eguido pola xustiza. O 
Mércores 21 ás 20:15 e ás 
22:15 en Caja Madrid, or
gartizado polo cine-clube. 

• ~POSICIÓNS 

ED!LJARDO BAAMONDE 
A stra pintura pode ser ollada 
na galeria Sargadelos, onde 
ten¡unha mostra que perma
ne9~rá até o . 28 des te mes. 

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

CoNTR.A A IDENTIDADE 
Colectiva de fotografia que 
podemos ollar na galeria 
Anexo. 

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

e t ,, ... 
onv·oca :or1.as 

CURSO DE ORA VADO 
O Centro de Artesanato e Deseño de 
Galiza organiza este curso, do 12 até o 
30 de Novembro, na sede do centro 
na travesa da rua de Chantada s/n de 
Lugo. Estará impartido por Isabel So
moza e terá unha duración total de 58 
h. O horário dserá de 16 a 20 h. Para 
inscribirse ou receber información 
contactar co cadg@cadg.org ou telefo
nar ao 982 210 066. 

SIMPÓSIO MANUEL L. ACUÑA 
A Sociedade para o Desenvolvimento 
Comarcal da Terra de Trives organiza 
esta xornada o Venres 30 de Novembro, 
con 12 horas de duración que serán ho
mologadas pola Dirección Xeral de Polf
tica Lingüística. O simpósio, que terá ca
rácter graruito, contará coa participación 
de persoeiros da literatura coma Ramón 
Nicolás, Carlos López Bernárdez, Xoán 
Carlos Domínguez, etc. que falarán, en
tre outros, de temas como o activismo 
cultural de Manuel Luís Acuña, ~a sua 
obra e estilo poético, do percorrido lite
rario do escritor pola comarca, etc. Para 

inscribirse ou receber máis información 
hai que telefonar ao 988 331 005 ou 
contactar co fttrives@cet.adec.net. 

CERTAME ANTÓN ZAPATA G. 
III Edición deste prémio de poesia, que 
anualmente organiza a agrupación culru
ral e deporriva Ria de Laxe, no que se po
derá participar con poemas ou conxun
tos de poemas cuxa extensión máxima 
sexa de 100 versos e a mínima de 50. 
Deberán ser orixinais, inéditos e non 
premiados anteriormente, e estar escritos 
en galego. Os traballos hainos que en
viar antes do 4 de Decembro á sede da 
asociación na r/do Cantón, 11 , 15117, 
Laxe (A Coruña). Enviaranse nun sobre 
fecho sen remitente e no interior inclui
ra-se outro sobre con todos os dados do 
autor. Os premios consistirán en 50.000 
pta. para o l2, haberá un 22 premio de 
10.000 e est.abelécese unha categoria in
fantil para os menores de 15 con lotes de 
libros para os tres primeiros. Os premios 
fallaranse o Sábado 15 de Decembro no 
Salón de Actos de Laxe. Máis informa
ción no telf. 639 870 331. 

EsPIRAL MAIOR DE POESIA 
A X edición <leste prémio, que se 
vén celebrando xa desde o ano 1992, 
consiste na publicación da obra ga
ñadora na colección de poesía Espiral 
Maior . Poderán participar calquer 
persoa sen límite .de idade, con ou 
sen obra publicada. Os traballos te
rán un mínimo de 400 versos e 
apresentaranse por triplicado, meca
nografados a dobre espazo e baixo 
plica, sen remite, co título da obra 
acompañado dun lema identificador. 
En sobre aparte incluiranse todos os 
dados do autor e no seu exterior in
dicarase o lema. As obras deberán ser 
remitidas a Edicións Espiral Maior, 
Ap. 192, 15080, A Coruña, antes do 
30 de Novembro. Para máis informa
ción dirixirse ao telf. 981 1 71 088. 

ÜBRADOIRO SOBRE A 
ACTUALIDADE DA PINTURA 
Eduardo Arroyo vai impartir, do 19 
até o 23 de Novembro, este curso prá
tico no CGAC co obxectivo de anali
sar os diferentes elementos plásticos 

Ribeira 
•MÚSICA 

CORAL 
DO R.C. NÁUTICO 
Dará un concerto o Sábado 
1 7 na lgrexa Parroquial. 

política, este é o tftulo da 
conf eréncia que a cargo de 
J .L Barreiro Rivas ofere
ce o clube nacionalista Alén 
N6s, o Xoves 15 ás 20 h. no 
hotel Meliá-Araguaney. 

Rna LóPEZ 
Espectáculo definido como 
de canea-humor, o Xoves 
22 ás 22:30 no Dado -Dadá. 

ÜALIZA 5 ESIREJAZZ 
Ciclo de jazz que se vai de
senvolver no Dado-Dadá e 
que ten como obxectivo dar 
a coñecer os mellares músi
cos e grupos de jazz de Gali
za, e que constará de máis 
de 50 concertos e repicho
cas. En Novembro as actua
ciión serán os días 15, 19, 
21, 27 e 29; e en Decembro 
o 4, 5, 11, 12, 18 e 19. 

• LEITURAS 

AXERACIÓN 
DE CRISTAL ••• 

Ribadávia 
• EXPOSICIÓNS 

TRIPEIROS 
Fotografias de Ricardo 
Martínez coas que non 
pretendia facer retratos 
convencionais, nen mostrar 
arquetipos humanos, senón 
mostrar simplesmente intres 
cotiáns. No Museu Etnolóxi
co até o 30 de Novembro. 

• EXPOSICIÓNS 

RUBÉN CARPETA 
O coro da Igrexa da Universi
dade serve de marco para 
Apunten, unha vfdeo-insta
lación deste autor, pero ta
mén para outta de Isaac Co
rral. Dentro de Proeesalia 01 
de arte contemporánea, até o 
2 de Decembro deste ano. 

SANTIAGO MA YER 
•TEATRO 

que conflúen na criación pictórica. De 
carácter eminentemente participati
vo, está dirixido a xóvenes artistas e 
estudantes de Belas Artes que teñan 
interese en reflexionar activamente 
sobre a criación pictórica a través de 
charlas, debates, etc. Ao mesmo tem
po, o artista vai reflexionar sobre a sua 
traxectória e evolución e os partici
pantes terán a oportunidade de ensi
nar as suas próprias criacións coa axu
da de diapositivas ou un dossier. O 
horário no que se impartirá será de 11 
a 14 h. e de 16 a 19 h. e a inscrición 
haina que formalizar no CGAC. O 
prezo será de 8.000 pta. e de 6.000 pa
ra a Asociación de Amigos do 
CGAC. A Universidade de Santiago 
de Compostela, así coma as faculdades 
de Humanidades, Ciéncias da Educa
ción, Belas Artes e Tradución e Inter
pretación da Universidade de Vigo 
conceden un crédito de libre configu
ración ao presentar o certificado de 
asisténcia que se concederá aos 15 
participantes do obradoiro. Máis in
formación no telf. 981 546 602 + 

E o antigo café Moderno. 
Duas Xeracións dará un 
reCithl poético no Café M~
demo o Xoves 15 ás 20:30 
entre· outros como Maria J. 
Payo Boullosa (poetisa), 
L.A. Gigado (filólogo) e 
Maria Dolores A. Vidal 
Caramés (soprano). 

O Rosal 

Os seus óleos poden ser 
ollados na galeria Citánia 
(Agália de Abaixo 39) até 
o 11 de Decembro. A repe
tición dos motivos plásti
cos apreséntase como o ar
gumento compositivo. 

EsPERANOO A GoooT 
Ultramarinos de Lucas 
apresenta esta traxicomédia 
en dous actos que é unha 
metáfora da vida como 
eterna espera sen esperan
za. O Venres 23 e Sábado 
24 no Teatro Galán ás 22 h. 

inevitábel sentimento de 
melancolía.-

Jo.sé Carlos 
Guerra 
rnostra a 
suo pintura 
na galeria 
Triaquel e 
Medúlíode 
TUI. 

•MÚSICA 

TEBRA 
E t.amén Ala que vai e An· 
sar no coléxio Froebel o Sá
bado 1 O a partir das 22 horas 
como concerto inaugural das 
Noites Abertas do concello. 

ÜRQUESTRA 
SINFÓNICA DE ÜALIZA 
Dentro do ciclo de grandes 
orquestras, poderemola es
coitar o Xoves 22 ás 21 h. 
no Pazo da Cultura con re
pertório de Mozart e 
Rachmaninov. 

A Póvoa. d.o C. 
• EXPOSICIÓNS 

X. CONDE CORBAL 
Ten tmha mostrados seus gra
vados no Museu Valle-Inclán. 

•MÚSICA 

XOSÉ MAQUIEIRA 
Levará o son da sua arpa 
celta á Igrexa Parroquial o 
Sábado 24. 

A Ru.a 
• EXPOSICIÓNS 

SEGAIDRFS EN CAsrn.A 
Reportaxe de J.L. Noguei· 
ra Campos, feita sobre as 
persoas da bisbarra que ian 
a terras castelás ás segas a 
finais do s. XIX e na 1 Q me
tade do XX. No CC Aveni
da até o 19 de Novembro. 

•MÚSICA 

POLIFÓNICA 
DE PONTEVEDRA 
A coral estará o Sábado 17 
no C.C. Avenida. 

Santiago 
•CINEMA 

SusoNoYA 
Colga as suas pinturas na 
galeria José Lorenzo desde 
este Venres 16 até o 16 de 
Decembro. 

NoLOSUÁREZ 
Entre Augas é como titula a 
mostra de pinturas que sobre 
este elemento, de clara pega
da na nooi culrura, poderemos 
ollar na galería Espacio 48 até 
o 7 de Decembro. Unha refle
xión sobre a auga ao tempo 
que mostra unha preocupa
ción polo estilo e por facer uso 
dunha linguaxe actual 

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

•MÚSICA 

SOBER 
Rock alternativo en direc
to desta banda madrileña o 
Xoves 22 ás 22 h. na Nasa. 

] ANSEL E PON SEL 
Bucanero estrea esca obra 
na Nasa, o Xoves 15 e o 
Venres 16 ás 22 h. e o Sába
do 17 ás 23 h. A un texto 
tan surprendente como di
vertido únese a post.a en ce
na resolta coa máxima sim
plicidade da man destes dous 
tipos que apont.an directa
mente ao estómago con de
senfado e espontaneidade. 

Tu.i 
• EXPOSICIÓNS 

}OSÉ CARLOS GUERRA 
Até o 7 de Decembro po
deremos contemplar as 
suas pinturas na galería 
Trisquel e Medúlio. En ver
bas de M. Viribay "a obra 
de Guerra está marcada 
por unha estética de liñas 
diagonais e formas cui
dadas que producen un 

Verin 
• CONFERÉNCIAS 

ALZHEIMER 
Sobre esta enfermidade e 
sobre a necesidade de vo
luntariado como axuda fa
larase o Martes 20 ás 20 h. 
na Casa da Cultura. 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

A lARANXA MECÁNICA 
Fita de Stanley Kubrick 
do ano 1971, que vai ser 
proxectada polo colectivo 
Nema de fantasia e ciencia 
ficción no café Uf este Xo
ves 15 ás 21:30 h. 

SOL DE OUTONO 
Fita de Eduardo Mignog• 
na (1996) que se vai pro
xectar o Xoves 15 ás 18:30 
na aula sócio-cultural de 
Caixa Galicia. 

Cineuropa 2001. 

O Centro Dramático Galego 
apresenta en xira a obta de Ra· 
m6n Otero Pedrayo b~ixo a di
rección de Roberto Vidal 
Bolaño. Otero oferecenos unha 
imaxe de Rosalia como símbolo e 
realidade dunha visión actual e 
histórica, como bandeil'ii de futu
ro na encarnación dun sentir co
lectivo. Ao autor inter~alle a fi
gura de Rosalia como s~mbolo da 
Galiza e por iso fai unha recria
ción lírica a partir de feítos e da
dos biográficos da cantora do Sar, 
mais sen tratar de apre5entar 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 Salan 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. + 

~OÓNSEMAZMrnRAS 
Fita de Courtnev Salo· 
m6n que vai ser proxecta
da o Xoves 15 e Venres 16 
na aula sócio-cultural de 
Caixa Galicia. 

ROSETTA 
No marco dun programa 
municipal de ca-educación 
na prevención da violéncia 
de xénero, vaise proxectar 
na aula sócio-cultural esta fita 
do Luns 19 até o Xoves 22. 

• ·CONFERÉNCIAS 

GALIZA 
20 ANOS DESPOIS: 

AUDITÓRIO DE ÜALIZA 
A T empada de abono no au
ditório tráenos o Xoves 22 á 
Real Filharmonia de Ga· 
liza, baixo a dirección de 
Antoni Ros Marbá. E 
dentro do programa Concer
tos didácticos o Xoves 15 e o 
Venres 16, ás 10 h. e ás 12 
h . a Real Filharmonia de 
Galiza baixo a dirección de 
M. Zumalave interpreta
rán Toca o naso conto. 

CAROLIN BREUER 
QUARTET 
Noite de jazz no clube Da
do-Dadá o Martes 20. 

Até o 30 de Novembro no Prindtxd, 
asi coma nos centros sócio-culrurais 
de Vite e Fantiñas en CoMPOSTF.
IA Grandes nomes do cinema euro
peu, producións de numerosas na
cionalidades, xénero fantástico, te
rror, fitas polémicas, grandes clási
cos ... nas habituais seccións do festi
val, con pelfculas coma Navigatm de 
Ken Loach, Fudcing Ama!, En cons• 
trucción, Bajo la arena ou Lucky 
break ente outtas. T amén haberá un
ha nutrida participación interna
cional con fitas coma Kandahar, no 
que se narra a situación do actual Af
ganistán, xunto con outras coma 

Aceras de New York, A bicideta. de 
Beijin ou Litle Senegal. Para un pú
blico cada vez máis esixente inagu
ranse novas seccións: Transgresi6ns, 
con fü:as polémicas que escandaliza
ron a público e crftica; o Dogma Ri, 
en clave de comédia; Cinefilias, para 
recuperar os grandes clásicos e home
naxear a outros, como sucede desta 
volta con Jack lemmon proxectan
do o O ~· Moitos titulos 
son os que se poderán ver antes do 
tradicional maratón co que conclue 
o festival e onde os asistentes escolle
rán a fita gañadora do prémio do pú
bli.co dotado de un millón de pta.+ 

Unha revisión da autonomia 
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Are More .. Festival de Vigo 
&ta edición, haDco o título de Os 
camiños 'do Amor: Deuses e hu
manos oferécenos, o Venres 16 ás 
20:30 no Fraga, Noik k Gafa coa 
soprano M.irella Freoi acompaña
da ao piano por Paola Mol.inari. O 
Domingo 18 ás 20 h. na sala de 
concert.os Manin C6dax do Conser
vatório, Paul O'Dette en concer
to. E o Xoves 22 ás :Z0.30 na mesma 
sala, recital de viola e piano a cargo 

de David Fom e F.milio BoiL O 
V enres 23 ás 21:30 concerto en her 
menaxe a Moisés Alonso na lgre
xa-Concatedral de Sta. Maria, a 
cargo de Alia Mvsica, baixo a di
rección de Miguel Sánchez, que 
interpretará O canto das ~. 
vixília e música na tradición medi
t.erránea. Máis información no telf. 
986 810 170 ou na páxina electr& 
nica www.vigo.org. • 

A Rede 

• CONFERÉNCIAS 

TRANSTGRNOS 
ALIMENTARES 
NAFAMÍLIA 
O Venres 23 e Sábado 24 ás 
18:30 h. a aula s6cio-cuitural. 
vai acoller o 1 Seminário 
Luso-Galaico de Transtor
nos Alimentares que vai 
aprofundizar neste tema. 

IMPoRTÁNCIA In5 
CANTa> lRADIOONAIS 
O Sábado 17 ás 20:30 h. 
no e.e. CaixLmooa da man 
de Lembranzas Galegas. 

XL ANCS DE MICDLOXIA 
A agrupación micolóxica A 
7mnxa estará, do Lms 19 ao 
Venres 23, na sala de confe
téncias do e.e. Caixanooa. 

F.MPllFsA. FAMil..IAR 
A primeira edición deste 
congreso analisa este tipo 
de economía na euro-re
xión Gali.za/Norte de Por
tugal e vaise celebrar o Xo
ves 22 e Venres 23 no 
C .C. Caimnoro. 

·~ 
PORTADAS 
DE DISOJS GAI..EGOS 
Grupos como MilladcXro, Fu
mn os V eruos, Na Lua. .. so
listas como Bibiano, L. E. Ba
tallán, E. Cao, A. Prada .. . 
ou Os Resentidos' Limones' 
etc bmari. parte desta colec
ción de portadas de discos 
galegos do xomalista Roque 
Sotn que poclerema; ollar na 
libraria Andel (Pintor LJgris 
10) até finais de Decembm 

CoNSEUO DA ÓJLlURA 
www.co~llodacultwa.org 

Sírio oficial do Cooretl da Culnua Oa~ 
lega. lndue lnfonnación sobre o ~tm 
de prensa, un salón de act.os vir:tmil, no-
tícias, boletin de novidad.es, <:entro da 
i~ ~énda,~e~~.~ 
OOria ªº ConseUQ, lexistación. ~ 
dón. seccl.óns, mediateca. <::Qnv~ 
ri&.$, $htema cultural u ~ ~ .... 
~e~Tamén. 
so aoutras-~ do · 

Xuntaen 
VIGO. 

SANTIAGO }ORGE 
Mcsrn. a 1IJa pintura na lilxaria 
Om del lilm (Vel:m¡uez Mo
reno 27) até o 24 deste mes. 

TONO CARBAJO 
o Coléxio de AJqUitecros ocga
niza esta ma;tra de futografia 
tirulada V-2 040 que se inau
gurará esre Vences 16 na sala 
de expooicións do Edifífico 
lntitucional da X\lllta. 

CURRO ÜONZÁLEZ 
OWidando el Edén é o tí
tulo da mostra que pode-

mos ollar na galeria Ad 
Hoc e que reune unha série 
de debuxos de 153 x 85 
cm. titulada La canción del 
rio que se inspira nun libro 
de poemas chinose \fil gru
po de 6 obras realizadas 
con técnica. mixta sobre 
tea de medidas diversas. 
Até o 15 de Úecembro. 

MÁRIO lGI..ESIAS 
Moma pictórica do ponte
veílrés na galeria Visual La
bora até o 29 de Novembro. 

VANGUARDAS 
ARQIBTECTÓNieAS: 
O racionalismo en Vigo. 
Até o 21 de Novembro na 
fundación Caíxa Galieia 
podemoo ollar esta mootra 

SABBA CANITROT & 
ANróNIO CALLEJA 
T eñen unha mostra con
xunta de pintura na Casa 
das Artes. 

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

LUIS ÜORDII..LO 
As suas pinturas est:irán 
colgadas na galeria VGO 
até o 23 de Novembro. 

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

ÜONZALO QuieLER 
A galeria Alameda oferece 
unha moma da sua pintura. 

• LEITURAS 

M NGóUA 
Apresentación deste libro 
de poemas de lgor Lugris 
na libraria Andel o Xoves 
22 ás 20-30. 

•MÚSICA 

MOJINOS Escozfos 
O Venres 16 no Pavillón 
das Travesas van estar a 
partir das 21:30 h. co seu 
traballo Las margaritas 
son /lmes kl campo. 

SINFóNICA DE GALIZA 
O Xoves 15 ás 20:30 no 
audit6rio de CaixLmooa po
deremos asistir ao concerto 
que vai oferecer baixo a di
rección de Ton Koopman 
e acompañada do baixo 
Klaus Mertens, cun pro
grama no que aparecen 
obras de Schubert, Bach e 
Mendelsshon. 

BANDA DE CANDEÁN 
Co gallo do 30 aniversário 
do CVC de V aladares, o 
Domingo 18 ás 19 h. no 
auditório deste centro vici
ñal, esta banda-escola de 
música dará un concerto 
con entrada libre. 

Po LE 
Du'b e música electtónica en 
directo desde Berlín o Xo
ves 22 no dube V ademecum. 

T ARTINI STRING 
QtiARTER 
A Sociedade Filarmónica 

Anúncios de balde 
• Véndese piso na rua Llorente de 
Vigo. Tres cuartos, garaxe e trastei
ro. 18 millóns. TeH. 649 731 444. 

• Xa funciona en Internet o pOOal ga
llegos: dados e fotografías de persoei
ros da actualidade ou da história do pa
ís {galego, castelán, inglés). P6<iese ac
ceder a el a través de www.GaflCiadixi
tal.com ou www.Galiciadigital.com. Par
ticipa da iniciativa enviándonos os da
dos e fotos que estimes oportunos ou 
con algun artigo breve na sección de 
Opinión ou de Tribuna Ubre (arte, co
municación, educación •.. ) polos seguirr 
tes meios: correo a GaflCiadixital, Nória 
30, 27001 J Lugo; fax 982 221 456; co
rreo electrónico, interdix@galiciacom. 

• Precisase señora para traballo 
de supervisora desde a sua própria 
morada. aterecemos preparación a 
cargo da empresa, importantes con
dicións económicas. Sr. San José, 
teH. 657 852 115. · 

• Por motivos de expansión, empre
sa líder no sector d~ xoaiaria, cosmé
tica zapataria, etc. precisa persoal 
para traballo agradábel como dis
tribuidora e supervisora. Importan
tes condicións económicas. Srta. Ra
quel, teH. 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 domttórlo de duas ca
mas xemelgas e máis tres mantas. 
TeH. 630 400 925. 

•O Ateneu Li:>ertário Francisco lturraJde 
de Ferro! promove a edición dun perió
dico libertário galego, de carácter 
aberto e il IClepel ldel de. Cultura, actuali
dade, entrevistas, opinión, cun enfoque 
crftico... Necesitamos persoas para o 
grupo edtor, colaboradores/a5, distrbJi
OOres/a<:; e suscr'1fores/a<>. Máis informa
ción en apdo. 109, 15407 Narón (A Co
ruña); http:J/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 Colorn, 
Couceiro, Lume e Nós da Corunha; 
Soutv e Trama de Lugo; Mtehelena de 
Pontevedra; A paJavra peniuda, Coucei
ro, Follas Novas, Sargadelos e Trasgo 
de Compostela; Andel, Cervantes, Sar-

gadefos e Versus de Vigo. Tamén o po
des solicitar contra-rembolso a igaliza
sarria@hotmail.com ou fortetorre@hot
mail.com (990 pts. +gastos de envio). 

• Carlos, 29 anos, 1.79 cm, 77 kg., 
cavelo claro e ollos azuis, non-fuma
dor/bebedor, políglota, gosto da natJJ
reza, ioga, exercício e artes marcíais, 
quixera coñecer unha rapaza de 
ollos e cavelo claro que teña intere
ses en comun. Tlf. 686 840 098. 

• Alúgase casa con finca en Ague
te (Marln), en temporada escolar. 
TeH. 986 703 146. 

• 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
ci6ns telf. 981 174 296. 

• A peña deportivista Pardo de Cela 
organiza safdas en alJlo.carro a Ri&
zor ;xezos especiais para sócios/as- e 
xestiona a merca de entradas. Tamén 
distribuimos material coa simboloxia da 
equipa. lnformate no bar San Pedro, Co
rrelos 19, Mor (Alfoz). Tlf. 982 558 411. 

•O Centro Galega de Madrid 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 infantil ás 10:30 h. Ta
mén está aberto o prazo para asistir a 
bailes de salón por unha cuota de 3.000 
ptaJmes para sócios e 4.500 para quen 
non o sexa. Telf. 915 318 748. 

• Véndese finca de 1.031 m 2 en 
Marin, situada en zona de praias. Bo
as vistas ao mar. TeH. 986 703 146. 

• Búscase mozo ou moza para 
compartir piso na Coruña, zona do 
Peruleiro (a carón de Riazor). 18.000 
pta. por persoa, moi bon estado. Per
guntade por lago no telf. 606 01 B 441. 

• Precisanse mariñeiros para 
pesca de baixura en Mallorca. Alo
xamento facilitado pola empresa, 
200.000 pta. de salário ao mes máis 
porcentaxe sobre a pesca. Máis in-

formación nos telf. 986 866 421 / 
636 333 187. 

• A AC Ánxel Casal de Arzua preci
sa, para a sua Aula de Teatro Infantil, 
monifor de teatro. Para máis infor
mación chamade ao teH. 981 501 199. : 

• Véndese casa con muiño 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 Ce/be do 
Blelzo anuncia a cr1ación da páxina -
web en www..bierzoportaLcom. Tráta- ' 
se de facilitar o exercício da liberdade 
de expresión en galego perseguida na 
comunidade galego-falante da bisbarra 
e de informar axeitadamente dos nosos 
problemas lingüísticos. Visitádenos. 

• Alúgase cuarto por noites ou mes¡ 
completo na zona da Praza Ro:xa de 
Compostela. TeH. 617 065 527. 

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

• Vendo dúplex en Foz totalmente 
amoblado, 216 m2, moi céntrico. Per
guntar por Licínio, ás meiodias, no 
teH. 982 200 912. 

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

• Vendo terreo de 5.000 m2 en Sal
ceda de Caselas. Telf. 629 849 791. 

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

• "Mongólia Umha entidade estatal 
rugosóide'~ último poemário de lgor Lu
gris. Pódelo atopar en: Compostela: bar 
/!). Sereia, pub Tarasca, livrarias Couceiro, 
Artico, Palavra Pen:luda, Mª Balteira, Fol
ha$ Novas, Pedreira, Sargadelos, tenda 
A Mouga; Ponferrada: livraria Siena; Ou
rense: livraria Torga; Coruña:~ Si
sargas, Couceiro, Nós, Lume e Colón; 
Pontevedra: livraria Michelena; Vigo: livra
rias Andel, Cartabón, Librouro, Universitá
ria Sur e Srugadelos; Ferro!: Fu~ 
Ar1ábria e Sargadelos; Madrid: Sargade
los. Ou ben soíldtalp contra-rembolso a 
artefactoeditorial@hotmail.com 
(1.000+300 pta. para gastos de envio) .• 

de Castelao cenificada po
lo Teatro do Morcego es
te Venres 16 na Casa da 
Cultura. 

cena esta obra no auditó
rio Cannen Estétvez o Ven
res 16. 

Vil alba. 
• EXPOSICIÓNS 

AsIMAXES 
DECASIFlAO 

V• • 1ve1ro 
• EXPOSICIÓNS 

CERTAME 
DE FOTOGRAFIA 
As obras da IV edición 
deste certame organizado 
polo Concello están colga
das na sala San Francisco. 

de Vigo organiza este con~ 
certo na sala do CC Caixa
nova o V enres 23. 

UNHA VELLA 
TIÑA UNeAN 

Na sala de exposicións do 
Auditório poderemos ver 
esta mostra na que acopa
mos a maior recopilación 
fotográfica sobre o escri
tor, artista e líder na
cionalista Alfonso Daniel 
Rodriguez Castelao, até o 
9 de Decembro. 

X~· inzo 
' 

•TEATRO 

'fHE. QUEEN IS DEAD 
Da man de Matarile Tea~ 
tro o Venres 16 no e.e. 
Caixanot1a baixo a direc
ción de Ana Vallés. En
tradas no telf. 986 110 500. 

Sesión de conta-contos pa
ra crianzas o Sábado 17 na 
libraría Cervantes ás 12 h. 

Vila.hoa 
• CONFERÉNCIAS 

MITOS eEL TAS 
NAGALIZA 

•TEATRO 

SEXISMUNDA 
Sarabela Teatro porá en 

• EXPOSICIÓNS 

ÜUTROS CAMIÑOS 
Ma>tta de x.M. Castro que 
na; achega a mundos oníricos 
de sensacións, e que podemoo 
acopar na Casa da Cultura até 
o 30 de Novembro. • 

Exotlos, de Sebastiio Salga.do 

~~ 
co al 

~~ 
-> 
OI o Zz 

w 
o 
11) 

Santiago 
Jorge 
mostra a 
sua pintura 
na Casa de/ 
Librq_de 
VI~ • . 

Na Raíña Lupa, en Santo 
Adrián de Cobres, o Venres 
16 ás 21 h, António de la 
Peña, responsábel de ruqu~ 
loxia do Museu de Pont.evedra, 
fa1ará sobre este tema, tras o 
que haberá un colóquio e 
posteriormente un magosto. 

-Vilagarcia 
•MÚSICA 

Caw. Ilcru MARtrlMo 
Dá un recital o Domingol8 
na sala de CaixanOtla. 

•TEATRO 

ÜS VELLOS NON DEBEN 
De namorarse, claro .. a obra 

Exposición que podemos ollar a 
un tem_po en VIGO (CC Caixa
nova); ~ANTIAGO (Coléxio Fon
seca e lgrexa da Universídade); 
ÜURENSE (Aula de Cultura 
Caixanova); e PONTEVEDRA 
(salas Caixanooa Gagos de Mendo
za e Pza. de S. Xosé), e até o 2 de 
Decembro. O seu autor, o brasilei
ro Sebastiáo Salgado, plantexa a 
mostra como un intento por sensi
bilizar a quen se deteña a ollar as 
suas fotografias 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 branco e preto. Sebastiao, 
considerado como o máis impor
tante no fotoxornalismo de finais 
do s. XX e princípios do XXI, ten 
rexistado coa sua cámara as condi
cións de vida da periféria parisina, 
a integración dos imigrantes nas 
sociedades europeas, a resisténcia 
cultural dos índios de Latinoamé
rica e moitos máis proxectos, ima
xes coas que tenta incitar á refle
xión e o debate e, sen ser prioritá
rias, as suas cualidades estéticas 
fan destacar a sua obra sobre ou
tros traballos fotoxomalísticos; a 
sua honestidade e beleza impác
tannos e emociónannos. • 

' .: ~ • •'. , a .. . , 

.. 
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Á esquerdo faro de 
Cabo Vilano, arriba 

faro de Fisterra e 
abaixo a vaca do 

mesmo faro. 

Neria publica un libro coas torres que albergaban as lanternas da Costa da Marte 

De cada faro, un museu· 
-0- CARME VIDAL 

Nin se sabe cantos naufráxios non evitarian os faros que in
zan a Costa da Marte. Aquelas torres erguidas nos acantila
dos, presididas por unha lanterna que ilumina cara o mar for
man parte da paisaxe tanto como a própria ·costa. Arredor de
les naceron milleiros de história e a sua sombra deixou pega-

. da en obras de artistas e escritores. A Asociación Neira ven de 
publicar o libro Os faros da Costa da, Marte, da autoria de 
Xosé M!! Lema Suárez e Manuel Vilar Alvarez, unha publica
ción inscrita nun proxecto máis amplo que quere recuperar 
para 111useos e centros culturais estas míticas construcións. 

1 

centros culturais. O reparto es
tá xa feito, o de Vilán seria un 
museu sobre os próprios faros, 
o de Touriñán centrarías e na 
natureza da zona, o de Fiste
rra recriaria o mundo máxico 
do que se conside-
rou o fin do mundo 

nada concreta bota man dun 
exemplo. Nunha ocasión ao 
faro de Fisterra quixéronlle 
quitar a "vaca". Coñecíase po
pularmente co nome do animal 
do que Manuel Rivas di que 
hai máis de un millón no país 
á serea de névoa e a razón é 
que cando se puña en funcio
namento facia un ruido similar 
a elas. Cando anunciaron que 
a vaca deixaria de existir foron 
os próprios tisterrás os que se 
opuxeron á sua desaparición, 
aquel estruendo en días nebo
entos formaba parte xa das 
suas próprias vidas. 

O programa de faros da Cos
ta da Marte ven maiormente 

do reinado de 
Isabel 11 e fo

Están na literatura de Robert 
Louis Stevenson e Virxínia Wolf 
pero tamén na ·escrita de Enri
que Labarta Pose, Gonzalo Ló
pez Abente, Xervásio Paz Las
tón ou, na actualidade, nas páxi
nas de Miro Villar, Alexandre Ne
rium, Rafael Lema, Fran Alonso 
ou Marilar Aleixandre. Os gale
gas miraron especialmente para 
aquelas grandes lanternas que 
se espetaban en Fisterra,' na 
púnta do Roncudo, no cabo Vi
lán ou nas illas Sisargas. Agora 
Xosé Mª Lema Suárez e Manuel 
Vilar veñen de asinar o libro Os 
faros da Costa da Morte, no que 
se fai percorrido por cada unha 

e o de Cee alber
garía unha mostra 
que recorrese os 
casteles da Costa 
da Morte. A iniciati
va de darlles no
vas funcións a es
tas grandes lanter
nas aparece des
pois de que a auto
matización dos sis
temas levase a 
que dos edifícios 
se retirasen as ma
quinárias antigas e 
as vivencias dos 
fareiros. 

1 0s viciños 
ron as potén-
cias estran
xeiras as que 
reclamaron a 
sua constru
ción. Mirando 
para edifícios 
míticos como o 
faro de Alexan
dria ou mesmo 
para a Torre de 
Hércules, o 
máis antigo do 
mundo en fun
cionamento, na 
Costa da Morte 
son os das illas 

~,~; -destas 'torres marítimas e tamén 
~4'f'"'· se i'ecolle toda a história e a len

~\ ~ ~da que os rodea. 

~., 0 . libr:o nace por iniciativa da 
Asociación Neria, unha entida
de supracomarcal que actua 
desde Camota a Cabana de 
Bergantiños e forma parte do 
proxecto Descubrindo Milénios 
que ten como obxectivo valo
rar o património da zona. A ini
ciativa completouse coa nego
ciación coa Autoridade : Portuá

·-=- ria da Coruña -da que depen
den a maior parte dos faros
para facer neles museus ou 

Pero teñen valor 
os faros como pa
ra conservalos? A 

1 

opuxéronse á ·' 
eliminación da 
vaca do faro 
de Fisterra, o 
nome que lle 
dan á luz que 
muxe cando 
hai néboa" 

Sisargas e ... o 
de Fisterra o 
que máis tem-

Manuel Vilar, un dos autores 
do libro, a resposta sáelle de 
corrido: "todo o valor que se 
lle queira dar, somos nós quen 
llo damos". Para explicar máis 
polo ~iu_do _u~h~ contestación 

po teñen desde a sua cons
trución na segunda metade 
do século XIX. Pero tamén 
·outea o Atlántico na comarca 
o moderno de ponta Nariga 
que naceu en 1995 da man 
do arquitecto César Portela. 

A máxia está en FisterTa 

Manuel Vilar non elude facer a 
sua escolla entre todos eles. "O 
de Vilán pola sua impresionan
te torre pero, en especial, o de 
Fisterra pola simboloxia que ten 
e pola sua situación sobre os 
cantis a 144 metros sobre o ni
vel do mar. Durante moito tem
po considerouse que ali estaba 
o fin do mundo e iso deulle toda 
a máxia que ainda conserva. 
Os faros teñen un indubidábel 
atractivo turístico e serian bo 
reclamo para que os visitasen 
os milleiros de persoas que ca
da ano pasan pola Costa da 
Morte", sinala. 

Gardan moitas lendas os faros? 
"Todos teñen histórias", afirma. 
Algunhas aparecen no libro, co
mo a do torreiro-pintor das Sisar
gas ou a do valenciano que re
calou en T ouriñán en 1900. Ou
tras son máis tristes e veñen re
lacionadas cos naufráxios que 
sofreu unha costa tan difícil para 
a navegación. Sen embargo, 
vontade dos autores foi botar por 
terra as lendas negras que exis
ten tanto aquí como en todas as 
partes do mundo. 

Os fareiros chámanse agora 
técnicos de sinais marítimas. O 
sistema de G PS instalado nos 
barcos fai redundantes os si
nais emitidos polas lanternas. 
Por que siguen funcionando? 
Manuel Vilar coida que conti
nuan sendo necesários porque 
dan "seguridade simbólica" aos 
navegantes. Razón que evoca 
aquela oposición que os vici
ños de Fisterra mantiveron pa
ra conservar o muxido da luz 
de néboa.• 

Patriotas 
XosÉ A . GACIÑO 

Os ideólogos do fran
quismo, unha vez ven
cido o fascismo en Eu

ropa, inventaron aquilo da 1 

"democracia orgánica" para 1 

disfrazar a súa dictadura e · 
apuntarse ao réxime político 
de máis prestixio. 

Agora, os herdeiros da mani
pulación lingüística, adian
tándose aos dubitativos so
cialistas, están a apropiarse 
da fórmula do "patriotismo 
constitucional", posta en pé 
polo filósofo alemán Haber
mas como unha maneira de 
intentar recuperar a dignida
de patriótica nun país como 
Alemaña, onde, despois do 
nazismo, a palabra patria soa
ba a sinónimo de casa dos 
horrores. Tratan así de disfra
zar o seu nacionalismo cen
tralizador e ominante. Como 
teñen adicados tantos esfor
zos a desprestixiar os na
cionali mos (enténdese ao 
nacionalismos da periferia es
pañola, baseados nas súas res
pectivas identidades históri
cas e culturais), xa non po
den recoñecer abertamente 
que tamén eles son naciona
listas (naturalmente, nunha 
dirección moi diferente) e 
senten a necesidade de 
apoiar o seu sentimento pa
triótico no bastón do consti
tucionalismo. N este caso, é o 
adxectivo o que lle dá presti
xio ao substantivo. Explican, 
ademáis, que forxaron a súa 
conciencia dos valores cívi
cos na loita contra o terroris
mo (refírense, claro, ao terro
rismo etarra: outros terroris
mos anteriores, os do Estado 
dictatorial, non lles afecta
ron e non sentiron entón a 
necesidade de loitar polos de
reitos cívicos dos demáis). 

O problema é que estes pa
triotas vergonzantes parecen 
dispostos a enarbolar a 
Constitución e mo o novo 
dogma do poder e converter 
un punto de encontr , a par
tir do cal de envolver futu
ro, ca-debate das diversas p , 
sibilidades, nunha n va im
posición inapelábel. En 
mans destes novo patriota , 
a Constitución pod pasar d 
ser un marco d liberdades a 
convertirse nun catecismo 
Ripalda que define como p -
cado mortal calquera míni, 
ma disidencia.• 

V oLVER Ao REGO 

A znar ten demasiados 
ministros con contas 
pendentes coa xustiza. 

Só o anxo da garda Cardenal 
salvou a Piqué do tribunal. 
Rato cabalga con chuleria 
para ventilar o fedor de Ges
cartera. Agora, o Parlamento 
balear vén de responsahilizar a 
Jaume Matas de comprar votos 
na Arxentina. Estes son da
quel partido que ia limpar as 
corruptas cortes da política.• 
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