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A polémica Asemblea 
doBNG 

Até o de agora as distintas asembleas do BNG pasaban case desaper- · 
cibidas para grande parte dos cidadáns pola cativa información que 
delas ofereciart a maioria dos meios de comunicación. Ao converter
se os nacionalistas na segunda forza política, non é xa que o siléncio 
non poida ser tan atafegante, senón que os meios de comunicación, 
·afectos a intereses non galegas, precisan atopar unha liña crítica, 
mesmo que esgace nervos internos, coa que incidir na organización. 
A asunción plena dos resultados eleitorais de Outubro e os efeitos 
qu_e vai ter sobre a política do BNG, eixos de discusión, non son, P°' 
lo tanto, noticiosos desde estes lóxicos pontos de vista xomalísticos. 
Si se constituen en titulares, nembargantes, as distintas emendas, 
ainda que a ponéncia política fose consensuada na sua integridade 
polo Consello Nacional. O ~esmo organismo que a pasada semana 
se ratificou sobre a sua redación, ao rexeitar as emendas e acadar xa 
un acordo da lista de integrantes do _máximo órgano de direción, ta
mén consensuada. Tampouco nengun membro do Consello Na
cional presentou voto particular algun como lle é potestativo. Deste 
modo, se a executiva está coesionada e non mantén discrepáncias so
bre a liña política e se as emendas son de matiz, a lóxica, e tamén a 
história,. fan aventurar que os textos alternativos van ter escaso pre
dicamento entre unha militáncia tan experimentada.• 

AIAGARADA 
O DESENGANO DO PRIOIRO 

Ramón Otero Pedrayo 

Nova edición de dous excelentes 
textos teatrais, fundamentais para 
afianzar unha tradidón dramática na 
que Otero Pedrayo ocmpa un lugar 
sobranceiro. Introducción de 
Manuel.F. Vieites e edición 
de Hemique Monteagudo; 
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ESTA-SEMANA 
ANOSATERRA 25 DE XUÑO DE 1998 

Fraga vese na abriga de aprazar a sucesión e a renovación, pero senta as bases 
para a mudanza 

O PP aposta· por fortes cámbios nas listas 
municipais-para parar o ascenso do BNG 

9<>- A. EIRÉ - P. CASTRO 

A romeria do Monte Faro onde o PP reune a máis de 10.000 persoas anualmente está só a un mes vista. Ne
la Fraga lribarne e os demáis dirixentes danse un baño de multitudes e de adesións inquebrantábeis. Por que 

. · convoca logo o PP de Galiza un Congreso extraordinário un mes antes? Cavilar que un partido que logrou 
n~s tres últimas lexislatur?S maioria absoluta emprende un proceso congresual porque lle peta ao seu líder, 
ao-que ninguén pode negarlle a sua experiéncia, é un erro político ou interese en acochar os verdadeiros motivos. 

entres os distintos médios de co
municación vertian regatos e rios 
de tinta sobre a posibilidade de 
sucesión a Fraga e as liortas in
ternas, Fraga lribarne afirmaba 
unha e outra vez, así o repetiu ta
mén no congre~o, que do que se 
trata é de "facer unha posta ao 
dia do partido, non pensando 
unicamente no ano eleitoral que 
ven, senón deixándoo en situa
ción de enfrontar o século XXI". 
No ponéricia política, Fraga xusti-

. fica a celebracióñ do congreso 
· na necesidade de "examinar de 

modo constante~ realista é críti
co, a marcha do naso partido an
te os cámbios xerais da socieda
de e ante as estratéxias dos que 
defenden modelos diferentes, co
mo o socialista e o nacionalista". 

o 
a: 
<l'. z 
<l'. 
a.. 

Pero, que é o que subxace detrás ~ 
desta palabrería? Cal foi a men- gs 
saxe preponderante que deron os ~ 
distintos oradores que interviron Cii 
no pavillón do Sar? Unha foi a :§ 
idea redundante: "o BNG é o no- Ci 
so único iniroigo, hai que paralo". ~ 
O c9ngreso o que tratou era de "§ 
pór en marcha un movimento es- g. 
tratéxico para impedir que o BNG a; 
Se Siga a facer COn eleitorado até Moitos militantes comezaron a marchar ante un discurso de Amar que non entendian. 

de agora do PP, que siga a avan
zar cara o centro do mapa eleito
ral. Os inquéritos realizados pola 
dereita foron os que encenderon 
as luces de Raxoi: sen Fraga, 
BNG e PP andarian ambos polo 
40% dos votos cada un. 

Pero o PP, por evidentes moti
vos estratéxicos, non quixo ex
plicitar a mensaxe tan nidiamen
te, senón que lla fixo chegar á 
militáncia. por médio de ataques 
"ao nacionalismo ra:aical", subli
ñando que se "atopa fóra do 
tempo" por defender "unha intér
pretación marxista .da vida eco- · 
nómica e social" e o "illaménto 
europeu, modelo educativo tras
noitado, reducionismo e dirixis
.mo económico e cultural, secta
rismo ideolóxico, vitimismo fata
lista", para rematar Fraga lribar
ne asegurando que "nengun 
sectarismo ten futuro". 

Na ponéncia, o PSdG-PSOE ten 
outro tratamento, afirmando que 
"o socialismo democrático logra 
sobrevivir á forza de ser cada vez 
menos socialista" e, no caso con
creto de Galiza, subliña que- "as 
declaracións dos seus dirixentes 
deixan clara a sua falta de men
saxe, a divisíón dos seus próprios 
dirixentes, a falta de aceitación 
do estado autonómico (do que se 
din azoute) e, en definitiva, a sua 
incapacidade de apresentar outra 
causa que o non sistemático e o 
oportunismo político". 

Apr~sentar ao BNG como o 
verded_eiro inimigo 

Nembargantes, se no caso dos 
socialistas -a ponéncia destaca a 
sua recesión eleitoral, a respeito 
do BNG non se fai referéncia al
gunha ao incremento eleitoral e 
de apoio social reflectido nas últi
mas eleicións. Non é tampouco 
coincidéncia que o PPdG decidi
se celebrar o congreso extraordi
nário unha semana antes que a 
Asemblea Nacional do BNG, co
mo xa ensaiaran co congreso de 
Novas Xeneracións, antecedendo 
en oito dias ao de Gafiza Nova. 

Tampouco José Maria Aznar 
que viu a Galiza a cantar os lo
gros da sua xestión guverna
mental, até o ponto de afirmar 
que "agora todos os paises ve
ñen pedirnos con sello a nós", 
deixou pasar a ocasión para 
mostrar cal era o verdadeiro ini
migo político. Levantou a voz pa
ra dicer que "xogar a frentismos 
e a bloques é unha mala estraté
xia". A inensaxe foi entendida e 
foi unha das duas veces na que 
o público o aplausou, a outra foi 
unha referéncia ao terrorismo. 

Tamén Xosé Guiña atacou direc
tamente ao BNG (máis sutís fo
ron as referéncias de Xosé Luis 
Saltar e Romay Beccaria e Ca
charro Pardo) acusándoo de fa
cer "unha reivindicación perma-

nente que nada ten que ver coa 
realidade, montando plataformas 
e liortas", táctica que calificou co
mo de "democrácia representati
va". Ao PSOE, pala contra, des
pachouno cun "eses fracasaron". 

Foi o releito secretário xeral do 
PPdG o que mostrou a táctica 
para enfrontarse ao BNG. Afir
mou que, de aquí para adiante 
os deputados e os cargos eleitos 
estarán máis en contacto coa 
rua, "estaremos en todos cantos 
sítios haxa problemas", mostrán
dose disposto a facerlle fronte ao 
BNG "coas suas próprias armas, 
nos seus próprios médios". O PP 
tenta, deste xeito, dar un paso 
máis na estratéxia marcada an
tes dos comícios autonómicos, 
cando situou nas listas e nos cá
rregos parlamentários aos depu
tados máis aguerridos e destemi
d os para enfrontarse carpo ao 
corpo aos nacionalistas. Guiña 
Crespo está convencido de que 
o éxito eleitoral do BNG se base 
nas plataformas que crea "alá 
onde hai conflito que, se fai falla, 
non ten nengun reparo en pro
mover". Soña con que os cárre
gos do PP e os seus afiliados 
funcionen coma os do BNG, pero 
defendendo ao Governo. 

Renovación 
con novas fichaxes 

Para pór en marcha esta estraté-

xia, pensa Fraga lribarne, o PPdG 
precisa unha renovación, "pois, ás 
veces os partidos péchanse no 
que xa son e non dan oportunida
de para a adesión de novas per
soas. No próprio Governo entra
ron persoas non afiliadas que se 
afiliaron despois", afirmaba como 
ponente. Neutra parte do seu dis
curso facia un chamamento ex
preso a incorporar a nova xente. 

Máis a "nova revolución galeguis
ta" que anunciaba Fraga quedou 
aprazada até as eleicións munici
pais. Reduciu a executiva de 46 a 
33 membros, dos que só 24 foron 
elexidos polos 4.000 compromi
sários asistentes, os outros no
meounos Fraga persoalmente. 
Con esta redución desaparecen 
fundamentalmente os alcaldes, 
quedando unicamente o do Fe
rro!, Xoan Blanco, por unha apos
ta persoal de Romai. Asi, Manuel 
Cabezas de Ourense, Manuel 
Pérez de Vigo e Xoan · Pedrosa 
de Pontevedra, perden moitas 
posibilidades de poder optar ao 
cárrego. En Vigo, pala contra, en
tra na executiva Pablo Egerique e 
Carme Bianchi. O primeiro con 
moitas ;:iosibilidades de ser o al
caldábel. T amén des~parece da 
executiva Conde Roa, de Com
postela, afecto a Roma y, pero 
permanec~ Maria Xesús Saez, 
que previsibelmente será a cabe
ceira de lista na capital galega. 

Pasa á páxina seguinte 
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Fraga apresentouse como o político providencial da díreita española. 

Ven da páxina anterior na política de Madrid. 

Frag~ non nomeu sucesor, 
- pero deixou os albaceas 
axeitados para Cuiña 
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Se a nova concepción "gal e- que non o no meara ·expresa
guista" do PPdG, á que lle con- - mente, lago variou a sua estra-
f i ren capital importáncia na téxia e falou da posibilidade de 
mensaxe, é unha consecuéncia apresentar unha terna. Esta pra-
do ascenso eleitoral do BNG e, posta foi contestada desde a 
polo tanto, unha neGesidade es- Moncloa afirmando Miguel Angel 
tratéxica do PP, loxicamente te.- Rodríguez que, se era así, ta-
rá a consecuéncia de reclamar mén Aznar podía apresentar ou-

. maior autonomía e organiza- tra. Esta posición de Aznar le-
ción. Asi, no artigo segundo dos vouno a un trasacordo. 

Outra persoa que, contra pronós
tico, aparece na executiva é Ce
sar Lendoiro. Ao estar os outros 
presidentes das deputacións pre
sindicr del, ainda que se atope 
enfrontado con Romay, podía in
terpretarse como un "mal nece
sário". Pero a perspectiva cámbia 
se ternos en canta que tamén 
aparece cpmo membro do comité 
eleitoral. E aquí onde se produce 
un cámbio de vital importáncia. 
Até de cigora existían no PPdG 
catro comités eleitorais, un por 
província, autónomos na prácti
ca, presididos polo responsábel 
provincial. Agora hai unicamente 
un comité eleitoral unificado. 
Oeste comité desaparece Romay 
Beccaria que antes impoñia o 
seu critério en toda a província 
coruñesa. Será este organismo o 
que faga a verdadeira renovación 
no PP, xa comezada nas listas 
autonómicas. Pode ser a auténti
ca "revolución", pero interna, da 
que fala Fraga. A idea é "l iqui
dar" as véllas gardas, fichar inde
pendentes e profisionais de pres
tí xio e tamén apartar a aqueles 
que non estean "limpos''. Nen 
que decir ten que a excepción 
serán Cacharro e Baltar. Ainda 
que Fraga afirmou que a executi
va era un "reflexo da tendéncia e 
correlación 'de forzas anteriores", 
só era unha mensaxe tranquiliza
dora, pois Romay perde a maio
ria dos apoios na dirección e Ra
joy queda tamén case sen poder. 
Fraga sitúaos claramente agora 

O do "galeguismo" como mensa
xe recorrente é unha necesidade 
que Fraga ten que asumir cada 
vez con máis intensidade propa
gandística como ''feíto diferencial 
do PPdG'', adoptando unha termi
noloxia que até de agora lle era 
allea nas ponéncias, cun epígrafe 
dedicado aos "rasgos de identida
de e autogoverno". Para darlle 
credibilidade a este "xiro galeguis
ta", do que tamén o PSOE fala en 
cada seu congreso, o PPdG pro
clama no artigo primeiro dos seus 
estatutos como fin específico "a 
defensa da identidade 

gua franca de todos os españois", 
que recebe os maiores aplausos 
dos congresistas; de defender o 
país para esluirse en España, de 
estar presentes en Europa atra
vés da representación que teñen . 
os populares galegas, para, de 
contado, asumir íntegramente os 
postulados estatais . Prepara un 
congreso para dotar ao PPdG de 
máis autonomía pero ten que con
sensuar con Aznar e quédase a 
médio camiño na sucesión. Ta
mén Guiña, o "líder" do sector au
tóctono, reverdeceu a definición 
franquista de España como "cru
xol de Culturas".+ 

seus estatutos afírmase que 
para o cumprimento dos fins "e 
dentro dos límites competen
ciais de Galiza, o partido goza 
de autonomía aos efeitos de 
definir a política de Galiza como 
nacionalidade histqrica". Non 
semellaba moi de acordo Aznar 
no seu discurso pois, logo_ do 
galanteo afirmando que xa sa
bia que era a organización máis 
numerosa de España, pediulles 
que non callan complexo de su
perioridade, recordándolles ta
mén que o benéficio "da parte 
galega debe ser benefício da 
parte xeral de todos". 

Aznar, na reunión celebrada 
dous dias antes con Fraga e en 
conversas telefónicas, xa se en
carregara de acoutar esta auto~ 
nomia que arelaba o presidente 
galega. O exemplo asturiano es
taba á vista. Se nun primeiro 
momento Fraga tentaba facer un 
xesto elocuente para indicar que 
Guiña seria o seu sucesor, ainda 

Na entrevista de Aznar e Fraga 
na Moncloa analisarian a situa
ción de Galiza e Fraga teimaria 
non só en que era preciso maior 
autonomía do partido e maior 
galeguismo, senón, conse
cuentemente, a neéesidade dun 
sucesor que levara ao partido 
nesta dirección, como único xei
to de evitar a chegada do BNG á 
Xunta. Aznar pediríalle tempo e 
Fraga acedeu a non dar nomes 
pero tentou deixar todo o" millar 
atado que pudo a sucesión. 

Asi, nos estatutos, Fraga ten a 
facultade de nomear persoal
mente ao vicepresidente, en 
quen pode delgar as compe
téricias que estime oportuno. 
Fraga tamén pode asumir as 
competéncias de todos os ór
ganos colexiados, ou relevar 
aos membros do comité execu
tivo. Pero na modificación dos 
estatutos é onde se advirte a 
importáncia do secretário xeral, 
que pode suplir ao presidente, 
executar os seus acrodos asi 
como as decisións e directrices 
adoptadas polos órganos cole
xiados, asume a direción e xes
tión dos servícios administrati
vos do partido e a xefatura do 
seu persoal e vela polas rela
dóns internas e a coordena
ción do funcionamento das or-

de Galiza e dos seus 
intereses como na
cionalidade históri-
ca ... " 

"A galeguismo nin
guén nos gaña", afir
maron tanto Fraga co
mo Guiña, recoñecen
do implícitamente que 
esta mensaxe cala a 
cada máis na socieda
de galega. Ao tentar 
recoller e apropiarse 
da tradición galeguis
ta, dánlle unha nova 
volta de rosca para si
tuarse cunha mensa
xe máis próxima á do 
BNG. Pero nestas vol
tas pásanse e fala da 
defensa da língua pa
ra lago referirse ao bi
lingüismo harmónico e 
ao español como "lín-

Romai foi o grande perdedor do congreso e Albor desapareceu como Presidente de Honra. 

ganizacións provinciais. 

Mentres toda a executiva se 
atopaba nos seus postas, a ca
deira de Rajoy permaneceu va
leira durante duas horas. O mi
nistro cheg.ou canda o presi
dente do Estado español , fa
cendo unha entrada triunfal. 
Romay estivo todo o congreso 
no seu pasto e os demáis mi
nistros fixeron a entrada cinco 
minutos despois que Aznar. 
Hai que interpretar este feito 
como unha mensaxe inequívo
ca da Moncloa? + 

A democrácia, asignatura pendente no PPdG 
Todas as votacións celebradas no congreso do PP 
foron unánimes, pero, ao dia seguinte, os 
presuntamente damnificados non teñen nengun reparo 
en sair xa aos médios de comunicación descalificando 
as decisións e montando plataformas de agraviados. 
Esta é a proba máis determinante da falta de 
democrácia interna que padece o PPdG. Fraga 
gábase, e pon como un dos seus maiores gañas, o de 
impedir que emerxera no Estado español unha dereita 
totalitária como a que agrama con forza neutros · 
estados europeus. Tamén é capaz de facer un cámbio 
táctico e galeguizar formalmente o partido e, mesmo, 
por idénticos motivos, de impulsar unha renovación. 

Pero é .. totalmente incapaz, ao serlle inerente o 
autoritarismo á sua persoa, de democratizar o partido, 
deixando que os militantes decidan libremonte. Os 
mesmos estatutos do PPdG, coa Constitutución na 
man, que no seu artigo seis impón taxativamente que 
a "estructura interna e o funcionamento (do? partidos) 
deberán de ser·der'nocráticos", son ilegais. Fraga non 

ten só a facultade de nomear para a dirección canta 
persoa queira, seflón que pode impoñer 
vicepresidentes, sen o acordo da executiva, e cesar 
aos cargos eleitos polo congreso fulminantemente 
cando .lle pete. 

Este funcionamento cesarista é de t-a.1 gravidade que 
se translada, loxicamente, a toda a vida interna do 
partido, producindo unhá submisión dos militantes e 
dos distintos cárregos ás directriges imediatamente 
superiores, sexan nacionais, provinciais ou locais. 
Auséncia de democrácia interna que reforza o 
caciquism'o e trasmítese, por médio dos cárregos 
públicos do PPdG, aos cidadán no seu xeito de facer 
política nas distintas institucións. Impera así na Xunta, 
nas deputacións e concellos una prática política 
aUtoritária, carente de participación e supeditada, na 
vez de aos eleitores, aos intereses sequer orgánicos 
do partido, senón personais dos distintos líderes. Este 
é o xeito de que cada· un convirta o seu pasto na sua 
leira particular e o motivo último de moitas 

irregularidades que se denúocian. 

Toda a celebración deste congreso rezumou ese total 
impedimento de participación, desde a elaboración 
secretista das mesmas ponéncias á negativa a que 
puidesen ser coñecidas pela militáncia, que só puido 
lelas tres dias antes nos locais do partido, á 
composición da executiva e demai'S órganos que non 
eran coñecidos nen polos próprios membros entrantes 
e saintes. A proba m.áis concluinte é que chegou ao 
congreso nun sobre pechado e lacrado e que todas as 
votacións recibiron votación unánime pésie a que a 
megafonía non se escoitaba e aos descontentos 
manifestados por moitos congresistas nos corredores. 

A democratización do PPdG non é un aspecto que só 
lle incumbe aos seus militantes senón a toda a 
sociedade, acadando o feito maior gravidade se ternos 
en conta que recebe máis do 50% dos sufráxios dos 
cidadáns.+ 

ANOSA TERRA 



4 GAL IZA 
A-comisión métea d~ntro dunha rexión funcional con Cantábria e Astúries para relearlle os fondos estructurais 

·Galiza volve-~ ser Rexión Noroeste por obra da estatística da UE 
.:_ 

* G. LUCA 

Noroeste ou Región Noroeste, 
o nome escollido pola ditadu-

. ra franquista para designar 
Galiza é o sustantivo territo
rial que volve por decisión da 
Comisión Europea. Asi apare-· 
ce no Anuário Estatístico de 
Rexións que inclue· a Galiza 
dentro dunha Rexión Noroes
te da que forman tamén parte 
Astúries e Cantábria. Esta 
clasificación estatística ser
verá para reducir os fondos 
estruct~rais de aqui ao 2002. 

Por delegación da Comisión, 
co voto dos dous comisários 
·españois, o Eurostat divide o 
território do Estado en seta 
Unidades Territoriais Estatísti
cas que comezan en arde nu
mérico poi a Noroeste (ES 1) na 
que está incluida Galiza. OLl
tras rexións son a Leste (ES5), 
que corresponde aos Paise:s 
Cataláns; Sul (ES6}, con Anda
lucía, Múrcia, Ceuta e Melilla 'e 
Castela (ES4), con Extremadu
ra. Canárias (ES7), ten clasifi
cación propria e o Pais Basca 
(ES2) fica organizado a efectos 
estatísticos con Nafarroa, a 
Rioxa e Aragón. Madrid (ES3) . 
é unha rexión. 

"A misión do Eurostat, a trave
so do sistema estatístico euro
peu é a de respostar ás nece
sidades da Comisión e do con
xu nto de persoas implicadas 
no desenvolvemento do merca
do único -explica Y. Franchet, -
director xeral do Eurostat, Ofi
cina Estatística das Comunida
des Europeas. A estatística es
tá dirixida aos ~especialistas e 
fornece referéncias completas 
con metodoloxia normalizada e 
científica". 

Ainda que a nomenclatura 
NUTS hbn ten valor xurídico, 
desde 1988 é de utilidade na 
lexislación comunitária tal e 
como prevé o regulamento 
2052 do Consello, relativo aos 
fondos estruclurais. Galiza 
xúntase con Astúries e Cantá
bria no que o Eurostat califica 
de rexión con carácter analíti
co ou funcional que agrupan 
territórios sobre a a base "de 
critérios xeográficos, p0r 
exemplo a altitude ou tipo de 
solo ou socio-económicos, por 
exemplo na homoxeneidade , 
complementairedade ou polari
dad e das economías rexio
nais". 

· A rexión comunitária Noroeste 
(ES1) non acae, con ·todo, cos 
dous princípios básicos da no
menclatura NUTS: ·privilexiar as 
divisións institucionais e privile
xiar as unidades rexionais de 
carácter xeral. Sobre o último 
mapa das Unidades Territoriais 
Estatísticas, as divisións ale-. 
más acaen cos Ui.nder ou Esta
do federados, as de Italia coas 
nacións históricas que hoxe 
dispoñen de- administración re
xional e as do Reino Unido cos 
condados e as .nacións. A in
tención de establecer un nível 
estatístico diferente do da co-

f 

Galiia fica dentro da Rexión Noroeste FSJ; Escócia, Gales ou Madrid conservan a sua singulariedade. 

munidade autonoma responde 
a un intento de recortar o fon
dos estructuráis, como sinala 
Maria do Carme García Negro, 
directora do Boletín Galicia Eu
ropa do Centro de Documenta
ción Europea: "Do que se trata 
é de facer máis grandes as re
xións para que despois se note 
menos a rebaixa dos fondos. A 
Comisión está a utilizar a esta
tística coma arma política para 
·a negociación dos fondos es
tructurais até o 2002. O Gover
no central participa nesta ope
ración". 

A clasificatoria do Eurostat prima 
dun xeito natural á rexión agn,.1-
pada de carácter analítico ou 
funcional que é a que define o 
território ao nível 1. No caso da 
Rexión Noroeste (ES 1) este ní
vel subsume ao país (Galiza), co 
nível 2 e ás catro províncias que 
subdividen a unidade estatística 
no nível 3. A referéncia do inves
timento de Galiza para a investi
gación, por exemplo, a respeito 
do Produto Interno Bruto, queda 
falseada polos níveis superiores 
dos outros dous paises que inte
gran a Rexión Noroeste (ES1). 

Nacións e rexións 

O constraste da norma estat"is
tica da UE aplicada ao Estado 
esp;;iñol e a outros paises da 

UE revela o nulo conceito que 
o Governo central ten da insti
tución autonómica e establece 
un agrávio comparativo entre 
as diferentes nacións europe-

A. EIRÉ 

Unha representación teatral 
sen texto 

Con 400.000 wátios de poténcia de iluminación que se encendian 
enfocando ao orador cando comezaban tímidamente os aplausos. 
Con 64.000 wátios de són que esparrramaban unha musica de tro, 
nada, a xeito de croaxar de gaivota, cada vez que remataban os ora, 
dores ou anunciaban unha nova intervención. Un cenário de 400 
metros cuadrados; 45 persoas na orgánización; 52 traballadores na 
moqtaxe, 38 efectivos de proteción civil; 103 persoas de protección 
policial; 60 kilos de prantas entre vivas e martas; 33 médios galegas 
acreditados e 11 estatais ... Todo perfeitamente calculado para unha 
representación teatral no que o PP cenificaba "unha nova revolu, 
ción galeguista". Mágoa que a t©da esta montaxe lle faltase o texto, 
pois a empresa de Madrid encarregada de realizar traballos esqueceu 
de que os distintos congresistas debian de ouvir unhas ponéncias 
que non coñecian. Ou é que non facia falta porque era un congreso 
mud0 no que a mensaxe estaba nos xestos? • 

as sen Estado. O Reino Unido 
negouse a diferenciar en ní
veis estatísticos distintos as 
recén instituidas autonomias 
de ·Escócia e Cámbria (Gales) 
que teñen as categorías 1 e 2 
sumadas. A primeira está 
subdividida nas comarcas da 
beira, Escócia central, o Fife e 
o Tayside (UKA 1 ), Dumfries e 
Galloway e o Strathclyde 
(UKA2) as Terras Altas e as 
illas (UKA3) e· os montes 
Grampianos (UKA4) . A segun
da subdivídese nas comarcas 
do Clwyd, Dyfed , Gwynedd e 
Powys (UK91) e Gwent e Gla
morgan (UK92) . 

Alemaña está representada 
estatísticamente nos Estados 
federados de Baden-Wurtem
berg, Bavária, Berlín , Brande
burgo , Bremen , Hamburgo , 
Hesse, Mecklenburgo-Pome
ránia Occidental, Baixa Saxó
nia, Renánia do Norte-Westfá
lia, Renánia-Palatinado, Sarre, 
Saxónia, Saxónia-Anhalt , Sch
leswíg-Holstein e Tur ínxia. A 
subdivisión anterior está nos 
kreise de cada Estado federa
do. 

Non se comprende por que as 
rexións ·de carácter analítico ou 
funcional non consideran ou
tros niveis de colaboración fo
mentados desde a UE como o 
que administra desde hai tres 
anos a Comisión de Traba/lo 
Ga/iza-Norte de Portugal e dou
tra parte son un eriigma as afi
nidades de critério xeográfico , 
a complementáriedade ou a po
lariedade das economías gale-
ga e cántabra. · 

Antes do Estatuto de '1980 e 
do de 1936, toda a história 
contemporánea do país é un
ha porfia continuada polo re
coñecemento da singularieda
de histórica, xeográfica e eco
nómica . A correción reaccio
nária e contra-histórica desta 
reivindicación e o invento fran
quista do Noroeste, termo xe
ográfico recomendado pola 
Dictadura para eludir a carga 
pol'itica de Galiza. Os sucesi
vos governos de Franco fixa
ron límite da representativida
de da economía galega nos 
Consejos Económicos Sindi
ca/es del Noroeste, a feira de 
mostras do Ferrol foi aa Feria 
del Noroeste e mesmo Pedro 
Barrié de la Maza preferíu 
Fuerzas Eléctricas del Noroes
te para a sua empresa. Sobre 
este nome de empresa, Fran
co estableceu o título de Con
de de FENOSA. 

O sentido práctico e cienfifico 
que reivindican os economistas 
do Eurostat mal pode obviar a 
connotación retardatária de 
Rexión Noroeste que agora re
cuperan, co visto, bon dos co
misários españois, en nome da 
Europa sen fronteiras. Eduardo 
Blanco-Amor decía que a Gali
za Franco cambiáralle o nome 
por un nome de · vento como ·o 
que agora impón a Nomencla
tura de Unidades Territoriais 
Estatísticas da UEg. + 
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Renúnci~ a ser o alcalde do Xacobeo 99 e da Capital· Cultural Europea no 2000 

O. pacto de Estado 
que sacrificou a Estévez 
* M.V. 

Xerardo .Estevez, o li
d e r do PSdG-PSOE 
máis prestixiado so
cialmente, renúncia a 
presentarse nova
mente como candida
to á alcaldia de San
tiago e tamén descar
ta o salto · a outros 
ámbitos, como podia 
ser á candidatura á 
Xunta. A orixe desta 
decisión parece estar 
no resultado dun in
quérito que o situa por 
baixo do PP na cidade. 

O PSdG-PSOE reali
zou recentemente un 
inquérito en cada unha 
das grandes cidades , 
non dado a coñecer 
ainda publicamen1e. 
Sábese , en cámbio , 
que en Santiago o par
tido máis votado seria 
o PP, seguindo o ron
sel das an1eriores au
tonómicas e rompendo 
a xeira de vitórias de 
Estevez, alcalde da ci
dade nas últimas lexis
laturas. Este resul1ado 
obrigaria a Xerardo 
Estevez , de querer 
continuar como presi
dente da corporación , 
a pactar co BNG, des
terrando a hipótese, xa 
practicada nos últimos 
tres anos, de governar 
en minoría, con pactos 
pontoais co PP e os 
nacionalistas. 

Paradoxicaniente, o lí
der que postulou n.o 
seo do PSdG -PSOE , 
após dos últimos comí
c j OS a U t O n Ó m i C OS , a Xerardo Estévez. A. PANARO 
necesidade dun xiro ao 
galeguismo e a apertura a pac
tos cos nacionalistas, négase 
agora en redondo a poñer en 
práctica el mesmo esa política. 
Ben ás avesas, Xerardo Esté
vez, afirmaba nun diário , tres 
dias antes de proclamar a sua 
renúncia, que non podia disi-

. mular "o efecto que sinto por 
Fraga". 

As boas relacións entre o presi
dente da Xunta e o alcalde de 
Santiago puxéranse de manifes
to hai tempo, pero ainda máis 
indicativa fora a decisión de Es
tevez de non governar co BNG, 
lago das ánteriores eleicións 
municipais, xusto despois de 
sair dunha reunión con Fraga. 

Renúncia 
a un papel estelar 

É suficiente esta situación para 
explicar a renúncia ao protago
nismo que lle outorgarian ao al
calde dous eventos como o Xa
cobeo 99 e a Capital Cultural 
Europea no 2000? Ambas efe
mérides non sor. equiparábeis 
ás Olimpiadas de Barcelona ou 
a Exposición Mundial de Sevi-

lla, pero ainda así reunen un ar- teña aos nacionalista á marxe. 
zamento considerábel e propí
cian as relacións á escala esta
tal e continental, 

Estévez parece querer abando
nar en todo ca
so a política, a un nivel que 

fortalece sen dú- o 
bida a figura de abandeirado 
quen ostente o 

deixando tras si 
unha imaxe de 
xestor eficaz, 
culto e. diplomá
tico. Poucos pa- · 
recen dispostos 
a pro fu nd.izar 
nas supostas 
irregularidades 
que cometeu no 
seu dia en rela
ción coa urbani
zación El Pajo
nal. Estevez foi 
chorado polo 
seu partido, que 
queda sen can-

cargo de alcalde 
na cidade. A tra
ba a esta oferta 
parece estar na 
negativa en 
redondo, tanto 
do PP como do 
PSOE, a tolerar 
a preséncia do 
BNG nun gover
n o de coalición 
que· protagoniza
s e os eventos. 
Só a condición 
que sen dúbida 
poñerian os na
cionalistas de 
enmarcar a pro
moción de San

do ''x~ro galeguista" 
n.o último congreso 
do PSdG-PSOE, 
renúncia á 
candidatura á 
alcaldia ante a 
posibilidade de ter 
que pactar co BNG 

didat9 para as 
primárias, pero 
noh por Fraga 
que atopou no 
seu sacrifício a 

tiago no contexto galega, como· · 
fixo CiU con Cataluña durante 
as Olimpiadas, suscita a oposi
ción de ambas .forzas que pre-

. tiren un pacto tácito que respei
te as razóns de Estado e man-

oportunidade de dar ao PP a 
alcaldía da capital de Galiza. 
Un éxito considerábel que 
compensará en parte a posíbel 
peída das de Ourense, Ponte-
vedra ou Vigo.+ · 

ANOSATERBA • 

Nova série de sismos en Taboada 
A noite do Sábado 20 de.Xuño para o Domingo 21 rexistáron
se dous sismos con epicentro na localidade lugues~ de T abo
ada. O primeiro deles, cunha intensidade de 3, 1 graos, produ
cí use ás 00.08 horas e o segundo, de manar intensidade que 
o anterior, rexistouse minu,tos máis tarde, ás 00.15 horas. Os 
sismos provocaron inquedanzas na zona mália que, debi
do á sua ir.itensidade, non se produciron danos. Tamp6u
co se produciron chamadas de socorro a Protección Civil.+ 

Renfe suprime 
catro servizos entre A Coruña e Vigo 

5 

O remate do curso universitário é a xustificación dada 
pala Rente para suprimir catro servizos ferroviários entre 
A Coruña e Vigo. Contado, en anos anteriores o fin do 
periodo lectivo non trouxo consigo a supresión de 
servizos e mesmo nalguns dos meses de verán a 
compañia dos camiños de ferro ingresou nesas· liñas 
máis cartas que nos meses de inverno. A Xunta, que 
asegura que pretende potenciar as chamadas liñas 
rexionais, non protestou por esta medida. Os servizos 
suprimidos son os que saen de Vigo ·ás 10.55 horas e ás 
16.55 horas e os que parten da Coruña ás 12.20 horas e 
ás 18.20 horas.+ 

Domingos Docampo 
toma posesión como reitor de Vigo 
O Luns 22 de Xuño Domingos Decampo, candidato de Al
ternativa Universitária, tomou posesión do reiterado da 
Universidade de Vigo e substituiu a Xosé António Rodrí
guez Vázquez, que ocupara o pesto de reitor durante ca
tre anos. Decampo quer democratizar a universidade e 
abrila á sociedade, ás novas tecnloxias e mellorar a sua 
calidade docente e investigadora. O novo reitor preside 
unha equipa formada por sete vicerreitores e unha secre
tária xeral. Este último cargo r~cae sobre Margarida Esté
vez, catedrática de Análise Matemático. Os nacionalistas 
forman parte da nova equipa reitoral. Precisamente a to
ma de posesión coincidiu coa inauguración da Biblioteca Xe
ral, un lugar que será centro da comunidade universitária.+ 

Xuízo a un insubmiso na Coruña 
O Martes 23 de Xuño foi xulgado·na Audiéncia Provincial 
da Coruña, o insubmiso Manuel Rodríguez quen, 
ademais, é responsábel comarcal da ANOC. O fiscal 
pediu dez anos de inabilitación e 250.000 pesetas de 

·multa ao non apresentarse a realizar a prestación social 
substitutória na Consellaria de Xustiza e Relacións 
Laborais. Rodríguez estivo arroupado por· unha 
concentración convocada pola ANOC e apoiada por 
ACPG, BNG, CAF, CIG, Cosal e FPG, entre outras 
organizacións. Por outra parte, O Sábado 20 de Xuño 
celebro use na Escola Mestre Mate u de Compostela a 1 !! 
Xuntanza Nacional de lnsubmisos Galegas, na que 
estaban convidados todos os insubmisos censados na 
-Galiza, para analizar a posición do movimento 
antimilitarista ante a profesionalización do Exército, a 
situación dos insubmisos nos cuarteis e as formas de 
enfrentarse á inabilitación absoluta, produto do novo 
Código Penal.+ 

DinHe na Delegación .de Facenda 
q·ue non teñen impresos en galego 
Un cidadán de Ames que na Delegación de Facenda pediu 
facer en galega a declaración correspondente a 1997, re
cebiu. como resposta que esa Delegación non dispuña de 
impresos no noso idioma, de modo que non foron respeita
dos os seus direitos lingüísticos. A chefe de servizo non lle 

· deu máis opción que apresentar un escrito de protesta. No 
pasado ano tivof a mesma experi~ncia, ainda que daquelas 
non protestou porque se decatou de que estaba en español 
cando o funcionário que fixo a declaración deulla a asinar. • 

Duas mil denúncias 
por violéncia contra a muller 

-
No ano 1997 apreséntaronse 1.980 denúncias por parte de mu-
lleres que recebiron maus tratos dentro do fogar, segundo se 
puxo de manifesto nas xornadas Poder e xénero: _estratéxias 
contra a violéncia sexista, celebradas en Santiago e organiza
das pola Consellaria de Família. Desta cifra, 1.139 denúncias 
foron atendidas pala polici~ naciol)al e autonómica e 841 pola 
Garda Civil. Unha terceira parte dos casos tiveron como resul
tado o estado grave da vítima. Son A Coruña e Pontevedra as 
provincias que máis denúncias rexistan, sem1o Ourense, con 
71, a que menos casos contabiliza. Tamén se reseñou nas xor
nadas que no que vai de ano >ta hai unha muller marta por 
maus tratos, en Ourense. Non se tivo en conta a recente morte 
violenta en Vigo dunha muller e o seu neno. + 
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·artNIÓN 

A NAC::ÁO É UM PÚBLICO 
(OU A NECESSIDADE DE UM JORNAL NACIONAL GALEGO DIÁRIO) 

XA VIER VILHAR TRILHO 

Tem,se dado muitas definic;.6es de nac;.ao, 
mas somos da· opiniao de que talvez a 
melhor delas seja aquela que diz que a 
nac;.ao é um "público". Com efeito, urna 
na_c;.ao constitui,se na medjda em que é 
capaz de conformar,se como um público 
nacional, quer dizer, como um conjunto 
de pessoas receptivo aos apelas que se lhe 
formulam desde instancias nacionais e ca, 
paz de dar respostas 
nacionais a eles. Este 

,, 

por urnas 40.000 pessoas), lanc;.ar um jor, 
nal diário em romanche, La Quotidiana, 
com dez mil assinantes? De nao ser capaz 
de criar um jornal di;írio, o movimenM 
n~cional' , galega estaría a dar urna .-prava . 
de urna grande debilidade organica, ape, 
sardo exito eleitoral do BNG. 

O da criac;.ao de um jornal diário -nacional 
galega €. um objectivo 
estratégico (po: ne, · 
cessário para cbnse, processo de consti, 

tuic;.ao de um público 
e de urna opiniao pú, 
blica nacionais nao se 
pode realizar senao é 
com o concurso de 
v'efculos de comuni, 
cac;.ao: Dai a relevan, 
cia da Língua e de to, 
dos os suportes mate, 
riais de comunicac;.ao 
na construc;.ao da 
nac;.ao, tanto que -co, 
mo diz com perspicá, 
cia Karl Deutsche
uma nac;.ao poderia 
ser definida como 
urna comunidade de 
veículos de infor, 
mac;.ao e como umá 

'E que o nacionalismo 
·galega nao é capaz 

de conseguir 

guir a hegemonía do 
nacionalismo na so, 
ciedade civil galega), 
que nao deverá iludir 
a VIII Assembleia 
Nacional do BNQ, 
que se vai celebrar os 
dias 27 e 28 de Junho 
em Ourense. Seria de 
urna grande ingenui, 
dade política acreditar 
-como parece deduzir, 
se da Proposta de Po, 
nencia Política; elabo, 
rad~ pelo. Conselho 
Nacional do BNG pa, 
ra discutir em dita As, 
sembleia- em que as 

o que conseguiu 
a comunidade 

romanche da Suic;a 
(formada por urnas 

· 40. 000 pessoas), 
lan~ar um .jomal diário 

no seu idioma" 

comunidade de signi, 
ficados compartidos. 
Sem comunicac;.ao e 
sem comunhao na comµnicac;.ao nao há 
nac;.ao. 

Para criar um grande público micional fo, 
ram tradicionalmente necess;irios instru, 
mentos como urna historiografía, urna li, 
teratura e urna imprensa nacionais .. Hoje, 
para além desses instrumentos que poderí, 
amos chamar clássicos, seria preciso con, 

· tar também com urna industria audiovi, 
sual "nacionalizada" (feíta em galega e 
d.esde perspectivas nacionais galega). 
Nesse sentido, como é que se pode cons, 
truir urna nac;.ao, criar urna opiniao públi, 
ca nacional gálega, se nem sequer conta, 
mos com um jornal nacional galega, que 
saia todos os días da semana, todos os días 
do mes, todos os !;lias do ano? É inexplicá, 
vel que o nacionalismo galega tenha con, 
seguido 400.000 votos e nao seja capaz de 
ter um orgao de expressao escrita diário. É 
que o nacionalismo galega nao é capaz de 
conseguir o que conseguiu a comunidade 
linguística romanche da Suic;.a (fqrmada 

empresas jornalísticas 
privadas existentes, 
ou as que se consti, 
tuam com esse objec, 

tivo,. possam suprir a nao presenc;.a do i:no, 
vimento nacionalista galega no campo da 
imprensa diária. O Conselho Nacional do 
BNG pensa que será suficiente com que 
BNG apoie tqda iniciativa que se produza 
nesse sentido e com que leve a cabo urna 
aq:ao política dirigida a que os meios de 
comunicac;.ao existentes, ou que possam 
surgir na socieda:de civil galega, assumam 
plenamente a cultura do autogovemo e o 
uso da língua galega. Acreditamos que o 
máximo' que poderíamos conseguir assim, 
seria a existencia de jorpais espanhóis tra, 
duzidos ao galega (o que se passa com O 
Correo Galega) ou o que esporadicamente 
já acontece hoje, que. jornais como La 
Voz de Galicia ou El Faro de Vigo tolerem 
nas suas páginas -urna vez a semana por, 
que nao dana- a caneta dalgum escritor 
de presdgio ou líder político nacionalistas 
galegas. Por que o BNG nao verte toda a 
sua forc;.a em ajudar a converter o já 
·existente semanário A Nosa Terra num 
jornal diário? 

NOVIDADES DE A NOSA TERRA 

Sindicalistas e Rebeldes 
de Dionisia Pereira 

Crónica do proletariado galega que se conformou 
preferentemente en torno ás correntes obreiras de 
raigame libertaria. O historiador insiste no apaixonante 
perfil dalgún dos máis sinalados líderes anarquistas 
galegos e no contexto do seu labor societário a xeito 
de acción cultural, xomalística e sindical. 

COLECCIÓN PRENSA E CRIACIÓN 

-EOICIONS 
Al!IOBADIULA 

O movimento nacional galego, de nao 
·meter toda a carne no assador da cría\:ªº 
de um orgao de expressao escrita diária 
para o grande público, deixará orfa a opi, 
niao galega de um ponto de vista na, 
cional galega, .que tem de manifestar,se 
quotidianamente. Este ponto de vista na, 
cional só está a chegar agora semanal, 
mente e de forma incompleta ao público 
galega, depois de que este já se tenha for, 
macla a pré,condicionadora visao forneci, 
da pela imprensa diária nacional espan, 
hola e da que lhe é muito custoso desem, 
barac;.ar,se. Nao se pode deixar de dar 
urna resposta pontual diária a todos os 
problemas da realidade socio,polf tic a ga, 
lega, estatal e internacional desde urna 
perspectiva nacional galega. 

T ambém o nacionalismo nao pode espe, 
rar a govemar para poder fazer um jornal 

nacional diário ou confiar que, pelo facto 
das prebendas que possa dispensar desde o 
poder, vaia a contar, para essa labor, com 
a colabora\:ªº da irnprensa privada nao 
nacional galega escrita em espanhol. Nao 
pode esperar a isso, porque nao se pode 
suprir artificiosamente desde o poder pú, 
blico <;>que nao se tem conseguido através 
da consolida\:ªº e aprofundamento de ini, 
dativas· já existentes no seio do moví, 
mento social nacional galega. Nao vaia 
ser que, quando o nacionalismo galega 
governe, lhe passe o que aquele coronel 
do romance de García Márquez, que nao 
tenha quem lhe escreva. Eu sou daqueles 
que', como tem dito Thomas Jefferson, 
"prefiro jornais sem governos a governos 
sem jornais". • 

XAVJER Vn.HAR TRILHO é professor 
da Universidade de Santiago 

Tonisauski 
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o· portavoz do PP en matéria de pesca desautorizou ao conselleiro e á ministra polo acordo das volantas , 

A Xunta renúncia 
a exixir un novo acorclo de pesca con Marrocos 
*P. CASTRO 

Argüindo como pretexto que 
todos os países son soberanos 
nas suas augas, o conselleiro 
de Pesca, Amáncio Landin, re
xeitou a posibilidade de que a 
Xunta presione á UE e ao Esta
do español para que se negó
c ie con Marrocos un novo 
acordo de pesca que permita á 
frota cefalopodeira seguir pes
cando no banco canario-saha
riano. Ademais, mentres que 
para o titular de Pesca e para a 
ministra Loyola de Palacios o 
acordo acadado na UE para a 
desparición das redes de deri· 
va é o "mellar posíbel", para o 
deputado e portavoz en maté
ria de pesca do PP, Xosé Ma· 
nuel Vila Pérez, supón "un fra
caso do conxunto dos países 
da UE", porque prevé unha 
moratória de catro anos para a 
total erradicación das volantas. 

A frota cefalopodeira, composta 
por un total de 141 buques, na 
sua maioria do Morrazo, Ribeira 
e A Garda e que ocupa a 1.000 
mariñeiros de forma directa, so
frirá un proceso de reconversión 
inmediato se non se renova o 
acorde pesqueiro con Marrocos, 
que remata o ano que ven. A 
deixazón da Xunta de Galiza, 
que asume a priori como "tre
mendamente difícil'', segundo o 
conselleiro de Pesca, Amáncio 
Landin, asinar un acordo seme
llante ao que existe na actuali
dade, impedirá que os pesquei
ros galegas poidan continuar 
pescando no banco canario-sa
hariano. 

O conselleiro de Pesca tamén 
tratou de xustificar, na sua com
parecéncia no pleno do Parla
mento, a petición do deputado 
nacionalista Bieito Lobeira, o re
traso en catre anos, da supre
sión das redes de deriva indi
cando que "é positivo" porque 
pon "data de caducidade" ao uso 

Política de abandono 

A política pesqueira da U.f~, res
peito á Galiza limítase á conce
sión de subvencións para des
guace e axudas para a constitu
ción de empresas mistas ga
legas con outros países. "lso su
pón un grande problema porque 
a bandeira, unha elevada por
centaxe da tripulación, parte das 
capturas e os beneficios quedan 
noutro país", sinala o deputado 
do BNG. "Nós avogamos por
que se asinen convénios pes
queiros en igualdade de condi
cións, actuando o governo gale
ga como un estado". 

Ao ·tempo, as subvencións para 
desguace están provocando que 

desta arte. Pola contra, o depu-
tado e portavoz en matéria de E ternízase a suc~ión. 
Pesca do PP, Xqsé Manuel Vila E o que é peor, a in-
Pérez, contradecía ao próprio certidume de non 
Landin e á ministra Loyola de saber quen vai ser o herdei-
Palacios ao asegurar que o pac- ' ro fai""que a espera sexa cada 
to asinado polos Ministros de día ~ máis inaguantáb.él. ·o 
Pesca da UE é un "fracaso" e persoal pedia cando menos 
"estrepitosamente mau", polas algun minimo cámbio. Un 
graves repercusións que ten b sinal. No congreso do PP 
uso das volantas para a frota bo- '.'-" · · . ·hada foi extrordinário; víto
niteira galega. ~,, · · ·reS-para Don Manuel, lista 

úníca, terra para os desafiu
zados, votación por· aclama
ción e aplausos sínceiros. 
Nen unha 5aída de guión, 
nen unha nota discordante. 

a frota galega diminua progresi
vamente mentres que a de paí
ses como Italia e Dinamarca au
mentan. A frota de bacallau ten 
sofrido un descenso -enorme. No 
ano 1979 contaba cun total de 
81 barcos e na .actualidade só 
quedan 6 parellas. A frota conxe
ladora tamén descendeu desde 
o ano 1990 un 50%, ao igual que 
a do Grand Sole. No caso de Na
míbia impediron seguir pescando 
no seu caladoiro a todos os pes
queiros galegas. En todos os ca
sos o pretexto é que non hai re
cursos, sen embargo, nese mes- _ 
mo periodo a pesca mundial ·ten 
apresentado un grande incre
mento. Mália recoñecer a crise 
que padece o sector, o consellei
ro de Pesca, Amáncio Landin, 

xustificoú esta situación en base 
ao "sóbredimerísionado" da sua 
capacidade extractiva durante os 
governos socialistas. 

Sen embargo, para Lobeira o 
problema radica na "auséncia 
de vontade política para de
fender o direito dos pesqueiros 
galegas a traballar nos distintos 
caladoiro_s dos que están senda 
progresivamente expulsados. 
Desde as administracións gale
ga e estatal asúmese sen nen
gu n tipo de cuestionamento o 
discurso de Enma Bonina, para 
quen a. pesca galega só repre
senta o 1 % do PIB europeu e 
polo tanto, non é prioritária". 

Alén da necesidade de buscar 
fórmulas para que a Xunta negó
cie directamente na defensa dos 
intereses da flota galega, a ex
pulsión dos caladoiros tradicio
nais fai abrigada a busca de no
vas pesqueiras. Sen embargo, o 
titular de Pesca tamén rexeitou a 
proposta do BNG de que o Go
verno galega reclame as con:ipe
téncias en matéria de investiga
ción para a prospección. A maior 
parte dos caladoiros carecen de 
estudos científicos, "até o ponto 
de que a frota galega descobriu 
novas pesqueiras por casualida
de, sen que se coñezan, en todo 
caso, as reservas que conte
ñen", _asegura o parlamentário 
nacionalista. 

Na actualidade ó Instituto espa
ñol de Oéeanografia destina a 
maior parte dos seus orzamentos 

· a realizar estudos científicos sen 
que iso supoña a busca de novas 
espécies ou novas recursos. 
Nestes momentos enviaron ao 
Antártico o buque Hespérides, 
para realizar unha investigación, 
pero non poderá avaliar as suas 
reservas, de -atapar-un caladoiro, 
po·rque carece dos meios técni-

. · cos necesários para facelo. + 

Esta ceremonia da non 
decantación ten a sua 
continuidade en xornada 
laboral. para nón equivo

·.[~t. ~L'- _óme o ·mellar é non fa> 
·~ -. ~ -·'.." .. ,: ~. _,f~r~~ad_a. Eis o pt:i11~ipi'Ó 

polo-que rexen os usos e . 

Longa é a espera 

costumes institucionais 
ttn bon montón de altos 

· cargos e similares. A apÓ
loxia da inactividade ~ó é 
alterada para asistir á xi-
ra veraniega de festas 
gastronómicas, ás entre
gas a granel do medallei
ro pátrio e coas insípidas 

Pola contra, segundo Lobeira, a " 
Xunta debería actuar a nível in
ternacional, mesmo presionan
do á hora de tomar decisións na 
UE. "Galiza ten competéncias 
en augas interiores, pero non 
actua de cara ao exterior. Gro
enlandia, por exemplo, ten den
tro da U E capacidade decisória 
en matéria pesqueira, mesmo 
voto próprio, e sen embarg9, 
forma parte de Dinamarca. Polo 
tanto, a desculpa de que ten 
que ser o Estado español quen 
negócie na UE non é certa, 
existen fórmulas para presionar 
a nível internacional". 

Os que están de favor na nómina do erário público 
voltaron dó Congreso como for.on. Sen ter o porvir 
asegurado. Sen saber ben a que carro subirse: Fixe
ron acto de presencia na sesión de ?-pertura, prati
caron relacións personais mentres se aprobaban as 
ponéncias e lociron textís de marca na sesión de 
clausura. A maior preocupación foi manter unba 
compostura neutral que non molestase ás partes en 
conflito e que ao rematar a xomada ninguén fose 
capaz de colgarlle un.ha etiqueta ao seu sempre 
independente estilo de estar en política. 

e inodoras aparicións por tumo rotatório nos te
lexomais. 

Con esta aÚtude intentan gañar tempo e manterse 
ben colocados (e aliementados) ata o momento 
que se despexe a incógnita. A solución igual a ti
ñan estudando un clásico. Unha boa ocasión é a 
máis que recomendábel edición en galega, feita por 
Abrente Editora, do Manifesto Comunista, ali pó
dese ler: A burguesia produz , ante todo, os seus pró
prios coveiros . • 
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200 millas 
Tamén están en perigo os ca
ladoiros de Canadá e Arxenti
na, onde segue en discusión a 
polémica do intento de ache
gar ás 200 millas as augas xu
risdiccionais para evitar que 
as frotas de terceiros países 
pesquen nos caladoiros que 
se atopan frente ás suas cos
tas. Mália Landin ter asegura
do a importáncia-de evitar cal
quera intento de prolongar até 
esa distáncia a zona económi
ca exclusiva, do ponto de vista 
do BNG é imprescindíbel en
cetar conversas con estes paí
ses para defender os intere
ses dos buques galegas. "Cal
quera decisión que se adopte 
de cara a recoñecer a sua xu
risdicción até as 200 millas 
supón conculcar o direito in
ternacional", apunta Lobeira. + 

O Comité de Astano 
firme no pleno 
Representantes do Comité de 
Empresa de Astano asistiron á 
cornparecéncia do conselleiro 
de lndústria para escoitar as 
propostas de fut.uro que ten 
previsto o Governo galega pa
ra o_estaleiro ferrolán. Ao re
mate da sua intervención, en
tre acusacións de "fariseo" e 
"vendido", alguns dos asis
tentes lanzaron pegatinas e 
confeti sobre os deputados 
que sentan · nas filas 
populares, o que provocou a 
indignación do presidente d~ 
cámara, que paralizou o pleno 
e chamou aos servizos de se
guridade para que foran expul
sados de inmediato. Mália os 
intentos de recoller os seus 
dados persoais para apresen
tar a denúncia de rigor e de 
expulsalos, os traballadores 
mantivéronse aferrados aos 
seus asentos asegurando que 
nos sistemas democráticos pó
dese asistir aos plenos. García 
Leira, desconcertado diante da 
sua atitude, optou por conti
nuar coa arde do dia para non 
provocar incidentes maiores. 
Qs traballadores marcharon 

· cando lles pareceu ópmtuno, 
pero se·n obedécer ardes.+ 

Non valen as cintas 
como .p~ba 

.:-". A op9sicióru~éorr_eü ,.ás p9ia-· 
bras do parlamentario ·do ·pp, 
Xosé Manuel Vila para xustifi
car as suas críticas ao acordo 
da ~UE ·sobre a supresión das 
volantas. Ü consellei°f=Cl de 

. Pesca estaba <:ontrariado e o 
próprio Vila inter~iu desde o 
seu escano para precisar as 
suas palabras tratando 'de mi
nimizar as críticas que lle-fixe
ra ao pacto. Para demonstrar 
a veracidade das suas afirma
cións, o socialista Antón Lauro 
achegóuse á tribuna cunha 
cinta grabada durante a inter
vención do deputado popular, 
pero de contado, García Leira 
negóuse a admitir tal procedi
mento: "non lle din a palabra a 
ese señor, que non sabemos 
que é, senón ao portavoz do 
PSdG en matéria de pesca".+ 
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A. PANARO 

Espera que o logro dun cota importante de poder municipal 
actue de revulsivo na opinión pública 

O BNG pretende usar os concellos como 
espellO do es~lo nacionalista de governar 
-0- M.V. 

O BNG intentará converterse 
na segunda forza política gale-

, ga, tamén a nivel municipal, e 
usar o poder nos concellos co
mo peana para acadar o poder 
autonómico. A pasada semana 
os nacionalistas deron a coñe
cer os principais critérios cos 
que se presentarán aos comi
cios' locais de dentro dun ano. 

Na actualidade, o partido con
servador controla máis do 75% 
das corporacións, unha repre
sentación difícil de igualar en 
calquer outro país democrático. 
Os nacionalistas son conscen
tes de que o seu asalto ao po
der autonómico pasa por mello
rar de modo not~bel a sua pre
séncia municipal e reequilibrar o 
desmesurado poder con que ho
xe conta o PP a este nivel. Na 
direción da frente pesa tamén a 
falta de experiéncia no poder. A 
maioria.dos membros da perma
nente e do consello nacional 
non tiveron nunca entre as suas 
mans unha partida orzamentá
ria. Non se dubida de que os 
concellos representan unha es
co la incomparábel á hora de 
aprender a administrar. 

T amén desde e ponto de vista 
dos cidadáns, a experiéncia de 
governo nacionalista nalguns 
tnunicípios importantes poderia 
dar lugar a ese salto na 
conciéncia social e na· confianza 
nunha forza autóctona tan bus
cado polo BNG. Ver como go
verna o nacionalismo a únha es
cala comprensíbel como é unha 
vila ou unha cidade, da que os 
yiciños coñecen de forma tanxí
bel a realidade de partida, as li
mitacións e os proxectos que se 
levan a cabo, pode repres·entar 
a consolidación definitiva do 
proxecto. A experiéncia dalgun
has localidades onde xa gover
nan, aponta tamén neste senti
d o. Fontes do BNG recoñecen 
as dificultades orzamentais dos 

. concellos, as influéncias que 
convoca o poder local, etc., pero 
confian en que situación de pa
rálise actual e desatención aos 
cidadáns pode, a pouco c¡ue a 
nova política consega romper 
está inércia, provocar un con
traste moi visíbel e positivo para 
os nacionalistas. 

O BNG prevé presentar, por pri
meira vez, candidatura nos 315 
concellos galegos, consolidar as 
alcaldias actuais, incrementar 
en boa 'medida o seu número e 
governar nuhha ou várias das 
grandes cidades. En número de 
votos, o obxetivo dos nacionalis
tas é aproximarse aos 400 mil 
xa conseguidos nos comícios 
municipais, o que representaria 
de paso a sua consolidación co
mo segunda forza política. 

Como estratéxia, frente ás· de
mais forzas, Lois Obelleiro, res
ponsábel de política municipal 
do BNG, sinala que "seguimos 
apostando por desbancar ao 
PP, chegando a acordes coas 
forzas progresistas" . . 

Unha estratéxia basead~ 
no diálogo social 

Ao igual que xa sucederá nas 
eleicións autonómicas, o -BNG 
esmerarase na elaboración do 
programa de governo municipal 
que constará dun apartado de li
ñas xerais, acompañado doutro 
cos programas específicos. A 
elaboración tamén se realizará 
a base de combinar o traballo· 
das equipas técnico-políticas 
que xa funcionaran nas elei
cións ao parlamento galega co 
resultado da consulta e o diálo
go cos axentes sociais: aso-

. ciacións de viciños e tecido aso
ciativo en [(eral. 

Con este cruce de iniciativas 
globalizadores e de base búsca
se o axuste entre o proxecto· 
que representa o BNG e as ne
cesidades que manifestan os ci-

dadáns, segundo o território no 
que viven. Neste sentido, o 
BNG toma a iniciativa do diálo
go social, algo que demanda 
con forza a sociedade nos últi
mos tempos e que alguns parti
dos, seña pala sua rede de inte
reses ou pola presión dos seus 
aparatos, se n~gan a poñer en 
práctica. · Desde oUtro ponto de 
vista, o contacto coa cidadania 
pode proporcionar aes naciona
listas a sintonia coa base social 
necesária para regular os confli
tos veciñais e que, ao tempo, lle 
serva de alavanca frente aos 
grupos de presión, habituados a 
decidir sobre a política munici
pal con i'ndependéncia da cor de 
quen governe. 

A estratéxia nacionalista, presen
tada a pasada semana, contem
pla "catre eixos transversais" da 
política municipal: os concellos, 
xunto coas parróquias e as co
marcas, como axentes de verte
bración político administrativa do 
país; os concellos como impulso
res da conciéncia nacional no que 
respeita ao idioma, o pasado his
tórico e a culturá; os concellos co
mo instrumentos básicos da de
mocrácia participativa que xira, 
segundo o BNG, ao redor da 
transparéncia e da igualdade de 
trato aos cidadáns e, por último, 
os concellos como promotorP,S da 
economia, na sua vertente de em
preg·o, infraestruturas e servizos 
básicos, cunha política de control 
do gasto que impida os investi
mentos supérfluos. Precisamente 
as ideas de participación e eficá
cia parecen ser as m$is importan
tes para a forza nacionalista que 
as recolle no lema de campaña: 
"Con idea de futuro: uns concellos 
abertos e eficaces". 

A eleición de candidatos realíza
rase a proposta das asambleas 
locais. Estas propostas deberán 
ser aprobadas polos consellos 
comarcais respeitivos e, final
mente, ratificadas polo consello 
nacional.• 

Xornalismo 
policial 
Josu Telleria, responsábel de 
Comunicación de HB, 
escrebe en HERRIA 
EGUINEZ que é "dino de 
estudo e reflexión o cámbio 
de estratéxia da 
comunicación que se deu nos 
meios ingleses e protestantes 
irlandeses á respeito de 
Irlanda. Para solucionar 
calquera conflito, é básico 

~ criar o clima propício de 
diálogo, un clima de respeito 
á todas as partes para que 
poidan chegar as suas 
mensaxes de xeito claro e 
nídio. Os grandes grupos de 
presión da comunicación de 
España atopan na política 
anti~terrorista dos Govemos, 
apoiados polos seus socios 
rexionalistas bascos, as 
directrices para actuaren 
ferozmente contra o seu 
inimigo, o independef!tismo 
basco. Todo isto, amparado 
pola lexitimidade democrática 
de España unha grande libre 
e do servilismo de 
instrumentos coma o do 
pacto de Ajuria Enea. Deste 
xeito, o independentismo 
basco pasará a ser violento, 
radical, marxinal, antisocial. 
A defensa do idioma e da 
cultura será cobertura do 
terrorismo. Ter entre 18 e 30 
anos xa é, en por si, un 
delito. Todas as noticias 
positivas procedentes do 
mundo independentista 
deben ser agachadas e as 
oficinas de.prensa do 
ministério do Interior, da 
consellaria do Interior e das 
diferentes policias producen 
máis do 70% da información 
referente ao mundo 
independentista".+ 

Cultura 
democrática 
do P.P 
O congreso do PP na Galiza 
merece este comentário nas 
páxinas de LA Voi DE 
GALICIA: "Un congreso viña 
senda o debate dunha série 
de ponéncias facilitadas coa 
debida antelación a todos os 
membros do partido. Como 
ben se viu, o PP non se 
limitou a eliminar esta 
formalidade senon que levou 
máis lonxe o desexo de 
anovar nunha matéria tan 
establecida coma a 
congresual. As ponéncias 
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foran distribuidas uriha 
semana antes da 
convocatória. Non hai 
constáncia de sesións de 
traballo. Esta forma de 
proceder· é incongruente co 
obxectivo do congreso, que 
segundo declaración 
reiterada dos seus dirixentes, 
consistia en revitalizar o 
funcionamento interno do · 
PP. Tamén non é o mellor 
exerr{plo para incrementar a 
cultura democrática da 
sociedade, unha misión na 
que o PP ten un cometido 
importante derivado da 
representación que lle 
permite govemar a-Xunta, 
mandar na deputacións e 
dirix.ir boa parte dos 
concellos". + 

Videla na cadea 
Horácio Verbitsky informa no 
PÁGINA 12 de Bos Aires da 
detención de Jorge Rafael 
Videla. "A policia cumpriu a 
orde do xuiz federal Roberto 
Marquievich que ordeara a 
captura do ditador como autor 
dos delitos de sustracción de 
cinco menores, supresión do 
seus estados ci vis e 
falsificación dos documentos 
de identidade". O diário 
recorda como facian parir as 
nais detidas pola ditadura 
militar e despois tiraban con 
elas ao Rio da Prata. "As 
detidas estaban amalloadas de 
mans e pés, cos ollos 
vendados e tiñan proibición 

· de falar; na folla de 
enf ermeiria non figuraban os 
seus nomes e apelidos e que 
asistía aos partos eran médicos 
militares que usaban técnicas 
en desuso ou experimentais. 
Despois do parto, levaban ás 
detidas aos armacéns da pista 
de aviación desde onde 
partían os vós da morte. Os 
nenas eran entregados a 
militares. Este proced imento 
foi utilizado decenas veces na 
matemidade clandestina d-0 
Hospital Militar do Camp 
de Maio entre 1976 e 1980. 
O comandante médico 
Norberto Atilio Bianco o 
comandante Julio Caserotto 
eran responsábeis da 
matemidade. Tamén actuaba 
ali o tenente Ricardo Lederer 
que tifia pretenslón de 
mellorar a razza. Calcúlase 
que polo campo de 
concentración de o Campito 
pasaron máis de cinco mil 
detidos desaparecidos".+ 

PAGINA 12 



25 DE XUÑO DE 1998 

Cómo se xestou a redación 
·do artigo 29 da Costitución? 

Desde o comezo, a estruturación 
nacional planteouse como un dos 
pontos cruciais do.debate consti
tucional. A direita franquista facia 
da unidade da nación española 
unha cuestión innegociábel men
tres que os partidos españolistas 
de esquerda, por razóns máis de 
estratéxia política que de verda
deira convición, propugnaron nun 
princípio un planteamento próxi
mo ao Estado federal, ao igual 
que a exígua representación na
cionalista. A UCD, o partido do · 
governo, andaba a velas vir. To
do facia prever unha tremenda 
loita política porque as dúas pos
turas eran absolutamente inco
municábeis. Non obstante, des
pois da presentación do primeiro 
borrador -no que se contempla
ba unha concepción máis ou me
nos federalizante- e as corres
pondentes enmendas, sucedeu 
un episódio abracadabrante: Aos 
sete ponentes encargados de 
rectificar o borrador segundo as 
enmendas apresentadas che
goulles unha nota, vía Moncloa, 
na que se especificaba a reda
ción do artigo segundo. Nela, o 
dereito á autonomia era algo sim
plesmente recoñecido polo Esta
do e non fundamentaba a Consti
tución -algo sobre o que insisti
ron os grupos de esquerda-, e 
ao mesmo tempo, introducía o 
concepto de "Nación española" e 
o de "Pátria común e indivisíbel", 
ausentes no primeiro borrador e, 
curiosamente, propostos en to
das as enmendas dos deputados 
de Alianza Popular. A proposta 
extraparlamentária, así o aclara
ron os ponentes de UCD, non 
podia ser alterada por represen
tar unha "cuestión de Estado". E, 
en efecto, así foi. O misterioso 
texto resultou ao cabo a definitiva 
redación que apresentaron os po
nentes e, cunhas pequenas mo
dificacións -tamén propostas, por 
certo, pela dereita franquista-, é 
o actual artigo 29 da Constitución. 

Qué elementos influen á hora 
da súa elaboración? 

En primeiro lugar están as de
mandas da direita franquista, 
abandeiradas por toda a direita 
sociolóxica e os sectores milita
res, que exixian, por unha banda, 
a anulación de calquera reivindi
cación de corte nacionalista -da 
periféria- e, pola outra, a exalta
ción dos valores españolistas . 
Manuel Fraga foi un dos princi
pais valedores destas ideas. En 
todas as suas intervencións, Fra
ga manifestou o rexeitamento do 
termo nacionalidade, por consi
derar que só habia unha realida
de nacional: a de España. Por di
cilo con palabras de Fraga, as 
nacionalidades eran "reinos de 
Taifas" que servirían só para a 
desintegración da única e verda
deira nación española. O segun
do factor que influíu foi a persis
téncia da esquerda españolista 
no mantenimento do termo "na
cionalidades", conceito que as 
forzas franquistas pretendían u
primir polo que implicaba de posí
bel futura federación ou, no pior 
dos casos, independéncia. O re
sultado do proceso foi o seguinte: 
A unidade da Nación española e 
o seu reforzamento simbólico, se
guindo as peticións do grupo 
aliancista, remachouse dunha 
maneira espectacular (a Constitu
ción non só se fundamenta na 
unidade, senón na "indisolúbel 
unidade" da Nación española, 
que é considerada "patria comun 
e indivisíbel de todos os espa
ñois"), namentres que as na
ciohalidades, lonxe de ter a con-
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'O artigo segundo da Constitución foi. imposto polo Exército' 
~ CARME VIDAL 

SON CADA VEZ MÁIS AS VOCES -A ÚLTIMA A DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL CONSTITU-

CIONAL ALVARO RODRÍGUEZ BEREIJO- QUE OPINAN . QUE A CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

NON É UN TEXTO ACABADO, SOBRE TODO NO ARTIGO SEGUNDO, O QUE ATINGUE A DE

FINICIÓN DO MODELO DE ESTADO, E QUE POR ISO $E FAI NECESÁRIA UNHA REFORMA. 

XACOBE BASTIDA FREIXEDO, NATURAL DA ESTRAÓA, -E; ºOUTOR EN DEREffO POLA UNl

VERSIDADE DE OVIEDQ E PROFESOR DE FILOSOFIA DO DEREITO. RECENTEMENTE PU

BLICOU EN AR/EL O LIBRO LA NACIÓN ESPAÑOLA Y EL . NACIONALISMO CONSTITUCIO

NAL, NO QUE EXPLICA AS INCIDÉNCIAS DO DEBATE NO QUE SE REDACTOU ESTE ARTIGO. 

sideración de nacións, tal e como 
foran concebidas desde un início, 
descafeináronse dun modo ca
ricaturesco. Para darlle contento, 
para cebar ás posturas de es
querda, mantívose o termo "na
cionalidade" pero desposuído de 
forza. A sua preséncia no texto 
constitucional é testemuñal e va
leirada de significado autónomo. 

dar un unitarismo nacional que 
reflita cara o exterior unha imaxe 
de sano pluralismo autonomista ... 

Qué papel xogaron os milita-
r~s? · 

Importantísimo. A nota de que ta
laba antes, e que resoltou ao ca
bo o definitivo artículo 2º, ten un
ha orixe claramente marcial. Asi 
o recoñece Solé Tura, .o ponente 
que presidia a sesión- no momen
to en que apareceu o anónimo 
mensaxeiro. Doutra parte o "ruido 
de sables11 foi de gran utilidade _ 
para server de coartada ás forzas 
supostamente progresistas -es
tou a talar do PSOE e do PC
que talaban testemuñalmente de 
federación. Oeste xeito, as pre
sións do exército serviron de xus
tificación para a deixacion· destas 
reivindicacións de sesgo naciona
lista. O cámbio de parecer, vaise 
dicer, é motivado poi a sensatez e 
pela responsabilidade de evitar 
un co,nflito armado. 

Ruptura coa le.xitimidade 
republicana 

A constitución rompe co pa
sado de legalidade republi
cana? 

Sobre isto non hai dúbida. A tran
sición democrátiéa levouse a ca
bo segujndo a lexislación fran
quista. De feíto, a Lf!Y para la Re
forma Política non foi máis, den
de o ponto de vista técnico, que a 
octava lei fundamental do réxime. 
Todo o proceso seguiu as direc
trices da antiga orde xurídjca, a 
tal ponto que a Monarquia, ins- · 
taurada por Franco na persoa do 
reí Juan Carlos, nen sequera se 
someteu a debate. Esta, e outras 
decisións que precisaban de 
aprobación verdadeiramente de
mocrática -é o caso da distribu
c_ión territorial do poder-, foron 
escamoteadas. Por iso· a Consti
tución, coma primeira norma do 
Estado español, presenta graves 
déficits desde o ponto de vista da 
lexitimidade democrática. 

O esforzo dos galeguistas de 
que o Estatuto fose tomado en 
consideración nas Cortes repu
blicanas váleu sen embargo pa
ra o recoñecemento de Galiza 
como nacionalidade histórica? 

A definición constitucional do que 
é unha _nacionalidade histórica 

Qué obxectivo político ten en- depende dun critério puramente 
. tón ese artigo? · formal como é Q de ter plebiscita-

do no 36 o Estatuto. Neste sen-
Crear unha espécie de espellis- so, o labor dos republicanos ga-
mo. Trátase de defender a ultran- legos, moi especialmente o de 
za a idea da unidade española e Castelao, que planteou coma 
ao tempo reclamar para a Consti- ninguen a necesidade política do 
tución o benemérito título de "pro- proceso estatutário na procura 
gresista", por canto recoñece ás da própria identidade, nunca se-
nacionalidades no seu seo. Aca- rá suficientemente ponderado. 
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Qué fin ten o reforzamento 
das províncias? 

O rexime proyincial mantido xa 
desde a époc.a de J. De Burgos 
ten como finalidade a negación 
da realidade dos ,territórios na
cionais que integran o Estado 
español. Coa división universali
zada en entidades formalmente 
.idénticas -as províncias- quíta
_selle importáncia á agrupación 
nacional dos territórios que im
pugnan a soberania do Estado 
español. Como dixo L. Coscu-
111,iela no seu momento -cando 
era adxunto do Ministério para 
as Rexións-, "Andalucía e o Pa
ís Vasco teñen a mesma estru-

-tura -e polo tanto os mesmos 
problemas-: as dúas están for
madas por províncias". 

P<Jr qué se elimina o termo 
pavos_? 

Na terninoloxia própria do dereito 
internacional os "pavos" son su
xeitos do direito de autodetermi
nación. Falar de povos equivalia 

. a recoñecerlles dereito a dispo
ñer libremente o seu artellamen
.to político. Por iso foi un conceito 
eliminado .do primitivo borrador. 
A voz "nacionalid~des" incorpo
rouse ao texto constitucional a 
condición de expulsar calquer 
elemento que puidese provocar 
unha interpretación autodetermi
nista ou federalizante da nature
za desas nacionalidades. As na
cionalidades tiñan que ser consi
deradas como entidades cultu
rais, non como suxeitos políticos. 

Búscase eliminar calquer re
organización segundo os te
rritorios históricos? 

Explícitamente. O artigo 145 da 
Constitución prevé que "en nen
gu n caso se admiti(á a federa
ción entre comunidades autóno
mas". O artigo, por certo, for ori
xinado por unha enmenda dun 
deputado aliancista, o ultramon
tano A. Jarabe. O artigo segun
do da Constitución recolle todos 
os pontos de vista da direita 
franquista, tanto os que supoñen 
afirmación ideolóxica coma os 
que representan a conxura dos 
seus medos. A razón de ser 
deste artigo é ev_itar unha posí
bel reorganización dos territórios 
históricos, moi concretamente 
unha hipotética unión entre os 
chamados paises cataláns. 

Actuaron de igual maneira a 
dereita franquista e a esquer
da española? 

Nun. principh non. O tema pola
íizouse en dous grandes blo
ques: a postura unitarista e a fe
deralizante. Os primeiros escrú
pulos trocáronse en incondicio
nadas gabanzas. Agora, des
pois do consenso, a coincidén
cia foi total ao redor do único 
suxeito político, a nación espa
ñola. As forzas nacionalistas re
presentadas nas Cámaras non 
tiveron todas o mesmo papel. O 
nacionalismo conservador cata
lán participou plenamente na 
práctica consensual. Q _PNV, 
por contra, foi excluido da Po
néncia e non renunciou ás rei
vindicacións pactistas que tenta
ban basear o seu recoñecemen
to nacional coma unha renova
ción histórica do pacto coa Co
rca. As forzas nacionalistas de 
esquerdas -EE e máis ERC- fo
ron por completo afastadas. As 
suas reivindicacións politicistas 
que pugnaban polo auténtico re
coñecemento político das na
cionalidades foron anatematiza
das por "separatistas", "marxis
tas': e "irresponsábeis".• 
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Carlos Etcheverría, presidente do Ateneo Republicano de Galicia 

'Únenos a conciéncia republicana, máis alá da nosa adscripción relixi~sa, filosófica ou política' 

Vostede ten raices-familiares 
no republicanismo. 

Meu pai, Salvador Etxcheverría 
Brañas, saiu ao exílio cando eu 
tiña catro anos e praticamente 
non o coñecin fisicamente. Esta
ba preso na Coruña, en 1936, e 
mercé ás influéncias da fam ília 
da miña nai, conseguiron libralo 
dun fusilamento seguro e puido 
exiliarse en México, despois de 
sair por Portugal e CuQa. El for
mou parte do Governo republi
cano no exílio, pola organización 
á que pertencia, o Partido Repü
blicano Radical Socialista de Fe
lix Gordón Ordás, outra persoa 
admirábel cunha persoalidade 
que me arrebatou. Con papá 
mantiñamos os once irmáns uha 
comunicación postal intensísima 
e cando finalmente ia coñecelo · 
en París, chegou a notícia da 
súa morte e só puiden chegar ao 
funeral. Para min quedou del a 
impronta dun mestre e o que 
aprendin fundamentalmente foi a 
noción de respeito. Chegou a 
non dar o nome dos seus verdu
gos, porque entendia que os 
seus tillos ian toparse con aque
les hc;>mes na rua e s6 podía ali
mentar unha vinganza que non 
consideraba positiva. A loita tiña 
que ser polas liberdades. 

Durante a transición foi militan
te do PSP de Tierno Galván. 

Estiven no PSP porque o meu 
ideário político estaba instruído 
polo marxismo. Non estiven perto . 
das organización comunistas por
que as miñas atitudes políticas 
non podían ir en contra do indiví
duo. Meu pai ensináramo cando 
lle dixen "permaneza a verdade 
anque desapareza o mndo" e re
~rucoume "e daquela, a quen po
de servir esa verdade?". O PSP 
desaparece porque as débedas 
que tiña, e o pouco apoio que 
conseguiu nas eleicións de 1977, 
obrigounos a dar liberdade aos 

- militantes, unha maioría dos ca
les ingresou no PSOE. Éu non. A . 

· política rion ti~a para min· unha -
vocación de necesidade e botei 
dous arios fóra até que viñeron a 
.buscarme tres persóas que .non 
se entenderon despois: Marcelirio 
Lobato, Paco Vázquez e Rodrí
guez Pardo. Despois dun tempo 
comprendin que a loita interna 
non era para min, non entendo a 
idea de que o pior inimigo pódelo 
ter como compañeiro ao teu ca
rón. Deixeino axiña e só volvin 
efímeramente co tripartito. 

Que intervención social ·que
ren conseguir co Ateneo Re
publicano? 

Partimos da base de que unha 
sociedade que ignora o. seu pa
sado expense a repetilo e quere
mos recúperar ese pasado, e 

. máis nuns tempos nos que debe
mos estar alerta ante a caída ou 
desvalorización de certas pautas 
democráticas. Cando Hitler subiu 
ao poder a meio dunha votación 
ninguén quixo advertir a catástro
fe quS" se aviciñaba. Hoxe a de
mocrácia está en franco retroce
so. Debemos responder fronte a 
esa situación e á imposición dun 
pensamento único que quer en
cubrir as desigualdades sociais e 
desmantelar a sociedade de be
n estar. Todo ese debate quer 
poñer o Ateneo á luz. 

-O- XAN CARBALLA 

Avogado exercente na Coruña, onde formou parte do Xunta Demo~rática desde a sua militáncia no PSP 
de Tierno Galván, Carlos Etxeverrí~ recolle o herdo do republicanismo familiar e "despois de pasar só a 
travesía do deserto", preside o recén nado ·Ateneo Republicano d~ Galicia, "que aspira a recuperar a me
mória histórica e debater as ideas proscritas de respeito e igualdade que van ·parellas á idea da República". 

A memória histórica é funda
mental. Alguén pensa que se se 
desvease todo o pasado do Sr. 
Fraga iribarne a xente creería 
nese personaxe? Eu só acredi
taría nel se saíse en -público a 
dicer: "perdoádeme o meu pasa
do!" Mentres tanto terei que lem
b rarll e aquelas expresións de 
"La calle es mía" ou aquela ou
tra, cando se discutía das auto
nomías e os dereitos das comu
nidades históricas adquiridos en 
referendo durante a República, e 
Fraga espetaba "O que faltaba, 
ter en Gal iza un ha Carallalitat" . 

O Ateneo nace nunha circuns
táncia política na que o PSOE, 
particularmente en Galiza, es
tá en debalo e c·on dificulda
·des de articular un proxecto .. 
Hai quen analisa a aparición· 
do Ateneo nesa clave. 

Hai vinte anos que estou detrás 
desta história e fixen a travesía 
do deserto en solitário. Critica
banme que de 365 días do ano o 
republicanismo só actuaba o 14 

de Abril e nese acto que viñamos 
facendo ano tras ano eramos 
poucos. Ademais non podia pro
mover o nacemento dun tillo que, 
ainda que non trouxese o pan 
debaixo do brazo, non tivese un- _ 
ha certa estabilidade económica. 
Nacer para desaparecer non. · 
Podo ser pouco prudente dicín- 
doo,_ pero quen me aterece as 
primeiras axudas é Caixa Gali
cia, que viu no proxecto algo útil 
para a sociedade e non o consi
derou políticamente incorrecto. 
Agora .retomei ese oferecemen
to, cal'ldo vexo que na sociedade . 
hai un fluxo de adesión a novas 
princípios e ·valores que se resu
men na idea republicana. 

Que tipo de actividades van 
facer? 

Debates, tertúlias, conferén
cias, ... todo o que sexa irradiar á 
sociedade perguntas e respostas 
que poñan en evidéncia o erro ou 
a malaintención dos que se a-pre
sentan como salvadores. Tamén 
pensamos propoñer a elabora-

ción de traballos de investigación, 
de elaboración de propostas. O 
programa comezará a ser efecti
vo despois do verán . . 

Que influéncia ten a masone
ria no nacemento do Ateneo 
Republicano? · 

A cidadanía conflue no pensa
mento republicano desde moitas 
ópticas. Desde a creéncia relixio
·sa e as ideas de solidariedade 
que emanan desde as suas ba
ses e non das cúpulas, até sec
tores de convicción filosófica nos 
que incluo as Lóxias, pasando 
por opcións políticas, nas que se 
propícian estes valores. Dentro 
do Ateneo están todas esas 
conciéncias presentes. Na exten
sión de pluralidade é onde estará 
o éxito do Ateneo Republicano, 
que aspira a promover unha 
manchea de pequenos Ateneos 
en todas as cidades e vilas ga-
1 egas. Nunca seria presidente 
dunha entidade que se cinxise 
só á Coruña, senón que debe 
estar aberta a toda Galiza. • 

25 DE XUÑO DE 199 

2 BI~2 N2 ~ERNE 

Ramiro González 
Mariño, 
Presidente da A.W. 
de Vilaxoán·Vilagarcia 

'A banda de Vilaxoán 
exist~ porque non hai 
expectativas laborais 
ao abiarse a criazón 
dun grupo de marisqueo 
a flote' 

Que opina da morte de Ma
nuel Garcia? 

Este asasinato víase vir. Hou
bo sucesos anteriores e che
gou a un ponto no que come
teron un crime dentro dunha 
cetárea para roubar marisco. 

Por que di que non os colle 
por surpresa? 

É unha banda que viña ac
tuando desde hai tempo, ten
taron afogar a un vixilante, fa
cian furtivismo e entraron nas 
conserveiras e nas casas. 

Denunciaran isto? 

Denuncia-ramos. Hai quince 
ou vinte días entregamos es
critos no concello, na Subde
legación do Governo, na Poli
cía, no xulgado. .. nos que se 
daba conta da situación. A 
xuíza sabia que pasaba, pero 
cando David Galbán , un dos 
presuntos asasinos de Ma
nuel Garcia, foi detido por ten
tar matar a un vixilante, a xuí
za púxoo en liberdade baixo 
fianza de 50.000 pesetas má
lia que el tiña antecedentes 
penais. Parece que as autori
dades non actuan até que se 
producen feítos moi graves. 

Pero agora o presunto ase
sino xa está detido. 

É tarde e ademais hai outros 
membros da banda que están 
fora, por iso ternos medo. 

Que pensan facer? 

Irnos reunirnos todos os colec
tivos de Vilaxoán para exixir 
medidas que impidan que vaia 
a maiores. Non queremos que 
tapen este asunto. Ademais 
pretendemos que desbloqueen 
a nasa iniciativa de montar un 
grupo de marisqueo a flote. 

lso que ten que ver? 

Ao princípio a banda estaba 
. constituida por tres persoas, 
pero agora son moitas máis. 
lsto sucede porque non hai 
expectativas laborais na zona, 
cando podía habelas no caso 
de prosperar a nasa iniciativa 
de criar un grupo de maris
queo a flote. Hai máis de 50 
rapaces apuntados esperando 
iniciar esta actividade. Pero 
esta posibilidade foi adiada 
constantemente por razóns 
burocráticas. Esperemos que 
agora.caían na con ta.•· 
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C*MARCAS 

A Xunta proibe-a comercialización dos bivalbos que se producen á beira tja fábrica 

Traballadores da ria de Pontevedra 
volven reclamar o translado de Ence·Elnosa 
-0--G.L. 

Máis de tres mil persoas pedi
ron o translado de Ence-Elno
sa en duas manifestacións que 
sairon Domingo 21 de Ponteve
dra e Marin para confluir sobre 
o areal aterrado de Lourizán 
No que se erguen as fábricas 
de cloro e pasta celulósica. 

O lema da marcha foi Po/a saúde 
e o trabal/o do mar, dacordo co 
argumento da Asociación para a 
Defensa da Ria (APDR) de facer 
valer a capacidade do mar interior 
de Pontevedra para xerar riqueza 
e postas de traballo sen dano pa
ra o meio ambiente nen exclusion 
doutras actividades. Os barcos 
mexilloeiros da ria concentráron
se á beira da fábrica e fixeron so
nar as suas buguinas en sinal de 
protesta e na marcha podian ver
se várias pancartas de marisca
dores e viciños de Lourizán. 

"Polo que atinxe á situación dos 
bancos marisqueiros -dixo o 
presidente de Defensa da Ria 
Antón Masa-, limitámonos a fa
cer pública unha arde da Con
sellaria de Pesca da Xunta, pu
blicada o pasado 1 O de Marzo, 
que clasifica a zona interior da 
ria como zona C para o cultivo 
de bivalvos bentónicos , polo 
que este marisco non se vai po
der vender legalmente no mer
cado". Unha mariscadora e un 
patrón de baixura confirmaron a 
degradación da ria producida 
por Ence-Elnosa e pediron o 
seu translado . Durante a con
centración, a Asociación para a 
Defensa da Ria dixo que confia
ba en que Elnosa será pechada 
se entra en vigor a Lei de Cali
dade das Augas da Ria. 

O presidente da APDR lembrou 

Mais de tres mil persoas pediron o translado do complexo de ENCE·ELNOSA. 

que moitos dos verquidos fecais -
que antes saian directamente á 
Ria están xa conectados á de
puradora, do que se debe en
tender que a degradación na 
clasificacion da área marisquei
ra está provocada polos verqui
dos industriais . A respeito do 
mercúrio que a fábrica deita na 
Ria, a própria Xunta fai ver a 
sua perigosidade ao preparar 
unha lei que proibe expresa
mente a emisión deste metal 
pesado ao mar. "Unha vez mais 
é a fábrica e o seu comité de 
empresa, xunto co presidente 
da Sociedade Estatal de Partici
pacións lndustriais (Sepi) , Pedro 
Ferreras, quen amasan a falla 
total de respeito pala cidadania 
e tentan seguir envelenando o 

meio ambiente e a saúde das 
persoas presionando ao Gover
no galega para que rebaixe a 
exixéncia do texto legal", dixo o 
presidente da APDR. 

Marchas militares 

En coincidéncia coa manifesta
ción de protesta, a dirección do 
complexo Ence-Elnosa con 
vocou no interior da factoria un
ha festa á que asistiron os em
pregados e os seus familiares 
tras pasar un riguroso control de 
entrada. Axentes armados ·da 
Policia Nacional encaraban e vi
xiaban aos que viñan manifes
tarse contra a contaminación e 
en protesta polos danos que 
produce á fábrica na Ria a ma-

Denominacións de Orixe como Rías Baixas legalizarán as novas plantacións 

Aprazada a reforma do viño~ que acenfuárá 
a xeración de excedentes dos países do Norte 
O pasado 22 de Xuño, a Comi
sión de Agricultura da Unión Eu
ropea, que preside o comisário 
Frank Fislher, non foi quen de 
chegar a un acorde para a refm
ma da Organización de Comun 
de Mercado do Viña, de modo 
que quedou posposta para meia
dos de Xullo. A proposta oficial 
desbota adoptar un sistema de. 
cotas pero non enceta unha au
téntica reforma ,que poña fin a 
práticas industriais de adultera
ción do mosto para despois cha
niarlle viña, práticas que benefi
cian aos estados do Norte e que 
son as que provocan excedentes. 

Unha Organización Comun de 
Mercado é un mecanismo de 
control de mercado que se apli
ca nos sectores excedentários e 
que no caso do viña é un dos 
máis antíguos. Na actualidade o 

sistema de regulación consiste 
en aplicar a OCM a todo o viño 
agás ás denominacións de ori
xe. lgu.almente, regúlase a pro
dución de excedentes meiante 
un procedimento de destilación 
que marcha cunha porción im
portante dos presupostos. Com
pleta o mecanismo a proibición 
de plantar máis viña pero non a 
de substituir viñedo por outro 
autóctóno. En 1993 a Unión Eu
ropea puxo en marcha unha re
forma que en princípio orientou 
os cámbios cara a introducir un 
mecanismo de cotas como o 
que tunciona co leite ou ca acei
te, pero a impopularidade deste 
sistema fixo desbotalo. 

,Recentemente a reforma cami
ñou nunha liña continuista de se
g u ir co sistema de destilación 
para eliminar os ~xcedentes e a 

continuación da proibición de 
plantar novas viñedos, ainda que 
neste caso procederase a legali
zar as plantacións ampliadas 

· nos últimos tempos. Este medi
da afecta favorabelmente a De
nominacións de Orixe como as 
Rias Baixas, que realizqu planta
cións non regulamentár)as. 

Pero a reforma introduce outras 
modificacións negativas para os 
viñas galegas, que case todos 
están regulados palas . Denomi
nacións de Orixe. Os cámbios 
consisten na: inclusión das Deno
minacións de Orixe na OCM e 
no apoio ás práticas de chaptali
zación, un sistema de elabora
ción que consisie na agregación 
de azucre de remolacha a aque
las uvas ae baixa gradación para 
conquerir que acaden os 9,5 
graos alcoolicos, producindo un 

MIGUEL RIOPA 

nifestación. A xeréncia da fábri
ca tendeu na entrada cartaces 
que celE?braban un certificado 
de xestiOn meio-ambiental men
tr e un!"Ja potente megafonia 
transmitia marchas militares. 

: Nos seus mais de 40 anos de 
existéncia, a empresa ten anun-

. ciado repetidas veces que <;:on- -
xuraba a contaminación con re
cursos t<;écnicos pero os dados 
recollidos no sumário que a Fis
calia instrue contra Ence-Elnosa 
por delito ecolóxico continuado, 
indican que os danos produci
dos pala fábrica ao meio am-

·biente e á saúde dos que viven 
canda Lourizán son evidentes 
desque a indústria entrou en 
funcionamento. • 

mosto que a Comisión chama vi
ño. Precisamente estas práticas, 
que se levan a cabo en países 
do Norte -onde a uva ten alto 
rendiménto pero baixa grada
ción-,~ teñen carácter industrial e 
son as que provocan a existén
cia de excedéntes en Europa. 

Contra este modeló que permite 
a chaptalización m_anifestouse a 
Coordenadora Labrega Eur,o
pea, na que esta integrado ' o 
Sindicato Labrego galega, pero 
os grupos de presión británicos 
e norteamericanos fabricantes 
de azucre de remolacha condi
cionaron a decisión da Comisión 
de Agricultura. E se este orga
nismo non chegou a un acorde 
foi porque entre as novas medi
das incluíase a posibilidade de 
subvencionar o arranque de vi
ñedos. • 
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Exixen solucións 
para a crise da praza 
de abastos de Lugo 

O Governo municipal de 
Lugo négase a íncluir liñas 
de autobuses que permitan o 
desprazamento dos lucenses 
até a praza de abastos. Os 
comerciantes, que se mani
festaron o pasado Xoves i 8, 
denúncia·n que a peonaliza
ción dalgunhas ruas do cen
tro da cidade está a producir 
un descenso importante no 
número de persoas que com
pran no mercado. Existe un 
autobus que circula arredor 
da muralla, pero non se arte
llou un percorrido palas ruas 
que fican sen peonalizar no 
seu interior: Súmase a isto 
os problemas derivados do 
novo regulamento para os 
mercados de abastos que o 
Governo municipal quer 
aprobar no pleno do Venres 
26. En contra da vontade de 
comerciantes e usuários, · 
esta ordenanza impedirá 
que, a diferéncia do que se 
veu facendo tradicionalmente 
os Martes e os Venres, os 
agricultores puideran ache
garse até a praza para ven
der os seus produtos. + 

Agrándase a fenda 
en Barbantes 
polas obras da autovia 

A montaña San Trocado, que 
está situada sobre a locali
dade de Barbantes, no con
cello de Cenlle, está a pade
cer o agrandamento das 
fendas aparecidas por mor 
das obras da autovía das 
Rías Baixas. A realización 
das trincheiras abertas para 
o paso da via de comunica
ción non tivo en canta a xeo
loxia da montana, de forma 
que os cortes provocaron 
uns desprendimentos que 
agora están a acentuarse. 

Até o momento a empresa 
que realizou as obras non 
foi quen de deter os derru
bes, que xa afectaron a vá
rias casas. Os viciños pedi
ron un constante 
mantenimento. da montaña, 
mesmo cando rematen as 
obras, xa que consideran 
que os desprendimentos 
van continuar.• 

Admiten a trámite 
unha querela contra 
o alcalde de Cedeira 
. O Tribunal Supremo admitiu 

a trámite unha querela contra 
Leopoldo. Rubido (PP), sena-

. dar e alcalde de Cedeira, por 
unha acusación de falsifica
ción de documento público e 
atentado contra os direitos 
dunha traballadora. 

As dilixéncias foron abertas a 
instáncias dun xuiz do social 
do Ferro!, quen tiña que fallar 
sobre o despedimento dunha 
psicóloga. O maxistrado ato
pou que o contrato da psicó
loga foi alterado con anota
cións presuntamente escritas 
polo alcalde de Cedeira. • 
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Vista xeral 
do Salón de 

Actos. 

Mário 
Soares 

asina no 
Libro de 

Honra en 
preséncia 

das 
autoridades. 
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Aos POUCOS DIAS DE ANUNCIAR A MERCA ~o 50% PAIS AUTORJDADES DAS DUAS NACIÓNS, ADEMÁIS DO 

DO BANCO GAL.L.EGO, CAiXAVIGO APRESENTÁBASE SEU CARÁCTER SOCIAL, TIÑA UN FORTE SENSO DE 

EN LISBOA AO TEMPO QUE INAGURABA A PRIMEIRA APOSTA DE CAIXAVIGO POLO MERCADO PORTUGUÉS, 

SUCURSAL NA CAPITAL LUSA. 0 ACTO, AO QUE AO QUE CONSIDERA DENTRO DA SUA ZONA D-E IN

ASl~TIRON MÁIS DE 200 EMPRESÁRIOS E AS PRINCI- FLUÉNCIA A TODOS OS EFECTOS, O EIXO ATLÁNTICO. 

"Cando hai ano e médio Caixavigo 
inaugurou no Porto a primeira su
cursal operativa dunha entidade fi 
nanceira galega en Portugal; fíxoo 
sendo plenamente consciente de que 
emprendia un camiño cheo de espe
,ranzas, iluminado pola confianza 
plena que tíñamos no futuro das re
lacións entre Galiza e Portugal, e 
apoiado polo convencimento de que 
Caixavigo podia desempeñar un 
destacado papel no proceso de con
verxéncia entre duas economías cha
madas a entenderse". Con estas pa
labras comezaba o presidente de 
Cai~avigo ou seu discurso no Palá
cio Nacional da Ajuda nun acto no 
que se apresentaba en Lisboa ao 
tempo que abria a sua primeira ofi
cina na capítal lusa. 

Ramón éornejo taméfi afirmaria que 
"co ollar enxergando o futuro, a evo
lución económica e política do novo 
marco europeu condúcenos a un es
treitamento das actuais relacións de 
viciñanza, descubrindo un novo ce
nário de convivéncia". Un cenário no 
que Caixavigo pretende participar, 
"intensificando as relacións~', con 15 
novas sucursais en Portugal, cubrin
do ~ maioria das vilas importantes, 
nomeadamente as do Norte. 

"CAIXAVIGO PODE DESEMPEÑAR 

UN DESTACADO PAPEL ENTRE 

DUAS ECONOMIAS CHAMADAS 

A ENTENDERSE" 

(RAMÓN CORNEJO, 

PRESIDENTE DA CAIXAVIGO) 

Para corraborar esta "vocación de ac
tuación en Portugal", aos poucos dias 
Caixavigo mercaba o 22% de ~ogevi
nus, a segunda adega lusa e a sexta do 
mundo, con· sé- en Vilanova de Gaia. 

As excelentes perspectivas de futu
ro para unha zona de intensa activi
dade empresarial, veñen dadas na 
actualidade polo feito de que Por
tugal xa é hoxe o segundo país en 
importáncia para o comércio exte
rior de Galiza, sendo o destino do 
20% das suas exportacións e orixe 
~o 8% das importacións. 

Galiza tamén ocupa o cuarto posto 
na relación de clientes e o segundo 
en suministrarlle mercadorias a 
Portugal. 

A importáncia 
destas relacións 

A importáncia destas relación foi 
posta de manifesto no citado acto. 
Así, Xoan Quintas Seoane, director 
xeneral da Confederación E pañola 
de Caixas de Aforro (CECA), de -
pois de manifestar que "Portuga1 e 
Galiza constituen unha reserva de 
crecimento da Europa Atlántica, co
rrespondéndolles a responsabilidade 
de reconstruir o liderazgo que esta eu
rorexión tivo no pasado", afirmou 
que a decisión tomada por Caixavigo 
significa "unha estratéxia de expan
sión moi ben deseñada por unha caixa 
que é a cuarta en España en eficién
cia". Tamén deu a coñecer un estudo 
recente no que se pon de manifesto 
que o Estado español ten o segundo 
sistema financeiro máis solvente de 
Europa "e as caixas representan o 
50% do sistema financieiro español". 

Víctor Ramallo, secretário de estado 
adxunto de economía do Governo 
portugués, recordou que Galiza e 
Portugal están cada vez máis perta, 
poñendo de manifesto as boas . pers
pectivas que teñen ante si as empre
sas que "decidiron estar presentes en 
Portugal". En semellantes términos 
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PORTUGAL É O SEGUNDO PAÍS 

PARA O COMÉRCIO EXTERIOR 

DE GALIZA, SENDO O DESTINO 

DO 20% DAS SUAS 

EXPORTACIÓNS, 

e expresaria o ex presidente portu
gué Mário Soare quen afirmou, 
ademáis que a pre éncia de Caixa
vigo en Li boa' ten un grande igni
ficado de cara a con trución dunha 
nova Europa' . 

O pre idente galego, Fraga Iribctme, 
tivo unha intervención no me mo 
en o que Mário Soare , sinalando 

que coa pre éncia de Caixavigo en 
Portugal " e e tá a pór unha pedra 
mái na con trución de Europa", ao 
tempo que facia referéncia á pre én
cia de entidade financeira portu
gue a na Galiza, como a Caixa Ge
ral de Depósitos e o Banco Simeón. 

"ESTASE A PÓR UNHA PEORA 

NA CONSTRUCIÓN DE EUROPA" 

(FRAGA IRIBARNE). 

Desde a oficina de Caixavigo en 
Lisboa continuarán a estratéxia de
finida hai ano· é médio para a sucur
sal do Porto, que, segundo o seu di
rector xeral, Xúlio Fernández Gayo
so, tan bos resultados lle proporcio
nou. A oficina lisboeta realizará un 
seguimento dos fluxos de negócios 
dos clientes de Caixavigo que ope
ran en Portugal, ao tempo que se re
aliza unha actuación nos mercados 
tanto de capitais como financeiros, 
como o demostra a merca das ac
cións da segunda vinícola lusa ou a 
posta en circulación de 5.000 mi
llóns de títulos en escudos, dous dos 
primeiros pasos recentes. O 

ANOSATERRA 

Palácio Nacional da A juda 
convertiuse no marco da 
recepción oferecida por 
·Caixavigo para apreseiltarse 
en Lisboa. Uns 200 
empresários lusos e galegos e 
autoridades dos dous países 
estiveron presentes no acto, 
posterior á comida, no que 
fixeron uso da palabra 
Quintas Seoane, presidente 
da Confederación Española 
de Caixas de Aforro; Ramón 
Cornejo, presidente de 
Caixavigo; Xúlio Femández 
Gayoso, director xeral de 

"CAIXAVIGO TEN UNHA 

ESTRATÉXIA DE EXPANSIÓN 

MOi BEN DESEÑADA" 

(QUINTAS SEOANE, 

PRESIDENTE DA CECA). 

Caixavigo; Mário Soares, ex 
presidente da República 
portuguesa; Fraga Iribame, 
presidente da Xunta; Xosé 
Antón Orza, conselleiro de 
Economia, Manuel Pérez, 
alcalde d~ Vigo; Melo 
Gaveia, representante da 
Cámara de Lisboa e Vítor . 
Ramalho, secretário de 
estado adxunto á economia 
do govemo portugués. Tamén 
estivo presente o conselleiro 
de Indústria, António 
Couceiro; o presidente da 
Deputación de Pontevedra, 
Manuel Abeledo; o alcalde 
da capital do Lérez, Xoali 
Luis Pedrosa, e os voceiros 
municipais dos distintos 
grupos no concello de Vigo. 

. A representación empresarial 
dun e outro lado do Miño foi 
moi completa e variada, 
comezando polos principais 
dirixentes empresariais 
galegos, asi como 
representantes dos distintos 
sectores económicos e das 
empresas máis puxantes de 
Galiza, moitas dM'as xa con 
mercados abertos en 
Portugal. 
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Mello 
Foureia, 
Xúlio 
Fernández 
Gayoso, 
Ramón 
Cornejo 

-Molíns, 
Manuel 
Fraga, 
Vícto'r 
Ramahlo, 
José Garcia 
Leira, 
Manuel 
Pérez 
Álvarez e 
X osé 
António 
Orza 
escoitan a 
Mario 
Soares. 

Juan R. 
Quintas, 
Xosé Luíis 
Pedrosa, 
Joao 
Salgueiro 
(Presidente 
da Caixa 
Geral de 
Depósitos), 
Xúlio 
Fernández 
Gayoso e . 
X osé 
António 
Orza. 

Ángel 
López 
Corona, 
Felipe da 
Cruz 
Locas, 
Paulo 
Egerique e 
Xoan 
Corral. 

J. Enrique 
Pereira, 
Lo is 
Castrillo, 
Alberto 
Miguez, 
Diego Diz, 
António · 
Portelae X. 
Manuel 
Cortizo. 
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Lídia Senra e Xosé Manuel Puga, Secretária e Secretário de Acción Sindical, respeitivamente, do SLG. 

Ao vender máis do 30°/o da cabana 
son considerados tratantes sen ter en canta o número de vacas que posuen _ 

O SLG denúncia o intento da administración 
de afogar con multas aos gadeiros 
'*P. CASTRO to esta súbita preocupación po

lo medioambiente da adminis
Multas por participar en manifestacións, por sanear fincas, por - tración só se da para os gadei
contaminar o medioambiente co xurro, por renovar a cabana ga- ros, 'porque "se estiveran inte
deira ou por vender queixos son as últimas fórmulas de presión resadas en protexer o medio 
que, segundo o SLG, está a empregar a administración para estarían proibindo a forestación 
afogar economicamente aos titulares de explotacións e que se de terra$ agrícolas con eucalip-
vexan obrigados a desfacerse delas. O Secretário de Acción tos , impedindo o uso de se-
Sindical da organización agrária, Xosé Manuel Puga, asegura mentes tranxénicas e non man-
que se trata de "sancións que se -impoñen co único obxectivo tarian unha incineradora". 
de arruinar a esas famílias para que deixen de ser agricultores. 
Un mecanismo máis para desfacer o tecido agrário de Galiza". 

Alén das denúncias realizadas 
contra os gadeiros por '1partici
par activamente" na tractorada 
celebrada o pasado 20 de Xa
neiro, a administración está en
viando diferentes tipos de san
cións aos titulares de fincas e 
explotacións. Na Coruña, os la
bregos están recebindo anún
cios de multas que se ~levan 
até os 7 millóns de pesetas por 
sanear as fincas que veñen de 
recebar tras da concentración 
parcelária. O ente autónomo 
Augas de Galiza acúsalles de 
modificar o cauce dos regatos 
"cando o úni.co que 

fixeron foi axeitar as terras pa
ra traballalas", explica a secre
tária Xeral do SLG, Lidia Sen
-ra. Segundo a ,·epresentante 
da organización agrária, a con
centración parcelária é un or
ganismo que ten a abriga de 
entregar as fincas xa sanea
das, pero como "non teñen car
tas non ·a f an e cando son os 
labregos os que a título indivi
dual asumen · esa responsabili
dade, como haxa un rego polo 
médio sanciónaselles". 

En Pontevedra, na zona do De
za-T abeirós, coincidindo coa 
campaña de saneamento ga
deiro que están realizando os 
veterinários, estáselles levan
tando actas aos titulares de ~x
plotacións que vendaron máis 
do 30% do seu gado cqn res
peito á campaña anterior. "A 

acta levántaselles porque ao 
ter un movimento de máis do 
30% teñen que_ darse de alta 
como tratantes", explica Lidia 
Senra, para quen "é un toma
dura de pelo, porque un labre
go logo, non ten direito a reno
var a sua cabana no caso de 
que as vacas sexan vellas ou 
se ten novillas que acaba de 
recriar e pode repór xa". Por. 
este conceito hai arredor de 25 . 
actas levantadas e ainda aca
ba de comezar a campaña de 
saneamento nesta zona. 

Na Mariña de Lugo hai explota
cións denunciadas por ter es
terco diante da porta da corte, 
sob pretexto de que conjamina 
o ria. "E totalmente falso que · 
estean contaminando, porque 
precisamente esas explota
cións abastécense da auga de
se río", di a secretária xeral do 
SLG. Na mesma zona están 
advertindo aos labregos de que 
non poden meter camións nas 
suas próprias fincas para reco-. 
ller o si-lo porque, segundo a 
administración, deixan rodeiras 
moi fondas e removen a terra. 
"Ainda non se recebiron san
cións por este motivo, pero a 
adverténcia está aí, e segundo 

· esto, os labregos non poden 
empregar os camións para en
silar porque estropean os pra

~ dos, cando son eles os máis in
teresados en non deterioralos". 

Para a responsábel do sindica-

En Ourense están comezando 
a chegar as multas pola trac
torada convocada no mes de 
Xaneiro. Até o. de agora acusá
baselles aos produtores de or
ganizar e promover manifesta
cións , sen embargo agora múl
taselles simplesmente por "par
ticipar activamente" na mani
festación. Por este conceito 
quen ten interposta a denúncia 
contra os manifestantes, na 
província da Coruña, é a Garda 
Civil. Os próprios denunciantes 
están visitando ás testemuñas 
apresentadas polos labregos 
para que vaian ratificar a sua 
versión, que xa entregaran por 
escrito, ao próprio cuartel : "E 
un feito moi grave e do noso 
ponto de vista do que se trata 
é de intimidar, porque senón 
non se entende como é a pró
pria Garda civil a que vai visitar 
ás testemuñas para que ratifi
quen os feítos na casa de· que 
os acusa". 

Para tratar de solventar esta si
tuación, os representantes do 
SLG solicitarán entrevistas cos 
grupos parlamel"'!tários e ca Va
ledor do Pavo, a fin de que se 
adopten medidas dirixidas a fre
ar os mecanismos de presión 
que se están emprE}gando con
tra os labregos. "E imposíbel 
solventalo pola via do diálogo 
ou buscando unha acción c.on
sensuada ca conselleiro porque 
na última carta que nos remitiu 
di que se nega a talar con nós 
porque non defendemos a mes-
ma política".+ · 
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Orfos de 
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MANUELCAO 

Nos datos de comércio exterior galega para o ano 1997 obsér, 
vanse algúns cámbios respeito de anos anteriores. Así, o déficit 

. comercial aumenta case un 18% polo maior dinamismo das im, 
portacións. A taxa de cobertura (91,27%) redúcese pero é aínda 
claramente superior á española reducíndose, en troques, a apor, 
ración galega ao comércio exterior de España. O noso mercado 
fundamental é a Unión Europea co 75,13% da exportación gale, 
ga sendon tamén o noso principal fornecedor, 63,7% das impar, 
tacións, resultando un saldo comercial favorábel de 42.114 mi, 
llóns de ptas. Galiza é altamente deficitária con América e Afri, 
ca rendo un saldo favorábel cos países asiático . As importacións 
aparecen concentradas en catro capítulo (aut móveis, pe ca, 
dos, o capítulo 99 que incllie, obre tod , a venda p ntual dun 
buque a Tailandia e manufacturas de pedra) r presentan máis 
dun 55% das exportación . Hai que ter en conta que ector do 
automóvil -básicamente a factoría Citroen de Vigo- reprc enta 
máis do 35% das exportacións galegas. lsto é o que explica que a 
província de Pontevedra sexa a máis exportadora e importadora 
superando o 60% do total galego e mantendo unha taxa de co
bertura do 91 %. Pola contra, son as provfncias de Lugo e Ou, 
rense, na que as exportacións máis que duplican á importa, 
cións. A Coruña é, finalmente, a província cun maior déficit co
mercial rendo unha taxa de cobertura do 78,49%. 

Este somero análise do comércio exterior galego érveno para 
comprobar que o grao de apertura da nosa economia é babeo e 
moi concentrado e especializado en contadas actividades que 
moitas veces poden concretarse en determinada empre as, 
multinacionais ou non, e que revelan a febledade cuantitativa 
dos nasos sectores reais e a imposibilidade de que poidan xerar 
os postos de traballo que necesitamos, mesmo na hipótese dun, 
ha conxuntura internacional enormemente favorábel. Aumen, 
tar o investimento produtivo e criar novas e moitas empresas 
resulta a única saída viábel para xerar expectativas reais de fu, 
turo para os nosos paisanos. Non esquezamos que só a destru, 
ción demográfica sistemática do país fbco que non se repetí en 
as riadas masivas de emigrantes. 

'Citroen, de Vigo, 
representa máis do 35% 

das exportaciÓns galegas" 

A. IGLESIAS 

A todo isto, as accións e omisións do govemo e das institu, 
cións galegas é moitas veces máis problérna que solución. As 
prioridades exteriores e interiores non acompañan ás necesida, 
des dos sectores produtivos. Tal parece que estean máis intere, 
sados en que Galiza sexa mercado para os produtos de fora que 
en apoiar a nasa economía real. As contínuas relacións con 
América noñ dari os froitos requeridos e viaxes curiosos como 
o de Libia non pasan do anecdótico. :Aáis sintomátic~ e peno, 
so é, aínda, que a Cámara de Comércio de Ourense deixase sen 
represeri.tación a todo o sector da pizarra de Valdeorras. Pénse, 
se que este sector representa o 53,46% das exportacións da 
província con case 23.000 millóns de ptas. Para qué sirve e a 
quén representa a citada Cámara?+ 
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' lntersind·. 
1ca1 

ELA, LAB, IC e CIG reuníronse en -Santiago 

Catro centrais nacionalistas debaten 
unha liña sindical alternativa a CCOO e UGT 
-0-M.V. 

"É posíbel unha liña sindi
cal non pactista e non influi
da palas políticas neolibe
rais". Esta é unha das prin
cipais conclusións do en
centro que celebraron en 
Santiago os pasados 17 e 18 . 
de Xuño catro sindicatos na
cionalistas do Estado que pre
sentaron ademais un docu
mento unítário sobre emprego. 

As centrais bascas E LA que re
presenta ao 35% dos delega
dos da sua comunidade, LAB 
(14,3%), a galega CIG (27%) e 
a lntersindical Canária (segun
da central nas illas) celebraron 
o I Encontro de Centrais Sindi
cais Nacionalistas en Santiago 
baixo a premisa de que o tra
tarse de sindicatos nacionalis
tas non impide a coordenación 
a nivel estatal. Os secretários 
das catro centrais coincidiron 
en que o modelo de relación 
horizontal é máis útil que o clá
sico modelo vertical dos sindi
catos estatais, no que as direc
trices emanan dun aparato cen
tralista e transmítense en dire
ción aos diversos territórios e 
chanzas internos. 

As relacións entre as centrais 
nacionalistas non ocultan a dife
réncia de critérios nalguns te
mas, o que cabe na idea de que 
se trata "dunha concepción plu
ral, que respeita os diferentes 
territórios e a maneira de plas-. 
mar as diferentes políticas so
ciais en cada un deles". 

Unha fenda na liña ~ 

de CCOO·e UGT 

Ainda que non foi mencionada, 

no documento aprobado, non 
hai dúbida de que o proxecto 
que plantean ELA, CIG, LAB e 
1 nters ind ical Canári a, nos 
seus ámbitos respeitivos , trata 
de abrir unha fenda na liña 
sindical que no estado impul
san CCOO e UGT. A coorde
nación das centrais naciona
listas ven coincidir ademais 
coa extensión das discrepán
cias en CCOO. Os críticos coa 
liña " liberal" que leva esta 
central actualmente manifestá-

ronse precisamente o pasado 
Sábado dia 20 en Madrid , bai
xo o lema de "pola xornada de 
35 horas". O descontento coas 
duas centrafs mencionadas ta
mén é visíbel, a nivel estatal e 
en certas empresas, co crece
mento dos sindicatos CNT e 
CGT. 

O documento das centrais na
cionalistas, titulado Política sin
dical de criación de emprego e 
a favor do establecemento dun-

X. REDONDO ABUIN 

· Pola rua de Alcalá 
Vinte mil? Cincoenta mil? Non serei quen bote leña a ese lume. Di, 
rei que a rua de Alcalá era un mar de xente. Bote cadaquen as con, 
tas que vexa. Un mar de xente, digo, ex1xindo 35 horas por lei e 
perguntando á vez: onde están, que non se v.en, Comisións e Ugeté?. 
Fixo ben, fixo moi ben a xente con perguntar por eles. Como ben fi, 
xo Agustín Moreno en pór no vento aquel seu golpe de agudeza: olio 
co que se berra, compañeiras e compañeiros , que Comisións está a.qui 
moi presente. Tamén xente de Ugeté, seguramente. Máis que segura, 
mente. Antonio e Cándido (desde os seus 3.000 da Casa de Campo 

· da antevéspera) estarán dándolle voltas na cabeza. Que si teñen. 
Fáltalles outra causa, cabeza teñen. Farán ben, farán moi ben en 
moelo e remoelo moitas veces. Non é para menos. O do de peito que 
deu o dia ese aquela densa infanteria proletária de pura cepa, meré, 
ceo. O sol non puido con ela. Se seria do de peito, que unha pluma · 
non propensa, falou asi daquelo: "Se aquel cantaor vermello, Ange, 
lillo,. rivera podido cantar onte, teria entoado, feliz, o formidábel 
fandanguillo: Como reluce, a calle de Alacalp. como reluce /cando suben ·. 
e baixan ·as moitedumes". Hai algo ainda máis elocuente: o silencio. 
Quedaron de pedra. Non só Polanco. Todos eles. Todos tiveron que 
tragarse a própria fel. Os titulares. á espreita, atentos ao fiasco e listos 
previamente, quedaron feitos estatuas de siléncio. Siléncio laceran, 
te, naturalmente. Así reventen. Haberia que ter escoitado o que ti, 
ñan na ponta da língua os tertulianos da SER, eles que gástan tan 
floreado verbo. E mudeceron. Non dixeron nen esta boca é miña. 
Paga o seu dono, e quen paga manda, éche ben certo. • 

ha renda básica para as perso
as sen ingresos, conforma un- _ 
ha liña de clara oposición ás 
políticas económicas neolibe
rais. "A situación sociolaboral 
-sinálase no mesmo- é ex
tremadamente preocupante''. O 
texto lembra que padecemos "o 
paro máis alto coñecido nunha 
fase de crecemento" , cuxas ci
fras se ven ademais amortigua
das pola· "forte nivel de deser'n
prego encuberto en colectivos 
que xa desistiron de buscar tra
ballo". 

O contrasentido entre aumento 
da riqueza e aumento do paro 
explicariase pala "forma na que 
se está a repartir a riqueza". Os 
espectaculares aumentos de 
produtividade "non van aos sa
lários, nen a novas empregos, 
senon ás rendas empresai'iais 
e de capital". O documento pon 
tamén de manifesto que "a pro
dutividade medra máis que o 

. consumo, polo ·que está claro 
que cada vez compren menos 
horas de traballo':. Desde esta 
perspectiva a única saida seria 
"reducir a xornada ou aumentar 
o desemprego". 

Renda básica 

CIG, ELA, IC e LAB propoñen o 
establecemento dunha renda 
básica para todas as persoas 
sen ingresos· suficientes. Tamén 
exixen a transferéncia de com
peténcias lexislativas para criar 
m·arcos próprios de relacións la
borais, a xornada de 35 horas, a 
transformación das horas extras 
en empregos, a redución da 
precariedade e as xubilizacióna 
anticipadas primadas a partir 
dos 60 anos, con contratación 
de novas traballadores.+ 
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Os 'criticcoos' pola 
xornada de 35 horas 

Milleires de persoas manifes
táronse o dia 20 en Madrid en 
demánda da "Xornada sema
nal de 35 horas, por le( .A 
mobilizaci(m que tora convo
cada por 1 U e o sindicato CGT_ 
finalizou na Praza Maior da 
capital e contou coa preséncia . 
de traballadores, -
preferentemente de Castela e 
Andalucia, ainda que tamén 
eran visíbeis escarapelas ca
talanas co lema PSUC viu, 
portadas por partidários da 
continuidade do histórico parti
do comunista catalán. A maior 
parte das consignas ian desti
nadas a criticar a política "ne
oliberal" que na -actualidade 
estarian a seguir UGT e 
CCOO. Moitos dos 
manifestantes eran afiliados 

_ desta última central, como dei
xaban ver através de adesivos 
coa palabra criti-ccoo. + 

Protestas 
dos desempregados 
en Alemaña e Grécia 

O paro en Alemaña fixou a 
sua marca máis alta desde a 
posguerra, ao ascender os 
desempregados_a 4,8 
millóns. O anúncio deu . 
lugar a unha ampla protesta 

. en todo o país. Tamén en 
Grécia a principal 
asociación de parados, na
cida hai un ano, ven de em
p_render mobilizacións para 
demandar a mellara das 
condicións de vida dos de
sem~ + 

CCOO aceita as 
prexubilacións de Bazán 
pero reclama a 
contratación de xóvenes 

ccoo considera que destruir 
1230 postas de traballo na fac
toria Bazán de Ferro! "é mao 
para o desenvolvemento desta 
empresa e negativo para a 
castigada comarca da Ferrol
terra". A mencionada central 
non nega contado "a posíbel 
necesidade de reordenar 
aspectos de organización do 
traballo" na empresa, para "por 
exemplo, rexuvenecer o cadro 
de persoal". lsto teria que 
facerse a través das prexubili
zacións e da contratación de 
xente nova. T amén pide esta 
central que se reduza a xorna
da laboral e as horas extras. 

CCOO reclama, por último, 
"que non-sedea paso efectivo 
nengun sen abrir unha nego
ciación clara coa representa: 
ción sindical".+ 
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Clemente equivocouse coa sua táctica de facer de pararaios dos meios. A derrota ante Nixeria e o empate co Uruguai pesaron como unha lousa. 

Os xogadores non asumen o convertirse·nun referente social negativo 

A selección española ·escolle como inimigo aos xornalistas 
-0- PUCHEIRO 

Os xogadores de seleccións 
española non esta.han pre
parados para os malos re
sultados: ian de chichís. 
Cando ·chegou a derrota 
contra Nixéria, na vez de es
coller como enemigos a Pa
raguay e Bulgária, como os 
consideraban inferiores, bo
taron man dos xornalistas pa
ra poder coesionar o grupo.~ 
Foron incápace~ de asumir 
as críticas, de converterse 
nun referente social negativo. 

"Cando gañamos todos estades 
con nós, cando. vos necesita
mos non nos axudades". Estas 
palabras de Xavier Clemente, o 
seleccionador de fútbol español, 
foron repetidas con dis.tintos 
matices pala totalidade dos inte- , 
grantes da selección, que se 
atreveron a criticar que "agora 
todo o mundo fala de fútbol e 
opina sobre o naso xogo'.', es
quecendo no ámbito no que se 

· están movendo, no grilón da en
granaxe do que forman parte.- -

.Se Clemente escolleu de sempre 
á táctica de facer de pararraios 
dos xogadores, atraendo para sí 
todas as críticas (no fondo o que 
gosta é do protagonismo), a es
tratéxia só é válida cando as tro
nadas son de baixa intensidade, 
cando os resultados son favorá
beis. Pero este xeito· de dirixir 
(semellante ao de Caríeda no 

• Campos) con~~ntra lago as des
cargas r:iun mesmo ponto, elec
trocutando ao en~:>rno circundan
te, (toda a selección) cando a 
tronada vai en arroutada por•mor 
dunha forte baixa dos re.sultados. 
O choque é abouxante, carballu
do e de alto voltaxe cando esta 
baixa térmica entra en colisión 
cun nubeiro de cotón idealizado, 
cargado de vedetismG ególatra, 
no que se atopan os xogadores. 

Despois de numerosas gaban
zas, de titulares, crónicas e co
mentários interesadadamente 
propagandísticos, poñendo ao 
seleccionado do estado español 
como claro favorito para conquis
tar o título; de afirmar unáni
memente qu~ esta é a millar xe
neración de futbolistas de toda a 
história, atópanse, cando chegan 

os primeiros resultados negati
vos con que, eses mesmos xor
nalistas, poñen todo -en cuestión 
e as roseiras convértense en lan
zas .e as gabanzas en críticas. 
Dóelles, sobre todo, que os mé
dios máis afíns, os que sempre 
os apoiaron, titulen como facia o 
deportivo Marca : "Vídevos xa". 

Exposición mediática 

Os xogadores viven nunha 
constante exposición mediática, 
cada vez máis abafante. Son, 
mañán máis que ante, referen
tes sociais lanzados non xa pa
las suas equipas, senón por ca~ 
sas comerciais. As figuras con
tratadas están fracasando. Só 
Galiza se aproveitou da coxun
tu ra nun primeiro momento e, 
ante os malos r,esultados, man
doulles un camión de comida 
para tratar de que- reaccionaran . . 
Tivo moita propaganda. 

Pero hai publicidade que semella 
un chiste. A de Adidas na que os 
xogadores españois anúncian 

DA 
TEIRA 
ASllAl.l.ADA 

Gal ego, 
informática e 
caos nunha-· 
oposición da 
Universidade 
de Vigo 
O rexistro da Universidade de 
Vigo recebeu até o de agora máis 
de cen protestas en relación á úl, 

que non voltarán á sua cidade. 
Pero o patinazo do seu rival, Ni
ke, non é menor, pois viuse na 
abriga de retirar os seus anún
cios irónico-totalitários. Pero o fa-
11 o de Adidas non quedou aí. 
Máis de 5.000 millóns gastados 
en todos os médios coa figura de 
Paul Gascoigne, afogáronse nos 
·Sumidoiros cando non foi convo
cado para o mundial por tomar 
unhas cervexas. O mesmo lle pa
sou a Nike con Eric Cantona na 
Eurocopa de 1996. O xigante sur- 
coreano da electrónica, Sam
sung, tivo que retirar precipitada
mente a campaña publicitária que 
facia coa imaxe do-seleccionador 
de Corea do Sur, Cha Bün-Kum, 
o heroe futbolístico máis impor-

· tanté dese país ·despois de xogar 
en Alemaña, ao ser desiituido co
mo trein?dor despois da derro~a 
ante Holanda por 0-5. E, que vai 
pasar agora co disco grabado po
lo combinado de Clemente? E 
cos distintos anúncios particula
res menores polos ·que receben 
uns importantes ingresos extras? 
A referéncia social mídese tamén 

tima proba que para as. oposi, 
cións a aüxiliares administrati, 
vos se cel~brou o pasado 13 de 
Xuño. Era a terceira e definitiva 
proba que constaba de dous exa, 
mes: un de informática e outro 
de galego . Os opositores que 
apresentaron queixas coinciden 
ao sinalar que se ben nas duas 
an-'teriores probas o proceso 
transcurriu sen incidéncias, nes, 
ta acontece todo o contrário. 
Boa parte dos máis de cen oposi, 
tores que protestan peden a re, 
petición das P.robas. 

As 499 persoas que acudiron as 
probas ese Sábado dividíronse en 
varios turnos para examinarse. 
Na proba de informática dispu, 
ñan de corenta minutos de tem, 
po e na de galego, de vinte. Par, 
te das reclamacións sinalan que 
no segundo tumo, boa parte dos 
examinados coñecian o contido 
da proba, que consistiu en elabo, 
rar un acta no ordenador. Os 
que protestan non poden expli, 
car quen filtrou a proba. "Sabian 

en ceros negros na canta particu
lar do xogador. 

Mais ese vivir cara fóra que ca
da vez é máis inerente aos 

. grandes profisionais do fútbol 
espectáculo, vóltase abafante 
cando a sociedade reacciona 
críticamente e se sinte ferida por 
un comportamento que non 
agardaba. Fustrada nas ánsias 
que lle estiveron venciendo ma
chaconamente durante días e 
dias, pois os meios de comuni
cación nútrense de vender estas 

- ilusróns colectivas, que nunc~ 
van soas, senón acompañadas 
de múltiples produtos: televiso
res, vídeos, lavadoras, viaxes, 
coches, roupa, bebidas, masa
xes, prostitución ... 

.se esa exposición exterior, esa 
entronización como referente so
cial dos fútbolistas nunca foi tan 
forte, tampouco a necesidade 
dos meios de comunicación e de 
todo o tinglado comercial monta
do ao carón do espectáculo fut
bolístico precisou tanto destes 

que modelo ia ser íncluído na 
-oposición xa que o estaban co, 
mentando antes ºde entrar na au, 
la", .sinalan dous opositores, un 
home, de Vigo, e unha muller, 
de Lugo, quen prefiren non 
!qentificarse. "Esta irregularida, 
de non garante os princfpios de 
igualdad e" engaden. 

Se ben estes dous opositores te, 
ñen queixas diferentes. No caso 
do aspirante de Vigo sinala que 
houbo un turno no que a proba 
de informática prolongouse máis 
de unha hora debido a erros no 
sistema. "lsto deulles tempo para 
estudar mellar a acta que se pe, 
diana proba'', .di. A opositora de 
Lugo recoñece que, se ben dispu, 
xo de máis tempo para coñecer a 
proba, non lle favoireceu en ab, 
soluto. "Interrumpíronnos cinco 
veces e, tendo en conta os ner, · 
vios que padeciamos, non os 
axudaba", sinala. No que .si están 
de acordo praticamente todas as 
impugnacións é no que concerne 
á traducción de galega. Nas ba, 

profisionais. Os meios deman-
. dan a sua preséncia, necesitan 

novas, encher páxinas, contar, 
comentar, suxerir, vender, crear 
necesidades nos consumidores. 
Antes, cando as causas viñan 
mal dadas, non só era moito me
nor a presión mediática, senón 
que lles era máis doado aos se
lecionados isolarse, pechándose 
na concentración. Agora resúlta
lles imposíbel. A estratéxia de 
Clemente, habilitando só unha 
hora para recibir aos xornalistas, 
que foi minguando, para que ca
da dia cinco xogadores fixesen 
declaracións, fracasou de xeito 
elemental pola irrupción da tec
noloxia: todos os futbolistas po
suen teléfono inalámbrico e ta
lan cando queren e con quen lle 
peta a todas horas. Moitos deles 
·teñen intereses directos (cobran) 
de distintos médios de comuni
cación aos que están abrigados 
a atender. Clemente sabe que 
os meios son o grande enemigo 
da sua estratéxia de unidade, 
pero equivocouse ao non contar 
coas novas tecnoloxias. • 

ses da proba non constaba que e 
tivese que facer no ordenador. 
"A traducción tiña que ter sido a 
man. No ordenador, entran fac, 
rores como a velocidade de me, 
canografia ou os erros ortográfi, 

. cos involuntários, por exemplo 
poñer unha "b" en troques dun, 
ha "v", que provocan desigualda, 
des. Asi as persoas que mecano, 

· grafian rápido fixeron a proba en 
dez minutos e ainda ..tiñan outros 
dez para retomar a proba de in, 
formática", sinala a opositora de 
'Lugo. Os denunciantes sinalan 
que se tiña que ter retirado o dis, 
quete da primeira proba ao pasar 
os corenta minutos. "Cada proba 
tiña un tempo e, sen embargo, 
<leste xeito, os máis rápidos co 
ordenador na traducción, puide, 
ron voltar sobre a proba de jn, 
formática", din de.,de Vigo. 

"Se se amosara que houbo filtra, 
cións, como pasou coa selectivi, 
dade hai uns anos, terian que re
petir a proba", sinala un dos re, 

. clamantes. + 
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Dia do orgullo 
homosexual 

O Colectivo Gai de 
Compostela e o colectivo. dé 
Lesbianas de Galiza celebra 
o Dia internacional do · . 
Orgullo e a Libertación' 
Homosexual, no Domingo 28 
de Xuño. Co lema "Orgullo 
sen prexuízo", vanse 
desenvolver actvidades como 
o 1 Trofeo de "Mari-Brilé" dos 
dia~ 22 ao 27 na alameda de · · 
Compostela, un ciclo de _:;t.,t;. 
video-forum na lioraria Maria 
Balteira os dias 24, 25 e 26 
de Xuño máis un picnic o 
Sábado 27 á unha e media ·· ·· 
na carballeira de. San 
Lourenzo. Ás oito da tarde do · 
Sábado está convocada 
unha concentración . 
reinvindicativa na praza do 
·Toral, con .pastos -
informativos, e xa a partir das 
once da noite, na discoteca 
Factoría, festa coas 
actuacións das drags 
compostelanas. 

Ademais, o domingo, Radio 
Kalimero emite un programa 
especial entre as seis e as 
nove da tarde con música, 

CARTA A UN INIMIGO DO MUNDIAL 
DEFUTBOL 

cantos, debates e · 
entrevistas.+ 

Encontro de Educación 

Querido leitor: 

Sínteste agañotado por tanta futbolmania e ata
fégante os teus amigos e contertúllos falando do 
Mundial. Estás no teu dereito. Non tes porque 
go tardo espectáculo futbolístico, nen da para
femália que se move ao seu carón e, moiro me
no , compartir o aspecto de negócio que se xera 
ao seu redor. Razón tela toda. Os gasto confór
maos cada un como pode e millar lle parece. 

O fútbol espectáculo (sobre o papel alienante 
do deporte en si quedan poucos teóricos xa, nen 
sequera Jean Marie Brohm e Mich~el Caillat) 
convírtese en espello da sociedade. E poliédrico 
e sobarda ao próprio espectáculo, aparece como 
un referente dá actualidade e perde a unidirecio
nalidade que tiña antes dos sesenta. O mesmo 
espectáculo, polo feito de ser retrasmitido en di
recto con cámaras, perdeu parte da sua idiosin
crásia e trasformouse, ao entrar en xogo ·os es
pectadores como suxeitos activos, nalga que 
non se daba con anterioridade. o espectáculo 
proxéctase incluso máis alá das bancadas de sia
reiros, até os posíbeis espectadores ausentes. 

É perfectamente lóxico que un ao que non lle 
gaste o espectáculo (a película, a· obra de tea
tro, etc.) se atope amolado ollando para el co
ma un pampa. Non ten porque faceló. Nas pe
lículas, se non gastas da história e xa ·estás no 
cine, podes fixarte na fotografía, nos encadres, 
no xeito de narrar ou nas pífias. Algo seme
llante podes facer co fútbol se te atopas na 

PuCHEIRO 

abriga de sofrilo. Pero eu aconsellaríache que 
te meteses no xogo, que tomases partido, que 
te deixases levar palas emocións de participar. 
Cando remata o partido esquéceste e non che 
p~sa nada. Pero ante calquer espectáculp o 
que non se pode pretender, para disfroitar, e . 
ollalo desde un aparte anímico. 

Máis difícil ou imposíbel é que te poidas sus
traer á presión social, aos comentários, ás con
versas, ás celebracións e decepcións. Tampou
co podes obviar que estamos na era das tecno
loxias, gastes ou non delas. Formas parte desta 
sociedade ainda que pretendas mudala e non 
te atopes compracido con ela. O deporte es
pectáculo é un fenómeno tan multidisciplinar 
e interrelacionado que 
p de escoller para a 
conversa distintos ángu-

- -
buscarlle as voltas por onde queiras. o que 
npn podes é fuxir da realidade, nen sequera ig
norala, por moito que te amole. 

Que o fútbol impide que _saian outros t~mas 
important€S nos meios,de. cotpuni~ación? Se
mella que pensas que maman ps páxaros e co
men miñoca's, amigo. Importantes para quen? 
Nos meios de comunkación san os temas que 
son importantes para os danos tlesas empresas 
de información, que para iso os teñeff, os sos
teñen e os criaron. Cavilarás que se non exis
tise o fútbol ian encher páxinas con eses temas · 
que che-preocupan: o 0,7%, a insumisión, o 
ecoloxismo, a realidade laboral, a marxina
ción, o racismo, o feminismo, explicando ver-

dadeiramente porque di
mite Xerardo Estévez, 
porqtJ.e ·Fraga non no-
mea sucesor, porque fan 

Ambiental en Chantada 
Educadores 
medioambientais galegos e 
asturianos reuníronse os 
dias 20 e 21 de Xunño-en 
Chantada ·no 11 Eiicántro de 
Educación Ambiental en 
Gal iza. 

Nas conclusións, os 
participantes recollen a 
solicitude de ·criar un 
rexistro de entidades que 
desenvolvan programas de 
educación ambiental, 
solicitar unha partida 
orzamentária con esta fin, 
a distribución de material 
bibliográfico nos cen~ros 
escala.res e a promoción 
dos éncontros de 
educadores 
medioambientais con · 
intercámbio entre Galiza, 
Asturias, Nortle de 
Portugal ~ Bierzo.+ 

lo que hoxe sí están 
presente no mundo que 
rodea ao fútbol. Oeste 
xeito poderás opinar, 
saindo dese lugar común 
que tanto te asaña. Non 
vou relatarche os distin
tos ángulos de visión, 
tantos case como a so
ciedad e, que se poden 
atapar no entarimado do 
fútbol para que podas 
conversar sen sentirte 
amolado. Podes falar de 
Nike, recebida polos 
máis altos mandatários 
dos estados e facendo os 

'O deporte espe~tá~ul0~ 
é un espello da sociedade 

e del podes · escoller 
distintos ángulos 

a regulacíón. en Astano, 
porque UGT xa está 
máis á esquerda que Co
misións, cales son as al
ternativas do BNG ·~ .~ 
quen se move ·detrá~ 9o_s· . Morre Carmen 
comisários da UE... E.Ses .. 

para opinar. 
. temas non. ne ~ ·i~rer~s~ , .- Feroández Seguiri, 
. aos propne tarto_s.. Os 'I' h',. / , d 

O que non podes . .xa 
é ollar para · · 

::·'b-teias de cómunica2ión m1 itante 1stór1ca o PC 
constitue~ un x~it6 ere·· 
silenciar a realidade, de -
criar evidéncias onde só 
hai apariéncias, de mos
trarnos unha realidade 

outr6. lado" 

seus produtos no Orien-
te con raparigos; da polí-
tic~ de inmigración que 
fai que selecións como 
Holanda, ·Fráncia ou 
mesmo Inglaterra teñan 
xa maioria de negros; do 
agramar das poténcias africanas; dos intereses 
que se moven nas televisións ao redor <lestes 
nepócios; das casas publicitárias que aparecen 
nos distintos campos de xogo; das _estaturas 
dos xogadores das diferentes selecións en rela
ción á renta per capita e mesmo como indica
dor da sua extración social; de como quedaría 
a seleción española se houbese selecións basca 
e catalana, do xeito de xogar de cada equipa 
adaptado á idea que ternos dese Estado ao que 
representa, das relacións Irán-EE.UU ... Podes 

virtual e de crear necesi
dades para vender pro-

-_dutos . . · . · · · · 

Hoxe ncm é o fútbol o 
principal elemento-alie
nador. Non penses. O 
fútbol espectáculo-forma 

xa, de tal xeito, parte do sistema que se im
pregnou de todas as suas debilidades, funcio
nando como trinque desa sociedade. Trinque 
máis claro canto máis·espácio se lle dea. O que 
é preciso para poder comprobar as suas contra
dicións é enxergalo de fronte, non agachar a 
cabez~ ou ollar para outro lado. 

O papel acábaseme, mágoa que xa non teña 
máis espácio para explkadóns. Quedo a espe
ra de novas tuas. • 

· Carmen Fernández Seguin, 
de-92 anos, morreu en •· 
Ourense, segundo informou 
o PCG o 22 de Xuño. Nacida 
en 1905, afiliouse xuntó ao -
seu home Xesus de Dios ao 
PCE, én 1934 da man de 
Benigno Álvarez, de 
Maceda. · 

Fuxida a Portugal ainda que 
mantendo o contacto cos 
resistentes ªº golpe militar 

· do 36 na Galiza, ve como o _ 
seu home marre tras sair do 
cárcere e, despois, fai tje 

·· enlace para o maquis. E 
detida xunto ao seu tillo en 

· 1948, quen morre, pasando 
Carmen Fernández trece 
anos na cadea. O PCG 
lembra que Carmen 
Fernánde~ Seguin nunca 
renunciou ás su as ideas.+ 
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_Q BNG defende que o estado resolva a sua artic~laciórt in~erna antes de ceder soberania -á UE 

Pacto dos poderes mediático e 
pé>lítico para· agachar o TratadQ de Amsterclam 
-0- MANUEL SEOANE /MADRID 

Referéndum en Din~marca. Siléncio e _agachamento no Estado 
Español. Moi diferentes respostas para unha mesma cuestión: a 
ratificación do Tratado de Amsterdam que modifica o Tratado da 
Unión Europea. Nos Estados do centro da UE o asunto debateu
se a fundo. Comeza a haber a percepción por parte das clases di
rixentes españolas de que o euroentusiasmo ten os días conta
dos. Existe un consenso básico entre o chamado poder mediático 
e as formacións políticas españolas maioritárias respeito de como 
se deben manexar as cousas nos eidos supraestruturais: sen bal
bordo nen publicidade. BNG e IU apresentaron as únicas emen
das á totalidade ao proxecto ~e lei de ratificación do Tratado. · 

Apenas dez minutos consumiu 
o ministro de Asuntos Exterio
res, Abel Matutes, para exporlle 
ao Pleno do Congreso dos De
putad os as liñas mestras do 
Tratado de Amsterdam. Ficou 
nidiamente claro o nulo intere
se do Governo de abrir un de
bate de altura ao respeito. Ma
tutes limitouse a debullar os lu- • 
gares comuns de rigor. O Tra
tado de Amsterdam, veu a di
cer, cumpre cos catro obxecti
vos propostos polos Estados 
membros a meio da Conferén
cia lnterguvernamental: ache
gar a Unión ao cidadán, criar 
un espazo de liberdade, segu
ranza e xustiza, facer máis efi
caz e coerente a política exte-

. rior e dotar de maior lexitimida
de ás institucións da UE. 

Ante o evidente desleixo do PP, 
que defendeu o proxecto como 
un puro trámite e cun certo de
grao de preguiza, o debate cen
trouse na defensa das duas 
emendas á totalidade apresen
tadas ao proxecto de lei para a 
ratificación do, tratado, asinadas 
polo Bloque Nacionalista Gale
ga e por Izquierda Unida. 

O deputado de IU José Navas 
ve no Tratado de Amsterdam, 
como en Maastricht, ~·muita 
unión monetária e_ moi pouca 
unión económica". Para o parla
mentário da formación liderada 
por Julio Anguita, "este desequi
líbrio, cun protagonismo excesi
vo da moeda en menoscabo do 
crescimento e do emprego, vai
se traducir perante a opinión pú
blica como un antagonismo en
tre a moeda e o emprégo". 

O BNG avaliou, pala sua ban
da, o Tratado de Amsterdam 
do ponto de vista dos intereses 
materiais de Galiza. "Non hai a < 

menor preocupación real polo 
emprego nen pala defensa dos 
sectores produtivos. Todo vira 
en proclamas economicisfas 
enfeudadas ás necesidades 
dos Estados do centro da UE, 
os que ditan a política monetá
ria" ,· argumentou Francisco Ro
dríguez. 

¿E por que tanto siléncio? ¿Por 
que o desleixo do Governo? 

· "Basicamente porque se lle que
re ocultar aos cidadáns a evi
déncia de que o Estado español 
está a subscreber tratados que 
valeiran de contido a sua pró
pria Constitución", salienta Fran
cisco Rodríguez. O Tratado de 
Amsterdam, -acrescenta, vai su
pór o valeiramento de contidos 
comP.etenciais do Estado Espa
ñol en matéria económica. E vai 
trocar en puro papel mallado ar-

tigos chave da Constitución de 
1978, tais como o 149.1.1., 
aquel no que se indica que o 
Estado· debe manter a compe
téncia exclusiva sobre o sistema 
monetário. 

O recoñecimento -
da pluralidade 

Francisco Rodríguez advertiu 
que o BNG non pode aceitar 
nengunha articulación da Unión 
Europea que non pase pela par
ticipación de todos os Estados 
en pé de igualdade, tendo sem
pre en conta que "para que iso 
dea os seus froitos, os -Estados 

- · plurinacionais da UE, entre eles 
o español, teñen primeiro que 
seren capaces de artellarse 
internamente _de maneira que 
haxa un recoñecimento pleno. 
da sua pluralidade e da existén
cia no seu seo de verdadeiras 
nacións. O que non é posíbel é 
que o Estado español ceda so
berania a unha instáncia supe
rior sen previamente ter resolvi
do o problema da sua estrutura 
interna". Non haberá un modelo 
de Unión Europea aceitábel pa
ra a maioria, engadiu, "se non 
se clarexa moi ben calé o mar
co de actuación europea, dei
xando a salvo o direito de veto 
se se agreden dunha maneira 
mói prexudicial ou grave intere
ses estatais que afecten ás po
voacións dun xeito evidente". 

O Tratado de Amsterdam ten
ciona lexitimar o único proxec
to que partillan todos os Esta
dos .da UE: a criazón dun mer
cado comun e dunha unión 
económica e monetária. Ese é, 
en expresión dun comisário eu
ropeu socialista, o único deno
minador comun posíbel. A Eu
ropa política é xa outra cues
tión. En vésperas do cúmio de 
Cardiff o eixo franco-alemán 
enviou unha mensaxe nidia ao 
resto de parceiros comunitá
rios: non haberá Estado central 
europeu, non se avanzará cara 
nengunha fórmula federal ou 
confedera!. Para alén de explr
cacións puramente de política 
interna -Kohl vai afrontar no 
outono a sua reválida eleitoral 
máis comprometida- -ninguén 
dubida de qu·e as poténcias he
xemónicas non teñen o menor 
interese en trascender o cená
rio euro. "Unha causa é a retó
rica. Outra moi diferente a rea
l id ad e. Aqui só se· pretende 
constituir un mercado Lmico co
mun. Non hai nengun proxecto 
de ir a homoxeneizar econo
mías tan diversas como as eu
ropeas. Porque eara ir nesa di
reción primeiro haberi~que re
plantexar toda a construción da 

Francisco-Rodríguez. 

UE e póla ao servizo dos cida
dáns e das nacións que a com
poñen", resume Francisco Ro
~ríguez. 

Siléncio, agachamento, pero 
tamérí certas doses doutriná
rias. Os meios concordaron en 
alcuñar como "nacionalista" o 
paso atrás- dado polo dueto 
Kohl-Chirac. A adxectivación 
posuia unha óbvia connotación 
negativa. "As palabras signifi
can o que· significan e nunca é 

inocente quen as subvirte. Non 
se está a producir unha rena
cionalización das p·olíticas da 
UE porque a Unión no se está 
construindo sobre a base das 
nacións. O que se está a pro
ducir é unha reestatalización 
das políticas da UE porque o 
úni90 debuxo que aqui se ad
mite é o que ditan os Estados 
membros. Os pavos sen Esta
do próprio, como o galego, se
guen sen estar tolerados", afir
ma o deputado do BNG. • 

XA:\ CAHBt\LLA 

Ainda faltan 25 xuízos 
do GAL 

A batalla que te_n lugar_ no Tribunal Supremo desde hai várias serna, 
nas ten corno convidado de pedra ao secuestrado. Corno nas "análi, 
ses históricas con perspectiva", as vítimas ao facerse cento ou millei, 

: ro pasan a ser roáis unha vez humilladas. Segundo Marey non vai 
ver feita xustiza, a non ser que considere corno tal a celebración en 
sí do xuízo, como el mesmo deu a entender. Nas declaracións estela, 
res de Cascos e González púxose de manifesto que o dilucidado 
diante do tribunal pouco ten a ver cun xuízo normal, senón cunha 
batalla de poder de grande calado, da que só apreciarnos unha pe, 
quena parte na maraña entrecruzada de razonamentos duns e outros. 

A idea que se ven abaixo con estrépito é a formalizada co pacto da tran, 
sición, de que a desmontaxe do aparato policial do franq1=1ismo se pro, 
ducira por consunción. Non foi asi. No xuízo retoman as vella:s pantas, 
mas e o PSOE paga o non ter utilizado con atrevernento os dez millóns 
de votos do 82 para desfacerse dun .inirnigo coque preferiu aliarse e que 
ao final faille pagar con moeda amarga. Os chamados de González á "le, 
aldade co Estado", cando se fai referéncia aos cen iriaultados de ETA 
(prn) fan ver que a única saída que políticamente poderia restañar as fe, 
ricias aberras é algunha. sorte de saída final .á violéncia no País Basco. 
Calquera outra solución non parece ter futuro por rnáis que se consiga a 
prescripción neste xuizo. Quedan outra manchea deles por abrir, desta 
volta con rnortos-tan libre de "mácula" como o está Segundo Marey. + 

25 DE XUÑO DE 1998 

O PP asturiano expulsa 
a Marqués pero este 
non abandona o Governo 

O Governo asturiano está nun
ha situación sen saida. O. PP 
acordou a expulsión do seu 
presidente Sergio Marqués e 
este pasou ao Grupo Misto. 
Contado, Marqués anunciou 
que non demitirá e polo 
momento xa repuxo os cargos 
do Governo que foron abando
nados por alguns deputados 
populares que si continuan no 
partido. Os socialistas, pola 
sua banda, anunciaron que 
non apre.sentarán unha moción 
de censura, de modo que é 
previsíbel que o Governo auto
nómico continua nunha situa
ción de interinidade até as elei
cións de Xuño de 1999. • 

Euskadi inicia os trámites 
para incorporar a Trebiño 

Cos votos a favor dos 
nacionalistas do PNV, Herrl 
Batasuna e Eusko 
Alkartasuna e máis de 
Izquierda Unida, o 
Parlamento basco aprobou 
unha proposta de IU para 
que o Governo autonómico 
inicie os trámites para 
incorporar ao Condado de 
Trebiño a Araba. Contodo, o 
acordo parlamentário é sim
bólico porque, málla que os 
habitantes do Condado 
tamén se manifestaron a 
prol da sua incorporación 
ao País Basco, é a Junta de 
Castela-León quen pode dar 
os pasos correspondentes e 
o Consello de Ministros au
torizar un referendum. A es
te respeito, o Governo cas
telán leonés xa se manifes
tou en contra de aceitar o 
paso do Condado de 
Burgos a Araba.+ 

Pascual Maragall, 
candidato socialista 
á presidéncia 
da Generalitat 

Ainda sen saber cando vai fi
xar o Governo catalán a data 
das vindeiras eleicións 
autonómicas --Jordi Pujol xa 
apontou en várias ocasións o 
mes de Marzo do ano que 
ven-, Pascual Maragall.anún
cia oficialmente este Venres 
26 de Xuño a sua candidatura 
á presidéncia da Generalitat 
polo PSOE. O ex alcalde de 
Barcelona conta co apoio do 
candidato" socialista ao Gover
no central, Josep Borrell, quen 
protagonizará actos públicos 
na cidade catalana nos luga
res que cantan con maior abs
tención. lnquéritos aparecidos 
recentemente en meios afins 
ao PSOE situan a Maragall 
vários pontos por riba de Jordi 
Pujo! en intención de v9to. + 
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Manifestación a prol do catalán en Mallorca o pasado 9 de Maio. Á direita, acción pala etiquetaxe en catalán ante a sede en Barcelona da multinacional Bayer. 

As distribuidoras non se amasan-contrárias ao decreto da Generalitat sobre cuotas de cine en língua própria 

Seat, Banco de Santander e Telefónica 
comprométense a atender aos clientes en catalán 
*A. ESTÉVEZ 

A reacción dos partidos esta
tais, como era de esperar, é 
contrária ao decreto polo que 
a Generalitat estabelece cuo
tas para o ciiiema en catalán. 
Mentres, as multinacionais da 
distribución non se posicio
nan e os actores de dobraxe 
amosan a sua satisfacción. 
Pero a aplicación da lei do ca
talán segue o seu ritmo e non 
se limita só ao ámbeto cultu
ral. A Generalitat xa ten asina
dos convénios con grandes 
empresas para a promoción 
do idioma; entre elas, Banco 
Santander, Seat e Teléfonica. 

O pasado 29 de Maio a Genera
litat de Catalunya e a empresa 
Seat asinaban un convénio no 
que a firma automobilística com
prometíase a utilizar o catalán 
no ámbito empresarial máis alá 
do que a lei dispoña estritamen
te. Era o quinto convénio asina
do polo Governo autonómico 
con empresas desde que se 
aprobou a lei en Xaneiro. Pri
meiro foi o Banco de Santander, 
despois Telefónica, seguiu a 
confederación de pequenas e 

medianas empresas, e o coléxio 
de rexistradores da propriedade 
e mercantis de Catalunya. 

O presidente de Seat, Pierre
Alain De Smedt, comprometeu
se a atender aos clientes no 
idioma que estes escollan e pro
gresivamente normalizar as re
lacións comerciais cara ao cata
lán "ainda que respeitando aos 
clientes que escollan a opción 
do castelán ". A rotulació"n , os 
manuais de instrucción e os 
contratos de finanzamento ta
mén se suscribirán en catalán. 
Un apartado do convénio con
templa o incremento da publici
dad e en língua própria nos 
meios de comunicación. 

Co cumprimento do convénio, 
Seat, que emprega directamen
te a 13.000 traballadores , adian
taríase ao estipulado na Lei do 
Catalán, que estabelece un pra
zo de dous anos para a normali
zación lingüística. A Generalitat, 
através do Departamento de 
Cultura, do que depende Políti
ca Lingüística, comprométese a 
organizar cursos de catalán nos 
centros de traballo financiados 
con fundos do FORCEM. Ade-

mais, estebelécese unha cola
boración entre· ambas partes pa
ra elaborar un dicionário termi
nolóxico do catalán. 

Pero a primeira empresa que 
suscribiu un convénio deste tipo 
foi o Banco de Santander, .o pa
sado 12 de Marzo. A entidade 
bancária comprométese a aplicar 
a lei nun prazo inferior aos dous 
anos estabelecidos. Até o mes 
de Setembro o banco terá como 
obxectivos a rotulación exterior e 
interior en catalán das · máis de 
200 oficinas, atencion ao público 
no idioma que escollan e incre
mento do catalán na publiéidade. 
Talonários, libretas ou pagarés 
serán f eitos en catalán e caste
lán. A partires de Setembro as 
comunicacións escritas aos 
clientes do Banco Santander en 
Catalunya serán feitas en língua 
própria a non ser que o cliente 
escolla a opción do castelán. 

Significativo é tamén o compro
miso de Telefónica cos seus 
clientes se se compara a sua po
líticq de atención ao público na 
Galiza. A facturación tarase nos 
dous idiomas nun periodo .máxi
mo que remata en Xaneiro do 

ano 2.000. A partir daquela serán 
os clientes que desexen o seu re
cibo en castelán os que teñan 
que solicítalo xa que a liña a se
guir será a de enviar os recibos 
en catalán. Contestadores auto
máticos e servizo de información· 
como o 003 faranse en catalán 
antes de Febreiro do vindeiro 

. ano. Nunha terceira fase, antes 
de Xullo de 1999, Telefónica, cu
xo presidente Juan Villalonga es
tivo presente na firma do convé
n i o o 31 de Marzo, garante a 
atención aos clientes en castelán. 

As pequenas e medianas empre-
. sas, através da PIMEC-SEFES, 
tamén difundirán a lei de catalán 
en prazos que van dos dous aos 
cinco anos segundo sexan · em
presas ou empresários autóno
mos. Uso nos centros de traballo, 
documentación laboral, nóminas, 
contratos e convénios serán ob
xecto de normalización lingüísti
ca. As duas entidades empresa
riais, agora unidas e que abran
guen a máis de 45.000 asocia
dos, xa asinaran en 1989 un con
vénio polo que criaron servi;z:os 
lingüísticos e promoveron o uso 
do catalán como língua de traba~ 
llo. Tamén se apontán a este 

acordo coa Generalltat os rexis
tradores ·da propriedade que te
rán que respeitar a opción lin
güística das persoas que acudan 
a eles e, ademais, elaborar en 
colaboura coa Generalitat un mo
delo de documento .en catalan. 

Películas 
de maior recadación 

O decreto da Generalitat sobre 
catalán no cinema parte de que 
as películas que atraen máis pú
blico ao cine son un dos mella
res ve.ículos de normalización 
lingüística. O pasado ano, titas 
·como O xorobado de Notre Da
me, unha producción da Disney, 
con só once cópias en catalán 
frent~ a vinteseis en castelán 
acapq.rou o 31 % do público total 
da película. A Generalitat quer 
que os títulos cinematográficos 
que canten con vinte ou máis 
cópias distribuídas polo país re
pártanse a metades entre ocas
telán e o catalán. Asimesmo exi
xen que as salas programen un 
25% de películas catalanas ou 

·subtituladas ao catalán durante 
o ano. En 1997, das 958 titas 
e~ibidas, trinta e catro tiveron 
versión en catalán.+ 
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. 25 DE XUÑO DE 1998 

Os habitantes de El Bosque ~ratan de .recoñecer os cadáveres. 

A GUERRA EN MÉXICO: 
ENFRONTAMENTOS OU 

MASACRES? 
MARIOLA L óPEZ, D AVID P AVÓN 

Durante a madrugada qo Domingo 7 de Xuño, na comunidade indíxena 
mixteca do Charco, centos de soldados do Exército mexicano cercaron 
e mataron a once membros dun novo grupo guerrilleiro xurdido como 
unha escisión do Exército Popular Revolucionário (EPR). Segundo as 
testemuñas presenciais, foron os militares o que atácaron a esco la na 
gue durmian os guerrilleiros e non deixaron de disparar até que todos 
eles aparentemente morreran. Ao final, houbo alguns sobrevivintes, en
tre eles Erika Zamora, unha rapaza estudante de bacharelato e guerri, 
lleira desde o pasadó mes de Abril, que foi detida e torturada. Pola sua 
banda, os habitantes .do Charco e das suas inmediacións tiveron que fu, 
xir ás montañas por temor aos soldados, cuxo xeneral arneazou con 
"acabar" cos povoados da rexión. .J 

Tres días despois, o 11 de Xuño, roáis dun milleiro de soldados atacaron en 
Chiapas as comunidades tzotziles de Unión Progreso e Chavajeval. Desta 
volta, o saldo foi de nove mortos, entre eles oito indíxenas zapatistas e un 
policia. De novo, segundo as teste-
muñas que presenciaron os feítos, fo
ron os militares e os policias quen 
atacaron aos membros do EZLN , 

- mália a maioria non ser guerrilleiros 
que nen sequer portar armas. De se
guido, os atacantes adicáronse a sa
quear as casas do povoado e a tortu
rar a dúcias de indíxenas, proibindo 
a entrada a xornalistas de méios in-
ternacionais. 

En rigor, nen o 7 nen o 11 de Xu
ño houbo enfrontamentos entre o 
Exército mexicano e a guerrilla, 
como se informa nos titulares dos 
xornais. O que houbo, é preciso 
recoñecelo, foron simples masa-

Nen o 7 nen o 11 
de Xuño houbo 
enfrontamentos . 
ente o exército 
mexicano e a 

guerrilla. O que 
houbo foron 

simples masacres" 

cres acompañadas de violéncia deliberada e inxustificada contra da 
povoación civil. 

O 12 de Xuño, todos os municípios autónomos de Chiapas, nos que habi
taban indíxenas que simpatizan co EZLN, enviaron unha pequena carta a9 
presidente mexicano Ernesto Zedilla. Nela escribiron simplesmente:· "E 
vostede un asasino¡". O 16 de Xuño, durante unha manifestación de indí
xenas, mixtecos, protestóuse contra do que chamaron "un govemq asasi
no". E comprensíbel que agora, con tantos asasinatos políticos imputábeis 
ao governo de Zedillo -uns l .500 segundo os cálculos máis moderados-, os 
mexicanos non atopen mellor calificativo que o de "asasino" para referirse 
ao señor presidente da República. Sen lugar a dúbidas, o máis digno de ser 
destacado no govemo democrático de Zedilla sexan certo número de gran
des masacres, cuxos nomes (Augas Brancas, Acteal...) pasarán á história e 
de seguro se confundirán cos nomes de outras. masacres asociadas ás dicta, 
duras máis crudeis e sanguiñentas d~ América Latina. 

Ao fin, en Chiapas o diálogo entre EZLN e govemo ro.chou. Obispo 
Samuel Ruiz renunciou á sua función de mediador alegando unha "es
tratéxia oficial de guerra". En outros lugares de México, a represión in
tensifícase. Os cárceres énchense de presos IJ" líticos. O EPR advirte que 

· non cometerá o erro zapatista de dialogar co govemo. 

Uns pergúntanse se haberá guerra proximamerite en México. Outros 
perguntámonos simplesmente, se é guerra o que hai agora ... Cantos 
mortos se precisan para poder falar en termos de guerra? Cantos guerrei
ros se precisan? Cantos enfrontamentos? Acaso é indispensábel que 
nunha guerra haxa eHfron ~amentos adernais de masacres?+ 
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Refuxiados kosovares na fronteira albanesa. 

Vários paises da UE prefiren a proposta de diálogo de Milosevic 

Estados Unidos defende o bombardeo 
de Kosovo pero non apoia aos independen~stas 
-0- G. LUCA 

Milosevic conta co apoio de 
Rúsia e co voto condiciona
do de Franza, Inglaterra, Gré
cia e ltália para levar adiante 
unha política verbo da pobo
ación albanesa de Kosovo; 
Estados Unidos declárase 
preparado a forzar ao Gover
no de Belgrado polas armas, 
pero non está dlsposto a de
fender. aos independentistas. 

Bombardear as posicións sér
bias en Kosovo coa aviación da 
OTAN, dacordo co modelo das 
duas última guerras contra lrak, 
é a proposta que defende agora 
Clinton para abrigar a Milosevic 
a cambiar a sua política coa po
boaci 6 n interior albanesa. Al
gúns paises da UE desaproban 
esta medida porque temen que 
dispare unha nova guerra nos 
Balcáns que implicaria a Mace
dónia, Grécia, Turquia, Albánia 
e Rúsia. Estados Unidos provo
caria esta batalla que teria lugar 
nas costas do Adriático. 

Cambiar a ONU pola OTAN 

O recurso da forza, defendido 
por Estados Unidos sen inter
vención dos aliados, vai contra 
a política de pacificación forzosa 
por separación das partes en 
conflicto que practica a própria 
OTAN desde a crise de Saraie
vo. A UE aprobou daquela o fei
to consumado da sustitución da 
ONU pola OTAN para intervir 
nos Balcáns, por decisión unila
teral dos Estados Unidos, pero 
cando se fala de bombardear 
Kosovo, Alemaña, ·por exerhplo, 
reclama a decisión prévi~ do 
Consello de Seguridade. E de 
saliE;l)tar que Bonn. ~ .. partidário 

desde o 90 de convertir todas 
as pezas da ex-federación en 
Estados e que, con todo, recusa 
agora o uso da forza que de
sembocaría con toda segurida
de nun conflicto moito maior. 

Franza, ltália, Grécia e o Reino 
Unido coidan que se debe man
ter Kosovo dentro da federación 
iugoslava, para que a discusión 
interna atempere o poder de 
Belgrado . Outros sócios da 
O'rAN, coma España, están dis
postos a sair con bandeiriñas 
norteamericanas para celebrar a 
decisión que tomen no cuartel 
xeral de Virxinia. 

O sorprendente é que Richard 
Holbrooke, enviado especial de 
Clinton para Kosovo, que ten 
unha innegábel experiéncia na 
política dos Balcans, non defen
de a independéncia de Kosovo. 
A intención de Norteamérica é 
acabar co que queda do Estado 
socialista iugoslavo, obxectivo 
que confiaba ver realizado polo 
procedimento de 9brigar aos ti
tistas a pasar polas urnas. O 
que acantee.e é que esa estraté
xia non-fixo senon reforzar a Mi
losevic. 

A fase superior do plano occi
dental para desmontar a nova 

MA~l'E L ALO:-\SO 

A hora do Timor 
Despois de anos bloqueada pola intransixéncia de Suharto, a sua 
recente saída do govemo pola presión popular e unha crise eco
nómica durísima, abre unha nova etapa en Indonésia. As deci
sións do novo presidente de deixar ~n liberdade unha manchea de 
presos políticos, quedou un paso atrás ao manter en prisión a 
Xanana Gusmao, o líder independentista da -FRETILIN. Agora -
fálase da posibilidade de concederlle ao Timor Leste un estatuto 
especial baixo auspício da ONU. 

Timor ven sendo martirizada desque en 1975, á marcha dos portu
gueses, foi invadida por Indonesia coa benzón de Henry Kissinger. 
Despois de anos de manterse en silénéio nos meios de comunica
ción do mundo, a teimuda labor das organizacións de solidariedade 
dos timorenses abriron unha fiestra que culminou cos Prémios Nó
bel da Paz ao bispo de Oili e a Ramos Horta. Hai meses os intentos 
encabezados por Nelson Mandela para.abrir unha negociación que 
dese saída á ocupación chocaron coa intransixéncia do ditador 
· Suharto. Agora pode ser a hora do Timor se Portugal consegue que 
a diplomácia europea se involucre a fondo en resolver un proble
ma que é de descolonización e autodeterminación dos timorenses. 

- Ben seguro quemáis cedo que tarde Xanana Gusmao sairá de pri
sión e parase á fronte do seu povo. • 

\ 

federación éprcivocar a división 
de Kosovo. E- obvio que este 
oportunismo estratéxico Norte
americano non invalida en todo 
caso as lexítimas aspiracions 
dos independentistas de Koso
vo. Pero a última proba de que 
Norteamérica non quer que se 
cumpra a vontade de emanci~ 
pación dos-albaneses de Koso
vo senon a que acae aos .seus 
prórpios intereses, é que Hol
brooke prefire manter o conflic
to en baixa intensidade e vese 

-obrigaao agora a desautorizar 
a Jakup Krasniki e. ao Exército -
de Liberación para defender 
unha opción política que non se 
lle vaia das mans. A emerxén
cia dunha solución de compro
miso está representada nas úl
timas horas pota fracción de 
lbrahim Rugova, que está dis- -
pasto a negociar con Milosevic 
unha nova versión do estatuto 
de autonomía suprimido por 
Belgrado no 89. 

Moscova e Belgrado defenden 
unha solución da crise pota via 
negociada que pode-i;lroducir 
un ,novo- estatuto. A contrapar
tida é a preservación da in·te
gridade territorial de lugoslávia 
e a condena do uso das armas 
para acadar obxectivos políti 
cos. Norteamérica constata . 
que ·unha viaxe de Milosevic 
ao Kremlili abonda para que o 
lider sérbio lle reapareza pola· 
direita con propostas de orde 
qu~ convencen ao.s governos 
da UE máis que a solución de 
deitar unha manchea de bom
bas sobre Kosovo. Po exem
plo, a liberdade acción pata 
axuda externa, as garantias 
para o regreso dos refuxiados 
e a reducción de efectivos ar
mados.+ 
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Israel convoca 
un referendum 

. . . 
para evatar sa1r 
dos territórios ocupados 

Israel prepara a convocatória 
dun referendum entre a sua 
pÓvoación para deéidir 
acerca da saida ou non dos 
territórios ocupados. Con 
este sistema, o estado 
hebreo evitaria cumprir o 
tratado de paz asinado cos 
palestinos e as resolucións 
das Nación Unidas. Ademais , 
para evitar un resultado 
adverso, Israel exixiria que a 
vitória fose amplia, non por 
un ha maioria simples. Oeste · 
xeito impide que o voto do 
18% da povoación -que é 
árabe- poda inclinar a 
consulta a pral dos 
palestinos. Parellamente o 
governo dé Netanyahu 
persiste na sua política de 
promoción de asentamentos 
xudeus en Palestina.• 

O Parlamento británico 
autoriza · . 

t# as excarcerac1on 
de irlandeses 

Mália o voto negativo dos 
conservadores, o pasado 
Venres 19 de Xuño o 
Parlamento británico 
aprobou acelerar a 
excarceración dos 
integrantes dos grupos 
armados que actuaron no 
conflito do Ulster. Despois 
desta decisión, 
catrocentos presos 
republicanos e unionistas 
sairán do cárcere nun 
prazo de dous anos. 
Ademais a lexislación 
contempla reducións de 
penas que chegan aos 
dous tércios das condenas 
fixas e dun tércio nas 
.cadeas perpétuas. Os 
acordos afectan ao IRA, á 
Forza de Voluntários do 
Ulster e á Asociación de 
Defensa do Ulster. Estas 
duas últimas organizacións 
son unionistas.• 

O despregue 
de avións gregos 
en Chipre pr0voéa 
tensións con Turquia 

O despregue dun grupo de 
avións gregos en Chipre 
provocou a resposta de 
Turquía, que enviou seis dos 
seus cazas F-16 porque 
considera que q acción 
grega é o primeiro paso para 
o estabelecimento dunha 
forza permanente na illa. 
Para o governo greco
chipriota, pola contra, a 
resposta turca e a violación 
do espazo aéreo, é uhha 
provocación. A tensión no 
Mediterráneo non é de 
agora, xurdiu cando a Unión 
Europea acordou a exclusión 
de Turquia nas futuras 
·ampliacións alegando 
-violacións dos direitos 
humanos, en lugar de incluir 
ao país nas futuras 
ampliacións exixindo o fin 
das violacións dos direitos 
humanos.+ 
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Nos estádios, os 
espectadores dinlle 
ao árbitro "cornudo" e 
especifican: "o que 

ch~ gasta .é que che 
dean". Tamén fan '\Jh, 
uh" ,cando calle o 
balón_ un negro ou 
pídenlle que valva á 
árbore. Todo isa 
diante dos tillos q-ue · 

aprenden de contado. 
A xente que rodea o 
espectáculo explica: 
"os insultos no fútbol 
nori importan, son 
norméliS, .non hai 
porque buscarlle 
·significados racistas, 
nen sexistas". Xa foi .. 
comentado nestas 
páxinas. Pero agora 
ven a FIFA, e pelas 
megafónias dun 

campo do Mundial! 
reclámalle máis pudor 
ás siareiras 

xa~aicanas, que se 
tapen, "por respeíto 

aos nenos que hai ~o 
estádio". 

Suben as accións 
do Banco de 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
. VIGO 
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Recentemente, o Nóbel de Li
teratura e candidato firme a ou
tros Nób_eles se os houbera (o 
da mala educación ou o da so
berbia airada, poño por caso), o · 
ínclito don Camilo, facía unhas 
declaracións sobre o centenario 
de Garcia 
Larca, "gays" 
e cus. Os 
exabruptos e 
baballadas do 
señor Cela xa 
toron ampla
mente comen
tados e· m_ere
ce ron valora
cións apropia
das. 

Estou-a falarlle 
de"Ag.ora, 
agora", 
programa en 
español na TVG, 
presentado por 
Marina Castaño 

··, ... 

Su SRA o GLJE 
GLJIAl3A, iJoiJ? IA DE: 

f'RiMSIRO, COMA Gf:Mf'RE, 
GACÁl3ALLE MÁIG OS 20 

MSTROG AO Gt.JE \/l,jA 
OSTRÁG GIJE SRA 

o P.G.o.e . ... 

Posiblemente 
o centenario 
do Nóbel -que 
axiña chegará, 
por outra par
te- teña, co.
ino él desexa, 
máis solidez e 

que, segundo 
dixeron, lle 
reportaba un 
millón por hora. 

I E: EIJTÓIJ . 

Af' ARSCSLJ AGuEt.. 
13Loaue iJA CALZADA e i f 

F'OI CAIJDO GE: CHE 

Tl\/ECHSG GLJE: j 

contido que o 
EGGIJl\/ALO. : '. 

de Lorca. Ta-
mén, máis presencia de minis
tros, bispos, vice-presidentes, 
rectores, banqueiros, intelectuais . 
do sistema, membros do tribunal 
da Rota e gardacivís. Pero, se
guramente, carecerá_ do agarimo 
e do calor popular que está a ter 
o de Federico. 

Referíndome a outro aspecto das 
declaracións celianas, quera 
amasar a miña total conformidade 
coa súa valoración da estupidiza
ción crecente da sociedade espa
ñola, centrada no circo futboleiro, 
e$tupidización que achacaba fun
damentalmente á televisión. 

últimos tempos, aquela que se re
'fere á área da muller, representa
da neste caso na figura de-Mª Pi
lar Garcia Negro. Os dardos po
derian ir para calquer outra, para 
min mesma, coordenadora da 
Comisión Nacional de Mulleres-e 
responsábel desta área no Con
sello Nacional 

Non houbo realmente un debate 
sobre o esmorecimento. da po
voación na Galiza. Non na pren
sa entre vosté, Mª Pilar Garcia 
Negro ou eu 

Estamos case totalmente dacor- mesma. Si 
. do niso, loureirado señor-Cela. houbo un ha 

AJnda lle diría máis: No caso do descalifica- Amaior 
noso país galega, a estupidiza- ción pola sua 
ción televisiva ( controis políticos parte sobre a renovación .seria 

xustamente a 
inclusión de 
mulleres. 

aparte)· acadou hai algún tempo actuación do 
unha das súas máximas cotas BNG en Sa-
nun programa que posiblemente mos, ao pro-
vostede desde A Alcarria non tivo · testar poi a 
oportunidade de ·ver ria nosa caravana de 
TVG. Estou a falarlle de "Agora, mulleres or-
agora" l programa en español ganizada por 
nunha televisión creada para fo- ese Concello, si houbo uns pa-
mentar o idioma galega, presen- rabéns pola .sua parte á explota-
tado e perpetrado por unha tal ción, á venda, á poxa de mulle-
Marina Castaño que, segundo di- res do Terceiro ou do Cuarto 
xeron, .lle reportaba un millón por . Mundo (das miserábeis de aquj, 
hora e ocasionou unha campaña . donoso contorno). 
de repulsa por parte dos sectores 
máis lúcidos da sociedade gale
ga. E é que en todas partes lle 
hai estúpidos e tamén "listos!' que 
nos queren estupidizar a todos.+ 

XESUS TORRES REGUEIRO 
(BETANZOS) 

A Manuel Cao 
"No abarateixis el somni" 

- Lluis Llach. 

- Para Laura, por ser muller 

Atopo, máis unha vez nas p·áxi
nas de A Nosa Terra, un artigo de 
Manuel Cao que chama a miña 
atención. Trata-se, neste caso, do 
que se publica o 18 de xuño co ti
tulo de Renovación. Nel toma-se 
como pretexto a celebración da 
VIII Asamblea Nacional do BNG e . 
a· "renovación" de cargos que se 
produce ao redor da mesma para, 
na realidade, condenar unha das 
liñas máis activas e que co'n máis 
entusiasmo traballou no BNG rios 

Mais deixemos ese tema. É só o 
seu pretexto'. No que si coincido 
con vosté é na necesidade de re-

-novar os cargos no seo do BNG 
·e, en .xeral, de todo o entorno na- · 
cionalista. A maior renovación 
seria xustamente a inclusión de 
persoas que oferecesen unha 
imaxe nova, rupturista, revolucio
nária, ... Até cando-taremos que 
agardar para que as mulleres es
temos representados nos orga
nismos de dirección nunha por- · 
centaxe que traduza a realidade 
social? Até que ponto se quer re
novar para que todo siga igual? 
Por que non introducir e exibir 
con toda claridade, apostando 
por nós, as mulleres que fan polí
tica a prol do nacionalismo? Por 
que non escoller xustamente ·es
ta maioria marxinada? 

Apostar decidida e radicalmente 
polo feminismo significa iso, mi
rar cara a dentro, cunha ollada 
profunda, sincera, como a da
quel que un, di.a decidiu ser mu
ller e, por coeréncia, quixo levá-

lo á práctica. Ainda que calquer 
recoñecimento á coeréncia, á in
tegridade, é pouco nos tempos 
que corren, a nosa xente, o noso 
entorno, continua cerrando os 
ollas para non ver, para non se 
definir. -Abenzoada Renovación! 

Si , señor Cao, hai que renovar
se, mais non se preocupe, estou 
ben segura de que Mª Pilar Gar
cia Negro deixará o seu posta 
gostosamente a aquelas mulle- . 
res que teñen ganas de seguir ti
rando do mesmo carro. Seremos 
poucas, mais continuaremos 
querendo escreber a nosa pró
pria história, opoñendo-nos a se
guir calando, dando por bon o 
que se nos apresenta e dicer 
sempre que si. E, por favor, an
tes de "xubilar" a unha das pou
cas mulleres que sobreviven no 
mundo da política, antes, ou polo 
menos ao mesmo tempo, que se 
renoven os Manolos, e Pepes , 
eles tamén. A case permanente 
dirixente do BNG non o é máis 
que moitos outros que seguro 
que tamén cometeron erras. Me
nores, sen dúbida. Avaliou-nos 
vosté? Poderia comentar-nos 
que fixeron ben e que mal? 

E xa para rematar, vostés, se
ñores de A Nasa T erra, renoven 
tamén 0s seus colunistas se 
non queren que algunhas subs
criptoras decidamos deixar de 
sé-lo. Ou é que a sua renova
ción rematou coa desaparición 
da coluna da case .permanente 
dirixente do movimento feminis
ta Nanina Santos Castrovlejo? 
Non rebaixen o soño. + 

GORETTI SANMARTIN REI 

Non me toquen 
o mito 
Xa o sabia. Presentíao. Abonda
ría con· que abalara o. mito do 
Quixote para que aboiara 1raxica
mente a colonizaCión cultural que 
sufrimos. Os manuais soen es
quencer, en ese capítulo no que 
falan do significado ó trascendén
c ia da obra, mencionar que o 
Quixote é o meirande mito épico 
castelár:i e as suas exceléncias 
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trascenden o terrenal mundo dos 
mortais, de tal maneira que é im
posíbel para ninguén superalo. E 
seremos ben papanatas se o ere
mos, se eremos que en todos es
te s séculas ninguén escribiü 
obras superiores á cervantina. 
Pero o peor de este papanatismo 
é, repito, a ofuscación mental, a 
colonización do horizonte de ex
pectativas limitando á vez as po
sibilidades das periférias. Cando 
dixen que Un xogo de apócrifos, 
de Xosé C. Caneiro, era superior 
á obra de Cervantes, sabia ben o 
que escrebia: algo óbvio para 
quen lera con un mínimo de aten
ción as duas. Fágome a seguinte 
pregunta: se estivera escrito en 
inglés -ou outra lingua "de prestí
xio", que iso tamén canta- alguén 
se escandalizaria por que se di
xera que por fin se ultrapasaba a 
barreira cervantina? 

Pero como está en galego e 
somos uns pobriños , isto pro
porcionou a Suso de Toro moti
vo para inventarme unha bio
grafía nova (grácias; xa escolle
rei diógrato eu, se quero) , men
tirosa e malintencionada. Ade
mais de demostrar unha ilimita
da falla de 
mínima ética, 
tivo tempo 
para outros Se be 
mesteres. que remos n 
p a t e n t i z a n papanatas se 
ben clara-
mente a sua cremosqueen 
categoria in- todos estes 
telectual. Pa-
sou en Ajo- SécUIOS ninguén 
blanco, nú- escribiu obras 
mero do mes 
pasado. A superiores á 
análise de cervantina. 
Xosé C. Ca-
neiro, nº 833 
ANT, non só 
e correcta senón que Suso de 
Toro, nº 834', ousá dicer que se 
"terxiversou" o que dixo (por se 
acaso1 para que non sexa fácil 
a comprobación, de Toro só ta
la dunha revista de Barcalona, 
se cadra era de humor negro). 
Difamar é moi fáoil. Pero non 
hai que enfadarse con Suso de 
Toro, el mesmo, no nº antedito, 

, se descrebe como "bosta", o 
malo é que cheira a podrémia 
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Coñece as conclusións do Congres9 Extraordinário do PP? 

César Lourenzo Íñigo M~ dos Anxos Helena 

lnveatigador Pianista Empregado Estudante Docente 

Non teñ.o nen idea. Sei Do que lin nos xomais A verdade é que non o Non teño nen idea, nen Non tiven moito tempo 
que habia un congreso non me quedou claro sei. Penso que se falou da leo os xomais nen vexo para informarme pero pa, 
pero nada das conclusións para que se organizaba. sucesión de Fraga, pero o os informativos. A ver, réceme que foi moi inte, 
ás que chegaron. Lin a in, Polo que se dicia penso cerro é que non o poderia dade é que tampouco me resante porqu_e durou só 
formación moi de pasada, que se ia analisar a (l$egurar. Se ao final non interesa o tema porque duas horas e nése escaso 
só o titular e como non cuestión da sucesión pe, trataron ese tema cando non me interesa a políti, tempo solventaron todos 
me interesaba non afon, ro pouco máis. A verda, menos o de berian ter ca en absoluto. Pero un, os problemas habidos e 
dei. Non sei se debian ter de é que me dá igual a . mencionado porque non ha vez que o celebraron por haber. Dá gosto a dis, 
escollido a un substituto quen escollan ainda que é un asunto baladí a estas xa podian ter falado da cipliña que emana o PP. 
de Fraga ou non, é unha se se marchara Fraga se, alturas. A verdade é que sucesión de Fraga. Xa ten Aproveitando xa pqdian 
cuestión interna do PP ria mellor para todos. non me fixei demasiado os seus aniños e debian ter falado da sucesión de 
pero eu como non simpa, Realmente o que seria na información que saiu ter a alguén que o puide, Fraga pero dado o dirixis, 
tizo nen son afiliado man, bon é que se marchara o sobre o asunto e non te, ra suceder. Xa o terian mo que se ve nos debates, -
téñome moi á marxe. • PP ao completo.• ño moitos máis dados.• que ir pensando.• 

parasitária.. . Dá auténtica má
goa, non nos metamos máis 
con el , que el non pretendía 
ofender, qué va, el só quere o 
protagonismo que o seu último 
fracaso lle negou, aquí e fóra · 
de aquí, non nos metamos con 
el: bastante ten con confundir 
coartada ideolóxica con calida
de literária. 

E ainda máis tristes son as tenta
tivas por buscarme mestres. Máis 
tristes polo de sempre. Un xogo 
de apócrifos é superior ao Quixo
te como son outras novelas dou
tras literaturas. Como hai que di
cer as cousas? Corno? Polo vis
to, aquí é intolerábel que alguén 
se atreva a derrotar os muiños de 
vento do mito colonizador. E re
coñecer ese traballo constitúe ho
rex i a, excomuñón ! O noso ten 
que ser a terápia de panos quen
tes, sexa cal sexa a doenza. + 

• XosÉ M. EIRÉ 
( 0-IANT ADA) 

A permanéncia 
do BNG: un epíteto 
. ,. . 
inecesano 
O BNG goza dunha coesión e 
dunha vitalidade e, xa que logo, 
dunha forza que ninguén, desde 
a sua criación en 1982, pon ou 
puxo en dúbida. Os moitos ou 
poucos erros ou caréncias axiña 
foron "amplamente" salientados 
polos mass-média, polos grupos 
políticos adversários ou por par
te da própria sociedade, mais 
nunca foron esa coesión, esa vi
talidade e esa forza postas en 
cuestión. No BNG non hai nen
gun indicador pu sinal de alarma 
que requira dunha reafirmación 
do seu proxecto, pois tanto a 
sociedade como a mesma orga
nización perceben a sua solidez 
e o seu futuro. 

No relatório político apresentado 

a debate para a sua aprovación 
na VIII Asembleia Nacional do 
BNG, que se celebrará os dias 
27 e 28 de Xuño en Ourense, 
aparece, entre outros temas de 
releváncia, a 
autoafirma-
ción da per-
manéncia do o BNG escusa 
BNG, xa non 
só até a con- dunha 
quista da au- reafirmación 
todetermina-
ción nacional, para detenninar 
fin para 0 que a sua existéncia, 
foi criado, se-
nón que se dá porque seria 
un paso máis unha mostra de 
e xa se pre-
tende a sua franqueza. 
vontade para 
governar Gali-
z a, logo de 
atinxirmos a soberanía, traspa
sando o fin último para o que se 
criou este instrumento, o BNG, 
e levitando sobre o seu derra
deiro destino. 

Este traspaso formaliza-se nun
ha breve liña, esquecendó a ex
plicación do proxecto nacional 
(comunista, socialista, social-de
mocrata ... ) que representaría 
perante a sociedade unha vez 
Galiza sexa unha sociedade 
normalizada como país e, polo 
tanto, cando os distintos parti
dos políticos xa estexan -imbri
cados na terra, é dicer, logo do 
proceso de autodeterminación, 
proceso no que o nacionalismo 
desapareceria, deixando paso 
ao Estado Galego. 

A soberania nacional non se po
de confundir coa chegada do 
BNG ao poder da Xunta de Gali
za dentro do marco xurídico-po
lítico autonómico, como se po
deria pretender, ainda que esta 
situación pode acelerar o proce
so da sua configuración, porque 
isa seria confundir puerilmente 
aos compañeiros. 

Á soberanía nacional chegará-

se cando Galiza sexa un-Estado 
independente, governe ou nón o 
BNG o país, e para chegar a un 
estado independente hai moitos 
terróns que arrancar ( conscien
ciación nacional, artellamento 
dos elementos que construan o 
Estado, apoio internacional. .. ), 
polo que o BNG, como repre
sentante hexemónico do na
cionalismo galega, ten un impor
tante camitio que andar no que 
debería representar ao maior 
número de sectores da socieda
de galega, ás suas ideas e aos 
seus proxectos. O · papel do 
BNG é levar este país á posi
ción que como nación o lexitime 
e o defenda, o tan necesario Es
tado Galego, ese Estado repu
blicano e democrático que este
xa integrado nunha confedera
ción ibérica e na Unión Europea 
para mellar defensa dos seus 
intereses lexítimos. 

O BNG non debería pór o carro 
diante dos bois e saltar-se nun
ha soa frase, sen argumenta
ción, os marcos ou estremas 
do campo de. xogo que o naso 
proxecto tanto ten defendido 
durante estes ·16 últimos anos. 
O BNG escusa dunha reafirma
ción para determinar a sua 
existéncia, porque seria unha 
mostra de franqueza -escusa
rio non petita, acusario mani
festa-, amais de ser un brindis 
ao sol, ao incluir no seu ·seo un
ha série de partidos poi íticos 
soberanos que, sendo comple
tamente fieis, como o son, es
tán no seu direito a abandonar 
o proxecto (non seria a· primeira 
vez) o dia que queiran, non 
abrigando-os máis que a sua 
responsabilidade coa nación. 

A permanéncia do BNG é un 
epíteto i11ecesário. Digo isto 
desde a miña vinculación a un 
partido (E.N.) que naceu desde 
dentro do próprio BNG e, polo 
tanto, sen a. experiéncia nos 
periplos de sumas e restas de 
siglas que tanto se experimen-

que siga Don Manuel.• 

taron, que ten nos seus estatu
tos desde o seu nacimento a 
vinculación indivisíbel coa tra-

. xectória do próprio BNG e que, 
até o día de hoxe, non tivo a 
necesidade, nen a contradición, 
de navegar por outras augas 
na procura de mellores ·partos, 
desde o sentido profundo da 
responsabilidade con esta terra 
e co proxecto da frente, plural, 
democrática e interclasista que 
o BNG representa. 

Esquerda Nacionalista defende 
a permanéncia do BNG, que 

. hoxe ninguén discute (nen a so
cieda9e, nen a mesma organi
zación), a permanéncia no tra
ballo diário, defendendo os prin
cípi9s políticos do BNG e o seu 
fin derradeiro: a autodetermina
ción de Galiza. Mais Esquerda 
Nacionalista non considera 
esencial nengun pronunciamen
to produto da autolexitimación 
que alguns procyran, senda pa
la contra inecesário. t 

XOAN MANUEL RAMA TRILLO 
(SECRETARIO DE ÜRGANIZACIÓN 

E.N. E MEMBRO DO CONSELLO 
NACIONAL DO BNG) 

Outra muller 
asesinada 
Lamentabelmente estamos outra 
vez diante dunha agresión a un
ha muller coa máis grave conse
cuéncia, a da súa marte, e esta 
vez tamén a dunha criatura, víti
ma máis indefensa se cabe. 

Pero neste caso a traxédia tóca
nos máis perta, a dar para moita 
xente da nasa cidade é persoal, e 
isto deberia facer-nos ver dunha 
vez por todas a necesidade de 
poñer os médios e facer os esfor
zos necesários para que non .se 
dea nen un só caso máis dunha 
muller maltratada ou agredida. 

A estas alturas, tras moitos 

1 Santander ao 
1 anunciar un recorte 
1 
1 de persoal. 
1 Demóstrase o falsa 

que é esa frase de 
"irnos todos no 
mesmo barco". Para 
que obteñan 
benefícios os 
grandes accionistas 
hai que criar parados. 

-1 
1 

El Correo Gallego 
(23 de Xuño, páxina 
1_4) dá notícia do 
encontro de 
escritores 

1 · peninsulares en 
1 Muros. O curioso non 
1 
1 
1 
1 

é a nova en si, senón 
o ver como canearon 
o riome de Suso de 
Toro, sustituido 
numerosas veces 
pala indeterminada 
mención ao "director" 
e ao "coordenador" 
do evento. O caso é 
que nomes de 
escritores aparecen a 
eito, péro non o de 
Suso, que está 
vetado desde a 
polémica con Glória 
Maure. 

Algaravia é unha 
publicación do grupo 
Alga e subtitúlase 
"revista para a 
activagom da língua" . 
Ten doce páxinas, 
confecionadas con 
sentido xornalístico, e 
ven unirse ás 
publicacións, 
mod!!stas pero 
numerosas, do 
espectro 
reintegracionista. Os 
seus argumentos para 
defender o galego van 
na liña do grupo. 
mu·sical Herdeiros da 
crus. Asi se pode ler: 
"Quando umha 
funcionária se che 
faga a "estreita", pom
te duro, sugire-lhe que 
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1 se relaxe e que 
1 responda ao teu "falo . ·1 
1 galega" com a sua 

sensual língua galega. 
Nom esquegas o 
pre~mrvativo, a baba 
deste gente é mui 
perigosa". Hai ben 
máis frases nesta 
linha, Ljnha sorte de 
racismo moderno, un 
sexismo ameazador, 
sob capa de defensa 
da ríngua. 

No castizo bairro 
madrileño de Lavapies 
houbo en tempos 
unha mezquita. 
Derrubárona. A casa 
máis antiga de Madrid, 
a dos Lujanes, é 
árabe. Agora a 
inmigración magrebí ' 

1 recupera parte daquel 
património perdido. 
Non todos veñen das 
pateras. Perto das 
praza 9as Ventas, con 
fachada á M-30, hai 
unha grande, enorme, 
mezquita do trinque, 
de mármore branca, 
co seu minarete. 
Sobre a porta, un 
rótulo indica: Centro 
Cultural Islámico.+ 
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anos de denúncias e campañas Suso Sanmartin 

de sens.ibilización por parte do 
Movemento Feminista, mesmo 
despois da incorporación das 
institucións a esta loita, as mu-
lleres seguimos a sofrer agre-
sións e a ser asasinadas. 

Na Coordinadora Feminista Do-
nicela pehsa- _ 
mas que no-
vas estraté-
xi as teñen Este é un novo 
que se sumar 

crime e non hai ás que xa co-
ñecemos. So- diferéncia 
bre todo as 
encamiñadas sexamos 
a desmontar okupas, os esque~as 
ideolóxicos e avogadas, 
ás estructuras prostitutas, sociais, cultu-
rais, económi- concelleiras, 
cas e políti- profesoras ... cas que ainda 
sosteñen a 
apreciación 
da muller co-
mo unha per-
soa de segunda categoria, pro-
piedade dos homes a ela vincu-
lados (maridos, noivos, irmáns, 
pais ... ) que teñen potestade so-
bre a súa liberdade, o seu cor-
po e até a sua vida (a evolución 
dase pero á vista está que é 
clarame11te insuficiente). lsto é 
ao que nos referimos cando fa-
lamas de machismo, patriarca-
do, sexismo ... e que poden pa-
recer termos abstractos ou cou-
sas do pasado. 

Entendamos dunha ve?- por to-. 
das que estes non son "crimes 
comúns", as víctimas non son 
agredidas por descoñecidos, 
senon por homes achegados a 
elas. Tampouco son "crimes 
paixonais" cerno decote os cla- -. 
sifican a policía ou os méios de 
comunicación. As máis das ve-
ces son agresións duhha vio-
lé.ncia e crueldade extremas, e . 
con total premeditación. Ade-
mais as mulleres tamén senti-
mos _paixóns, ciumes e abando·-
nos, e non se dan a cotio casos 
de agresións a noivos, maridos 
ou amantes. 

Ú'A'-Í~ U M v.tt.. 
UM CQ/\Jtn~41.riSD 

~~ORb1t-~Áfl~t.) 

ria sempre ·- un xuizo moral e 
subxectivo) calquera muller que 
tora agredida teria certa res
ponsabilidade na agresión ("al
go faria", "non era boa", "ela o 
buscou") e o agresor pasaria a 
"ter motivos" para mancar ou 

· asasinar. 

Este é un novo crime que· se 
ven sumar ás agresións que as 
mulleres estamos a sofrer e non 
hai diferéncia _segundo onde ou 
de que xeito vivimos, sexamos 
okupas, avogadas, prostitutas, 
concelle iras , profesoras ... Ou 
non estamos a ser víctimas en 
todos os ambientes, profesións 
ou estamentos sociais? 

É necesário que as agresións e 
En relación co asasinato de martes por causa da violéncia 
Laura e o seu cativo tamén contra as mulleres sexan de-

-querem0s denunciar o trata- nunciadas polos méios sempre 
mento que lle están a dar os e dándolles a )'mportáncia que 

, méios de comunicación. A~lilda se -merecen. E .necesário que 
que é positivo que se adique .. saiamos todas e todos á rúa a 
espazo e .tempo dabondo a e~- -amasar a nosa repulsa. Pero o 
te tema pola conmoción que que é urxente é que traballe
causou na nasa .cidade e p0l0.. mas· xa -para ·que non se dea 
que isto pode servir de sensibi- nen un caso máis. E aquí hai 
lización e denúncia, pensamos _ diferent~s grao~ de responsabi
que se e_stá a cair no anecdóti.:: · ' lidade, empeiahdo por xuices e 
co. Se está a aproveitar o lugár lexisladores, e polas institu
do asasinato coa jntencjón de · cións e servi·zos directamente 
en~her riláis páxinas e captar ·impiicadbs:· Moitas mulleres e·n 
por máis tempo a atención do situación de grave risco e que 
público. Non é aquí o esp¡:¡zo te,ñen denuncia,dq son deixadas 
para entrar a tratar en profurídi- á E¡Ua sorte, sen O amparo ao. 
dade o movemento okupa, pero que teñen dereifo. · 
si dicir que no seu seo hai rhoi-
ta xente trqballando duro por ·· A realidade é que neste- mesmo 
acadar espazos· de convivén- intte; na nosa rua,· no noso lu
cia, cultura e solid.ariedade -que -gar de traballo, entre as nosas 
ninguén lles oferta. Necesitan coñecidas ou familiares, hai 
do apoio e comprensión dos mulleres que están a serén 
veciños -e veciñas de Vigo, e agredidas e maltratadas . Al_. 
agora as causas van ser menos gunhas delas están en sério 
doadas para elas e eles. perigo de marte, mesmo son 

Preocupanos tamén ·que se es
tea a insistir continuamente 
(supoñemos que coa mellar in
tención) nas virtudes e na cali
dade humana da víctima, o que 
de seguro reconfortará aos 
seus achegados na súa dar. 
Pero pensamos que esta é un 
arma de dobre gume, pois po
deria entenderse que no caso 
de atoparmos algo censurábel, 
no seu xeito de vida (e isto se-

ameazadas en público e téñeno 
denunciado máis dunha vez . 
Elas xa 'non poden facer máis. 
De verdade, estase a facer to
do o po~íbel para evitar novas 
casos? E necesária unha refle
xión profunda sobre as causas 
da violéncia contra as mulleres 
e artellar estratéxias dirixidas a 
atalla-la desde a súa orixe. 

C OORDENADORA FEMINISTA 
DONICELA (VIGO) 

Sobre 
a bibliotecá-ria 
de Narón 
Ante as acusacións de "persecu
cións e ameazas" (tamén de "be
lixerancia" e "continua agresión") 
que, segundo algúns, exerce o 
grupo de goberno que presido 
s_obre a encargada da biblioteca 
de Narón, Carmen Bar Cendón, 
quera facerlle chegar algunhas 
puntualizacións. A saber: 

Non existen, en absoluto , nin
gunha das agresivas actuaciór¡s 
que vostede 
achaca a este 
grupo de go-
berno. A aper
tura dun expe
diente a esta 
funcionaria é 
unha decisión 
baseada en 
diversos as
pectos labo
rais, de arde 
administrativa 
e disciplinaria . 
exclusivamen
te. 

Non está en 

A apertura dun 
expediente a 
esta .funcionaria 
é unha decisión 
baseadaen 
aspectos 
laborais , 

cuestión no Concello ~ importante 
labor de promoción cultural da Bi
blioteca Municipal de Narón ó lon
go dos anos nin hai intención de 
frear o seu deserwolvemento, 
máis ben· todo o contrario. De fei
to, a creación e o ·continuo crece
mento da biblioteca non sería po
síbel sin a firme determinación 
política (e polo tanto a dotación 
orzamentaria necesaria) para que 
iso .ocurra. Sin restar mérito o tra
ballo das profesionais que ievan 
directamente o funcionamerito da 
biblioteca, aebe recoñecers'e 
igualmente o de outras instancias 
da Administración local, que ta
mén o fan posíbel. 

Este grupo de goberno ten sido 
escrupuloso ata o extremo na 
defensa da confidencialidade do 
expediente aberto á traballadora 
Bar Cendón, por afectar a datos 
personais e polo tanto ser unha 
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cuestión . de respeto á intimida
de. Obviamente, a confidenciali
dade afecta ás dúas partes. 

· As súas manifestacións públicas 
sobre esta cuestión en ningún 
caso se teñen referido ás razóns 
palas que se abríu o expediente 
e ós antecedentes do mesmo 
que, lóxicamente, debe vostede 
descoñecer. Quera facerlle notar 
que boa parte das súas críticas, 
senón todas, se realizan non so
bre realidades obxectivas senón 
sobre intencións que vostede 
nos atribue, en algúns casos de 
xeito bastante tosco. En todo ca
so, e aínda que no seu escrito 

. pasa vostede por alto as razóns 
disciplinarias e de funcionamento 
administrativo que deron orixe ó 
expediente que critica, espero 
que comprenda que o Concello 
de Narón, como organismo públi
co que é, non o faga. + 

XoAN G ATO D IAZ 
ALCALDE 00 CoNCELLO DE NARóN 

O G iro de Italia e 
o tunel da Madroa 
Estando a ver o outro día eta
pas míticas do ciclismo en ltália, 
nos Alpes decateime das paisa
xes fermosas palas que disco
rre . Ao mesmo tempo observei 
que o desenrolo, tanto do urba
nismo como da comun icación 
terres tre , estaban en concor
dáncia e armenia coa riatureza. 

Tivemos a sorte de ver como 
nestas estradas existían canti
dade de túneis, a maioria dos 
cales eran "falsos túneis", o que 
eles chaman galerías, co fin de 
non romper o entorno e respei
tando o máximo posíbel a natu
reza. Hai que contar a súa histó
ria: máis de 40 anos levan so
portando todo tipo de tráfico. 

Cando vexo o que están a facer 
na nasa cidade, no Monte da 
Madrea, vénseme á memória o 
que narran os antropólogos so
bre a nosa terra: que a ldade de 
Ferro chegou 400 anos despois 
que a outras culturas. 

O permitir hoxe que fagan unha 
obra do xeito que se está a fa
cer neste noso Monte, confirma 
o naso atraso cultural e cívico, 
por moito que coidemos estar 
vivindo unha idade moderna. 

O que si queda claro que é un
ha cidade marta, respeito do 
que se considera progreso fora 
das nasas fronteiras. 

O día de mañán, os vigueses de 
hoxe seremos os responsábeis 
de permitir que 
se fixera esta 
obra cunha 
execución ter
ceiromundista, 
responsábeis 
ante as vindei
r as xeracións 
que non enten
derán como 
puidemos per
mitir a destru
ción dun dos. 
últimos. pul 
móns da cida
de, recheo de 
vida e nature-
za. 

O que están a 

O día de mañán, 
os vigueses de 
hoxe seremos 
os responsábeis 
de permitir que 
se fixera esta 
obra cunha 
execución 
terceiromundista 

. facer co Monte da Madroa e un
ha aberración digna da máis al
ta falla de sensibilidade. + 

FAUSTINO RODRÍGEZ• CRUZ 
- (VIGO) 
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Vintecinco anos das Xomadas de Cine de Óurense, 
un encontro na percura do cinema galega 
No fin da ditadura .novos cineastas apostaron por unha indústria própria 

-<>- PAULA BERGANTIÑOS 

"O cinema galego é a concién, 
da da sua nada: xa é algo", si, 
nalábase hai 25 anos na apre, 
sentación das primeiras Xorna, 
das de Cine de Ourense. Pouco 
despois morria o fotógrafo Xo, 
sé Suárez, autor do filme Mari, 
ñeiros, un dos pontos de parti, 
da do que poderia ser, de non 
se ter producido o levantamen, 
to militar do 36, un cinema na, 
cional galego. Ao tempo un 
grupo de xóvenes cineastas, 
que traballaban cunba produ, 
ción na sua meirande parte 
curtametraxista - .super 8 e 16 
mm- tentaban artelJar, por pri, 
meira vez desde a preguerra un 
cinema galego e en galego. Co 
197 4 viria o paso cara os gran, 
des formatos de 16 e 35mm. 

Durante o seu lustro de vida as 
Xomadas de Cine de Ourense 
convertirianse na plataforma ci, 
nematográfica na que ian con, 
fluir os debates e as exibicións 
dunha xeración que pulaba por 
definir e artellar un cinema coa 
ollada no país. "Non ten sentido 
falar de cinema galego nen de 
Galiza se utiliza só paisaxes, ceá, 
rios e temas folclóricos -recollia, 
se na apresentación da primeira 
edición- . A melaza señoritil de 
A Casa .da Troya e o naturaLis, 
mo literário de O bosque do lobo 
non nos pertencen, nada noso 
teñen. Como o descubr,mento 
da verdade é tarefa da história, a 
película galega de hoxe desen, 
volveriase nunha fábrica alema, 
na e na colmeas milimetradas 
onde o nosos emigrantes malvi, 
ven e enlouquecen de soidade". 

Lupe, I maxe e Enroba, 
editando imaxe própria 

Dous anos antes do primeiro en, 
contr en Ourense, en 1971, 
criase en Santiago Lupa, o co, 
lectivo pioneiro de cineastas 
que van utilizar o sector como 
ferramenta para preservar e dar 

(1972) e a fita sobre a figura de 
Pero Pardo de Cela A marte áo 
mariscal (1937). En 16 mm fan O 
documento (1974) e o seu último 
traballo será, A Tola o filme diri, 
xido por Miguel Gato, que foi se, 
cuestrado polo Tribunal de Orde 
Público en 197 5 nas IIl Xomadas 
de Cine de Ourense. . 

O historiador Xosé Nogueira re, 
-fírese ao traballo como "un dos fil, 
mes malditos e por conseguinte 
míticos da incipente cinemato, 
grafi.a galega". "Da sua sinopse, de 
evidente carácter simbólico -sina, 
la- poden deducirse facilmente os 
motivos da acción oficial". Unha 
muller é maltratada e internada 
nun manicómio despois de que 
un grupo de homes vestidos de 
paramilitares invadiseri a sua terra 
e fusilasen aos homes do seu po, 
vo. Por non renunciar as suas ide, 
as mutilana até quedar sen ollos. 

Estaba preñada e os berros do seu 
fillo retumban nas paredes do ma, · 
nicómio. Púñase de manifesto, se, · 
gundo ten sinalado o director da 
Escala de Imaxe e Son, Manuel 
González, que alomenos o cinema 
galego deixaba de ser "conciéncia 
da sua nada". 

Non moito tempo despois debo, 
tar a andar Lupa e Enraba, en -
1973, Carlos L. Piñeiro, Félix Ca, 
sado e Luis Gayol inaugura coa 
curtametraxe en super 8 Un pe, 
quena incidente (1973) a traxectó, 
ria cinematográfica do que virá a 
ser o grupo de cineastas con 
maior actividade desta xeración, 
Imaxe. "Autodefiníanse como 
Cooperativa de Produción, Distri., 
bución i Ensi110 do médios Audiovi, 
suais -conta Nogueira- Desde os 
primeiros traballos Arredor e A 
fala do Muiño, ambolos dous de 
1974, faise notar unha vontade 

didáctica, de desenvolver un tra, 
ballo en equipa que lles permitise 
un progresivo domínio das técni, 
cas cinematográfieas". 

O salto a formato profesional de 
35 mm darao en 1974, o estu, 
-dante Eloy Piñ~iro ao-apresen, 
tar, coa sua produtora Praia llenta 
Films, o filme Retorno a T agen 
Ata. Con ,posterioridade e até 
1977, Víctor Ruppén, coa vonta, 
de de facilitar aos novos realiia, 
dores medios profesionais que lles 
permitisen o acceso aos circuitos 
comerciais, producirá o bloque de 
películas máis coñecidas da déca, 
da: Fendetestas, O herdeiro, O ca, 
daleito e O pai de Migueliño. Se, 
guirán apresentándose traballos 
pero, pésie ao interese amasado 
polos cineastas que empezaban-a · 
sua traxectória nos setenta, nestes 
vintecinco anos non callou a 
normalización cinematográfica. • 

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

a coñecer o património cultural .. : 
galego por medio dun discurso ! 
audiovisual próprio. Euloxio R. 
Ruibal, Felix Casado, Ana An, 

A estrea en Outubro de Fisterre inaugurará 
unha xeira de producións. rela.cionadas co país 

Continental tamén part1cip-a
rá en Cando volvas ao meu la, 
do de Gracia e Elias Quereje, 
ta - que· incluirá rodaxe no 
páis- e no filme dirixido pol.a 
realizadora .de TVE Patrícia 
Ferreiro Os anos Borrados. 

tón e Roberto Vidal Bolaño, en, 
grosaran desde o princípio este 
grupo co que tamén colaboran 
Clemente Crespo, Xosé Ramón 
Po usa e Xesús V elasco. Oeste 
xeito en catro anos realizan as 
curtametraxes en super 8 e 8mm 
4X4 (1971), Mesturanza (1971), 
Holocausto (1972), A rapa da 
bestas (1973), O corpiño (1973), 
A procesión das mortallas ( 197 3), 

Jnqueda volta (1973 ), Berros na 
cova (1973) e Peliqueiros (1974). 

Pouco ·tempo despois de darse a 
coñecer Lupa, Enríque Rodríguez 
Baixeiras -ao que se unirán Mi, 
guel Gato, Xavier Iglesias e con 
posterioridade António Simón
im;mlsa na Coruña o grupo Enro, 
ba. En super 8 realizarán os dous 
prim~iros traballos: Foie Grass 

No que queda de ano empézan, 
se a perfilar un importane nú, 
mero de filmes que teñen rela, 
ción co país. Na Semana Jnter, 
nacional de Cinema de Valladolid, 
en Outubro, exibirase o filme 
di.rixido por Xavier Villaverde, 
con guión de Miguel Anxo Mu, 
rado, Fisterre. Rematou tamén a 
rodaxe en Arxentina de Fronte, 
ra Sur, outra das cooproducións 
de Continental na que ten pre, 
senza o mundo da emigración. 
Por outra banda comézase a gra, 
yar. en Allariz A linguaxe das 
volvoretas, dirixicla por José Luis 
Cuerda e que vai protagonizar 
Fernando Fernán Gómez. En 
1evar ao cinema tamén a última 
novela de Manolo Rivas, O lá, 
pis do carpinteiro, xa se mostrou 
interesado o director español 
Manuel Gutierrez Arágón. 

Dentro do páquete de Conti:.. 
nental, Xavier Villaverde se, 
rá o director do filme que con 
guión de Miguel Anxo Mura, 
do, levará ás pantallas a no, 
vela de Suso de Toro A som, 
bra cazadora. Iase rodar en 
Setembro, pero segundo in'
formou o responsábel da pro, 
dutora, Pancho Casp.l, o inte, 
rese que unha grande· produ, 
tora alemana amosou no pro, 
xecto poderia retrasalo no 
tempo co obxecto de impul, 
sar un traballo moito máis 
ambicioso. Tamén abordará a 
coprodución dun documental 

·sobre a emigración ilegal en 
Galiza, que se usará como 
prólogo da primeira longame, 
traxe de Inácio Villar, Ilegal, 
un filme que · se vai rod'ar en, 
tre Compostela e Lisb oa. 

Voz Visión, que xa entrou cun, 
ha pequena participación na 
rodaxe en A linguaxe das volvo, 
retas, pon de manifesto a exis, 
téncia doutro grupo de produ, 
ción perfeitamente definido. 
Tamén ten os direitos prefe, 
rénciais sobre a obra de Suso 
de Toro. Non son os únicos 
proxectos, _sen embargo segue 
sen existir unha aposta da Ad, 
ministración que garantice 
alomenos, a distribución de 
cooproducións galegas na lín, 
gua própria. + . 

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

A .oliveira 
e a vaca 

~ VÍTOR VAQUEIRO 

~a primeira ollada o título que 
encabeza estas liñas podería inducir-a 
pensar nunha fá~ula clásica (A raposa 
e as uvas) ou árabe (O asno, o boi e o 
labrador). Apreso..-me, portanto, a de, 
silútlir a quen isto pensase. Simples, 
mente o colunista desexa reflectir 
sobre o tratamento, extensión e ten, 
sión que os media outorgan a dous 
seitores básicos -din eles--da econo, 
mia -española, din eles- como son o 
seitor lácteo e o dos oliveirais. 

Ás emisoras de rádio botan 
fume, os xomais ceiban faíscas (do 
Xiabre e das outras) para deostar ao 
abxecto comisário europeu que pro, 
p6n a redución enérxica da produ, 
ción de aceite dos aceitoneiros altivos 
que.cantara o poeta e que (debo dice, 
lo xa) cantan con toda a miña solida
riedade. Segundo a rádio, o xomal, a 
revista sexan ou non afectos ao réxi, 
me, así escoitaremos ou leremos de, 
fensé!S afervoadas á ministra, á sua 
capacidade e solércia-negociadora.es, 
ou ataques rotundos á sua ineficácia, 
aos seus gostos persoais, ou ao seu 
próprio apelido, desvendado que é 
das pertencentes á caste da que os 
seus devanceiros mudaron o euskal, 
dun Jauregi (é agrafia correcta, Jau, 
regui é unha mistura) polo español 
Palacio. Persoalmente levo constata, 
do que cerras emisoras non deixaron 
pasar nen un só diana atención sobre 
ú problema da oliveira. 

6.entr~mentres, ¿quen-fala ~ . 
marela (que, segundo un vello di to 
popular, só se distingue dun 
norteamericano mastigando chicle 
na sua olla.da de intelixéncia respei, 
to deste)?, ¿quen ousa pór enriba da 
mesa a navallada que se está a exe, 
cutar sobre o noso seitor ga.I).deiro ?, 
¿quen dique o leite que produce a 
Galiza é o máis barato ,quer diciMe 
o máis competitivo, de toda a Unión 
Europee?, ¿quen tira o dado de que a 
facturación do seitor lácteo é un 
10% dos orzamento~ xerais do país, 
e supón 100.000 millóns de pesetas?. 

~ eses mesmos media quen fi, 
can abraiados co permanente me, 
dre social e eleitoral do nacionalis
mo galego S€?n seren quen de 
comprenderen o dado de que nas 
pasadas eleicións galegas ( aborrezo 
o termo autonómicas) un 34, 2 % dos 
· seus votantes coidaron que é quen 
rnellor defendeos seus/nosos inte, 
reses, fronte a un 7 ,8% no caso do 
PSOE, e un 7,7% no do PP. Tam, 
pouco non entenden como, só nos 
oito meses que transcorreron den
de aquel 19 de outubro, as sonda, 
.xes sinalan que ·o nacionalismo in
crementou os seus apoios en sete 
pontos, pasando dun-26% a-un 
33% do voto. Deberían, todos estes 
cronistas, leren máis os seus clási, 
cose lembraren: o vilancete anóni, 
mo castelán do século XVI que co, 
meza ¿Agora que sé ae amor roe 
meteis monja?. Como a rapariga 'da 
composición sinalada, o pobo gale, 
go xa sabe agora de ,amores. E 
- como no caso dunha teoría- co, 
meza a formalizar. • 

• 

~ , 
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•Califican 
~e apoloxia 
do franquism? 
un programa 
daTVG 
Os membros naciónalistas do 
consello de Administración da 
CRTVG, Francisco Garcia, Ta, 
reixa Navaza e Francisco· Pilla, 
do, denunciaron a "extensa e ,. 
pormenorizada apoloxia do fran, 
quismo que fixo Senén Pousa, 
alcalde de Beade, coa 
complacéncia de Ana Kiro no ~ 
programa Tardes con Ana emiti, 
do o pasado 12 de Xuño". Os 
membros do consello reseñan a 
"mediocridade" da 
programación da TVG e sinalan 
que a empresa catalana que pro, 
duce o programa conducido por 
Ana Kiro "nunca ousaria ofere, · 
cer un produto_ desta índole aos 
dirixentes da televisión de Cata, 
lunya". + 

•Taller de imaxe 
Cero en conducta 
Convócase a sexta edición dó ta, 
ller de imaxe Cero en conducta, 
organizado polo CGAI, a Escola 
9e Imaxe e Son e a Asociación 
Galega de Produtores Independen, 
tes, e que se vai levar a cabo do 6 
ao 10 de Xullo. O táller abrangue 
seis cursos de vinte horas cada 
un: "Proxecto multimedia, da 
id~a ao consumidor", impartido 
por Giiberto Sanchez, director 
de desenvolvemento de Anaya 
Interactiva; "A programación en 
televisión", por Manuel 
Villanueva, director de 
programación de Canal+; "Car, 
naval; vangardas, clásico, manie, 
rista, postclásico. Cinco concep, 
tos para pensar a historia do 
cine", por J esus González Reque, 
na, profesor en Ciéncias da 
Información de Madrid; "A ani, 
mación no ano 2000", por Jordi 
Amorós, director e produtor de 
cine, e, "O obxecto e a mirada", 
polo fotógrafo Cherna Madoz. Os 
cursos custan entre quince e vin, 
te mil pesetas rematando o pazo 
de inscrición o 3 de Xullo. A or, 
ganización oferece unha oferta 
de aloxamento e manutención· 
para os alunos de fóra da Coruña. 
Máis información no teléfono 
981 ,203499 do CGAI.+ 

• Prémio 
León Felipe para ,, 
Santiago Alvarez-
A Fundación "León Felipe", que 
preside Alexandre Finisterre, ven 
de anunciar os seus prémios 
anuais, que entregarán eh 
Decembro no Ateneo de Madrid. 
Santiago Álvarez, o líder do PC 
nacido en V ilamaitin de Valdeo, 
rras en 1913, foi o merecedor do 
prémio aos valores cívicos, no 
que se salienta "a sua loita pola 
mellara da situación das clases 
máis desfavorecidas da socieda, 
d~"· Outros prémios foron para 
Carlos Berestain, coordenador do 
infoÍme "Guatemala, nunca xa, 
mais", para a biblioteca de Sara, 

·9uieirQ 
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• Primeiro Encontro de Escritores na Finis Terrae . 

•· 
·: Os dias 26 e 2 7 de X uño desen, 

volverase, no convento frari.cis, 
· : cano de Louro, ep Muros, o 

Primeiro Encontro de Escritores 
·na Finis T errae, dirixido e 

. : patrocinado polo escritor Suso 
• de Toro coa colaboración da 

Universidade de Santiago e o 
patrocínio do concello de Mu, 
ros e a X unta de Galiza. T ráta, 
se, segundo o seu director, dun, _ 
ha xuntanza na que participa, . 
rán 23 escritores, entre eles 
Chus Pato, Miguel Anxo Mu, 
rado, Xosé Maria Álvarez Các, 
camo, Horado Vázquez Rial, 
Lidia Jorge, Miquel de Palol, 
Juan Cruz e Julio Llamazares, 
para analisar o actual "proceso 
de homoxeneización cultural" 

• 1 

e tratar de "dar resposfa e criar 
unha grande lanzadeira desde 
Internet, á cultura Ibero,ameri, 
caná, tomando 'Galiza como 

~ centr9 do ~spazo cultural ao 
- -que pertencen os paises de 

. América Latina: pero tamén 
Angola, Mozambique, Cabo 
Verde eu Macao". No decurso ' 
do encoritro tr.atarase de 
avaliar o papel que ten a litera, 
tura '"na fronteira do novo mi, 
Jénio'~·através das propostas de 
debate sobre o· futuro do libro, 
os no¡ros soportes para textos, o 
papel d9 leitor, iritervención e 
manipu!ación~ a tnorte do au, 
tor,escritor ou a función e o 
sentido da escritura no fin do 
milénio.+ Suso De Toro, Director do Encontro. 

.• . . 
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jevo, para o médico Jesus de Cal, . 
das, para Daniel Cohn Bendit, 
do grupo dos verdes do 
Parlamento Europeo, Qara Para, 
dos en acción e para a actriz e 
autora .teat~al Franca Rame. + 

• S/<4--P e 
Bad ·Manners 
na Coruña e \ligo 
O vindeiro 1 O de Xullo os britá, 
nicos de Bad Manners e Combo 
Linga darán un concerto no Coli, 
seum na Coruña acompañados ' 
doS'madrileños de Ska-P. Ao dia 
seguinte, actuan en Vigo, no 
campo de futbol das Travesas, co 
grupo local Brandell Mosca, gaña, 
dor da terceira edición do 
c~ncurso "Vigo en Vivo".+ 

• ,Xohan Ledo 
.recebe 

o Prémio Trasalba 
Ricardo Garcia Suarez ''Xohan 
L~do" rece_beu o prémio T rasal, 

Berrogüetto participa no festival de Caldas de Reis. 

ba en homenaxe a Ramón Ote, 
ro Pedrayo o pasado Domingo 
21 de Xuño. O médico lembrou 
no seu discurso a Luis Seoane, 

· os seus comezos no Seminário 
de Estudos Galegas ademais de 
aos seus amigos asasinados, Ca, 
milo Diaz, Anxel Casal e Areo, 
sa. Nun acto no que estiveron 
presentes Antón Fraguas, A veli, 
no Pousa, Xaime Illa Couto, 
Francisco Femández del Riego, 
Isaac Diaz Pardo, Pura e Dora 
Vázquez e Carlos Casares, entre 
outros, apreseritouse ademais 
unha edición crítica de 
Henrique Monteagudo e 
Manuel Vieites de A Lagarada. 
O desengano do priorio, de Otero 
Pedrayo. 

Ao tempo, o conselleiro de 
<;ultura Xesus Pérez V arela 
asinou un convénio co 
presidente da Fundación "Ote-

• Apresentan o Festival 'Cultura Q~ente' de Caldas· 
O Xoves 25 de Xuño apresentan na Galería Sargadelos de Santiago o Festival Cultura Quente de Caldas de R~is, 
que se celebra do 1 ao 5 de Xullo e .que contá con música, actividades culturais, experiéncias educativas ademais 
da participación de máis de 50 ONGs. Abrese o Mércores 1 co inicío dos obradoiros, cun debate sobre o teatro 
de.Valle Indán e a representación da obra "Comedia noxenta para mamá", do autor S. Witriewicz; Despois· de 
"Prender o lume", chega o Xoves-para ir quemando coa·apresentación dunha mostra de escultura na rua e unha 
noite na que a poesia corre a cargo do Batallón L'lterário da Costa dcÍ Marte e os Poetas Ártabros. O V e~res é o dia 
da solidariedade coa part;icipación das ONGs e un festival de música follC no que participan Quinta Feira, Atahi
de, ]oglars e Senglars e Berrogüetto. O "Sábado Fervente" é a xornada das finais masculina e femenina de ka, 
yak e do conéerto de rock Ruta Kente, con Disfasia, La Gripe, Riff-Raff, Mandrágoras, Brutal Distracción, Bue
nas Noches Rose, Hamlet e Saratoga. Para rematar, no "Domingo Quentiño", ademais dun encontro de 
ONGs, haberá unha xuntanza de corais·polifónicas para pechar estes cinco dias de festa cunha noíte de fados.+ 
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ro Pedrayo", Agustin Sixto Se, 
co, polo que financiará con ca, 
tro millóns e medio de pesetas 
as actividades culturais da ins, 
titución.+ 

• Mabel Rivera, 
presidenta 
da Asociación 

'de Actores 
- A Asociación de Actores, Di, · 

rectores e Técnicos de Escena 
. ten nova directiva, elexida o 
pasado ·7 de Xuño e presidida 
por Mabel Rivera. Da secreta
ria, encarrégase Vicente 
Monto to, da secretaria de Tea, 
tro, Casilda Garcia e Lino Bra
xe, na de en ino Flor Maceira , 
na de audiovi ual Gonzalo M . 
Uriarte e ]osito Porro, da de 
prensa e promoción Candido 
Pazó, e re pon ábel de ' E cara, 
muza", Celso Parada. A im , 
mo, xa n m aron ao membros 
do xuri do próximo prémio 
"Maria Casar s" compo top r 
Damián Villalain, Raul Dan , 
Rubén Garcia, Xesus Pi ón e 
Manuel Areoso. • 

• Festeixo de 
teatro en Viana 
Once compañías galegas parti
cipan desde o 19 de Xuño no 
Festival de Teatro Eixo Atlánti
co, que se celebra na localidade 
de Viana e que remata o 4 de 
Xullo. Abriu o festival o "Tea, 
tro do Atlántico" coa peza de 
Garcia Lorca Amor de Dan 
Perlimplim can Belisa no seu xar
din e pechará o "Teatro do No, 
roeste" con Estación 
Mahagonny, ba eada nunha peza 
de Bertol Brecht. A outras 
compañias galegas que partíci, 
pan on Teatro Morcego, Ollo, 
moltranvia, Libre cena Teatro 
do Aquí, M fa e Befa, Uvegá 
Teatro, Quinquillán , Mataril 
Teatro e Centr Dramáti 
Galego.t 

• Encontro 
de escritores da 
Costa da Morte 
en Vimianzo 
O Sábado 2 7 de Xuño celébra, 
se o III E ncontro de Escritores e 
Escritoras da Costa da Morte no 
edifício de servizos multiples 
de Vimianzo. Cun programa 
que comeza ás dez e media da 
mañá e remata ás oito da tarde 
cun recital no castelo desta vi
la, o encontro xira ao redor da 
pergunta "Literatura, para 
quen t~. As comunicacións co, 
rren a cárrego de Xavier R. fi, 
dalgo, Maria Lado, Tomás Lijó, 
Mónica Góñez, Marilar 

" Aleixandre e Miro e Rafa 
Villar, entre ;utros. Están con, 
vidados outros escritores como 
Antón Dobao, Inma Silva, 
Fran Alonso, Manuel Seixas, 
Xúlio L. Valcárcel.J. Guisám 
Seixas, Bernardo Penabade, 
Manuel Rivas, Xurxo Souto e 
Meixide. 
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---~111 ========Leit========uras~lll 
Airadas 
de palabras 

Título: Airadas de palabras. 
Autores: Isidro Novo/ Antón Riveiro / 
Mari lar Alei:xandre. 
Editoriol: Laiovento. 

Recolle este título os tres traba, 
llos premiados nos IV, V e VI 
Certames Manuel Murguia de 
Relato Curto. Todo certame, 
concurso, prémio etc é impor, 
tante que e consolide. Alguén 
dirá, con razón, que xa hai abon, 
do. Outros apoñerán que se trata 
dun importante elemento dina, 
mizador,c non errarán. O perigo 
ería crer que ambas posturas se 

contrapoñen excluíndo e. E non 
é tal. A e timulación é sempre 
impre cindíbel e, certamente, un 
exceso d estímulos pode pravo, 
car apatía, desinterese, falta de 
credibilidade. Pero todo ten o 
seu sitio e a sua oportunidade. 
Aqueles que sexan sérios atopa, 
rán a recompensa do recoñece, 
mento na calidade dos traballos 
que concursen. Os demais debe
rán conformar e co estatuto de 
"complementários", que non só 
de estrelas vive a literatura, elas 
tamén precisaron tempo para 
chegar a onde están, e algunha 
apreta agarimosa, segue adiante, 
non desfalezas, a ver onde podes 
chegar. Estratéxia comercial? 
Moi ben, sempre que responda a 
critério de calidade. Pero non 
esquenzamos recoñecer o mérito 
de quen apo ta polo novo cando 
o novo non é coñecido. 

O certames de relato curto ve, 
ñen confirmar que segue ben vi, 
va tradición entre escritores no, 
vo . Cinguíndono ao que hoxe 
no ·ocupa, asi o cremo : tan top 

Guía da flora 

Isidro Novo, como Antón Rivei, 
ro ou Marilar Aleixandre apre, 
sentan interesantes relatos pre, 
ñados de emoción, imaxinación 
e domínio narrador. Vexámolos. 

O volume ábrese con Cabalas do 
demo, relato pertencente ao 
imaxinário do medo,terror. A 
partir do ancestral mundo das 
bruxas, Isidro Novo déixanos un 
intelixente relato no cal o medo 
non provén de actos demonfa, 
cos ou malvados, recurso sempre 
fácil, como o prebe de tomate 
nos filmes de série B. Evidente, 
mente hai accións execrábeis, 
causas que non acordes á natu, 
ra. Un logrado xogo de narrado, 
res -ben visto por Henrique Ra, 
bunhal no prólogo- onde o na, 
rrador,marco escoita a história 
que relata Xaquin, quen procura 
ben axiña situamos na atmosfe, 
ra corre pondente. Quizais non 
cumprira tanto reforzo caracteri, 
zador da história, e non é 4ues 
exa para alarmar, pero a estrutu, 

Marilar Aleixandre e Antón Riveiro. 

ra semidetectivesca da trama e o 
interés do asunto válense por 
ben si mesmos para interesamos 
cada vez máis na leitura. Algún 
d~liz léxico resta verosimilitude 
-en realidade 
explícanse 
como interfe, 
réncias do - Boas novas 
narrador- son estas 

Airadas de 
palabras, 
novas dun 
certame que 

marco no na~ 
rrador narra, 
tário. Deta, 
lles que sina, 
len un escri, 
tor ainda in, 

vai amáis. seguro non 
hai máis. Pe, 
ro, con todo, 
a efic_ácia é o 
calificativo que mellor resume o 
relato de Isidro Novo, e téñase 
en conta que esta é a virtude 
máis prezada neste xénero. 

A continuación, Antón Riveiro 
lévanos ao mundo da fantasía. 
Dos tres relatos quizais sexa o 

que sae peor parado para quen 
pense que inventar tolices é algo 
fácil...Evidentemente é algo que 
se nos dá ben e Riveiro Coello 
demóstrao en O nome do. espello. 
Lucas Loureiro é esa personaxe 
que nos divirte coas suas talé, 
mias, os seus soños irnposíbeis e a 
sua so~bra insurrecta. lmaxina, 
ción, moita imaxinación e un 
domínio léxico como parceiro sa, 
lientábel neste mundo de soñ-os. 
Literatura para gozar da palabra, 
oportuna despois da adrenalina 
liberada anteriormente, o sorriso 
despois do medo. 

O último traballo é Desaforados 
muñas. Unha história de mistério 
relatada con habeléncia, saber 

_ contar. Saber canta~ dup narra, 
dor pleno de vitalidade que fai 
contínuas referéncias ao mundo 
da oralidade, homenaxeado 
mundo do que provén a história 
e que está perfectamente encar, 
dinado no narrador. Mais a his, 
tória <leste asasinato, que ben po, 
deria continuar o clima iniciado 
por Isidro Novo, é, tamén, unha 
história de amor tráxico. E, acle, 
mais non esquenzamos a eficaz 
atmósfera que acostuma haber 
nos relatos de Marilar Aleixan, 
.dre, tamé~ presente aquí, debu, 
xada desde a preciosa recriación 
da sociedade, do mundo, onde se 
desenvolven os feitos. De non 
adquirir tanto protagonismo o 
narrador, esta história daría para 
discurso máis demorado. Pero o 
feíto de que ese narrador se poña 
ao servizo tanto dos protago, 
nistas como da história en si 
-non tropezando no maniqueís, 
mo- fai que este discurso .sexa 
rnoi atractivo e a sua autonomía 
estea plenamente xustificada, 
ademais de respeitar escrupulosa, 
mente as exixéncias xenéricas. t 

X. M. EIRÉ 

U nha guía dirixida a todas as persoas 
.... 

que buscan un ach~gamento ~ hatureza 

e que gustan de visitar en calquera época· do ano 

praias, cantís, dunas e e.steiros para observar 

e recoñecer a vexetacióri, cun sinxelo sistema 

de clasificaqión por cores, e as mudanzas 

que se producen ,ó. long? das estacións. 

do litoral galega X ERAIS 

Luís Alberto Sanmartín 
Hel~na Lago Canzobre 
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conta de libros 

A muller 
na literatura popular 
O libro Eu canto a quen comigo cami, 
ña, de cuxa edición é responsábel a 
holandesa Ria Lemaire, parte dun se, 
minário que se celebrou na Universi, 
dade de Utrecht baixo o 
título "As mu- -
lleres na litera
tura popular". 
Lemaire sinala 
o desprezo que 
xeralmente aca, 
rrean os termos 
"muller" e litera, 
tura popular". O 
volume inclue 
vários traballos de 
autoras, cun enfo
que interdiscipli, 
nar, sobre as mu
lleres na tradición he-
brea, na tradición europea e na transi
ción das tradicións orais ás escritas. 
Edítao en galego Laiovento coa 
traducción de Marta Pino Moreno. • 

Rastros 
de Vida.1 Bolaño 
Edicións -Positivas publica a últ:ima pe
za de teatro escrita por Roberto Vidal 
Bolaño, Rastros, que ven de represen
tarse nos escenários 
do país . A tra
ma xira ao re
dor dunha mu, 
ller, Esther, que 
intenta suicidar, 
se e, mentres está 
entre a vida e a 
morte, reune ao 
seu redor a tres 
homes cos que 
mantivo unha re, 
!ación: un escritor 
de novelas, un es
pecialista en estrutra 
económica e un preso membro do 
EGPGC. Mentres esperan polo que 
poida acontecer a Esther, reflexionan 
sobre o que foi a sua vida. • 

A voz de J im Morrison 
A história de En voz baixa, de Anto, 
nio García T eixeiro, é a de Roberto 
Núñez, de dezaseis anos, que 
vive co seu pai, 
xomalista, tras a 
separación deste 
da sua nai. Ro, 
berto fala da sua 
família, da sua 
tristeza e da sen
sación de ir 
medrando só. De 
fundo, a voz de Jim 
Morrison, dos Do
ors, acompáñao na 
sua soedade, , 
ademais de Bob 0y, 
lan oÚ Pink Floid. • 

A estética ·anarquista 
de Ramón Acín 
Ramón Acín, una estética anarquista 
y de vanguardia é un libro sobre a vida 
e obra deste personaxe nacido en 
Huesca en 1888 e fusilado no cemité, 
rio da sua vila en Agosto de 1936 xun, 
to a outros catro compañeiros. Activis, 
ta da CNT, pedagogo, artista, xogou 
un papel esencial na sublevación de 
Jaca en 1930 para despois fuxir a Paris, 
de onde non voltaria até a prodama, 
ción da lI República. A 
autora deste 
traballo f Son
ya Torres, dou, 
tora en História 

·da Arte, e que 
forqla parte da 
equipa de inves, 
tigación de Arte 
da Universidade 
Pompeu Fabra de 
Barcelona. • 
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Do enigma-e 
/ as suas rutas 

Título: Mulher a facer vento. 
Autoras: Luz Pozo, Anxos Romeo, Iolanda 
Castaño, Ana Romaní, Luisa Villalta, Enma 
Couceiro e Oiga Novo. 
Editorial: Tema. 

Mulher a facer vento, a colectá
nea de sete poetas galegas que 
veñen de editar as lisboetas 
Edi<;5es Tema, foi presentado na 
cidade do Tejo o 30 do pasado 
mes de maio nun acto que deu 
remate ás I Xomadas das Letras 
Galegas en Lisboa (ca-organiza
das polo Centro Ramón Piñeiro 
para a Investigación en Humani
dades e pola Sociedade Guilher
me Cossoul que ten nas Edic;oes 
Tema o seu Departamento Lite
rario). Se do 25 ó 30 de maio va
rios profesores e intelectuais ga
legos se deslocaron ata Lisboa 
para falar da nosa Uteratura, o li
bro que hoxe reseñamos veu pór 
o colofón a estas Xomadas ama
sando en vivo o feitío poético de 
sete autoras que se moven na he
teroxeneidade temática e formal. 
Así, o volume -do que son res
ponsables Alberto Augusto Mi
randa e Xoán Carlos Domínguez 
Alberte- ten a virtude de reu
nir a voces de longuísima traxec
tor_i a, como Luz Pozo Garza, 
xunto con xoves promesas con a 
penas unha obra publicada caso 
de Anxos Romeo; nomes xa ins
talados na memoria lectora can
do pensamos na poesía dos últi
mos tempos como Yolanda Cas
taño, Olga Novo ou Emma Cou
ceiro xunto a poetas de máis am-
pla obra como Ana, Romaní ou 
Luísa Villalta. 

Son sete voces, pois, que devalan 
entre modelos diversos mais afas
tados da etereidade, sinxeleza ou 
inconstancia propias do elemento 
que dá título ó volume. Todas 
elas focan os seus versos cara á ta
refa común de facer vento, isto é, 
iluminar coa súa voz ese pozo in
sondable e escuro que é, as máis 
das veces, a escrita e, a un tempo, 
desvelar perante os nosos ollas o 
enigma que latexa-nun corazón 
que espera ser invadido pala luz, que 
di Miguel Anxo Femán-Vello no 
se9 maxistral poema "Paisaxe in
terior do vento". Sen embargo, do 
mesmo xeito que o vento muda 
en velocidade, tensión e rumbo, 
as sete poetas recollidas en Mulher 
a facer vento amosan formas moi 
individuais de concibir o poema e 
a súa mensaxe redundando nunha 
pluralidade caracterizadora xa da 
poética galega finisecular. 

/ 
A voz de Ana Rom~í envólve
nos, como o vento mareiro, nun 
universo de sensacións entrete
cido de agosto e froitas, nunha· 
viaxe cara ó corazón de Lisboa 
-Alfama- que é tamén un des
cer ata o centro descoñecido 
dun eu poético que experimenta 
co sensual, coa vertixe do dese
xo liberadora mais angustiosa, 
rascando o azogue do espello ata 
ver que non todo é cristal: 

E as fiestras da loucura no temor, e os días sen 
luz que imaxinas, 

ensimesmadas as horas no bater das augas contra 
a vida que non vives 

Luisa Villalta e Oiga Novo. 

alleada de ti, en ti perdida, nos labirintos do carpo 
somatizando 

as sombras do león. 

E en ti taméit a calma. 

Anxos Romeo disfruta enfron
tando ó lector a enigmas de di
fícil resolución , deixándoo nu 
no centro de~ 
sa espiral la-
bi rín rica e 
escura que é Todas elas 
o se u verso. 
Como un 
tornado que 
adopta as 
r o upa xes 
dunha poéti-

- ca surrealista 
e críptica, a 
autora pro-
ponnos nos 
textos reco
llidos ne ste 
volume un 
novo desafio: 
o de reflexio-
n ar sob re a 
memori a, a 

focan os seus 
versos cara a 
facer vento, · 
isto é, 
iluminar coa 
súa voiese 
pozo que é, 
as máis das 
veces, a 
escrita 

casa, o pasado, en definitiva, a 
realidade primixenia retorta e 
ambigua como unha serpe: 

toda a miña ambigüidade quere unha, abismal e 
diurna 

. que desgarre nas súas fiestras símbolos, glándulas, 
fauces e alléas criaturas das pólas, 
porque frente ó sentimento que reseca os meus 

fiuxos 
continuará esa casa vestida 
de ouricelos e cárpolas de neve sumerxidas 

na ausencia 
que a razón mostra pra ocultar as súas neuronas 

de pedra. 

Como o ciclón enceta Emma 
Couceiro un exercicio de des
truír falsas imaxes femininas re
sumidas baixo a tarefa común 
de agard~r. A que agarda toma 
forma de princesa, de amiga en-

lolanda Castaño. 

ANOSATERBA 

fron tada ó ~ar de Vigo, de Ma
tilde de La Mole ... Todas las 
heroína t ráxica unidas por 
unha forma radical de amo ar a 
úa per nalidade, reducida a 

acto de entregad finitiv qu 
desexan desarman on m nti
ra onde facer patente a úa 
materia humana e radical: 

Despois de min non quedará nada 
para baixar estas mareas que encregas menrres 

espero. 
Pero escribe o que desexo, 
o canto namorado da que agarda no adro da 

igrexa de igo, 
a miña det'OCión 
e o mar que non existe dentro. 

Autora fondamente preocupada 
pola busca da harmonía do ver
so, Luísa Villalta extrae das pa
labras a súa música oculta para 
trazar con ela o "Soliloquio da 
Serpe'', un monólogo onde e ta 
figura maldita e reivindica co
mo er que evalúe e bu ca exer
cer a súa propia liberdade. Sise
an te igual que a bri a que e 
eleva ata o no o oído coa pala
bra do animal é o verso capaz 
de enliarno no n velo de <lúa 
serpes enlazadas que copulan e 
se transforman: 

Oeste modo inventamos a conspiración do 
pensamento 

que abriu as asas poderosas n un paréntese 
entre as constelaci6ns dos campos magnéticos 
Así escrebo eu 
sobre a pel seca dos carpos vacíos 
detida a marte apenas na traxectoria do llÓo 

buscando pola transformación a luz primeira. 

Luz Pozo Garza -tras ano asis
tindo ó incrementar da p ten
cia da súa voz lírica con moti
vos e formas que se entrelazan, 
mudan e medran igual que a ga
lerna que, tras xestarse no mar, 
se achega á terra para romper 
coa orde establecida -ofrécenos 
dúas series de poemas: "Ondas 
do Mar de Vigo" onde evoca, 
como a amiga medieval, a forza 
do amor enfrontada á marte e 
"Memoria de África" que é un 
berro aterecido en favor dos de
sarraigados, dos carentes de ca
sa e terra, dos famentos sen es
peranza.: 

Un meniño zugaba na teta 
da nai'morta .. . 
Mais un tam-tam repercute nas conciencias 
desde o país da f ame 
Desde a marte 

MCiis unha flor en tanto violada 
declárase en urxencia. 

Como o circio, Olga Novo se
gue afondando nesa ·explosión 

AJ 



ANOSA TERRA 

Ana Romaní. 

de xúbilo e forza pannaturalista 
que a caracteriza. A nai, a esen
cia verdadeira do que omos 
contida na terra, na natureza 
agreste e salvaxe que se eviden
cia nun eroti mo en trabas, en 
límite , volven co lonizar o seu 
ver o ata levala a definirse, a ex
pi icar e dun xeito ca e metapoé
tico rompendo co eufemismo: 

son tan obscena porque sei 
que esrn é a fin do tempo e de Wdn1ns époais. 

é o momento da mordedura do alacrán: 
non sei triuir dotara maneira se non é enferma 
de ter {eras 6 Ümite por dentro. 

O turbillón léxico e de ideas que 
Yolanda Castaño deixa fluír 
sempre nos seus versos, que tan
to recorda ó tifón, volve marcar 
o poemas de "O Culto" con ri
to que teñen moito de miseria e 
agonía, dunha dominación mor
bo a e pracenteira a un tempo 
por mái que sexa escura e dife
rente, que desacougue n a súa 
expresión directa: 

Énrreme unha a¡~:mía que mé quenza ata a 
garganta 

unha nave de es!1Ugas que facía tanta falla e 
déixame cliorar. 

Que xurda e que descarne 
apetéceme unha anguria enferma unha miseria 

enferma unha 
mórbida compracencia. 

i , M ulher a facer vento 
-ademais dunha fiestra que e 
abre de de Lisboa cara á n a li
teratura- é unha mirada curiosa 

global p la obra de sete das 
n a p eta ; pola úa prop , 
tas sólidas, diversas e renovado
ra . Se, c. m din diccionarios 
de fmbolos, o vento anuncia 
sempre un cambio próximo, nos 
verso destas autoras mudará o 
enigma desentrañado en luz.• 

TERESA SEARA 

Luz Pozo. 
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Leandro, pintor 

'Gosto de ver a utilidade do que fago' 

-0- LUPE CES 

Tem 25 anos, estudou deline, 
a~om e quando di que é natural 
da parróquia de Ferrerias , do 
concelho de N arom, fai,no com 
certa fachenda e os olhos cheios 
de picardia. Leandro Lamas Er, 
mida é pintor e algo mais, como 
puidemos comprovar ao longo 
dumha entrevista informal _que 
derivou. em conversa sobre os 
mais variados temas, entre o 
barulho dum centro cultural 
onde Leandro acode a receber 
aulas de pandeireta. É gente 
nova que trai novos folgos, que 
nom conta com masters, aju, 
das, bolsas e apoios oficiais. Gen
te que sabe de que lado pinta. 

"Umha vez que comec;as a debu
xar ves cada vez com mais niti
dez que tuda está interrelaciona
do e umha cousa vai-te levando 
a outra. O do teatro é um exem, 
plo claro, porque quando ves um 
cenário é como se estivesses 
vendo um quadro". Leandro le
va tempo colaborando com o 
grupo de teatro "Castelo de Mo
eche" Agora mesmo estám pen
dentes da estreia dumha obra de 
Roberto Vidal Bolanho "Lada-

- ínhas pola rnorte do Meco", que 
vai contar com um vestuário 
muito especial. "É roupa recicla
da. Aproveitamos roupa já usada 
e rnateriais de refugalho, logo os 
pinceis e a pintura fixerom o 
resto. Eu também interpreto um 
papel na obra. Corno ves, sem
pre há um paralelismo em todos 
os aspectos artístico '. 

Leandro é de poucas palavras. 
Mas estas fluem com facilidade 
quando se lhe pergunta polos 
eu comec;os. "Na escola pública 

Ponte de Júvia, tivem a sorte de 
contar com um rnestre que me 
ajudou a de cobrir já de moi pe
queno que eu gostava de aquilo 
de debujar e pintar. Logo come, 
c i com banda desenhada. Ten
ho criado umha personagem cha
mada Balbino, que penso seguir 
mantendo inédito, porque se tra
ta dum velho rnoi bravo. Logo, a 
pintura e o muralisrno. A banda 
desenhada sigo-a trabalhando. 
Colaborei com a Asociac;om 
Reintegracionista "Artábria" na 
publicac;om História da Galiza. 
Muitas hora me levou! Comecei 
fazendo linhas e quando me dei 
conta havia que faz(>t linhas e 
linhas por todas partes", di. 

Chega o momento de perguntar 
polas fontes, a técnica, o esti
lo .... "T enho rnuito de auto,di, 
<lacta. Assistim a aulas de Xa
quim Marim. Aprendim muito 
alí. Ainda que foi mais o que 
aprendim das longas parrafadas 
que botávamos, que a técnica 
propriarnente dita. Maside, Seo
ane, Diaz Pardo ... som, se se po, 
de dizer desse jeito, as minhas 
font:es. O meu estilo está em 
evoluc;om, penso que simplifi, 
quei bastante as minhas reali
zac;ons. Agora umhas quantas 
linhas som as que d irigem todo 
o conjunto". 

Leandro é consciente de que a 

sua arte pertence a este país. Sa
be que por isso sempre se corre o 
risco de ser ou nom ser sentido e 
comprendido além destas paisa
gens onde os seus murais apare, 
cem mais vivos e a vez como um 
elemento ·mais que sorprende 
até o ponto de nom percever co, 
mo poderia ficar antes aquel 
muro, espido, sem a vida das 
pessoagens que Leandro tern 
deitado já em mais de seis pré
dios públicos da comarca árta, 
bra. O último, no salom de actos 
do sindicato CIG. "O trabalho_ 
como muralista é interessante 

JOSE VILLAR 

para o entorno. É um trabalho 
muito lucido .. Um jeito único 
que tenho de compartilhá,lo 
com muita gente, faze-lo público 
e para desfrute de todo o inun
do. Ademais há muitas paredes 
que pintar" . . 

Sabe da necessidade da pro
rnoc;om. Pretende viver disto 
porque é do que gosta. Fala de 
gente nova coma éle : Carlos 
Sardinha, Ladis ... Aspira a que a 
arte plástica acade a energía que 
tem neste momento a música 
inspirada na traC:lic;om galega. 

Que se crie co tempo um movi, 
mento de gente nova, com no, 
vas ideias e estilos. Circuifos por 
onde a arte se consuma coino a 
m · sica, com cerveja ou copo d~ 
vinho se fai falta. "Neste rno, 
mento tenho aberta umha expo
sic;om na sala Sargadelos de Fe
rro l. A inaugurac;orn correu a 
conta do grupo Cachirnonia. 
Umha actuac;om que a transfor
mou numha festa". As palavras 
de Xaquin Marine de Pepablo 
(outro artista jovem da comar
ca), abrirom esta festa,expo
sic;om, descrevendo ao "pintor 
do peito furado'.', mas sobretudo 
a pessoa de Leandro, observados 
palas múltiples personagens que 
penduravam dos seus óleos na 
sala. Cores vivas, form~ envol
ventes, personagens reais e mi
tológicas na· natureza, ou con vi, 
vendo corn a música e a poesía .. 

"Estou trabalhando na ilus
trac;om durn conto infantil, da 
autoi:ia de Pepablo, com quem 
sempre ando compartilhando 
cousas ... Si, colaboro com distin
tas organizac;ons alternativas da 
comarca. Gosto de ver a utilida, 
de do que fago. Som consciente 
de que se fosse doutro jeito nom 
pintaría assim", conta. Nalgum
ha romaria, na rua, numha prac;a 
pública ou em muitos locais des, 
ta comarc"a podemo-nos cruzar 
com camisolas , postais, carta, 
zes ... que, corn um lema reivindi- . 
cativo , de-denúncia ou solidá
rio, vam indistintamente procla, 
mando o nome do seu autor. 
Com as· suas formas, com as suas 
cores, comos seus enormes olhos 
. .. som de Leandro. • 

.t 
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Xira de verán do Xabarin Clube 
para relanzar o_ programa · 
Celebrará entre cinco e oito esp~ctá~ulos 
en ·várias cidades e vilas 
O programa infantil da T elevi, 
sión da Galiza, Xabarin Clube, 
prepara unha xira de verán Pª' 
ra o seu re,Ianzamento que vai · 
consistir na realización de en, 
tre cinco e oito espectáculos en 
directo. Asimesmo, está a con, 
cluir a edición de dous novos 
vídeoclips e prepara unha série 
de animación con debuxos de 
MiguelAnxo Prado. Despois de 
un ano de sucesivos cámbios de 
horário e de reducións de pre, 
suposto, o programa infantil 
incorporará máis novidades a 
partir de Setembro e Decembro. 

O sete de Agosto o pa:rque vigués 
de Castrelos será o cenário no 
que o Xabarin realizará un espec
táculo que se emitirá en directo 
pola Televisión de Galiza e que 
contará coa actuación de Fran
cisco Xabier Vázquez (integrante 
de Herdeiros da Crus), Sílvia Su
perstar, Manuel Manquiña, Vítor 
Coiote e A Marabunta. A apre
sentación corre a cargo de Ma
nuel Romón, XosiñÓ Porto e 
Luis T osar. Unicamente o espec
táculo vigués será emitido en di
recto pola TVG. Os restantes es
pectáculos da xira serán gravados 
e unha mostra de todos eles será 
emitida en diferido. 

Todas os especraculos comezal} 
ás cinco da tarde e rematan ás 
once da noite e a programación 
musical comeza ás nove e cuarto. 
o tempo prévio ás actuacións 
musicais está dedicado a activi
dades lúdicas destinadas aos ra
paces. Sob o lema "Ternos que 
ser cen mil", a xira do Xabarin 
aspira a contribuir a pasar dos 
84.000 sócios actuais aos cen mil. 

Da xira que vai celebrar o Xaba
rin Clube de momento só se có
ñece outra data, ademais da de 
Vigo: o 22 de Agosto nos xar
dins de Méndez N úñez da Coru
ña. A direcc'ión do programa ne
gócia con outras cidades e vílas a 
celebración doutros espectáculos 
semellantes ao long? do verán. 

En todos os lugares o espectárn-
lo terá mesmo esquema e musi
call\len te· estará centrado nas 
actuacións da Xaba-banda, unha 
formación nucleada en tomo ao 
grupo A Marabunda máis cátro 
músicos e os correspondentes ar
tistas invitados. 

En canto aos vídeodips, o Xaba
rin prepara dous. Un deles ten 

·música de Alberte Torrado e está 
interpretado por Manuel Manqui-. 

ña. A música do segundo co
rresponde a Xúlián Fer-

~ nández e os seus intér- -
pretes son os_ tres 
presentado-

res: 
Manuel 
Romón, 
Xosiño Porto 
e Luis Tasar ." 
Para o vindeiro 
Decembro, o Xabarin ultima un
ha série de -an.linación con debu
xos de MiguelAnxo Prado. 

A xira do Xabarin, ademais de 
combater a rebaixa de público 
que sempre se rexistra no verán, 
tamén pretende re-lanzar o pro
grama, que este ano veu merma
da parte da sua audiéncia polos 
contínuos cámbios. no horário de 
programación e pola rebaixa Órza-

men-
tária á que 
foi sometido. As res-
tricións económicas afecta-
ron totalmente á realización de 
vídeos musicais de grupos galegas, 
cando precisamente, a emisión 
dos vídeos musicais subtitulados 
en galega era a parte de maior 
éxito do programa. + 

O Xabarin, criación 
de Miguelanxo Prado. 
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Música á beira da praia no Festival Folc de Limens 
Kepa J unkera, Llan de cubel e Yiolia actuan _o Sábado 2 7 de X uño 

"O Vento fresco do Norte" é o le
ma da terceira edición da Festa 
Folk de Limens, que se celebra o 
Sábado 27 de Xuño coa partici
pación de Kepa Junkera, Violia e 
Llan de CubeL Perta de cinco mil 
persoas acudiron a esta cita musi
cal nas duas ediciÓns anteriores. 
O festival vaise consolidando co
mo un dos máis importantes do 
Sul de Galiza sen necesitar clun 
grande orzamento. Ós organizado
res son os viciños e viciñas dá aso
ciación de Limens, que cantan 
coa axuda do concello de Cangas 
e da produtora Nordesia. Durante 
o dia, talleres ·para nenos, un glo
bo aerostático, unha mostra de 
parapente con motor e, a partir 
das dez, música qe balde. 

Co título "Herba e Son", em
prendeuse hai dous anos esta ini
ciativa que, desde o prindpio, ti
vo coma fin compaxinar o amor 
e o respeito ao meio ambiente co 
gasto pola música de raices. En 
1996 foi salientábel a preséncia 
dos novos grupos que darían un 
púlo ao folk, reunindo no progra
ma a Berrogüetto, Chouteira, Leilia · 
e Os Carunchos. Ao tempo, 
desenvolvíanse- obradoiros que 
reunian a uns douscentos nenas 
facendo rec-iclaxe, construíndo 
xoguetes e achegándose á nature
za. Na segunda edición o gaiteiro 

Obasco Kepa 
Junkera e os 

· asturianos de 
Uan de cubel veñen 

co Vento fresco do 
Norle. 

Xosé Manuel Bm;liño, do que se · 
ven de reeditar o seu disco Para
laia, apresentaba en Limens o seu 
traballo xunto aos portugueses 
Brigada Víctor Jara e os músicos 
da comarca do Ferrol que forrn,an 
Os Cempés. A idea do festival 
era, non só promocionar aos va
lores do folclore do país, sen.ón 
converterse nun ponto de refe
réncia para os artistas de fóra. 

Asi, este ano, o peso pesado desta 

terceii:a edición é ·Kepa Junkera, · 
que vakapresentar o seu traballo 
Bilbao QO:OO no Frendoal, frente 
á praia qe Lirries, escenário desta 
festa. Considerado un dos máxi; 
mos expoñentes do acordeón diá
tonico, J unkera é agora mesmo o 
músico basca máis recoñecido no 
mundo. Bilbao QO:OO é un disco 
doble, con vintetres temas, no 
que colaboran Carlos Núñez,
Martin O'Connor, Alasdair Fra
ser, Liam O'Flynn, Mercedes Pe-

ón, Budiño, Pedro Guerra e Phil 
Cunningham e o grupo Oskorri, 
co que ten compartido escenário, 
entre outros. O traballo nútrese 
da sonoridade de instrumentos 
procedentes de distintas partes do 
mundo ademais do acompaña
mento da .banda de Kepa Junke
r_a, que conta con contrabaixo, 
bouzoki, mandolina, txalapartas e 
vibráfono. 

En base ao material recollido nos 

arquivo de investigación tn -

gráfica de A turie , Llan de 
Cubel van renovan;:Jo a mú ic 
tradicional, da que van dar m -
tra no Festival de Lim n . C m 
algun grupo galega , asturia
nos, que se formar n en 1984, 
combinan o eu e ñecement 
pola mú ica tradici n l e eu 
interese por outras cultura 
atlánticas. A sua liña mu ical é 
instrumental co predomínio dos 
instrumentos próprios como a 
gaita, o tambor, os pandeiros e a 
frauta traveseira de madeira. Se 
incluen letras, acostuman a ser 
de autores contemporáneos. 
Considerados o mellor gr upo 
folk do ano en 1993 por RNE, o 
seu último disco até agora é IV, 
editado en 1995. 

Violia, un grupo máis novo que 
ven de gravar o seu primeiro 
CD, completa o programa oeste 
"Vento fresco do Norde". Tra
ballan, pola Galiza adiante, na 
recollida, investigación e cam
pos ición de melad ias trad icio
nais co convencimento de que o 
material non se pode perder e 
que sempre poderá ser interpre
tado polos máis novas. Violia 
son Ana Blanco, Eva Blanco, 
Ana Garcia, Maribel García, 
Iván Costa, Serxio Covós, Ma
noel Muxico e Miguel Santos. + 
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O outono traerá novas discos de U:Xia e Leilía 
Antón Seoane e Nandó Casal colaboran 
con I é verdade i é mentira, o segundo traballo das pandereteiras 'l.. 

* PAULA BERGANTIÑOS 

No outono editaranse novos 
discos de Uxia e Leilía, dous 
dos máis recoñecidos so~s que 
se están a facer no pals. A 
sua traxectória avala ahondo o 
prestíxio que teñen acadado e 
desperta o interés por calquer 
novo traballo que oferezan, 
desta volta continuan o seu 
camiño en colaboración con 
distintos músicos. Coas pan ... 
dereteiras estarán Antón Seo ... 
ane e Nando Casal de Milla ... 
doiro e ao pé de Uxia coloca ... 
ra e o portugués Júlio Pereira 
que produce o traballo. En 
canto non saen á venda, as ar ... 
ti tas oferec rán as novas pezas 
nos seu rep rtórios do verán. 

No Festival de Música Tradicional 
qu se celebra en Vigo o dias 26 
e 27 de Xuño tanto Leilía como 
Uxia farán un adianto dos seus 
próximo traballos e apresentarán 
ao público novidades nas suas 
formacións e no material que in
terpretan. Ademais de Leilfa, o 
Verues 26 a partir das dez da noi
te na Praza da Riouxa, tarnén ac
tuarán Chouteira e Cuncheiros, e o 
Sábado 2 7 con Uxia os Cempés e 
as Cantareiras do Berbés. 

O segundo traballo de Leilía-I é 
verdade i é mentira- marca unha 
nova etapa na traxectória desta 
formación que se vai caracteri
zar pola preséncia de músicos 
no eu directo e no próprio dis
co. Sairá á venda no mes de Se
tembro e ao interese criado pola 
formación de mulleres engádese 
a preséncia e o traballo nos 
arraxo d compoñente de 
Milladorio Nando Ca al e An
tón eoane. T rátas da primeira 
vez qu unha pandereiteria Li-

ran un pr xec musical n 
u , ad m i da v ce , inté

gra e un grupo de arti ta qu 
interpr tan o traball de Antón 
Seoane e Nando Ca al, re pon-
ábeis da produción. 

E te novo disco recolle tamén 
unha parte dos temas que Leilía 
leva desenvolvendo nestes dez 
anos de traxectória. Herdeiras 
de grupo como as panderetei
ras de Mens ou de Buxán, foron 
as primeiras en subirse a un ce
nário para amosar ao público 
unhas formas musicais agacha
das en recunchos do país e que 
se creían perdidas. Tras vários 
anos anos de investigación et
nográfica e de recuperación da 
música tradicional, editaron a 
mediados dos noventa o pri
meiro disco que recollia o sons 
das pandereteiras e das canta
reiras. A fidelidade na interpre
tación das cancións, a recupe
ración da voz como elemento 
fundamental ou a incorpora
ción de instrumentos como le
góns, latas, pandeiretas ou be
rimbaos, son apostas pola tradi
ción que seguen a estar presen
tes no s·eu que facer musical. 

Desde a . sua creación no verán 
de 1989 Leilía colaborou con 

actuacións en Portugal no mes 
de Agosto, son as próximas ci
tas ·da cantante. No país viciño 
-ademais de ter a. oportunidade 
de apresentar o seu novo disco 
na EXPO 98, nun espéctaculo -
que se vai celebrar o 10 de 
Agosto e que leva por título 
Nai terra- participará, da man 
da portuguesa Filipa País, no 
concerto Afinidades. Do 5 ao 15 
de Setembro dará concertos en 
Suiza, Alemaña e Austria e o , 
19· estará Mercat de la Música 
Viya de Vic. 

Leilia e Uxia farón un adianto dos seus novos traballos no Festival de Música Tradicional que se celebra en Vigo o 26 e 27 de Xuño. 

As actuacións internacionais 
de Uxia non son novas. Neste 
mes, en Lisboa, colaborou coa 
mallorquina Maria del Mar Bo
net no festival Cantigas de Maio 
que se celebra anualmente en 
O Seixal e coa sudanesa Rasha, 
a castelá Maria Salgado e o 
guitarrista galego Cuchús Pi
mentel actuou no .espectáculo 
A Sal da Vida. Para pechar a vi
sita, o cha 10 de Xuño, co gallo 
do Dia Internacional de Portugal 
e dentro das actividades da EX
PO 98, formou parte do concer
to Cantar em Portugués no que, 
acompañ.ada dos artistas portu
gueses T entúgal, Rui Júnior e o 
grupo vocal feminino Cramol e 
os galegas Nacho Muñoz e Da
rio Moreira fixo un repaso de 
clásicos portugueses e temas 
raianos e galegos. Con anterio
ridade estivo convidada a parti
cipar no programa de TV que o 
fadista portugués Carlos do 
Carmo apresen ta para a R TP 
en Lisboa. 

grupo como Alecrín no seu clis
e Godn.xe, Emílio Cao en Car
ta Mariñas, Kepa J unkera en 
Kaleira Al-Buk ou Milladoiro no 
Gallaecia Fulget, disco editado co 
gallo do V Centenárío da Univer~ 
sidade de Santiago. T amén forma
ron parte do disco Strictly X3 
Worldwide que, segundo o Euro
pean Forum of Worldwide, recolle 
aos 19 mellores grupos de folk 
mundial no 94. Nestes dez anos 
tamén participaron, entre outros 
certames musicais, na xira que 
no Verán de 1993 realizaron por 
Fráncia, Portugal e España os 
grupos Cran de Irlanda, Bleizi 
Ruz de Bretaña e La Musgaña de 
Castela, todos eles integrantes 
do espéctaculo Hent San ]akez 
sobre o Camiño de Santiago. 
Dous anos despois actuaban en 
}'igo no espectáculo Mulleres en 
~oncerto compartindo cartel con 
Uxia, Maria Joao, Filipa País, 
Maria González, Minela e Maria 
del Mar Bonet. 

I,..eilia son Mercedes Rodríguez 
Vázquez, Rosário e Ana Maria 
Rodríguez Gómez, Felisa e Patrí
cia Segade e Montserrat Rivera, 
todas elas como voz e panderei
i:eiras. No concerto de Vigo par
ticiparán os membros do grupo 
que as van acompañar nos pró
~imos concertos e que colabo-

-ran no disco. Son Bernardo 
Martínez - Doa- bouzuki, frautas 
e saxo, Xoán Porto - Durindaina, 
Alecrín, Dhais- , co acordeón e a · 
gaita e Israel Real - Alecrín- na 
guitarra acústica . 

O traballo non se apresentará 
oficialmente até finais de Se
tembro. Concretamente o 19 
dese mes no Mercat de la Música 
Viva de Vic farano público <lian
te dos directores de festivais eu
ropeos integrados no European 
Forum of Worldwid Musiv Festi
vais. Namentras seguirán a es
coitarse durante todo o verán en 
diferentes pontos do país. 

Uxia, novo disco e 
unha xeira de actuacións 
internacionais 

O Sábado 2 7, tamén Uxia es
treará no cenário instalado no 
parque da Riouxa alguns dos 
temas que formarán_ p'arte do 

novo disco que sairá ao merca
do a finais de ano. Trátase dun 
traballo producido polo portu
gués Júlio Pereira e que - con
tando coas colaboracións de ar
tistas galegos e europeos- suma 
ás composicións da cantante de 
O Porriño temas tradicionais 

- de Galiza e Portugal -como 
aeontecera en Estou vivindo no 
ceo- e letras e musicas doutros 
autores. 

Para a estrea <leste fin de semana 
canta con Nacho Múñoz nos te~ 
dados, Darlo Moreirá -ex mem
bro de Na Lu.a- na guitarra, Car
los Castro -de Fia na Roca - nas 
percusións, o portugués T entúgal 
-de Vai de Roda- nas frautas, per
cusións e cavaquinho e Guadi 
Galego .:que na actualidade cola-

.. bora co~ Berrogüet(}- aportando a 
sua voz .e o son da sua gaita. 

Despois de ter visitado ao-- pú
blico vigués, o festival Brossella 
Jazz & Folk_ en Bruselas e várias 

Nos meses de Novembro e De
cembro, Uxia, convertiuse na pri
meira artista galega en conquerir 
o terceiro pasto na lista europea 
de música de raiz, a World Music 
Chart Europe, que elaboran roáis. 
de cuarenta críticos de toda Euro
. pa. T amén colaborou co disco do 
guitarrista brasileiro Zezo Ribeiro 
que saiu a venda no mes de Mar
zo e actuou no mes de Abril <lian
te do povo saharaui na festa 
anual de solidariedade que se ce
lebrou en Tinduf. • 

PARA SOAA~ tJA · NOSA 

A0 PRiDIEiR0 n0n ERADI0s 

IlADA DIÁi S QUE TRES 0U CATR0 

C0Il SÍTÍ0 S0BRAD 0 

P0R T0D0S 0S LAD 0S. 

Siri0 P0R niAiíTE 

E SiTi0 P0R TRAS ••• 
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A Nasa Terra editará a História ,da Arte Gakga 

Cesáreo SáncheZ .Iglésias 
'Queremos explicar o país desde a nosa arte' 

-<>-C. VIDAL 

A ARTE GALEGA "PODE DIALOGAR CON VOZ PRÓPRIA CON OUTRA.S CULTURAS, POIS CONTAMOS CUN DOS PATRIMÓNIOS 
ARTÍSTICOS MÁIS FERTEIS E HISTORICAMENTE DINÁMICOS", SINALA CESÁREO SÁNCHEZ lGLÉSIAS, DIRECTOR DO PROXECTO DE
NOMINADO HISTÓRIA DA ARTE GALEGA QUE EDICIÓNS A NOSA.TERRA PRESENTARÁ O PRÓXIMO 25 DE XULLO. TRÁ TASE DUNHA 
OBRA COLECTIVA NA QUE J.:ARTICIPAN CENTO VINTE ESPECIALISTAS. SÁNCHEZ IGLESIAS DESTACA QUE AO LONGO DE 150 
FA$CICULóS "SE EXPLICA.O PAÍS A TRAVÉS DA SUA ARTE SEN DISCRIMINA}\ NENGUNHA DAS SUAS FORMAS DE CRIACIÓN". 

Por que A Nosa Ter.ralle deu. 
prioridade a unha história da· 
arte? 

Este proxecto nace da necesida- · 
de de dotar ao noso país dun ins
trumento de coñecemento da 
própria realidade cultural. Como 
en todos os proxectos de edi-

. cións A Nosa Terra, subxace nel 
a convición de que, tamén na 
arte podemos explicamos como 
p9vo. A arte explica a sociedade · 
que a estivo a construir, a xerar, 
ao longo da história. Pensamos 
que é fundamental que nos sin
tamos máis representados no na
so património cultural, que nos 
recoñezamos nel. .Conseguilo 
significa crear unho: nova imaxe 
do noso país diante de nós mes
mos e axudar a protexer o patri
mónio cultural de fonna tari. fun
damental como é a de divulgalo. 

Que liñas definen o proxecto? 

Citaría como primeira e funda
mental a de ser unha História da 
Arte Galega, feíta desde Qaliza 
como centro d.esde o que interro
gar p. história, ollar ·como realiza
mos na arte o que somos e como 
os periodos históricos dependen 
das dinámicas internas da própria 
Galiza. Asi estes periodos- teñen 
a dimensión nó conxunto da 
História da Arte Galega concor
dantes coa importáncia que eses 
mesmos periodos teñen na nosa 
história económica, política e so
cial Mesmo se fai unha releitura 
de determinadas épocas históri
cas á luz- das máis recentes inves
tigacións sobre o Reino da Gali
za, por exemplo. Outra das liñas 
.fundamentais e novidosa tamén, 
é a de estudar os movimentos ou 
os autores non como UF1ha rela
ción de dat~ e datos biográficos 
senón a de incardinar o monu
mento no seu contexto cutural, 
social e económico, para que ca
da obra de arte ou autor explique 
o país do seu tempo. As histórias 
da arte soen ser unha suma cro
nolóxica de estilos; na nosa obra 
o estilo está dentro do tempo his
tórico no que nasce e se desen
volve. Para concretar isto, e:J;l ca
da etapa· analís'anse os contextos 
históricos e o Íl)arco territorial. 

Outra das liñas xerais da obra 
foi a de non discriminar nen
gunha das formas de criación. 
Oeuselle entrada á inxeñeira, ao 
urbanismo, á humanización da 
paisaxe, á etnografía, a todas as 
formas de criación nacidas ao 
longo do século que finaliza etc. 
Procuramos que todas as formas 
de arte tivesen ·a importáncia 
que tiveron ou teñen na socie
dade ainda que a algunhas non 
lles sexa recoñecida habitual, 

mente a categoría de obra de ar
te .. Para nós é importantísirri.o 
mostrar como en diálogo frater, 
no coa natureza creamos a pai
saxe cultural dos socalces da Ri
beira Sacra, por exe~plo. 

Non se tiña abordado o estudo 
-da arte desde estes parámetros? 

Pensamos que era hora de apro
ximarse á arte galega non de xei
to monumentalista, potenciando 
só a grandiosidade, a espectacula
ridade do .elemento singular, do 
fragmento único, senón contex
tualizando, relacionando que res
postas culturais dem~s a estímu-

los div~rsos, relendo de xeito no
vo a história da nasa arte para 
que emerxa, para que saia á luz o 
verdadeiro país que subxace nela. 

Se eu mostro un pazo ou unha 
ponte medieval ou unha pintura 
mural teño que explicar por que 
existen na Galiza seiscentos co
renta e cinco pazos inventaria
dos, que resposta dabq.n ás nece
sidades do seu tempo, por que 
existen trescentas pontes histó
ricas, que necesidades económi
cas resolvían, que relacións so
ciais xeraban, por que e cando 
existen pinturas murais na Gali
za ... Pensamos que unha das ne, 

ANXO IGLESIAS 

cesidades fundamentais do naso 
país é normalizar a nosa cultura, 
tamén na arte, facendo investi
gacións con novas aportaci9ns, 
facendo que emerxan na obra o 
máis recente da historiografía, 
da filosofía da arte. Non quere
mos adular ou adormecer as 
conciéncias mostrando o que se 
mostra sempre ás visitas. 

Destaca o caracter divulgativo 
dunha obra feita por especialis
tas, casan ben estes dous ele
mentos? 

Resaltaría o método pedagóxico 
do desenvolvemento da obra e 

ANOSA TERRA 

da sua·exposición, dos textos es
critos ou gráficos, para que unha 
obra tan complexa e elaborada 
coa necesária altura intelectual 
fose escrita en clav~ de divulga
ción. Na redación do guión te
mático dos · fascículos partimos do 
xeral ao particular, a xeito de zo
om fotográfico ou aproximando 
desde a panorámica até o detalle 
máis concreto. Primeiro explicar 
o contexto ·e logo a obra de arte 
dentro del, o território e dentro a 
cidade, e despois abordar a arqui-

. tectura. Primeiro a casa e lago o 
mobiliário que hai dentro. 

Trátase dun proxecto colectivo 
no que participan máis de cento 
vinte especialistas. Que dificul
dades apresenta a realización? 

É colectivo cualitativa e cuanti
tativamente, na sua elaboración, 
na toma de decisións e na idea 
que subxace no seu interior. A 
história da arte construena o po
vos, non é a suma de autores xe
niais a long da história. O de
senvolvernento dun programa de 
cento cincuenta fascículo nunha 
obra de sete tomos segundo as dis
tintas épocas históricas e adernai.s 
escrita por cento vinte especialis
tas ten dificuldades que se foron 
salvando. E, tendo en canta a im
portáncia da imaxe en permanen
te diálogo co texto, a edición ten 
a dificuldade engadida do estado 
no que se atopa -moitas veces 
moi deteriorado- o património 
cultural do noso país, e concreta
mente o documental. A isto de
bemos engadirlle o seu espalla
mento nos arquivos máis diversos 
e alonxados entre si da nasa xeo
grafia, e a dificultosa acesibilidade 
aos arquivos e ás veces ao grao de 
deterioro dalguns dos fondos. 

, . 

A nosa arte moitas veces consi
derouse menor en comparanza 
con outras máis canonizadas. 

Fica explícito no proxecto edi
torial, dun xeito claro, que exis
te unha arte galega na que está 
depositada a nasa memória hi -
tórica e social, a nasa identida
de, a no a interpretación d de
vir, a nasa concepción d sagra
do etc. Somos un povo cunha 
arte própria. Unha arte que en 
diálogo con utra cu ltura e 
manifestou con grande realiza
c ió ns materiais e humil 
obras anónimas, que foi capaz 
de esculpir na gárg la da ·ca
tedrais a antiga mernória da 
chuva e no máis humilde peto 
de ánimas dar vida ao murmúri 
da eternidade. Unha arte que 
foi quen de falar, cando nos foi 
negada a escrita do idioma, coas 
mans dos escultores anónimos, 
coas mans dos ourives ou das te
cedeiras. Ainda na adversidade 
seguimos a criar cultura. 

Os futuros leitores atoparán un
ha obra na que se recoñecerán 
como galegos e galegas, que des
co brirán o pavo culto que so
mos, que foi capaz de construir, 
de elaborar unha arte con carac
terísticas diferenciadas, que po
de dialogar con voz própria con 
outras culturas, pois· posuimos 
un dos patrimónios históricos e 
artísticos máis férteis e históri
camente dinámicos. Esta obra 
nasce para axl,ldar a formar e es
pertar as conciéncias, para pór 
en valor o naso patrirnónio, pa
ra esixir dos poderes públicos 
nas máis diversas administra
cións, a sua conservación.• 
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Máis dun millón para unha feira de cans en Moeche 
e unhas cen mil para ~oda a Cultura de Fene 
A Deputación da ·coruña reparte 1 .. 200 millóns en cultura 

-o-c.v. 

A Deputación da Coruña con
cedeu, no reparto de presupos
to s de matéria cultural, 
1.125.000 pesetas para unha 
feira de cans en Moeche e 
1.015.000 para unha semana .. 
cultural en Boimorto mentras 
o mantemento de ohradoiros e 
escolas municipais de Carral 
recebian a mínima cantidade 
de 115.875 ptas. e o conxunto 
de actividades promovidas no 
concello de Fene merecían só 
unha aportación de 581.000 
ptas. da entidade provincial. A 
discrecionalidade que no ante
rior exércicio presidiu a xes
tión cultural do organismo re
xido por Lendoiro vaise repetir 
no plano do ano que ven se
guindo as mesmas pautas. Os 
deputados do BNG abandona
ron por vez primeira a comi.
sión cultural ante a imposibilida
de de que o tema fose debatido 
polos distintos grupos políticos. 

tos co~cellos que se ven na obriga 
de poñer da sua parte unha gran
d e cantida:de de orzamentos se 
queren facer efectiva a actividade 
para a que a Deputación lle con
cede unha suma mínima". Dos 4 
millóns solicitados por Ares con~ 
cédeselle un 10% mentras a Miño 
se lle aporta o 100% dos tres mi
llóns e meio demandados. Á vista 
queda o diferenté investimento 
que terian que facer os dous con
cellos para levar a cabo o progra
ma de actividades. Os dados cos 
que contan das "irregularidades 
do reparto" fóronos <:onseguindo 
collendo cada unha das resolu
cións xa que a tal altura ain4a 
non lles foi ofrecido un listado do 
exercício do 97. 

O voceiro do BNG na deputa
ción da Coruña, Manuel Doval 
entende que a Deputación está 
desenvolvendo un trato de favor 
con certos concellos da sua cor 
política mentras outros se manci
nan -poñendo tamén nunha difí
cil situación ao movimento aso
ciativo- nun proceso viciado no 
que se impede participar aos gru
pos da oposición. O abandono 
dos deputados da comisión de 
cultura presidida polo deputado 
do PP Roberto González foi o 
ponto final de vários intentos 
dos nacionalistas de modificar o 
sistema de reparto de subsídios 
que está creando malestar en 
moitos concellos, entre os que se 

César Augusto Lendoiro, presidente da Deputación coruñesa. 

O reparto,_ feito sen a interven
ción dos grupos da oposición, foi 
denunciado en numerosas oca
sións polo BNG pero o grupo de 
govemo pechouse en banda pa
ra non tratar o tema nen en de
bate plenário nen en comisión. 
A división internas no PP pro
vincial entre partidários de Len
doiro e Romay está a afectar ta
mén ao diferente trato cos con
cellos govemados polo partido 
de Fraga. No pasado ano, várias 
entidades locais mostraron o seu 
malestar asi como numerosos re
presentantes do movimento aso
ciativo, protestas que se poden 
repetir nesta ocasión a pesar do 
"medo que hai: a que a Deputa
ción castigue a quen se manifes
te en contra, nun tempo ade
máis no que os circuitos cultu
rais da-Xunta están a desapare
cer e os concellos se poden en~ 
contrar sen cartos para organizar 
ningun tipo de actividade", 
aponta Manuel Dacal. • 

atopan tamén alguns do PP. Os 
nacionalistas, unha vez desbota
_da a posibilidade de apresentar o 
debate· na deputación, provoca
rán nos concellos da província 
que se cheguen a acordes plená
rios aprobando mocións tipo pa
ra que se reconduza o tema e se 
consigan aprobar unha nova xes
tión dos presupostos. Para o ano 
en curso foi esta partida foi 
del 200 millóns de pesetas. 

A nova convocátória de axudas 
que ven de facerse pública, ainda 
sen estar aprobados os presupostos 

para o 99, responde, ao dicer dos 
nacionalistas, a unha cuestión de 
"oportunidade política". No pro
ceso continuarase co sistema de 
coeficientes comezado o pasado 
ano segundo o cal a deputación se 
compromete a aportar unha por
centaxe do solicitado mentras o 
resto é de obrigada aportación por 
parte do concello. Da totalidade 
concedida a algunhas entidades 
locais á ínfima . proporción desti
nada a outras, o abano é enorme 
sen que existan critérios claros da 
adxudicación. Nalguns casos, para 
o BNG, mesmo "se castiga a cer-

OPtNIÓN 
O DOMINGO IA 19 DE XUÑO, A FUNDACIÓN CASTELAO HOMENA
XEARÁ A MANUEL RODRÍGUEZ CASTELAO E XOSÉ LOSADA CASTE
LAO ON MOTIVO DO TRASLADO DOS SEUS RESTOS MORT AIS AO 
CEMITÉRIO DE RlANXO. CONCELLE!ROS DO PARTIDO GALEGUISTA 

MORRERON CON OUTROS OITO COMPAÑEIROS NO DIA 23 DE ABRIL 00 
1937 CANOO INTENTABAN FUXIR AO EXILIO A BORDO DO BOU "EVA" 
DESDE O PEIRAO DE VIGO. ÁS 11.00 HORAS NA PRAZA CASTELAO 
TERA LUGAR UN ACTO PÚBLICO DIANTE DA CASA DO CONCELLO. 

RETORNAN OS RESTOS DOS PRIMOS DE CASTELAO, MARTIRES DO 36 

SEMPRE EN GALIZA, SEMPRE EN ~RIANXO 
O 14 de abril de 1967 Luís Seoane escribía unha carta 
a un amigo arxentino lamentando a indiferencia coa 
que os españois e outros moitos escritores e artistas sau
daron e izaron a bandeira republicana no edificio de 
correos de Santiago. Na mesma carta tamén lembra o 
día do 28 de xuño de 1936, data da aprobación do Esta
tuto de Galicia, coma algo trascendente que os galegas 
celebraron en moitas cidades facendo fogueiras nos 
montes para conxurar o mal pasado e todos os rencores 
históricos. Esta escenificación que o pobo galego iixo 
para festexar o acontecimento da súa autonomía, pasou 
a formar parte da obra de teatro A Soldadeira, escrita 
por Seoane no exilio bonaerense. 

Moi poucas persoas poqían pensar o terror que agarda
ba ó pobo poucos días despois desta data histórica. 

Entre os que celebraron con fe no futuro ~ste día do 
plebiscito foron os galeguistas e mestres rianxeiros Xosé 
Losada Castelao e Manuel Rodríguez Castelao. Cheos 
de proxectos para Rianxo e para Galicia pagarán coa 
súa vida poucos meses despois, en abri l de 1937, no 
dramático· suceso do bou EVA, do que xa se ocupou A 
NOSA TERRA en repetidas ocasións. · 

X.L. AxEITOS 

'Despois 
de 52 anos 

recuperamos 
a estes dous . 

mozos, «dos máis 
puros da nasa 

terra» como os 
calificou Dieste" 

Despois de 52 anos os rianxeiros e Galicia recuperamos 
a estes dous mozos, "dos máis puros da nosa terra" co
mo os calificou Oieste na revista Nova Galiza. 

A homenaxe que o vindeiro 28 de xuño, .domingo, lle 
vai render o pobo de Rianxo a estes dous loitadores ga
leguistas non debe ter apelidos, debe ser a demostra
ción de que aquel soño colectivo traicionado que foi a 
República e o noso Estatuto non están esquec-idos. 

O obxectivo deste acontecemento non pode ser reme
xer nas chagas do pasado, senón formar cidadáns educa
dos en liberdade e na solidariedade. E se todo esto for
ma parte do pasado, o presente non se pode construir 
coa ignorancia e solapamento da.S realidades pretéritas. 
_Co recibimento na súa vila natal, coa recepción respe
tuosa ós seus restos mortais, queremos, darlle sentido ó 

· seu martirio. 

Xosé e Manolo recorreron, entre o silencio cómplice de 
moitos, distintos cementerios, anónimos. No día do seu 
regreso, que debera ser rodeado dun profundo silencio 
que deixe sentir a súa presencia, debíamos prescindir da 
penúltima estación .antes de chegar ó cementerio.• 
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Xo! · 
A voz que para as bestas 

Maio 1988. 200 pta. 
Director: X.A. Suárez. 
Edita: Can sen dono. 

Fraga perguntándólle a Pérez Varela se "ese 
J ohán de Cangas está en contra do Espíritu 
de Em:iua" é a maneira que en Xo! teñen de 
comezar un novo número da sua revista satí-
rica. A seguir, oito páxinas do humor máis 

mordaz do pa-

'·1 ~~i:~~O::e~ ·: des aguen 
' prorx:ñe_r: pa

ra premio ao 
mérito do 

· traballo, o 
CIXJe oseu 

cuestionado 
proxecto, a pesca de Manuel Fraga e a sua 
viaxe a Líbia e os contactos de Amar con 
Jarrai, repasando sempre amáis urxente ac
tualidade. No meio, un encane no que Gali
za se pon de rebaixas: ''Nunca ninguén ven
deu um país tarn barato!". Catedral románi
ca a bo prezo, Geluco en catro "estupendos e 
versáteis modelos adaptados ás necesidades 
coxunturais da política de hoxe" e numero
sos productos de alimentación de calidade 
probada, entre elt;5, os chourizos do país mar
ca Popular ou as Ostias en vinagre de Diz. • 

Ria Aberta 
Boletin da Asociación pola 
Defensa da Ria de Pontevedra 

N2 O Xuño 1998 .. 
Director: Antón Masa. 
Edita:. Asociación pola Defensa da Ria. Apdo. 
414 Pontevedra. 

Novos dados confirman a perigosidade do 
complexo Celulosas-Elnosa para o meio 
ambiente e a saude dos viciños da ria de 
Pontevedra. A Asociación para a Defensa 
da Ria ven de publicar o primeironúmero 
do seu boletin, que queren consolidar co-

mo publicación infor
mativa, cando se 
cumpren dez anos da 
sua constitución. 
Con máis de catro
centos sócios, a 
APDR continua a 
desenvolver un tra-
ballo encamiñado 
á defensa ecolóxi
ca da Ria de Pon
tevedra. No 

exemplar responde ao comité de em
presa de Elnosa, e analisa o "Proxecto de 
lei de protección da calidade das augas da 
Ria de Pontevedra". Acompañan aos te
mas próprios da Asociación dous artigos 
referidos tamén a cuestións de carácter 
ecolóxico: o caso de Doñana e o problema 
da empacadora de Vilaboa. • 

Enormic Banda 
A voz que para as bestas 

N2 3. Ano1998. 
Edita: Equipas de Normalización Lingüística do 
Salnés. 

Coa colaboración de artistas da comarca -
a capa e contratapa 
foron deseñadas polo 
pintor Manolo Bus
to e do editorial en
cargouse o escritor 
Ramón Caride 
Ogando- sae o ter
ceiro número da 
revista de banda 
deseñada editada 
pola Coordenado
ra de Equipos de 

Normnlización Lingüís-
tica de Ensino Medio do Salnés. T amén 
por terceiro ano recóllensé nunha publica
ción os traballos dos alumnos dos Institu
tos da comarca, 'algun deles sorprendentes 
pola sua calidade e in.xénio. O proxecto 
participa dun amplo programa de activida
des promovidas pola Coordenadora enea~ 
miñadas a fomentar a nonnalización Lin -
güística do alumnado. • 

... 
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Os contos do Trasno Comodirl e a Maga Rulana 
Kalandraka, unha nova editorial de libros \I?ara_xente milida 

-0- C. VIDAL 

Kalandraka é estar nos bios, 
bardos. Son as s_opas d~ pan 
que se comían en tempo de fa, 
me. É un sabros0 peixe de Cu, 
ba. A esta palabra polisémica 
de chamativa sonoridade ven, 
se de sumar unha nova acep
ción: o nome da editorial qu~ 
publica libros para que os máis 
cativos soñeh a meio da leitura. 

Os inícios están nun grupo de te
atro e animación á leitura creado 
arredor dun feixe de ensinantes 
de Pontevedra. Montaban espec
táculos de contacontos, cursos de 
expresión dramática e xomadas 
que convidaban aos pequenos a 
ler. No seu ttaballo déronse conta 
conta do valeiro que habia no 
pais de litetatura para as primei
ras idades e, comprometidos coa 
normalización, lamentaban o 
momento no que tiñan que reco
rre-r a materiais editados noutras 
linguas. Os mestres que participa
ban en Kalandraka decidiron en
tón tirar para adianfe coa edito-
rial que nos dous meses que leva 
funcionando xa ten no mercado· 
dez títulos e prevé chegar aos vin
te antes de fin de ano. 

O local da editorial, situado na 
zona vella pontevedresa, está 
feíto á medida do proxecto. Con 
moita cor nas paredes, cadros 
pendurados dos autores dc¡.s ilus
tracións de contos e un grande 
mural de recibimento elaborado 
nun dia de troula por vários ' dos 
promotores coa supervisión ar~ 
tística dunha man aml.ga. Polos 
distintos espazos pasa un bo fei
xe de xente nova que xira arre
dor da idea inicial, organizando 
as distintas tarefas dun proxecto 
autoxestionado. Esa é a ·marca 
da casa, a cor e a animación que 
transladan aos seus libros. 

Como Kalandraka naceu do tea
tro e do contacto cos pícaró"s, 
cada libro convértese nunha no
va cenificación pensada só para 
os máis pequenos.· Cando se 
¡:¡.presenta ó Ganapán das Pala
bras de Pepe Cáccamo con ilus
tracións de M~ Xosé Femández, 
primeiro lese o texto e logo cán
tase. O des,eñador Pepe Caqeiro · 
sorprendeu ás crianzas debuxan
do con trazo firme o perfil dos 
tres osiños -que lago eles com
pletarían con cores- mentras o 
canto ia tomando carpo. E sem
pre o T rasno Comodín e a Maga 
Rulana, personaxes criados para 
os libros, an~man aos pequenos a . 
. participar do xogo literário. "Se- . 
guimos coa dinámica que tiña-

mos de antes, utilizar xogos, má
xia, música e contacontos, que- · 
remos sacar libros o máis boni
tos posíbel e tamén fomentar o 
pracer por ler empregando par-· 
iso unha série de estratéxias coas 
que xa tiñamos experimentado, 
segimos o lema de facer libros 
para soñar" anota -Manuela Ro
dríguez Lorenzo, unha das pro
motoras da editorial. 

Dos clásicos aos novos 

· A ilustración e o texto van a 
partes iguais, comparten mesmo 
os direitos de autor. Establécese 
así unha especial comunicación 
entre o escritor e o ilustrador 
que o libro agrade~e. "Para nós 
é importante o libro coi:no ob-: 
xecto, como agasallo: que pro
duza pracer telo na man. lnteré
sanos potenciar a parte plástica 
xunto coa literária e tamén o 
lado dramático e musical por
que entendemos que a forma
ción artística dos nenos é fun
damental e está abandonada" 
aponta Manuela Rodúguez .. 

A colección Demademora de 
criación para os primeiros leito
res, a série Os_ contos do frasno 
Comodin de recriación dos clási
cos ou a Tras os Montes q~e trae 
ao país libros publicados fóra son, 
xunto coa coidada Maremar , as 
primeiras propostas que tentarán 
ampliar para cubrir as necesida
des literárias dos máis meninos -
de cero a catro anos- até os doce 
anos pasando tamén pola eClicíóti 
dalguns textos esenciais sobre 
animación á leitura e literatura 
infantil. Non por iso Kalandraka 
peneirou ·os cantos buscando his-· 
tórias "politicamente correctas". 

Efoninaron, iso si l todos aqueles 
que apresentaran elementos se
xistas e agresivos pero considera
ron que da tradición se poden ti
rar, cunha boa selección, intere
santes aprendizaxes. "Debatemos . 
pero decidimos publicar, das vá
rias versións do conto, a Carapu
chiña de Perrault porque cre~os 
que ás veces tamén pode vir un 
cazadGr é ·abrir á boéa; a realida
de é ·asi" comentan, xustificando 
a sua opción por conservar os 
clásicos adaptados '1para vet, para 
contar e entregar de man.eira 
oral. Ademáis da máxia que o 
conto ten está toda a ensinanza 
que nos dá e a socialización que 
promoven". Recuperar o papel 
do contador é outro dos seus ob
xectivos. Na casa e tamén na es-

1 • ~ , 

cola, contar para os cativos, exer
cício que ao seu ver leva ben de 
tempo abandonado. 

"É necesário facer novos leitores 
de galego desde pequenos. An
tes cando ~hegaban ás librarias 
escollian libros en castelán por
que eran máis bonitos, queremos 
que teñan referentes en galego e 
que sexan eles quen os prefiran" 
engade Manuela Rodríguez. 

Kalandraka entraou en contacto 
con outros grupos editoriais eu-

SKORNABOIS: OS 'TEMPOS CAMBIAN 
J~µREGUIZAR 

ropeos aos que lle están a com
prar direitos para publicar en ga
lego. A toupa -libro que sairá pu
blicado na próxima remesa- veu 
por esa via. Outra das suas tei
m as é conseguir que os libros 
que eles próprios producen pa
sen a outros mercados. Enten
den que os títulos que levan pu
blicados, Ganapán das palabras 
(Pepe Cáccamo- Mª Xosé Fer
nández) ou Mago A e . .. Mago B 
(Cristina Mirinda- R. Carpeta) 
teñen abondo calidade como 
pará ser exportados.+ 

Agora que a música de raigame· tradicional comeza a ser 
escoitada alén nós, continúa botándose de menos que ha
xa unha serie de tipos que se· unan a ese francotirador ko:.· -
sovar que semella ser Antón Reixa no que facer música de · 
vangarda neste pa.ís se refire. Aleda un·pouco, a verdade, 
poder cómprar música contemporánea -no sentido máis 
apegado ó paso do tempo' e ós avances doutras partes- e · 
ver que nos créditos aparecen nomes como Xoán, Xermán, 
Iván e Emilio; empalma -perdón polo sinceiro metáfora-

que eses catro rapaces traballen xuntos nun proxecto cha
mado Skornabois ·e sexan dunha vila lucense de mil habi
tantes chamada Lourenzá- Poderíamos falar de ·miragre 
máriana que eses catro rapaces· saiban da existéncia do 
hard-core, o hip hop e o a.cid jazz e sexan capaces de asimila
lo e de xerar as súas p~opias creacións sen deixar os conver
se caídos na terra, falando do que lles rodea, de Lourenzá, 
de Galicia, da desesperación laboral, da deserción ética, do 
compromiso político :do cinismo de moitos compromisos 

políticos- ou do amor, ó tempo que o fan sobre o mundo. 

.Skornabois veñen de quitar o seu primeiro longa dura
ción, no que -non sorprende- participa dun xeito activo 
Reixa. O resultado é un deses discos no que un recomen
da investir o que se lle pida a un na tenda sen medo a re
morsos posteriores porque á calidade técnica únese a fa
cultade de utilizar a palabra innovación para referirse a 

· un disco gravado por un grupo galego. • 
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OPtNIÓN 

CARLOS CASTANEDA, 
GUERREIRO DA LIBERDADE TOTAL 

O pasado 19 de xuñ~ chegou a nova de que xa 
non estaba entre nós Carlos Castaneda. Para os 
que medramos coas súas lecturas e ideas parecía 
tratarse dunha broma, evidentemente pesada e 
de mal gusto. O novo nagual non podía morrer , 
pensabamos, de cancro de fígado. Supoñiamos 
que cando lle chegase a hora simplemente vía, 
xarfa, un día, como anos atrásl ixeran don Juan 
ou don Jenaro. A enerxía debería servir para 
evitar ou curar males coma este, polo visto froi, 
to de mutacións producidas palas nasas propias 
célula,s. Pero a bioloxta, o carpo, ás veces tamén 
ten as súas razóns. 

Máis de 30 anos d~ aprendiz de meigo yaqui 
non lle axudaron a quedar connosco unha rafa 
máis. As novas procedentes de EEUU indica, 
ban que Carlos Castaneda finara xa o 27 de 
abril na súa casa de Westwood. A súa avogada, 
albacea e amiga Deborah Drooz anunciara que, 
tamén desta volta, Carlos tratara de non ser im, 
portante . Ninguén soubera da súa morte ata a 
pasada semana, con¡unicada discretamente por 
Drooz a Los Angeles Times. 

Só o anani mo editorial galega pode explicar 
que aínda non contemos con versións no noso 
idioma de The teachings of don ] uan (a yaqui way 
of knowledge) e dos seus outros nove libros, tra, 
<lucido a 17 idiomas e con varias edicións por 
ano. Desde 1968, ano en que apareceu por pri, 
meira vez The teachings of don Juan, millóns de 
persoas en todo o mundo, de alomenos tres xe, 
racións diferentes, veñen seguindo as eñsinan, 
zas deste antropólogo heterodoxo que, tras le,la 
súa tese de doutoramento en 1973 na University 
of California at Los Angeles sobre os efectos das 
plantas medicinais e psicotrópicas en México, 
abandonou as v inculacións universitarias para 
dedicarse a exercitar e desenvolve, la vontade 
en lugar da razón . 

Algúns medios occiden tais esforzáronse en pre, 
sentalo corno avó da new age, bruxo moderno ou 
gurú da espiritualidade finisecular, a pesar de que 
el sempre refugou de etiquetas, lideratos, e de, 
rnai subproductos do panfletarismo comercial 
capitalista. Ó falárenlle destas lerias el acostuma, 
ba contestar chámame simplemente tío Carlitas. 

Sabía que podía acabar fagocitado polo sistema, 
a p ar de que o eu pensamento actuaba sobre 
este como pura dinamita. Se cadra foi iso o que 

levou no último ano a acabar prornovendo o 
contraataque desde ese mesmo sistema, sempre 
cunha h nradez humana e intelectual impecable. 

A difusión masiva emprendida por el e rnailos 
seus colaboradores nos últimos tres anos a tra, 
vés de compañías como Cleargreen Incorporated, 
Laugan Productions e Toltec Artists sorprendeu, 
nos a moitos dos que estabarnos acosturnados a 
unha presencia menos xeneralizada e máis indi, 
recta do seu pensamento e maila súa obra. A 
derradeira aventura de Castaneda, TerisegrUlade, 
que chegou a Barcelona en 1997 a través das sú, 
as cornpañeiras asexadoras e ensoñadoras , sor, 
prendía polo xeito en que se difundía, con máis 
medios dos habituais e con iniciativas ó alcance -
de moitos. Hai pouco, preguntado por esta cues, 
tión, contestaba que era o _resultado da imposi, 
bilidade de continua,la liñaxe de chamáns ya, 
quis, que corno tal se pechara con Juan Matus. 
No mundo de hoxe non quedaba máis remedio 
ca difundí, la mensaxe, tamén por éstes procede, 
mentos, e· así poñer un broche de ouro a un mun, 

GABRIEL 

REI-DOVAL GRELA 

'O seu era 
o mundo da 
acción total , 

lonxe 
dos arquetipos 

preconcibidos, e 
nunca cansou de 
refugar de toda 

membresía 
dentro do 

chamanismo" 

do que desde xa non volverá ser igual. México e 
o chamanismo, igual ca Galicia, a Santa Com, 
paña e as meigas, nunca volverán se,lo que fo, 
ron. Nin mellar nin peor, simplemente distinto. 

Nunha entrevista recente pará a revista ·chile, 
no,arxentina Uno mismo, Carlos Castaneda re, 
batía moitas das ideas precon~ibidas sobre don 
Juan Matus e sobre .el mesmo. Porque a gran po, 
pularidade da súa obra serviu para gue aparece, 
sen diversos gurús ,eses si, que -usaban o seu no, 
me para beneficiarse sen moito traballo . 
Pseudoseguidores que non entendfan que a espi, 
ritualidad.e é unha palabra baleira, moi poética 
se cadra, pero non moito máis. 

A vida dos chamáns non é "fácil nas sociedades 
occidentais , e esta é unha proba ben evidente. 
Con Carlos Castaneda e as súas bruxas colaba, 
radoras, Florinda Donner,Grau, Taisha Abelar 
e Carel Tiggs, péchase un ciclo, remata un Pª' 
radigma, certamente pouco ortodoxo, dese cha, 
manismo que Castaneda afirma que nunca prac, 
ticou en sentido estricto. 

Polo visto Carlos non acostlimaba deixarse fotO' 
grafar ou gravar. Non creo que lle gustase verse 
retratado en CNN News ·que, empeñada en .pre, 
sentar unha instantánea súa, tivo que recorrer 
nada menos ca a unha de 1951, cando Castaneda 
aínda estaba na Universidade. Quen se detén e a 
imaxe é obviamente unha forma de deterse, es, 
táncase, non segue evoluíndo. Por iso é necesario 
prescindir de todo tipo de datos persoais se ql!e' 
remos perde,la importancia persoal. O mundo 
cotián, cheo de problemas psicolóxico~ e sen ide, 
as, só vale para os que se ocupan do eu, eu, eu. 

Os seus detractores téñeno acusado de causas 
moi variadas e curiosas. A antropoloxía científi, 
ca, esa que non é quen de mergullarse mínima, 
mente nas situacións que analiza, tratou de de, 
sacreditalo afirmando queJuan Matus non exis, 
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tira e que a súa obra era resultado unicamente 
dun excépcional talento literario. Doutra ban, 
da, certos iluminados acusárono de practicar un 
doJJre estándar, xa que supostamente o seu esti, 
lo de vida e actividades et:an contrarias ó que se 
esperaba dos chamáns. El, que ,como bo xenio 
creador, sempr~ refugou das ·ortodoxias, fose cal 
fose a procedencia das meslilas, .acostumaba 
-contestará galega ¿E el que é a antropoloxía or, 
todoxa? ¿A que se ensina na aula? E, ¿cal é a 
conducl:a dos chamáns?¿Poñer plumas na cabe, 
za e bailar ós espíritos? O seu era o mundo da 
ácción total, lonxe dos arquetipos preconcibi, 
dos, e nunca se cansou de refugar de toda mem, 
bresía dentro do chama.Rismo. · 

Na memoria e na experiencia de moitos, fóra e 
dentro de Galicia, quedaran para sempre The te, 
achings of don ]ua.n , A separate reality , ]oumey to 
Ixtlan, Tales of Power, The second ring of power, 
The eagles gif t, The fire from within, The power of 
silence, The art of dreaming e a súa derradeira 
obra en vida, Magical Passes. LA Eidolona Press 
anuncia a inminente aparición da súa obra pós, 
turna, The wheel of time. · 

Infrecuente ser biolóxico este Carlos, que fixo 
de simples expresións cotiás auténticas estrate, 
xias de vida e de crecemento persoaL Borra,la 
historia persoal, perde,la importancia, a morte co, 
mo conselleira, volverse cazador, ser inaccesible, 
facerse accesible ó poder, non,¡ acer ou para, lo 
mundo son só algúlls dos conceptos que explica 
en Journe'f to I~tlan, a súa obra máis pragmática 
e transparente, un auténtico e envexable decá, 
logo para explora, lo noso día a día. · 

Sexa como for, como diría Curtiz, sempre nos 
quedará o nagual, esparexido, igual cás súas cin, 
zas, sobre e desde o deserto de México; para to, 
do o mundo. Carlos Castaneda recuperou nova, 
mente o seu estado orixinal de erierxía pura. 
Agora si é un guerreiro da l~berdade total.• 
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Unha rriuleta e un balón 
Unha muleta e un balón. Nada 
máis. Bastoulle a El Roto, o es
grevio caricaturista do Madrid 
de EL País (que non se distribúe 
nas edicións do resto da Penín
sula), para simbolizar o tempo 
futbolístico- no que vivimos: na 
aldea global, miles e miles de 
millóns de viciños, pendentes 
da pantalla parva, onde uns ho
mes brancas e negros, coas per
nas ao aire, puxan por meter un 
balonazo debaixo dun pau. 

A

muleta, ben claro está, re
presenta a unha humani- ' 
dade coxa, máis que dunha 

perna, mutilada da metade da 
cacholá; xa que ista só lle sirve, 
cada serán, ou cada noite, todos 
os dias da semana, para ver e 
comentar o metalizado balompé 
da televisión. Incluidos os tan 
desilusionados españois. · · 

Conste que non teñó nada con-
tra os coxos verdadeiros, máis ou 
menos inválidos, conserven ou 
non as extremidades inferiores. 

· Ao revés, dado que a algúns dos 
mellares dele5 consagreilles unha 
atención especial na miña inédi
ta Galería de revolucic;marios de 
antano. Onde a maior{a dos meus -
biografados, encetando polo ori
xinal cartaxeneiro Femando Ga
rrido, eran coxos, repul¿licanos 
federais, socialistas utópicos, pro
pagadores do cooperativismo e, 
bastantes diles, cataláns. 

Tiñan pois outras ocupacións e 
preocupacións bastante máis in-

Desde·a antiguidade, a cera foi o 
respaldo monetario de grandes .e 
pequenos santuarios. Non é para 
menos, a cera ben empregada, 
ilumina o corazón dos interceso
res divinos e anímaos a conce
der os máis impensables favores. 

Primeiro, as velas e figuri
ñas ofertadas, serven para 
pedir o principal tesauro 

deste mundo: a saúde das perso
as e animais; pero despois, a ce
ra das ofertas converteuse en 
moeda de cambio; véndese un
ha e outra vez, son refundidas e 
vólvense a ofrecer, ano tras ano, 
podendo, un simple gramo, che
gar a render, ao cabo do te~po, 
máis que centos de quilos de cu
ro. E é que os bens da saúde non 
hai diñeiro que os pague. _ 

Estas son pezas que nunca figu
rarán no catálogo de ningunha 

· galería de arte, pero como as 
obras dos máis afamados e é:om-

__. .,prometidos artist~, ademais das 
grandes cifras que por ese medio 
poden alcanzar, estas tamén 
·transmiten o sentemento, a pai
xón~e os degoiros das persoas. 
Sori a súplica dunha humanida
de temerosa, que chegaron ata 

· _ nós desde os máis vellos tempos. 

teresantes e humanitarias que a 
de estar facendo o parvo, horas e 
horas, mirando como xogan ao 
balón uns mozos garridos, e enri
quecidos en euros, de catro ou 

. cinco razas distintas. Aquiles co
xas decimo
nonos que 
abominaban 
do's..- tour.os 
-xa que nesa 
época non . 
existía ainda · 
o fútbol que 
lle disputara ' 
a .ociosa 
atención 
tanto das 
masas como 
das clases se- EL ROTO 

lectas-, si que posuían a mente 
enteira, adicada a evitar as gra
ves lacras dq. humanidade e a 
procurar o progreso dista, que 
entón -semel1ába sen límite. 

· Ata certo punto está xustifi
cado que o coxo propia
mente dito, mutilado ou 

renco ou trence, admire, envi
die, sinta devoción polos xoga
d o res que poden correr coma 
tolos, ben pagados, dura,nte no- · 
venta minutos, seri máis des
canso dun cuarto de ·hora, de
trás 'dunha pelota de coiro con 
goma dentro. Iso xá o compren
deu, hai máis de setenta anos, o 
noso Daniel, Rodríguez Caste
lao, quen nun dos seus Cincuen
ta homes por dez reás, retratou 
xa, clarividentemente, a O ho
me que ama o fútbol: 

Un probe coxo tolleito das dúas 
pernas, pois se apoia na muleta 
e 'máis ·nunha cachaba que ten 
na beira súa; na conmovedora 
caricatura en que quedou in
mortalizado aquel precursor dos 
miles de millóns de aparvados 
pola fubolística televisión: fu
mando un pito, tocado de pu
cha e sentado nun rústico valo, 
precedente dos imensos graderí
os dos estados multitudinarios. 

º
u sexa que a esgrevia 
idea do Roto (esgrevia no 
seu auténtico sentido de 

áspera, abrupta), unha muleta e 
un balón, xa estaba larvada na 
mente de Castelao: a muleta, 
explícita; o balón, implícito. O 
balón, a universal pelota que é 
sen dúbida a mfi.is'perfecta ima
xe do frívolo mundo de agora. 
Tanto que supoño que hox.e, na 
fachendosa e sofisticada educa
ción dos colexios, ensináronlle 
aos rapaces que· a T erra é seme
llan te a un balón chutado por 
Romario ou por Ronaldo. 

O que non sei si os profesores de 
-. ensino básico, ou primario, de 
hoxe-en-día, poderán decir ta
mén de tal esférico que está tan 

-achatado polos pólos como a la
ranxa de que nos falaba o noso 
inesquencíbel me~tre don Anto
nio, da escola de .Extramundi, 
dándonos a entender o que era, 
xeograficamente, o mundo. 

¡O balón e a muleta! O xogo 
duns cantos centos de deportis-

Os Exvotos de Cera 

Xa o deus romano Priapo, aco
llía no seu templo imaxes repro
ducindo ~os xenitais dos crentes 
que padecían algunha enfermi
d ade venérea, para que el se · 
lembrase do suplicante e fixese 
algo por remediala; e Asclepio, 
deus grego da medicina, recibía 
dos seus devotos teproduccións 
das partes enfermas para que 
non tivese dúbidas no intre de 
decidirse a curalas. 

º
poder curativo da cera 
xa o usara lsis, para 
amañar o corpo despeza

do do seu divino esposo, Osiris, 
recompoñendo as partes que lle 
faltaban, ata que, unha vez res
taurado, este volveu ávida. 

Coñecedor das virtudes arranxa
doras da cera, moitos anos .máis · 
tarde, o sabio Aristóteles d~ulle 

a Alexandre Magno, unha caixa 
pechada cunha cadea, onde se 
gardaban unhas figuriñas de ce
ra, representativas dos males que 
axexaban ao grande estratego, 
coa seguridade de que alí ence
rradas nunca lle farían mal. Aín
da así coa caixiña, o victorioso 
xeneral recibiu unha serie de 

. ins~ruccións para facer máis efi
caces os poderes que esta posuía. 

Desde aquéla, o cofre salva, 
dor. acompañou a Ale
xandre a todas as partes 

ás que ía, e só podía ser rriovido 
-por el ou polo servente de máis 
confianza, rendo que dicir, cada 
vez que o erguía ou a pausaba 
no chan, unhas arrevesadas pa- · 
labras máxicas que, supostamen
te, aumentaban a represión .so
bre os malignos seres alí repre
sentados e encerrados. 

Pero esqueceuse o grande sabio 
e mestre de poñer entre os ini
rnigos do Magno ao máis co
mún e traidur de todos: á en
fermidade, que acabou co es
forzado· soldado á temperá ida-.. 
de de trinta e tres anos. E se 
non fose por este despiste, qui
zabes podíamos ter Alexandre 
para a etemidade. 

tas profisionais ¡que contradi
ciónl, apaixonadamente pre
senciado por miles de millóns 
de coxos de espí~ito, de mancos 
de alma, que así desaproveitan 
as cada vez máis abondosas ho
ras de ocio laboral. "¿Para iso 
loitaron e morreron tantísimos 
revolucionarios de antano? Pa
ra conseguir aquilas ansiadas e 
soñadas oito horas de xomada 
de traballo qúe lles permitise 
aos tan explotados proletarios 
contar tamén con oito horas 
para durmir, e outras oito para 
as demais necesidades do corpo 
e o espírito. 

Horas asimesmo para o ocio 
~ue os so~iólogos reaciona
nos supunan que se consu

mirían nas tascas, en vez das 
igrexas como eles desexarían. 
Pero nin unha cousa nin outra. 
Hoxe, tanto os ocupados como 
os parados, igualiño os empresa
rios que os obreiros, os letrados 
e os ágrafos, ao chegar a hora 
do partido de ·cada día deixan 
de beber viño nas tabernas, ou 
o whisky dos bares elegantes; e 
en vez de ir en misa ou á nove
na, coma Dios manda, encen
den no fogar a televisión, para 
facer deporte ao xeito acostu
mado; contemplativo, pasivo, 
arrefolgados nun sillón ou sen
tados nun tallo. Tanto dá, pois 
para dous tercios da humanida
de a metáfora da muleta ven ser 
a parva pantalla, cada ano máis 
grande e absorbente. E a imaxe 
do mundo enteiro i o balón! • 

FRANCISCO A. VIDAL 

Sen embargo, segeuse crendo 
que, por medio desta materia 
perecedoira, os exvotos acadan 
o primordial fin de reconverter 
o mal en ben. 

Así, as pequenas imaxes cerumi
nosas con forma de pés, mans, 
cabezas, corazóns ou falos, va
s;as, ovelliñas ou porquiños, 
adornan, antes como agora, os 
templos de todo tipo de divin
dades, co.mo devota manifesta
ción dunha súplica ou dun rogo. 

Despois, cando os seres benfei
tores conceden o favor solicita
do, moitos devotos perduran a 
ofrenda engadindo figuras en 
metais nobres e máis tanxibles 
ou esmolas pecuniarias para en
grandecer o milagreiro templo. 

Logo, pasada a remaría, o 
sancristán encárgase de refa
cer as figuras para que outros 

devotos teñan a mesma oportu
nidade. Co que a cera, ademais 
de revalorizar: as bondades do 
santo, revalorízase a si mesma, e 
convértese en respaldo ·11).0neta
rio e piadoso. 

¿Saberán do valor da cera os di
. rectores dos bancos nacionais? • 

ANOSA TERBA 

Ánxela Loureiro 

'Recomendar un libro 
errado a un neno 
pode facer que 
aborreza a leitura' 

Leo literatura variada, pero obr 
todo narrativa. O último libr 
que lin foron Modelos de mujer, de 
Almudena Grande e Os gritos das 
Illas Lobeiras, de Antón Cortiza , 
que podemos encadrar na literatu
ra infantil. Recén mercados e lis
tos para ler en vacacións teño O 
la.pis do carpinteiro e O infmme Kris
teva de Gloria Méndez. 

Que recomendaria ler? 

Estou preocupada pola literatura 
infantil e de adolescentes, creo 
que hai que potenciala e na Galiza 
ternos moi bons autores: Agustin 
Fernández Paz, Xavier Docampo, 
Fina Casalderrei, Manuel Rivas, 
Suso de Toro etc. 

É dífícil convidar aos máis peque, 
nos a ler? 

Cando recomendamos libros, temo 
que pensar a quen van dirixidos. As 
editoriais aco turnan a poñer a par
tir de que idade e debe ler un li r , 
pero o nf vel de madurez entre dous 
nenos de once an pode er en di
ferente. Hai q,ue ter ollo á hora d 
invitar a ler. As veces un li r n 
pode perder intere e e e lle p n 
nas mans a unha per oa ante d 
tempo. Un libr pod quitarll a 
ganas de ler para sempre. A c la 
deberla axudar, mpezand p lo li, 
bros de texto que, mália ir m 11 -
rando, teñen tanta información qt.Je 
é imposíbel que lles entre na cabeza. 
De calquer maneira a escala n n 
pode resolver todo os problemas. 
Son mestra de música e preocúpa
me que non ·canten, que se convir, 
tan só en receptores de información 
pero que non a produzan. Ademais 
comprobo que a televisión non po
de evitar que os nenas vibren can, 
tando ou xogando. Calquer neno, 
en calquer país, está disposto a 
aprender, o que ternos é que acertar 
a darlle a información adecuada. 

Calé a história do seu libro Laia, 
a nena da Illa? 

Transcurre na época castrexa bai
xo o domínio dos romanos, perto 
de Ferrol. Laia é unha escrava que 
fuxe dos seus mercaderes, que a 
dan por morta. É capturada polos 
castrexos ainda que finalmente, 
coa sua dialéctica, consigue con
vencelos de que de quen teñen 
que liberarse- é dos romanos.+ -

Escritora. Ferro! (1956). 
Narrativa publicada: Viaxe de ida e volta. 
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A Fábrica de 
ALLARIZ 
acolle a 

mostra de 
debuxos e 

pinturas de 
Cali. 

Entre a 
numerosa 

ljsta de 
participantes 

no festival 
Cultura 

Quenfe de 
CALDAS DE 
REIS están 

Berrogiietto 
ea Caimán 
dorio Tea. 

O Trinque 
Dia. das lavand.eiras 

Os veciños de Riomuiños 
(Tui) organizan o dia 2 7 o 
Diadas Lavandeiras. Ás 19 
horas lavarán a roupa no 
antigo lavadoiro de pedra. 

Haberá xogos para os ne
no s, con lambetadas de 
prémio. Tamén xolda co . 
grupo de gaitas de Randul
fe e sardiñas a esgalla. + 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

............................... f ..................................... : .... ~ 
Allariz 
• EXPOSICIÓNS 

CAU 

Do 1 ao 15 de Xullo, Cali 
mosua a sua produción ar-
tística na Fábrica. 

Caldas de Reis 
•MÚSICA 

CuL TURA QUENTE 

Na fin de semana que ven, 
do 3 ao 4 de Xullo, terá o 
festival de música Cultura 
Quente. No primeiro día 
participarán Berrogüetto, O 
caiman do rio Tea, Atahi· 
de, }oglars e Senglars, 
Quinta feira e Catat1entos. 
O Sábado 4 actuarán ffam... 
Let1 Buenas Noches Rose, 
Saratoga, Brutal Distra· 
ción, Mandragoras, La gri· 
pe, Riff-raff e Disfasia. En-
erada de balde, e ademáis 
actividades parellas, merca-
do e acampada gratuita. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

RETRINCOS DE CuBA 

Xico Peña exíbe a sua obra: 
fotográfica, baixo o título 
de Retrincos de Cuba, no 
bar Karachi . 

A Coruña 

•CINEMA 

CGAI 

O Centro Galego d Artes 
da lmaxt! t n prevista a pro
xecci n para o X v 25 de 
Kaua pilvet karkaavat, 
(Aki Kauri maki, 1996). O 
Venres 26, visionara e no
vamente Kauas pilvet kar
kaa at. O Marte 30, d n
cro da programación de ga
legos no cine proxectarase, 
Diario de Invierno de 
Franci co Regueiro (Espa
ña, 1988). O Mércores 1 de 
Xullo, no aparrado Oliveira, 
entre Piccoli e Mastroianni, 
Party de Manoel de Olivei
ra (Portugal-Francia, 1997), 
e o Xoves 2 dentro do mes
mo apartado, proxectarase 
Ao Principio do Mundo de 
Manoel Oliveira (Franza· 
Portugal, 1997). As pelícu· 
las son en versión orixinal, 
subtituladas en galego ou 
castelán. Os pases son ás 
20,15 h, e o prezo da entra· 
da de 200 pta. por sesión. 
Disponíbel un abono para 
10 sesións por 1.500 pta. 

•DANZA 

DANZART 

O Xoves 25 ás 21 h, terá 
lugar no Rosalia Castro a 
actuación do grupo de dan· 
za da Escola Danzart. 

• EXPOSICIÓNS 

MANUEL 
ABELENDA ZAPATA 

Está aberra na Fundación 
Barrié a mostra antolóxica 

do pintor coruñés Manuel 
Abelenda Zapata ( 1889-
1957). Máis decento cin
cuenta obras, que van des· 
de 1909 até o seu pasa· 
mento. 

COLECCIÓN GABRIEL 
GUALLADÓ-lVAM 

No Museu de Belas Artes 
encóntrase a mostra da Co
lección Gabriel Gualladó· 
Ivam. Composta por 130 
fotografías, de diversos au· 
tores, das 660 que compo
ñen a colección deste foto
gráfo recollidas ao Longo de 
máis de cuarenta anos e 
que na actualidade están 
depositads no lnstitut Va
lencia dÁrte Modern. Aber· 
ta até o 5 de Xullo. 

A ESTELA DOS DIAS 

Até o 4 de Xullo permane· 
cerá aberta na galeria Pardo 
Bazán a mostra conxunta 
A estela dos dias, na que 
participan Mar Caldas, 
Silvia Martí Marí e Pilar 
Beltrán Lahoz. 

GARCIA TRILLO 

No Pazo Municipal, pódese 
ollar até o 5 de Xullo, a 
mostra de pintura de Bea
triz Garcia Trillo. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

ANARQUISMO E 
ANARQUISTAS 

Clausurarase a mostra sobre 
o anarquismo e a anarquia 
na Galiza aberra no Ateneo. 
Fotografias e documenta· 
ción histórica. De Martes a 
Venres de 19 a 21 h. 

• LEITURAS 

MANIFESTO 
COMUNISTA 

O Xoves 25, ás 20 h., na ga-
leria Sargadelos, presentación 
da ttadución galega do Ma-
nifesto Comunista de Marx e 
Engels dentro da campaña, 
de Primeira Llfui, Significado e 
vixéncia do Manif esto Comu· 
nista e contará coa presenza 
de Paulo Rico, lgor Lugris 
e Carlos Morais. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

AUTONOMIA 

Está aberta na galeria Sar· 

j·./. ' ''•' ··,; W A J?4CE. Náufr~o da · . 
· . esquerga enceta o cami- . · 

ño da delincuéncia c9íno eqiii- ''.< 

; vocada al¡:ernativa indivídúal, · 
'pero despois· dun golpe el e ós 
seus son traizoac:!os. Comédia 
de cacos, col;l ética pro~etária:. 

" 

~ OITO CABEZAS. Co
média de humor negr,O 

c;uredor dos problemas duo mozo ·. 
que confundé a sua maleta e CO· 

' lle unha na que hai cito cabezas 
hun;anas propriedade da. máflq.~ 

lf?F, FUNNY GAMES 
(Xogqs Divertidos). Qn, 

matrimónio e o seu filió come
zan as suas vacacións, pero na 
sua casa atopan a dous mozos · 
que resultan ser uns asasinos . . 
Ben realizada, pero con par de 
chiscos ao público innecesários: 

~A sENORADALLb
~ WAY. A decadénda do 
império inglés, v1Sta. a.tq:tvés de 
dous momentos na vida durihá 
níul1er. Cadr~ vi.torlan~ · do m~
chlsm.o, a hipocresia social .e a , 
livíandade humana. Baseada na 
novela <le Virginia Wolf. . 

~PRJMARY COLORS: 
· Govémador do Sul, befo 

político pero aloucado (o mesmo 
~ per(il que Bill Clinton), apresfu· 

tase ás eleicións primárias men
tres os seus asesores eliminan as 
probas dos seus lios de saias. Boa 
factura e pouco anovadora. 

~ ESPIRITU DE BRO~ 
OKYN. Filme que trata 

de refrexar.o cámbio de costu
mes nesta antiga cidade, fomia;· 
da por inmigrantes europeos, e 
hoxe integrada en NÓva lorque. 
O tema da fita seria tachado de 
aldeano ~non estivese cubett-0 
da patena anglo. Previsíbel. 

~MAMBI. História da úl
tima fase da guerra de in· 

dependéncia cubana, desde a 

.pe;~e~tiv~ · du~ s,oldadó espa· 
ñoL Un tema próximo e desco
ñecido. que xústifica a necesida-. 
·de . de ver est:a película. 'GúiÓn 
· benJevado, pero algurts dos diá· . 
logos son óbvios e ao.protago
nistariotansetle' máis as horas de 
x~ásio que as de dramatórxia. 

amantes. ·A no.stalxa upperial , 
non chega a ser abafante. · , -

. ~MERCURY ÍUSING. 
Un póll do FBl salva a un 

nene dun intento de asasinato 
perpetrado polo Estado para 
protexer un código secreto. 

· IJJlf'. O GRANDE .LE· ~HOME DA MÁSCA. 
. . • BOWSKI. Cruxol deli- RA DE;FERRO. Os tres 
rante· no que se refl~an case to- mosqueteiros maquinan un pia-
das as minorías norteamericanas, no para substituir 'il.O tii:ánico rei 
:Con parodia incluída ao Tio Luís XIV polo seu irmari xémeo, 
Sam. O ponto de vista 'é o dun que permanece oculto a6s ollos 
hippie que segue viviqdo igual da Franza. Fita de aventuras que 
que ttqS: sesepta. Comédia de chega a. aburrir~ 
brilfantés deserlpcións dos perso- . . . · 
axes yopei.:fedonismo da imaxe ~ MEIA , NOITE NO 
.cara~terístkos dos Í.rmáns Co- · ~ ,XARDIN DO BEN E 
·hen, ainda que estanohseña un DO MAL. u'x;r crúne p;ixoaL 
das .illlas mellares obras> . entre dous homosexuais aconte-' • 

cido núnha cidade do Sul nor-
~ O FARO DO SUL~ · . te-,ame:ricimo esperca o. í.Ó.terese 

• ·, .. Eduar;do fyiignon~~ aútor dun xovén escritor. eon: alguns ' 
de Qsol de Outono, trae ~gora tópifos e un chisco de humor . . 
tm dral:na. baseado na relación de . 

. }ciu~s>li:mátls;orfas . . O~diálügos . ' • ~- tJ.s: M'ARSHÁLS .' 
entre: as duas;protagonistas son- • ~Nova ·. entreg;, d~ 

:. moi plásticos e a fita ómfirma-a' ;, Fuxitivo, pero sen Harúson 
rríadúrei do cine arxentiho: . Ford. Ffil9: levar flecos de millq, . 

~ASUAMAxEsTADE · 
. ,, . · MRS. BllOWN, Histó~ . 
ria da ascendéncia qtie sobr~ a 
raiña VitÓria de Inglaterra tivo 
o sel! asistente Johq Brówn. 

~HERDARAS A TE- ·.·· 
RRA .. Un terránente ' 

viuvo, con tres fillas, fai as par· 
tixas e dá lugar a un drama que 
He serve ao director para e}.{Pli- · 
car a trama profund~ da socie
dade,norteamericana:. Maxis· 
tral interpretación de Mi.chelle 
Píetfter· eJessica Lange. 

~A CAIXA CHINA~ 
· Panorámica de Jeremy 

lrons; Gong Li e Hong Kong, 
trns · indiscutíbeis heiezas. A 
descoloniza~i:Ón da cidade é 
vism metaforlcamente atraveso 
da relación de duas parellas de 

~ -o 'JNDOMÁBE~ 
WILL HUNTING. Psi, 

quiatrá ¿omprensivo axuda a in
tegrar.se na soc:iedade a un mozo 
superdotado que ten problemas. 
de convivéncia . .Para ,queñ se 
perdeu O c1ubeJos póetaS mortos. 

~ TORRENTE.: De5pois 
da sua notábel interpre

tación en O dia da besta, San
tiago Segura volta con outra 
personaxe de especialísimas ca- ·. 
racferísticas: Un policía ~spa· · 
ñol, bebedor, m.acmsta e ace'i· 
toso, Segura é .,¡i.demais director_ 
e ·· gu19nista deSta fita cQtrosá ;···· 
de máis, pero ·:rea.lizada cbn li
berdade, chispa e certo ofício. 

':.'t w 

· '. NOIVO DE ALU .. ~····'' 
· GUER. Comédia de en, 

redo: .. ~a que o }ítÚ1o, ~i t?do. ~, 

gadelos a mostra de carta· MARIA TERESA VIOR INQUEDANZAS 
ces e documentación que 
recrea o movimento social No pub Dvorak exíbese a' Mostra conxunta composta 
do 36, que levo ao triunfo mostra pictórica de Mª Te· por Sebas Anxo, Berta 
do Estatuto da Aut6no- resa Vior. Unha escolma Ares, Marga Conde, Na-
mia. de acuarelas e pinturas per· talia Pérez, Pancho Rodi-

tencentes aos últimos anos. .. ño e Lola Solla. Permene-
EMíUA SALGUEIRO cerá aberta até o 23 de Xu-

llo no Ateneo. 
Na galeria Clérigos está M .. 
aberta a mostta de pintura .. . a.rt.n 

IMAXINERIA E 
de Emdia Salgueiro. 

• EXPOSICIÓNS PEZAS RELlXIOSAS 

CRUZ LAGO 
OTEClDO 

O Museu Municipal acolle, 
até o 23 de Xullo, a mostra 

No pub Cachaza exíbese CON D!GNIDADE lmaxineña e pezas relisiosas. 
durante estes dias a mostra Organiza a Fundación Cister. 
de fotografia de Cruz Lago. O Ateneo Santa Cecilia e 

SETEM organizan a exposi-

COMUNIDADE ción O tecido da dignidad.e, 
Pontevedra GUATEMALTECA mostra que pretende de-

nunciar as situacións in· 

No Círculo das Artes está . xustas que se viven no cha· • EXPOSl.CIÓNS 
aberra a mostra de fotogra· mado terceiro mundo 

fias da comunidade guajera H!STÓRIA 
guatemalteca. 

Ou.rens.e -DO CALZADO 

MIGUEL CARBALLO No Centro Comercial A 
• EXPOSICIÓNS Barca exíbese, até o 30 de 

Exibe a sua pintura na Bi- Xuño, a mostra A História 
blioteca Pública Provincial. LORCA NA GAUZA do calzado, na que se mostra 
Pódese ollar até principios cronolóxicamente a evolu-
de Xullo. Até o 30 de Xuño perma- ción do calzado ao longo da 

necerá aberta na galería história. Tamén conta cos 
MANUEL LOSADA Sargadelos amostra Federico zapatos máis grandes e ~áis 

García Larca na Galiza. Pó- pequenos do mundo. 
Está aberta na galeria dese ollar de Luns a Venres 
Acuarela a mostra pictóri· de 10 a 13,30 h. e de 16,30 · ALBERTO BARREIRO 
ca do artista Manuel Lo- a 20 h. Sábados de 1 O a 
sada. 13,30 h. A galería Anexo, acolle a 
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Alberto 
Barreiro 
ocupa a 
galeria 

· Anexo de 
PONTEVEDRA 

mostra do artista ponteve
drés Alberto Barreiro, que 
leva por título El jardín de 
la vida artificial. Pódese 
ollar de Luns a Venres de 
19 a 21,30 h. e os .Sábados 
de 12 a 14 h, os Martes pe
chado. Até o 13 de Xullo. 

Porto· do Son 
• EXPOSICIÓNS 

MIRADÁS 
ARREDOR DA ARTE 

A Mostra itinerante orga
nizada polo CGAC, Mira
das arredor da arte contem
poránea tenta achegar a 
arte ao público. Formada 
a partir do traballos ela- -
horado polos alunas dos 
cursos do CGAC, un dos 
seus peares básicos é a re
ciclaxe. 

Santiago 
•CINEMA 

VÍDEO DE CRIACIÓN 
CATALÁN 

Convoc.ató.rias 

XORNADAS DE VERÁN 
OOENSINO 

A Asociación Sócio-Pedagóxica Galega e 
a CIG-Ensino convocan as XXII Xor
nadas de Verán do Ensino de Vigo, 
que se celebra no L B. Sto. Torné de 
Freixeiro, no vindeiro mes de Setefn
bro. Os Obradoiros e os colóquios que 
comforman estas xomadas darán co
mezo o dia 14 e rematarán o 18. Os 
interesados poderán matricularse nos 
locais da CIG-Ensino de Vigo, na rua 
Gregório Espino, 47 ou nos telefonos 
986 371 700 - 09 262 689. 

CERO EN CONDUCTA 

A Escala de Imaxe e Son, o Centro Ga
lega de Artes da Imaxe e a Asociaoión 
O.alega je Productores Independientes 
convoéan a VI edición dos Seminários 
e Talleres de lmaxe Cero en ·conducta. 
Entre os días 6 e 10 de Xullo desenvol
veranse seis cursos de aproximadamen
te unhas vinte horas cada un, nas ins
talacións da EIS e do GGAI. Os talle
res abarcan distintos aspectos relacio
ngdos co mundo-do Audiovisual, desde 
o cine á fotograf ia, pasando pola tele
visión ou as novas tecnoloxias. O pra-

zo de admisión remata o Venres 3 de 
Xullo. O pago da matricula efectuarase 
mediante transferencia bancária a no
me de AGAPI (Cero en conducta), 
N 2 de conta · 2091-0394-83-
3040002766, de Caixa de Galiza. Nen
gunha inscrición será válida se non vai 
acompañada do xustificante do paga
mento. Os alunas non. residentes na 
Corufia dispoñen dunha oferta na resi
déncia Los Lagos (Coléxio Liceo, nas 
proximidades da Escala de lmaxen e 
Son, telf. 981 286 122 cos seguintes · 
prezos: cuarto máis almorzo 2.890 pta. 
(individual), 4.280 pta. (dobre); Pen
sión completa 4.495 pta. (individual) e 

·6.420 pta. (dobre). Maior información 
nci 981 203 499 ou no CGAI (Durán 
Loriga, 10 baixo, 15.003 A Coruña). 

CURSO I)E PORTUGUÉS 

Do 13 ao 1 7 de Xullo celebrarase na 
Escala Oficial de Idiomas de Pontevedra 
un curso de portugués do que o prazo 
de admisión remata o 30 de Xuño. In
formación sobre a matricula no teléfo
no 986 813 626, secretaria de Infor
mación sobre cursos complemenrários 
da Universidade de Vigo. Tamén se 
pode atapar información na Escala 

Universitária de Enxeñeiros Técnicos 
Forestais de Pontevedra 986 801 900 
ou na Unidade Administrativa do 
Campus de Ourense 988 387 103. 

VERAOCELTA 

A Asociación A Nau Catrineta de ac
ción sóciocultural, convoca para este 
verao, do 10 ao 22 de Agosto a cinco 
mozos de 18 a 19 anos para participar 
nun encentro con outras persoas do 
resto das nacións celtas, que terá lu
gar no Sules.te de Eire, en Dungar
van, condado de Waterford. O prezo 
da viaxe limitase ao custe do avión 
ida e volea e o desprazamerito en 

. transporte terrestre en Dungarvan. 
Os interesados deben porse en con
tacto coa sede da asociación A Nau 
Catrineta, no teléfono 981 580 033 
antes do 27 de Xuño. 

DESCIDA POLO MIÑO 

O Movimento en Defesa da Língua. con
voca a II Descida polo Miño que terá 
lugpr o vindeiro 18 de Xullo en Tui. O 
acto dará comezo ás 1 O h. coa leitura 
dun manifesto frente ao Teatro Princi
pal, continuará ás 11 cun colóquio na 

Casa da Xuventude, sobre A nossa lfn· 
gua: a melhor das pontes, na que inter
virán Elias Torres (Galiza ), Firmino 
Mendes (Portugal) e Luís Cardoso 
(Timor). Ás 12,30 h, paserase palazo
na monumental de Tui e Valenr;:a e 
supirase ao Monte Aloia, lugar de 
acampada e xantar. E ás 17 h, descera
se desde o cais de Caldelas até Tui, 
onde se chegará aproximadamente ás 
20 h. A Descida en defesa da Lingua 
finaliza ás 22 h. cun concerto de músi
ca tradicional e rock no parque do Pe
nedo á beira do Miño. O prazo de ad
misión de inscricións remata o 5 de 
Xullo. Información no Apdo. dos co
rreios 27 36.700 Tui ou no telefono 
919 419 338 . 

CUR OS EN V ALADARES -

A Asociación Viciñal e Cultural de 
Valadares ten aberra a matricula dos 
cursos que teñen previstos para e ce 
vera , entre os que destacan, entre u
tro , o curso de iniciación á fot grafia, 
o de acordeón diatónico, ou acordeón 
e o obradoiro de meio ambi nte para 
nenas novas. O prezo da matrícula 
non superan ás 3.000 pea. Maior infor
mación no tel fono 986 46 684. • 

escolma de óleos e debuxos. 
Pódese ollar de Luns a Ven
res de 18,30 a 21,30 h. 

XESUS CORREDOYRA 

Abre na Casa da Parra a 
mostra de Xe us Corredoy
ra que comprende unha 
trintena de obra , carca 
debuxos e documentos, asi 
como textos críticos orixi
nais escritos para a oca
sión. 

•MÚSICA 

No clube de jazz Daao Da
dá, terá lugar durante esta 
semana a actuación, o Xo
ves 25 ás 23 h, do grupo de 
jazz Albert Sanz y J. L. 
Gómez quartet. 

Vigo 

• CINÉMA 

CINE CLUBE LUMIERE 

A IX Mostra de vídeo de 
criaci6n, producida polo 
departamento de Cultura 
da Generalitat de Cata
lunya, aglu~ina oito obras 
de: Julian Alvarez, Pedro 
Ballesteros, Xavier Hur• 
tado, Susi Marqués, Joan 
Lendre, J oan Pueyo, To
ni serra e Jordi Teixidó. 
Os visionados son os Xo
ves de X uño no Taller do 
Servizo Pedagóxico ás 19 h. 
Nesta semana finaliza a 
mostra coa proxección, o 
Xoves 25, de Sopa básica 
de Jordi Teixidó. , 

Galán chega á 111 edición. 
En pé de pedra 98 desen
volverase entre os dias 26, 
27 e 28 de Xuño. Partici
paran 7 compañias de 
danza e teatro, que ocupa
ran as ruas de Composte
la. O Venres .26 actuará ás 
18 h; en San Marciño Pi
nario, Cuerpo transitorio 
(Brasil-Chile); ás 20 h., 
na Acibecharia, farao o 
grupo igoslavo Dah 
teatar; ás 22 h, Matarile 
teatro, actuará na Praza 
das Praterias; e ás 22 h, no 
paseo central da Alameda, 
terá lugar a actuación de 
Mariantonia Oliver (Bar
celona) . O Sábado 27 ac
tuará ás 13 h, na Praza da 
Quintana, o grupo de dan
za Provisional danza 
(Madrid); ás 18 ·h., actu
rán de novo Dah teatar 
na Acibecheria; ás 20 h., 
eh Bonaval, actuará 
10&10 Danza (Madrid); 
ás 22 h., Andrés Corchero 
e Rosa Muñoz (Barcelo
na), actuarán na Praza do 
Toral; e ás 24 h., n ova
mente Mariantonia Oli
ver no Paseo central da 
Alameda. O Domingo 28 
ás 13 h., en Bonaval 
10&10 Danza; ás 18 h, 
en San Martiño Pinario 
Cuerpo transitorio; ás 20 
h, no CGAC Andrés Cor
chero e Rosa Muñoz; ás 
22 h, Matarile teatro, nas 
Praterias; e ás 24 h, na 
Quintana Provisional 
danza. 

En pé de pedro, o festival de dan:z:a e teatro vense desenrolando nas ruas de SANTIAGO. 

Pódese ollar, o Lun 29, 
Keep Cool de Zhang Yi
mo u (China, 1997; 81 
min), ás 20,30 h, no Audi
tório Caixavigo. O prez da 
entrada é ele 300 pta. Pare
llamente está aberta, até o 
29 de Xuño, no café Trin
cheira (rua lrmandiños) a 
mostra dos cartaces das p -
Lículas proxectadas p Lo 
Cine Clube Lumiere. 

• DANZA E TEATRO 

EN PÉ DE PEDRA 

O festival de danza e tea
tro organizado pola _sala 

Insignia: 

O escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 
en ~nsígnia ou ch~\{ Í(o 

Chaveiro: 
Prezo 500 pin + 250 pta 

de gas!os de envio 

Prezo 200 pta + 250 gastos envio 
Pagamento a meio de selos de 

correos (máximo de 100 pta.) 
ou ingreso na conta de 

Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
So!icitaos ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

• EXPOSICIÓNS 

ESTEBAN VICENTE 

No Auditório da Galiza abre 
durante estes días a mostra 
antolóxica de Esteban Vi
cente, 1950-1998. 

Rurn M. ANDERSON 

A lgrexa da Universidade 
acolle a exposición de fo
tografías que a estadouni
dense norteamericana 
Ruth M. Anderson tomou 
na Galiza nos anos 20. 
Até o 30 de Xullo 

20 ANOS 
DE SARGADELOS 

A galería Sargadelos che
ga ao vinte an iversário 
tras a sua abertura no 
1978 coa mostra adicada 
ao Seminário de Estudos 
Galegas. 

ADOLFO ScHLOSSER 

O Centro Galega de Arte 
Contemporánea acolle du
rante estes dias a exposi
ción de Adolfo Schlosser. 
Pódese visitar de Martes a 
Sábado de 11 a 20h, e .Do
migos de 11a14 h. 

MARCELA SANTORUN 

O Martes 30 de Xuño clau-

surase, na galeria Cita.nía., a 
mostra de Marcela Santo
run na que se recolle unha 

• EXPOSICIÓNS 

SEBASTIAO SALGADO 

O Comité de Solidaridade 
con América Latina organi
za a mostra de fotografia de 
Sebastiao Salgado que abre 
na Federación de Aso
ciacións Viciñais (Praza da 
Princesa). De Luns a Ven
res de 18 ·a · 22 h, até o 
Martes 30, que terá lugar a 
sua clausura. 

FERREIRO 

Na Nova Sala de exposi
cións do Cai:xavigo está aber
ta a mostra pictórica de Fe
rreiro. Por outra banda a 

· Sala de Arte do Caixavigo 
acolle a mostra Hermanos 
Sobreira. E o Xoves 25 
inaugurase na Sala de Expo
sicións do Centro, a mostra 
El arte al desnudo. A Sala 
Temática acolle até Xullo a 
mostra de insígnias das 
equipas de fui:bol do mundo. 

A Federación 
de 
Asociacións 
Viciñais e o 
COSALde 
VIGO 
organizan 
unha mostra 
fotografica 
de Sebastiáo 
Salgado. 
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Anúncios de. balde 
• Danse clases de arte e pintura, 
nun espazo unico no centro da Coru
- Teléfono 981 226 382. 

e desexas recever as Con-
soes da 11 Assembleia Nacional 

da AMI escreve a Caixa dos correios 
561 C. P. 36080 de Ponte Vedra ad
juntando a tua carta 8 selos de 35 
pta . e poderás ler interesantes 
ponencias sobre: Independentismo, 
Socialismo, Antipatriarcalismo , Anti
militarismo os Estatutos e demáis. 

• Véndese piso a estrear en Vigo 
na zona do Calvário. Soleado e este
rior, 85 m2, 3 cuartos, 2 baños, gara
xe con adega, amplo trasteiro, 
12.900.000. Telf. 986 423 037. 

• Aluga-se apartamento no mes de 
Xullo. Praia de Aguete (Marin). Teléfo
no 986 703 146, perguntar por Rosa. 

•Véndese Setter lrlandes, fémia de 
30 meses. Teléfono 981 566 232. 

• Véndese casa en Matamá 
(Vigo), Finca, 2.000 metros cadra
dos, fonte natural, viña, frutais. As 
persoas interesadas poden chamar 
ao telf. 986 202 486. 

• Véndese estudo céntrico en 
Vigo. Tlf. 986 471 985 

• Maquetador gráfico busca traba
llo. Ampla experiéncia en traballo 
editorial (libros, revistas , periodicos, 
folletos ... ) Mclntosh , programas 
QuarkxPress e Photoshop. Dixitaliza
ción de imaxes. Perguntar por Carlos 
no 986 301 248. 

• Se queres contactar co Movimento 
de Defesa da Língua, para participar 
na descida polo rio Minho em defe
sa da língua, ponte en contacto co 
M.D.L. no teléfone 919 419 338. 

• Esquerda Nacionalista-mocidade pu
blicou o número 4 da sua publica
ción estábel Manesquerda. Nel trata
mos, entre outros temas: Canal ella de 
via dixital ; taxas e financiamento univer
sitário; Hackers: o nascimento dunha 
nova ideoloxia?; contra os herois .. . In
teresados enviar 200 pta. en selos ao 
apdo. 384. 15.780 Compostela 

• Necesito contactar con persoa 
residente en Buenos Aires, xa que 
preciso consultar un par de publica
zóns editadas na Arxentina. Manuel 
Apartado 42, 15.680 Ordes (Gal iza) 

• Leitores incansábeis, mais ·esque
cidos do Euro, en paro e sen parentes 
nas diversas consellarias e editaríais, 
agradecerian receber, de balde -evi
dentemente- fundos literários e didácti
cos, desclasificados e/ou clasificados 
de calquer fundación, editorial, consella
ria, ente publicador ou persoa antes que 
os manden ao lixo ou a reciclar . Joel 
Bem Ramos e David Fernández: A Ro
sa, 25 7Q H 15701 Compostela. 

• Escritor en língua galega busca 
editores para as suas obras . Oferezo 
tres novelas perfectamente corrixidas 
e listas para publicar, ademais dun li
bro de relatos. Produción constante : 
xa vou pala metade da cuarta. Per
fecto dominio do galega normativo, 
con opción a escribir en mínimos ou 
reintegrado, ademais poderia asistir 
ás miñas adaptacións ao portugués e 
facer as miñas traducións ao español 
polo papo. Tamén traballaria para re
vistas ou periódicos, e se para empe
zar me oferecen ser o negro dunha 
firma famosa estaría disposto a con
sideralo. Ademais, gustaría de que 
autores na miña mesma situación me 
eseribisen para contarlles por que 
non hai xeito de facer bon de algunha 
xente. Escribide a: SBM. Apdo. de 
Correos 457 15.080 Ferro!. 

• Véndese Vespino máis extras a 
bon prezo. Perguntar por Diego no 
teléfono 930 265 97 4. 

• Vendense mastins dos Pirineos 
con pedigree. Teléfono 986 305 164. 

• Xa está na rua o Abrente n§ 8, con 
artigas que abordan a situazón social 
do movimento obreiro galega e as ta
refas que deve orientar o traballo sin
dical e.colaboracións como as de Xus
to González Beramendi, lgor Lugris ou 
Carlos Taibo. Ruado Home Santo nº 
29 42 A. Apdo. 760 Compostela. 

• No seu 150 aniversário, se desexa 
receber o Manifesto Comunista en 
portugués, traducido da sua edición 
orixinal, asi como textos de Marx, En
gels ou Lenin, diríxase a Distribuidora 
Arume. Apdo. 122. Montarte. 

• Firma de cosmético natural deman
da representantes con posibilidades 
de formar equipa de vendas. Tamén 
vendedores . Mónica Martínez Ria!. 
Rua Xens, nQ 4 15.984 Araño-Rianxo. 
A Coruña. Teléfono 981 860 255. 

•Se queres receber de balde un par 

ELIGIO IGLESIAS co. Aberta até o 30 de Xuño. Lisboa 
O pintor Eligio Iglesias ex(
be a sua pintura na sala de 
exposicións do Clube Nauti-

MARLA SACRISTAN E 
ARTURO FUENTES • EXPOSICIÓNS 

ANOS 80 

de autocolantes contra a incinerado
ra de Cerceda, envia o teu enderezo e 
un selo de sete pesos ao Obradoiro da 
História, Apdo nº 42 15.680- Ordes. · 

• Vendo chalet de 2 prantas, garaxe 
e 2.520m2 de terreo, nas Rias Baixas. 
Ideal para construir unha residencia da 
terceira idade. Alugo chalet con xar
din por meses ou quincenas, en Asa
dos-Rianxo. Teléfono 923 267 657. 

• Já está em internet a página do 
Movimento Defensa da Língua. O 
seu enderego é mdl.home.ml.org. 

• Mestre busca traballo relaciona
do coa cultura da Galiza: publica
zóns, editaríais, librarías ... Manolo 
981695682. 

• Alúgase casa de tres dormitórios, 
con finca, durante a tempada de ve
rán en Moaña. 986 312 136. 

• A web do sindicato Estudantes 
Independentistas, na que ademais 
poderedes atapar ligagóns as webs 
da AMI e do MOL, mudou o seu en
dere90 na rede passando a ser: 
members.xoom.com/ei 

• Alúgase apartamento en Camota, 
a carón da praia, vistas ao mar, equi
pado. 1 ª quincena de Xullo 55.000 
pta. 2ª quincena 65.000 pta. 1 ª quin
cena de Agosto 80.000 pta. 2ª quince
na 75.000 pta.Teléfono 981 761 144. 

• Os Ateneos Libertários da Coruña, 
Compostela e Ferrol teñen a ledicia de 
informar que xa está á venda o pri
mei ro número da revista titulada 
Anarquista. Destacan os artigos so
bre a penetración do Opus Dei na Uni
versidade da Coruña, outro sobre a li
teratura medieval galega e o da entre
ga do prémio Tonto do Ano 1997, que 
recae sobre os coñecidos galeguistas 
Xavier Alcalá e Carlos Mella. 

• Alúgase piso en Vigo. Grande e 
económico. Amoblado Teléfono 
986 375 575. 

• En Camota, apartamento a caróñ 
da praia, terraza e vistas ao mar. Com
pletamente equipado 981 761 144. 

• Aluga-se apartamento-estudo, 
com calefac9om e agua quente, ban
ho com banheira, soleado , ideal para 
estudante. Gastos de comunidade 
incluidos: 37.000 pta. Rua Esperanto, 
2-1 2 D. Teléfono 986 415136.+ 

MANUEL AMADO 

No Palácio Galveias per
manecerá aberta até o 6 de 
Agosto a mostra de pintura 
de Manuel Amado. 

Pub icacións 

MOCJ ADE 

Galiza Nova edita o N2 16 do seu voceiro 
Mocidade, correspondente ao meses de 
Abril, Maio e Xufio. Destaca a reportaxe 
na que se ~tudan diferentes propostas pa
ra as activid des e adicación da rnocidade 
d d concellos. T amén as entrevista 

Até o 8 de Xullo permane
cerá aberta na galería Arte
facto a mosrra conxunta dos 
artistas Arturo Fuentes Cid 

Marfa Sancristán Garcfa. 

300 HORA 
NA HABANA 

Ricardo Bará exibe a sua 
fotografia, no café bar Uni
versal, até o 30 deste mes. 
Pódese ollar de Luns a 
Venres de 16 a 2,30 h. Sá
bados de 19 a 2,30 h e Do
mingos de 18 a 2,30 h. 

Na Coberta do Edificio-Se
d e da CGD (rua Brito 
Aranha), permanecerá 
aberta até o 31 de Agosto a 
mostra Anos 80, que com
prende máis de un cento 
de obras dos anos oitenta 
de 38 artistas de 3 conti
nentes, como poden ser 
Anish Kapoor, Miquel 
Barceló e J uliao Sarmen, 

MIGUEL FIGUEIREDO 

O Desenho e o escultor é o 
título da mostra do artis, 
ta Miguel Figueiredo, que 
permanecerá aberta na 
G aleria Municipal Gymná
sio (Misericordia,12). De 
Luns a Vemes de 13 a 20 
h, e os Sábados de 14 a 
19 h.t 

realizada aos insubmi os Ramiro Paz e 
El ias Rozas, e a Pilar Garcia Negro. Coma 
coa colaboración, entre 
ounos, de 
Xosé No
gueira co ar
tigo de inves
tigación E 
pour si muove, 
no que resume 
a sua visión so
bre o cinema ga
lega. A organiza-

. ción, Galiza No-
va, anuncia a sua VI Asemblea Nacional. 
Outro artigo, Castelao sen Manipular, de
nuncia a indiferencia por parte do gover
no na celebración do 48 aniversário do 
seu pasamento. Estracto do artigo de · 
Eduardo Blanco Amor publicado no nú
mero 16 do Boletín da Sociedad.e Cultural e 
Agrária do distriw de Mu.xia, Verbas núnha 
efemérides, no que se nos achega á figura 
do Mariscal Pardo de Cela. Ademais con
sellos ecolóxicos, breves do país, publica
cións e camisolas e textos. Mocidade ofere
ce unha subscrición de balde trimestral. 
Maior infonnación. en Santiago de Chile, 
28 Entrechan direita; 15.706 Compostela, 
ou no teléfono 981 553' 526. + 

•MÚSICA 

MILLADOIRO E 
SANTANA 

Con - motivo do 75 aniver
sário do Real Clube Celta, o 
Sábado 4 de Xullo, o está
dio de Balaidos acollerá a 
actuación de Milladoiro e 
do mítico roqueiro Carlos 
Santana. As entradas xa es
tan a venda en Elepé e · La 
Columna ao prezo de 2.500 
pta. (anticipada). Os abo
nados ao clube celeste pa
garán 1.500 pta, 800 os 
menores de 1 7 anos. 

LUIS EDUARDO AUTE 

Xira de apresentaCión do 
seu últim0 traballo Aire in
visible. Actuará n.o Caixavi
go o Xoves 25 de Xuño ás 
21 h. Entradas a venda no 
teléfono 986 238 051. 

to, entre outros. -

Juliáo Sannento participa _na mostra Anos 80 de LISBOA. 

Encrucillado XOAN COSTA 

- 1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 

Horizontais 

l. Señora. Cada unha das cínco prolongacións en que 
termina a man ou o pé 2. P;eposición. Emrégasme. Ao 
revés, nota musical 3. Pase a vista sobre un texto. Tou
ro. Ensino Secundario Obrigatorio 4. Evito unha difi
culdade. No plural, condición orgánica que dLstingue 
os machos das femias 5. Apócope de santo. Escampa, 
para de chover. Espazo que rodea a Terra e ond·e se ven 
os ast:ros 6. Xulgarme, estimarme 7. Contracción de en 
ináis un .. Pareda. Forma abreviada de para 8. Filio de 
Abraharn. Peza do tear 9. O mesmo gue moi. qemos
trativo: Ao revés, río de Hungría que leva as augas do 
lago Balatón ao Danubio. 10. Nos verbos da primeira 
con:xugación, morfem'a de modo-tempo do copretérirn. 
Espiñazo. Nese lugar-·11. Ao revés, cousa envolta en 
forma de cilindro. Sesenta-minutos. 

Verticais 

l. Da súa propiedade. Auréola, halo 2. Dá forma de 
anel a unha causa. Habitual 3. Espida, sen roupa .. Mu
ller ou femia que tivo un ou máis fillos. 4. Ao revés, en
trega algo a alguén. Ao revés, deus exipcio 5. Abomi
nar, detestar 6. Cada unha das pezas do esqueleto. Ao 
revés, muller acusada -dun delicto, Peito ou mama das 
mulleres 7. De pouco valor e sen cualidade 8. Preposi
ción: Palabra que se usa para manifestar asombro, pena 

- ou alegría 9. A excepción de, salvo 10. Non fai caso. 
Facer raias 11. Concello da Coruña, entre Ordes e San
tiago .. Desexo vehemente.• 

Caldo de letras 
G S T . Z K A F Ñ R D M R Q X V 

J A N W G T H A ~ L R Z T A E 

X O Ñ I U Q R O P D E R Y R K 

L y A I y J L T o X e w A e E 

F M I L H O M E S O A N V Ñ S 

L s V R B e L u o E e Ñ s y E 

H A N o H e u H e A G I E M J 

D Ñ I K LO C R NS A Q ' A Z R 

R U J F Ñ R_ ·u E E R E G W J E 

B T R A T I V ~ I P E E K W V 

Y N R D J E C A U D A I P P I 

B I X A s B T w K T J e Q e G 

O V B S S U P L Q . Ñ C D B Ñ· S 

Z Y Ñ Ñ D N N V P I Ñ Q D H Z 

T V E C . M N O Y X K P H M C H 

Unha dúcea de personaxes de contos infantis. 
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Os Reis de Galiza, a tumba pechada 
· O Panteón Real da dinastia galega, abandonado na Catedral de Santiago 
* CARME VIDAL 

O Panteón dos Reis de Galiza 
está pechado .e abahdonádo 
na catedral de Santiago. C.om
póñeno seis tumbas labradas 
en pedra que comparten histó
ria coa basílica de San Isidoro 
de León onde están eñterra
d os vários membros da di_. 
nastia galega. As duas cape
las correron distinta sorte: a 
compostelana permanece . 
pechada a cal e canto men
tras a leonesa .está aberta ao 
público e é unha das depen- , 
déncias visitadas do _museu. 

A agora chamada Capela das 
Relíquias ou Capela Real da ca
tedral compostelana abriase en 
datas de grande solenidade. A 
comemoración do pasamento de 
Fernando 11 e o dia de Santiago 
o Menor, o 3 de Maio, eran os 
di·as escollidos palas autoridades· 

, catedralícias para abrir ao públi
co o espazo real. A tradición 
chegou ao seu fin -ao contrário 
do que pasou coa exaltación do 
Apóstolo- e duns anos para acá 
a capela xa non recebe visitas 
nen en ocasións sinaladas. As 
tumbas dos reís quedan fóra da 
vista e non forman parte do per
corrido polas riquezas da cate
dral que se fai prévio pago de · 
entrada. O abandono da están
cia crece mentras se esquece o 
proxecto de abrila ao públi~o e 
integrala na 9ala do museo. A 
pegada da história galega na ca
tedral esmorece e a sala mesmo 
fai avio como armacén mentras 
o templo está en obras. 

Os sepulcros dos reís foron tras
ladados no 1535 ao interior da 
Sala das RelíqÚ.ias, no século 
XVII construíronse os arcosólios 
que ornamentan a tumba e a ca
pela ~iara o reliquiá,rio no que 
despois se instalou ún grande re
tablo. Desde a porta pódense ob
servar sen moito esforzo diver
sos conxuntos óseos erí distintos 
recipentes, desde restas de San 
Rosendo ou San Trocado á ca
beza de Santiago o Menor. 

Rodeando o frontal están as 
tumbas dos reís, estátuas xa-

O Panteón Real fai avio como armacén mentras o templo está en obras. No deatalle, sepultura atribuida a Afonso vm. A PANARO 

centes de granito na que se re
produce,n . as imaxes dos ente
rracios .. A dereita da porta está o 
sepulcro de Fernando 11, tillo de 
Afonso VI 1 e Berenguela que fa
leceu no 1188. A fermosa tumba 
atribuese ao · Mestre Mateo a 
quen Fernando 11 tiña contratada 
a construción do Pórtico· da Gló
ria e concedera unha pensión vi
talí cia. Xunta el cutre sepulcro 
deseña a imaxe de Afonso VIII 
-na placa, Afonso IX-, pai de 
Fernando 11 , marta no 1230, co
mo no caso anterior, nas duas 
placas explicativas reza o lema 
de reís de León, ocultando ·a di
nastía galega. Unha tumba máis 
completa na parte dereita da ca
pela, a do-Coride de Trava, en
terrado en calidade de aio do 
emperador Afonso VM cunha es
tátua esculpida por Magariños 
no 1926, cunha intención clara 
de emular os monumentos his
tóricos aos que acompaña. 

Tumbas das raiñas 

Na .marxe esquerda instaláron
se outras tres tumbas, duas de
las de mulleres. A imaxe de Be
renguela (morta no 1149) re
pousa xacente ao pé do conde 
Ramón de Borgoña, esposo de 
·urraca falecido no 1107, ·e xun-

to á tumba de Xoana de Castro 
-titulada raiña de Castela que 
conserva na lápida o seu casa
mento ca reí de Castela, Pedro 
.1, que a abandonou-completa o 
panteón dos re is né:\ Catedral. 
Pode ser, como teñen sinalado 
vários historiadores, que os se
pulcros non se correspondan 
cos restos enterrados. Algunha 
interpretación identificou a Fer
nando 11 na imaxe xacente que 
se atribue a Afonso Vll h 

A interpretación desde a histo
riografia española d-as dinastias 
galegas que impuxo os seus cri
térios centralistas queda á vista 
tamén nas lápidas que acampa-· 
ñan ás tumbas. O recente tra
ballo de Camilo Nogueira "O 
tempo político dos trobadores" 
(Polo Reíno de Galíza, A Nasa 
Cultura 18) e a próxima publica
ción do libro de Anselmo López 
Carreira, Os Reís de Galíza (A 
Nasa Terra) dan unha visión 
própria da primeira dinastia eu
ropea e dunha das épocas cru
ciais da nosa história. O deputa
do do BNG nas cortes xerais, 
Francisco Rodríguez tense inte
resado polo estado e a inacesi
bilidade do Panteón Real. 

Don Garcia, Fernando 1, Urraca, 

Afonso V ou Sancha son alguns 
dos Reis de Galiza enterrados 
no panteón real da basílica de 
San Isidoro de León. Contra o 
que acontece en Compostela, a 
sala permanece aberta e inclui
da na visita guiada proposta po
lo museo. O Panteón Real foi 
fundado no 1063 e o abade prior 
do cabido e ·arquiveiro bibliote
cário, António Viñayo recoñéce
lle unha riqueza "que fai que se
xa chamada a capela sixtina da 
arte románica". A entrada dos 
franceses no 181 O supuxo o 
desmantelamento da capela , 
que despois _seria restaurada, e 
a descolocación das tumbas. 
Ainda o ano pasado un grupo de 
paleopatólogos e especialistas 
en criminoloxia estudaron os 
restos para identificar -tamén 
mediante a proba do ADN- a 
sua procedéncia. Os sepulcros, 
a diferéncia dos galegas, son li
sos, é dicer, non reproducen a 
imaxe esculpida dos reís ente
rrados. "Separáronse homes de 
mulleres e xoves de maiores, o 
máis fácil de identificar foi o reí 
Bermuda 111 que morreu no 1073 
e os seus osos mostraban as fe
ridas da batalla. T amén Sancha 
que está incorrupta", anota o 
abade prior que convida a visitar 
aG dependéncias.+ 

Bágoas 
XELÍS DE TORO ,,, 
Eurilia cara pintada de azul, 

con dúas liñas brancas que 
se cruzan en diagonal, iso 

é'a bandeira escocesa, e nesa ca
ra pintada coa bandeira escoce
sa escorren unhas bágoas. Son 
bágoas de frustación e pena. A 
selección escocesa caeu derrota
da ante Marrocos e non pasará á 
seguinte fase do mundial. 

As imaxes de dór, ledicia, pe
na, gloria, que noutrora . foran 
sublimemente representadas 
por santos, mitos e lendas dei
xaron paso a imaxes de depor
tistas, que choran desconsola-

. dos,por non teren saltados eses 
dous malditos milímetros máis, 
ou amosan o rosto de quen as
cend e u á gloria cando ve en
trar o esférico nese tramallo 
demasiado grande para as sar
diñas. Do mesmo xeito, a an
tidade xa non e tá r pre enta
da por anta Teresa nin Fran
cisco de Asís, senón que anta 
Diana ocupa o trono; adeu 
Lucifer deixa pa a Hu in. 

Antes falábase de nación c n 
estado e nación sen e tado, 
nora ei eu e ería mellor falar 
de nación con elección de 
fútbol e nacións en elección 
de fútbol. Porque no tempo 
que se aveciñan de televisión 
por cabo, dixital, á carta, ao ca
rallo, o fútbol espectácul , con
vértese no campo onde a na
ción se xoga o eu orgullo 
identidade nacional, enón que 
lle pregunten ao iranís qué foi 
o que sentiron cando venceron 
aos EE UU, ou con que an ie
dade os arxentinos están espe
rando poder vingarse de Ingla
terra pola guerra das Malvinas. 
Pujol desafina Els segadors can
do o Barcelona gaña a liga, e 
ata Herri Batasuna nun arrout 
democrático entra no parla
mento vasco, e di que o futur 
de Euskadi decidira e a partir 
de agora apuntando ben e di·
parando "á porta contraria" ¿E 
que pasa coa elección galega? 
Este eche un proxect qu ta
mos estudiand coa d bid ,11-
ma e que debe eguir as anl · 
administrativas regulam nta
rias, para non tomar unha d ci
sión precipitada da qué de p i 
nos poidamo arr p ntir.+ 

VOLVER AO REGO 

N as grande cidade a 
xente fai vida no eu 
. bairro. Cando un galega 

encontra a outro no extranxeiro 
prefire que seña da sua parró
quia ou da comarca, para poder 
compartir algunha paisaxe, al
gunha lembranza. Na vida un 
sofre por causas moi concretas: 
as transaminasas, o fillo grande 
que se examina da selectivida
de, ela que non lle veu a regla. 
Os problemas son co compañei
ro de traballo que é un ciumen
to. Causas asi. Pero, en cámbio, 
os grandes líderes políticos non 
fan máis que falar da mundiali
zación, dos fh1xos financeiros 
intemacionais. Como compren
der obxectivos tan grandes? Co
mo solidarizarse de verdade con 
persoas descoñecidas? Para que 
pensar en ruas que nunca serán 
pisadas? Non serán as macroci
fras o Oéus do noso tempo; o to
dopoderoso que ríos cega·? • 


