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a nova ca1xa 
As asembleas xerais de Caixa Vigo, Caixa Ourense e Caixa Pon, 
tevedra, tal como estaba previsto, aprobaron o 29 de Xuño a fu, 
sión das tres entidades, poñendo en marcha a nova caixa galega 
co nacimento da "Caixa de Aforras de Vigo e Ourense", á que se 
sumará dentro de un ano a de Pontevedra, segundo o previsto no 
protocolo de aprobación. É esta unha boa nova para Galiza se a 
sua xestión vai coincidir cos obxectivos que se marcaron e coas 
declaracións realizadas polos seus respon abeis. Un dia histórico 
que non debe quedar minguado por un proceso que non abenzo, 
an no seu xeito (fano no fondo) unha parte dos indicato , por· 
considerar non só que os traballadores saen perdendo, senón a 
existéncia de pouca sensibilidade social por parte dos xestores 
desa fusión que, por canear mesmo lles canearon os protocolos 
do acordo e a sua preséncia no futuro consello. Esta nova entida, 
de necesita ser críbel nas suas intencións. Unicarnente o vai con, 
seguir con feitos . Os traballadores serán os primeiros que deben 
crer na sua bondade e eficácia. Podía ter un mellar comezo. + 

Manuel Rivas 
ELA, MALDITA ALMA 

Trecé relatos, un autor. 
O novo libro 
de Manuel Rivas. 
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Aznar conside~ que a 
renovación do PP galego 
debe comezar por Fraga 

(Páx. 5) 
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Pepe Carre1ro 

XAN CARBALlA 

Como responder 
a unha praga 

de pulgas 
(Páx. 15) 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA l DE XULLO DE 1999 

As principais diferéncias entre lois Castrillo e Carlos Príncipe radican nas distintas conceicións que ambos teñen da organigrama de govemo municipal. 

Príncipe rexeita en Vigo a fórmula que aprobou Orozco en Lugo 

A maioria dos pactos BNG·PSOE 
concretaranse despois da investidura 

do alcalde 
-0- ALFONSO El Rt - XAN CARBALLA 

Os acordes de governo entre o BNG e PSOE van de vagariño despois de garantir a alcaldia a cada un
ha das duas listas máis votadas, a estabilidade do governo e os obxectivos programáticos. As diferén
cias están, sobre todo, no modelo de xestión. Mentres Lugo e Compostela, que terán alcaldes socialis
tas, o acordo está practicamente pechado, en Vigo o BNG está disposto a governar en solitário, se Prín
cipe segue a insistir en rexeitar un organigrama de áreas de xestión que o seu partido propuxo en Lugo. 

on existe dúbida de que na
cionalistas e socialistas cum-
. pran os acordes de darlle a al-
. caldia ao cabeceira de lista máis 
votada de entre os progresistas 
o próximo 3 de Xullo, data na 
que se constituirán a maioria 
das corporacións e se elexirán. 
alcaldes. Pero en moitos destes 
concellos o governo ainda terá 
que agardar para ser apresen- . 
tando aos cidadáns, pois as ne
gociacións entre ambos partidos 
polfticos van de vagar e non sen 
certas dificultades en algunhas 
cidades. O que se observa é 
que, naqueles concellos onde o 

PSOE vai ter alcaldía, as dificul
tade.s son menores, agás en 
Cervo, onde os concelleiros ·do 
BNG non queren apoiar á lista 
socialista se non demite o cabe
ceira de lista e ex alcalde Ro
berto Álvarez. 

En Lugo o pacto está case pe
chado despois de chegar a un 
acordo para organizar a xestión 
municipal en catro grandes áre
as de traballo: urbanismo, be
nestar social, servícios públicos 
e seguridade e economía e de
senvolvimento. Catro concellei
ros coordenarán estas áreas, 

dentro das cales crearanse doce 
seccións de traballo, cada unha 
delas dirixidas por un concelleiro 
do PSOE ou do BNG. O,acordo 
QUtórgalle un importante poder 
político ao alcalde que se reser
va áreas como persoal e zona 
rural. Tamén o PSOE, que terá a 
López Orozco como alcalde, 
ocupará a carteira de urbanismo. 

Este organigrama de governo de 
coalición aprobado en Lugo é, 
exactamente o mesmo que en Vi- . 
go rexeita o PSOE,a firmando 
que os nacionalistas só teñen un 
concelleiro máis que o PSOE. No 

mesmo caso está Lugo, pero 
·aqui, socialistas e nacionalistas 
puxeron de manifesto que o "no
vo organigrama adáptase á lexis
lación máis actual en matéria mu
nicipal", afirmando que é "máis 
importante o organigrama, o mo
delo de xestión, que o reparto de 
áreas por grupos políticos". 

O acordo foi apresentado coma 
unha "negociación áxil e trans
parente", afirmando que as ne
gociacións "non foron nada difí
ciles", polo que están seguros 
que a mesma sintonía ''vai durar 

Pasa á páxina seguinte 

• • , 1 
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Ven da páxina anterior 

os catro anos de lexislatura". 

En Compostela BNG e PSdG
PSOE xa chegaron a un princí
pio de acordo en asuntos onde 
noutros concellos teñen máis 
problemas ou van máis atrasa
dos, tales como a distribución 
de postos nas diferentes comi
sións e tamén nos pontos pro
gramáticos. A colaboración nos . 
catro últimos anos facilita este 
entendimento, porque, na prác
tica, BNG e PSOE xa víñan fun
cionando como unha coalición, 
ainda que os nacionalistas non 
estiveran no governo. Unha das 
poucas dificultades reside na 
xestión urbanística, segundo re
coñeceron fontes socialistas. 

pal. Precisamente o PP negou
se a que o 3 de Xullo se cele
brase o pleno constitutivo da 
corporación neste recinto, tal e 
como pedían os nacionalistas. 

Príncipe quere ser co·alcalde de Vigo 

Divisións no PSOE de Ferrol 
e Pontevedra 

En Pontevedra ambas forma
cíóns xa chegaron a un apcto 
por escrito no que non só se 
contempla a democratización da 
vida municipal, senón as lineas 
básicas de funcionaento do con
cello. O PSOE, con forte divi
sión interna e uns concelleiros 
sen experíéncia dubida aínda se 
entrar ou non no governo muni
cipal. Cuestión que lle é difícil 
de decidir á xestora local que 
governa no 

No Ferrol, despois de ter acorda
do os obxectivos xeraís e os pro- · 
gramáticos, o avance das nego
ciacións vai lento, entre outras 
cousas porque, como recoñece o 
cabeceira de lista socialista, Bo
nifácio Borreiros, existen proble
mas dentro do PSOE departa
mental. Tanto é así que non está 
claro se os socialistas apostarán 
por entrar no governo o prefiren 
un pacto de lexislatura. 

Obxectivos que xa está fíxados 
en 15 pontos, entre os que 
destacan a millora de infraes
tructuras, a críación de empre
go, a millora das comunica
cións exteriores, a política de 
carácter integrador destinada 
aos máís desfavorecidos, a 
xestión pública dos servícíos, a 
defensa de língua galega, a 
conservación e aproveitamento 
do meio natural, o potencia
mento e recuperación da nasa 
cultura, a ímportáncia de reno
var a mancomunidade e o tra
bal lo coordenado dos dous 
partidos nos parlamentos para 
conseguir estes obxetivos. • 

Carlos Alberte González Prín
cipe ainda non dixeriu os re
sultados eleítorais. Estaba fir
memente convencido de que 
ia ser o alcalde. Unha é outra 
vez repetía "son o millar alcal
de, os cidadáns asi o recoñe
ce n". Un ha das cualidades 
que adornan a ese animal po
lítico, que é Príncepe, ~ desde 
os tempos do LCR, nos que 
era coñecido como o Pamplo
na, é a de ser teimudo e amar 
o poder. "Quero entrar no co
mité", foron as primeiras ver
bas cando se apresentou no 
1976 en Compostela aos 
seus compañeíros, que rexei
taban sempre os cargos, ves
tido con abrigo loden verde, 
de volta de Nafarroa. 

Agora o principal problema 
que teñen BNG e PSOE para 
chegar a un acordo, son as 
pretensións do líder local so
cialista de formar un co-go
verno. González Príncipe, 
que nestes días explícou as 
su as propostas a todo o-que 
quixo ouvilas, teima en que 

partido. O gru- López Orouo e Blanca Roclñguez Pazas consideran que os acordos de Lugo están case rematados despois de 
p o m u n í c í p a 1 porse de acordo na estrvturación do govemo municipal. 

tamén recea 
en tomar el só 
a decisión por
que, temero
sos de quedar 
fagocitados po
i o BNG, verí
anse na abriga 
de apandar co
as consecuén
ci as. Tamén 
semella existir 
división entre 
os próprios 
concelleiros 
socialistas. 

Pero, ainda 
así, xa hai 
avances con
cretos na xes
ti ó n, como a 
decisión de re
formar as de
p en dé n c i as 
municipais ou 
as de celebrar 
os plenos no 
Teatro Princi-

BNG e PSOE se repartan ao 
50% as funcións do governo 
muncípal. Os nacionalístan 
controlarían as suas concella
rias e os sociai'istas as suas. 
Príncipe non ostentaría nen
gunha concellalía determina
da, senón que, segundo o seu 
deseño, seria o coordenador 
de todos os concelleiros so
cialistas, funcionando como 
un alcalde dos seus, un ca-al
calde, poís el marcaría a liña 
política xeral destas concella
lias e respondería desta xes
tíón directamente ante os ci
dadáns. Ao mesmo tempo, 
ocuparíase directamente de 
levar o partido en Vigo. 

Ademáis, Príncipe pretende 
que os orzamentos se repar
tan ao 50% entre as concella
lias de BNG e PSOE e posuir 
delegación de· firma do alcal
de. Tamén pretende contar el 
un gavinete semellante ao da 
alcaldía, co seu responsábel 
de prensa e os seus orzamen
tos para publicidade, quer di
cer, o mesmo número de con
tratados e de asesores. Al
gunha destas demandas son 
totalmente ilegais segundo se
cretários de concello consulta
dos por este periodico. 

Arela non só ter voz própria 
ante á cidadania, sen ter que 
supeditarse ao ·alcalde, senón 
contacto directo e poder de in
fluéncia en certos médíos de 
comunicación. Este trato cos 
médios locais é unha das 
suas habeléncias e pensa 
que, sen· esa posibilidade vai 
perder toda a capacídade de 
liderazgo. 1 

Príncipe, que afirmou antes 
das eleícións que se non era 
alcalde dimit.iria como conce
lleíro, "porque ainda son moí 

.novo e teño tempo e tempo 
para agardar", está convenci
do de que se non aparece el, 
ao mesmo nivel que Loís Cas
trillo, o BNG vai acabar por 
fagocitar ao PSOE. Pero co
mo sempre defendeu un acor
de entre BNG-PSOE, un en
tendemento do que fixo caba
lo de batalla no mesmo seo 

do partido, agora atópase 
atrapado entre duas posicións 
que el olla como antagónicas. 

Para o BNG tamén o son. Os 
seus responsábeis afirman 
non estar dispostos a que 
exista un governo con duas 
cabezas, mostrándose dispos
tos mesmo a governar en mi
noría despois do 3 de Xullo. O 
futuro alcaJde, Lois Pérez 
Castrillo afirma que están 
mesmo polo labor de discutir 
"o reparto das concellalias, ou 
dalgunhas áreas concretas, 
pero non a desnaturalizar o 
esquema básico de governo". 
Castrillo tamén se nega a 
aceitar as presións do PSOE 
que pretende que "os com
pensemos por ocupar nós a 
alcaldía, como se fose patrí
mónío seu, pois eles non a 
perderon nesta lexislatura, 
porque ainda non a tiveron". 

O BNG deseñou un organigra
ma de Governo con catre 
grandes áreas. Os responsá
beís de cada unha formarán a 
comisión de governo, qous do 
PSOE e dous do BNG, que 
estará presidida polo alcalde. 
O BNG tamén considera que 
a xeréncia de urbanismo debe 
ser presidida polo alcalde, cun 
vicepresidente tamén na
cionalista. Os socialistas re
claman para eles esta conce
llal ia, defendendo que o al
calde, que por leí ten poderes 
en urbanismo, delegue e que 
non haxa representantes do 
~NG nesta área. 

Dolores Villarino, a socialista 
que leva o peso das nego
ciacións co BNG, rexeita o or
ganigrama de governo na
cionalista, sostendo que o es
quema que defende o BNG xa 
fracasou con Pérez,-"porque a 
estrutura de áreas parece de
señada seguindo o esquema 
de comisários políticos e non 
estam'os dispostos a aceitalo". 

Os nacionalistas demandan de 
Príncipe e do seu partido a 
"mesma lealtade que tivemos 
nós hai oito anos cando o 
apoíamos como alcalde"-• 

Os retos dos governos BNG-PSOE 
Os acordes BNG-PSOE para governar conxuntamente 
naqueles concellos nos que nengun partido acadou 
maioria absoluta, poden ser o primeiro chanza para o 
comezo dun cámbio político na Galiza que príncipíaría 
xa na xornada eleitoral. Se os retos que se lle 
apresentan a ambas formacíóns son importantes; 
tamén o van a ser as dificultades, algunhas das cales 
se están a evidenciar nas próprias negociacíóns. 

A cidadania nunca concede un crédito ilimitado. a 
nengunha formación política e, se apontou nunha 
direcci.ón de rexeneración, tamén pode castigar a 
aqueles qµe malbaraten a esperanza e a ilusión 
xerada cos próprios resultados, máis alá dos 
partidos aos que cada un lle concedese a sua 
confianza. 

A necesidade de governar para todos leva tamén 
implícita a existéncia dun Governo. Esta afirmación, 
~ue semella unha evidéncia, pode non ser tal cando se 
trata de conxugar os intereses de máis de un partido 
político (algunhas veces unicamente persoaís) coa 
necesáría percepción cidadá de que existe unha soa 
mensaxe, unha equipa, cunha cabeza visíbel. Quer 
dicer, un alcalde e .uns concelleims, capaces de 
ilusionar á cidadanía e levar a bó porto un proxecto 
consensuado e preestablecido. 

Un governo municipal non pode ser un reíno de taifas_ 
no que cada partido, cada concelleiro, aplique a sua 
política e se. apresente2ante os cidadás como un . . 
elemento que vai por libre. Esa ide_a seria o comezo do 
fracaso da acción política destes governos municipaís. 

Se o partido maioritárío ten que ser xeneroso á hora 
de integrar no governo a todos os concelleiros que · 
conforman a maioria municipal, non é menos certo que 
a outra parte ten que obrar con leafdade. Lealdade á 

. cidadania, aó seu proxeto político e a formación coa 
que pacta. Pero non seria abando para un governo 
"progresista", se nQIJ s.e d~, ~o m~smo tempo, agora e 
nos catre ·~nos que, empezan o 3 ·de Xullo, unha · · 
menxase unitária. E sabido que os .cidadáns penalizan 
as divisións e máis cando estas se producen por 
intereses partídários e persoaís (por moi lexítimos que 
estes sexan) .. 

A cidadania ten que ollar os pactos como un 
instrumento para governar, en función dos intereses 
da maioría, rion como reparto de áreas, funcíóns, 
prebendas ou plataformas nas que sustentar o · 
afianzamento ou a rexeneración partidária. E preciso 
supeditar ao interese-público os demáis intereses. 

A dificultade ainda vai ser maior se ternos en canta a 

atitude política que xa anunciou Fraga lribarne. s.e 
durante toda a campaña eleitoral, conselleiros e 
candidatos ameazaron con penalizar desde as arcas 
públicas a áqueles concellos que non fosen 
governados pola dereita, agora, Fraga, levantou a man 
novamente. "Vanse enteirar", sentenciou. Non fixo falta 
que explicase máís. A mensaxe foi recibida 
nídiamente: "a Xunta vai porlle pexas a astes 
governos". Nas explicacións dadas despois polo 
presider:ite, tentando esluir a ameaza, seguía 
quedando bastante clara a sua postura: ''vanse 
enteírar, terán que negociar co Governo". Fraga segue 
a afirmar ·que el ten a tixola polo mango, a última 
plabra en· moitos 'dos proxectos, tanto orzameiltária 
como ~egalmente. 

Esta manifesta enemístade só poden vencela os 
governos progresistas cunha boa dose de 
pragmatismo, de traballo arreo nos proxectos estrela e 
na acción de governo díário, con capacidade de liderar 
á cidadaríia e, tamén, sabendo recoñecer publlcamente 
os erros, pero, sobre todo, as dificultades para levar a 
cabo o prometido ou o emprendido. Só deste xeito 
conservarán o apoio cidadá. Recoñecer as eivas 
impostas non é darlle unha arma ao enemigo, senón 
acumular forzas contra del.'• 

ANOSA TERRA 
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O representante do 
BNG en Ferrolterra, 

Manuel Doval, 
apresentou na 

Xunta Eleitoral de 
Zona as actas, na 

imaxe da esquerda 
unha delas, que 

certificqban os 
verdadeiros 

resultados 
eleitorais en 

Cedeira. 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

·A Deputación da Coruña tampouco se poderá proclamar até Agosto 
. . 

_,'+' 
~ .. 

1 DE XULLO DE 1999 

·Os concellos de Cedeira e Laxe non ·se constituirán 
até-fins de Xullo · 
A reclamación do BNG para 
que se recoñezan os resul
tados reais da mesa de Ce
de ira, o que permitira a 
criación dun governo alter
nativo de esquerdas, xunto 
coa presentada polo PP en 
Laxe retrasarán a constitu
ción dos governos municipais 
e a Deputación da Coruña. 

O caso de Cedeira ten singular 
releváncia porque se trata dunha 
alcaldia simbólica do Partido Po
pular. Ali Leopoldo Rubido leva
ba máis de duas décadas gover
nando. ·Nos dias prévios ás elei
ció ns, dentro xa da campaña 
eleitoral (1 de Xuño), a Garda Cí
vil cargou no meio da vita contra 

a povoación. Seguian a política 
dé Diz Guedes, que se demos
trou pouco coidadosa coa defen
sa da liberdade de manifesta
ción, ·e tivo un efecto catalizador 
do voto nunha vila onde a maio
ria absoluta estaba no aleiro. 

Perdida a alcaldia .por Rubido, ·un. 
fallo na transcripción das actas 
dunha das mesas subvertian o re
sultado ao adxudicar 302 votos 
que lle pertencian ao BNG ao 
PSOE e deixando ao BNG sen 
nengun. O resultado modificábase 
e .fronte ao reparto anunciado 
(PP:6;J3NG:5 e PsdeG-PSOE: 1), 
o PP pasaba a lograr maioria ab
soluta .. A Xunta Eleitoral de Zona 
desist!u de atender as ~eclama-

/ 

cións tanto do PSOE como do 
BNG. Xa só quedaba o recurso ao 
contencioso-eleitóral, unha figura 
que no caso das municipais e au
tonómicas aténdese no Tribunal 
Superior de X~stiza de Galicia. 

Un escrutínto irregular 

O escr.utínio final qué resolveu_ a 
Xunta Eleitoral Central no .caso 
de"Cedeirá implicau· un reparto 
-de. eoncelleiros que prolongaria a 
estáncia de Rübido: PP, 2271 vo-
tos ·e 7 concelleiros; PsdeG
PSOE, 628 votos e 1 concelleiro 
e BNG, 1654 votos e 5 concellei
ros. Na exposición de feitos do 

· contencioso eleitoral apresentado 
polos nacionalistas explícase co-

mo se produciu un "erro material 
ao trasladar os dados reais do re
cento das actas de sesión". 

O erro consistiu en que ao facer 
cópias para os membros da me
sa utilizáronse vários exempla
res porque un só caderno autoc
poi ativo non. foi dabóndo. Foi 
nunha destas cópias (fatalmente 
nunha das que se _remitiu nos 
sobres de documentación eleito
ral) nas que cometeu o erro de 
eliminar os votos ao BNG (302) 
e adxudicarllos ao PSOE que só 
obtivera nesa mesa 37. 

A pesar de que mesmo o presi
. dente e os vocais de mesa ates
tíguan que o resultado real é o 

que lle dá os votos ao BNG, a 
Xunta Eleitoral de Zona preferiu 
dar por bó o errro, trasladando a 
responsabilidade ao Tribunal Su
perior de Xustiza, unha práctica 
que se considera habitual nestes 
casos. Para Manolo Rodríguez 
Doval, representante do BNG no 
contencioso, o máis pro9ábel é 
que se logre unha senténcia fa
vor áb el "polo que nos din os 
avogdos na xurisprudéncia con
sultada a tendéncia é procurar 
salvagardar a vontade dos eleito
res". Tamén considera que os 
elementos de proba, abrumado
res, que aterecen, e as testifica
cións dos membros da Mesa fa
rán que, finalmente, o BNG aca
de a alcaldia de Cedeira. 

Desfaise o empate de Laxe 

A anulación de vários votos desti
nados ao PP desfixo por fin o em
pate a votos e concelleiros entre o 
PP e o PsdeG-PSOE en Laxe. 
Como se recordará ambas forma
cións obtiveran 1.316 votos. A re
solución da Xunta Eleitoral Cen
tral dándolle a razón ao PSOE, 
que se faria coa alcaldía, chegou 
fóra do prazo legal, ao parecer 
porque se extraviou a docmenta
ción na Xunta Eleitoral Central, 
que tiña que entender das recla
macións dos partidos para desfa
cer a igualada. Foi por isa que 
non se coñeceu até Martes 29 
de Xuño a decisión do Partido Po- _ 
pular de apresentar contencioso 
eleitoral. O feito de non se consti
tuir istas duas corporacións ta
mén provoca, en cadea, o retraso 
na toma de posesión da nova cor
poración provincial, na que Au
gusto César Lendoiro poderá pro
longar a sua agonia, denantes de 
que se desvele o único mistério 
que queda por coñecerse nestas 
etapa post-eleitoral: se Torres Co
lomer gañará a partida sobre Do
siteo Rodríguez e obterá a cobi
zada presidéncia da Deputación 
corúñesa. 

Ainda que quedaban outros 
conflitos abertos en vilas ga
legas (por exemplo na Garda o 
PP anunciaba contencioso para 
acadar os 16 votos que lle falta
rian pa obter maioria absoluta) 
ao final desistiron a falta de po
sibilidades reais de trunfo. + 
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Anúncialles aos xor~alistas decisións que non tomou a dirección 

O PP pretende·ensaiar 
o post·fraguismo con Fraga 
9* A. EIRÉ 

Os resultados eleitorais abri
gan ao PP a realizar cámbios. 
Ninguén sabe que dirección to
marán. Se acentuarán o eido 
eleitoral autóctono ou se se su
peditarán ás directrices madri
let'ías. Pero algo si está claro: 
Fraga pretende ensaiar o post
fragulsmo sendo el mesmo o 
timonel. Anuncioulle aos xor
nallstas un congreso e unhas 
xuntanzas que nen sequer fo
ran debatidos na executiva. A 
batalla comezou con Lendoiro 
que pee.te a dimisión de Romai. 

O PP de Galiza é de Fraga, co
mo o foron, nun tempo, as ruas 
de todo o Estado, ainda que por 
elas corresen obreiros e estu
dantes en manifestación, recla
mando voz e libertade. Fraga 
non lle anunciou á executiva na 
sua reunión do Sábado que se 
ia celebrar o congreso autonó
mico 90 partido a fin de ano, 
nen que se ia reunir con Aznar e 
con Arenas para consensuar os 
critérios de renovación. 

Média hora despois faciallelo pú
blico aos médios de comunica
ción. Os setenta membros do 

·máximo organismo de dirección 
enteráronse polos xornalistas. 
Fraga deixaba claro, desta ma
neira que quen ia protagonizar 
os cámbios e a renovación que 
demandaban desde Madrid ia 
ser el. Nen aos xornalistas, nen 
aos membros do seu partido lles 
adiantou cales van ser os crité
rios. Para Fraga, o único critério 
importante é que será el o que 
pilote os cámbios. O demáis son 
"pataqueiradas e punto", como 
11~ gosta rematar unha conversa. 

Haberá congresos locais, comar
cais e o autonómico. A loita polo 
poder pasa, de novo, ao primeiro 
plano no PP. Perguntados diver
sos cárregos do partido talan de 
por onde pode ir a renovación 
non se poñen de acordo: ''ter en 
conta os resultados, sobre todo 
nos consellos locais", afirman 
uns; "atraer a nova xente coa vis
ta posta en novas comícios", 
consideran outros ... " Pero nin
guén sabe nada certo. Fraga fa
lou de atraer a importantes cabe
zas pensantes. Tamén afirmou 
que as labores de governo lle tan 
desatender -bastante ao partido e 
até se mostrou crítico coa elabo
ración dalgunhas candidaturas. 

Agora uns e outros tratan de es
crutar as suas manifestación e 
os seus xestos para colocarse 
do lado que sopre o vento. Pero 
todos se comezaron a mover. 
Móvese Rajoi en Madrid, Romai 
na Coruña e .Guiña en Compos
tela. Móvese Cacharro en Lugo 
e o único que semella estar de 
vacacións é Baltar en -Ourense, 
marchándose da reunión antes 
de tempo porque ia a unha festa. 
e moveuse, sobre todo, Lendoiro 
na Coruña pedindo a dimisión de 

Manuel Fraga. 

Romai como presidente provin
cial por "usar métodos policiais" 
e polo seu "enorme egoísmo" 
que puxo en perigo ao partido. 

O proceso de renovación 

Vai haber cámbios. Fraga anun
ciou que vai continuar co proce
so de renovación "comezado no 
pasado congreso extraordinário 
e na asamblea do partido do 
mes de Xaneiro". Daquelas prin
cipiou unha liña na que acentua
ba a autonomia do PP galego e 
lle daba maior peso ao sector 
autóctono, liderado por Guiña 
cos apoios de Cacharro e Sal
tar. Todos os seus opoñentes 
foron empequenecidos. 

É posíbel unha "profunda reno
vación" do PP con Fraga de ca
beza de cartel, con Guiña, con 
Cacharro, con Saltar, con Romai 
(outro dos resistentes do fran
quismo xunto co próprio presi
dente} e con moitos dos alcal
des elexidos agora? 

Son posibeis cámbios, ainda 
que non sexan creíbeis porque 
Fraga non está disposto a mu
dar a sua política. Máis dificulta
des persoai_s e partidárias vai ter 
Fraga se quer facer caso de Az
nar e Arenas e apartar da direc
ción partidária a Guiña, Saltar e 
Cacharro e aos seus ilustres de
legados comarcais. 

Eles son os "señores dos votos". 
Vaise arriscar Aznar a unha bai
xada eleitoral na Galiza que lle 
impida gañar as eleicións ou 
conquis~ar a maioria absoluta? 
Difícilmente. Os comícios xerais 

A. PANARO 

están a menos dun ano vista e 
en Madrid saben moi ben quen 
manexa a máquina eleitoral, que 
non son precisamente nen Ra
xoi nen Romai. 

Unha posibilidade _que barallaron 
en Madrid é a de pedirlle ao pró
prio Fraga que deixe paso ao su
cesor para facer creíbel a reno
vación. _Aznar estaria disposto a 
sacrificar o governo autónomo 
polo Governo central. O proble
ma está en como e en quen seria 
o cha_mado a dirixir a PP galego. 
Madrid pensa en Rajoi pero sa
ben que Guiña non vai abandoar 
as suas pretensións sen unha 
forte oposición . Como poden 
compesalo? Como van presiona
lo? E a Cacharro e Saltar? 

Ninguén se que re expoñer ·a 
que haxa unha ruptura nas filei
ras do PP galego. Aznar sabe 
que seria a primeira pedra que 
poñeria ao seu fracaso eleitoral. 
Pero as cornenéncias de Madrid 
e de Compostela cada vez son 
máis dispares e máis diferentes 
son os seus proxectos. 

Alguén coñecedor do xeito de 
pensar de Fraga apontou . que a 
solución poderia ser nomear a 
Guiña vicepresidente, "coa dis
culpa de que Fraga se vai dedi
car máis ao partido". Pero Guiña 
teria que deixar de ser secretá
r i o xeral. Fraga voltaria a 
presentarse ás próximas elec
cións; Madrid teria tempo de 
desfacerse logo de Guiña. Pero, 
seguramente , só son brinque
dos políticos e Fraga vainos sor
prender cunha renovación na 
que nada cámbia. • 

ANOSATERRA 

Ce1stor Gago 
búscase 'un traballo en Verin 
Pódese talar dunha fuxida de altos cargos da consellaria de 
Agricultura a xulgar pela lista do concurso de traslados dos 
corpos de Administración Especial da Xunta. A lista encabé
zaa o conselleiro Castor Gago, a quen se lle adxudica a pra
za de x-efe de Extensión Agrária de Verin. A CIG denúncia 
que participe nun concurso para un pesto do que non vai to
mar posesión e que só se entande como "un retiro dourado 
dado despois de que prósperos cargos políticos pasen a ser ~ 
cesantes como cargos a dedo". No concurso de traslados, 
hai outros altos cargos de libre desiganción como o director 
xeral de Desenvolvimento Rural, Xosé M. Pérez Fernández, 
que ten unha praza de xefe de área en Ourense; X.X. García 
González, actual subdirector de Sanidade e Produción Vexe
tal que consigue ser tamén xefe de Área en Ourense; Xosé 
Díez Díez, subdirector do ILGGA que acacia unha praza na 
Coruña; Xose M. Janeiro, suddirector de lndústrias Agroali
mentárias, cunha praza de xefe de área en_ Santiago, ade
mais de Xosé M. Moraleja, delegado de Presidéncia en Lugo 
que accede a un pesto de xefe de sección tamén en Lugo. + 

A FPG, AMI e Primeira Linha convocarán 
para o Dia da Páhia unha manifestación 
unitária do· independentismo 

5 

Co lema "O independentismo unido pola liberdade", a 
Asembleia da Mocidade Independentista, a Frente Popular 
Galega e PF1me1ra Linha taran unna convocatona unitafi~a--
para a celebración do Dia da Pátria. "Neste ano conscien-
tes de que o futuro do país pasa pola construción dun re
ferente independentista amplo e plural, superando as dife
réncias de matiz e unido en base a un proxecto comun -
explican- as tres organizacións convocantes estamos a 
vocar esforzos na celebración dunha manifestación unitá-
ria do independentismo". Por diferéncias coas outras or
ganizacións independentistas o pasado 25 de Xullo, a FPG 
non se sumou a convocatória do resto das organizacións 
e convocou a mobilización en solitário. • 

As demisións 
son aceitadas con 'critérios ideolóxicos', 
din os directores da ESO 
Cinco demisións de directores de ensino foron aceitadas 
esta semana pola delegación da consellaria de Educación 
en Lugo. Mentres Educación non aceitou a demisión dos 
responsábeis dos institutos de Monforte e Sarria, si o fixo 
cos dos institutos de Sanxiao, Nosa Señora dos Ollos 
Grandes, Lucus Augusti, Fonsagrada e Monterroso. Se
gundo os directores demisionários dos institutos da cidade 
de Lugo, Educación só admite renúncias individuais de 
membros significados da Asemblea de Directores de_ Insti
tutos de _Ensino Secundario de Galiza, que apresetar'a 11 O 
demisións en bloque. Reseñaron que durante os últimos 
tres anos non foron recibidos por Celso Currás e que se 
está a levar a cabo "un ha especie de limpeza ideolóxica". • 

Non é legal manifestarse 
diante do Parlamento, di o governo 
O Governo central sinala que está proibido realizar manifes
tacións ~u outra clase de reunións ante as sedes do Congre
so, Senado ou Asembleas Lexislativas da Comunidade Autó
noma cando estas esten reunidas, alterando o seu normal 
funcionamento. A resposta xustificaba a proibición de reali
zar unha manifestación diante do Parlamento en Compostela 
o pasado 28 de Abril pola. compra de Leyma por Puleva. Se
gundo o deputado do BNG, Guillerme Vázquez, que realizara 
a pergunta,. "contrasta a flexibilidade coa que se aplican as 
normas nuns casos e a rixidez coa que se fai noutros. ", di 
chámando a atención sobre o feito de que estas concentra
cións fanse a cotio noutros pontos do Estado e . 
nomeadamente nos arredores do Congreso dos 
Deputados, haxa pleno ou non.• 

O SEPRONA denúncia a morte de milleiros de 
· peixes polo valeirado do encoro de Návia 
A operación para valeirar o encaro de Návia comezou o 
24 de Xuño e remata o día 2 de Xullo. O resultado é, se
gundo o Seprona, a morte de máis de 200.000 peixes , 
especialmente troitas. A baixada en máis de sesenta me
tros do nível de auga deixa sen caudal e osíxeno aos pei
xes, que aparecen mortos. A filial de Endesa, Electra del 
Viesgo, deféndese alegando tedodos os permisos para 
valeirar a presa e sinala que vai a acometer a repovoa
ción ~as troitas. O Seprona denunciou a obra porque se co
mezóu un dia antes do previsto cando a· auga baixaba turbia. • 
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. Centos de persoas achegáronse á carballeira compostelá de Santa Sus~na 

O Biénio lrmandiño reclama 
unha igrexa gcilegQ que _respeite·e·fale a língua-do povo 
-0-P.C. 

Na sua encíclica Reí Socia/is, 
Xoan Paulo 11 aseguraba que 
"non seria verdadeiramente 
digno do home un xeito de -
desenvolvimento que non res
peitara e promovera os direi
tos humanos, personais e so
ciais, económicos e políticos 
incluidos os direitos das na-. 
cións e dos povos". Sen em
bargo, para os máis de un mi
lleiro de asistentes á convo
catória realizada polo Biénio 
lrmandiño, a igrexa ·galega 
nunca chegou a pór en prácti
ca esta máxima. Moi á contra, 
a maior parte dos cregos se
guen a dar as misas en caste
llano ~ a xerarquia mantense 
afastada do povo no que vive. 

Para cregos como Francisco Lo
renzo, máis coñecido como o cu
ra de Aguiño, ou Xesus Mato, da 
montaña lucense, seria impensá
bel comunicarse co povo nunha 
língua diferente á que o próprio 
povo tala. Por iso, o pasado Sá
bado 26 de Xuño, participaban 
xunto cos centos de persoas que 
se deron cita na carballeira de 
Santa Susana, na Alameda com
postelana, no grande acto con
vocado polo Bienio lrmandiño, 
en demanda dunha igrexa gale
ga que tale en galega desde os 
próprios púlpitos. 

E é que moitos dos cregos, can
do talan cos parroquiáns utilizan 
de forma natural o galega, pero 
cámbian ao castelán cando dan 
as suas misas. Francisco Loren
zo o explicaba recurrindo a unha 
experiéncia personal. Lembran
do unha conversa mantida con 
outro crego dicia o cura de Agui
ño que "como eu facia todo en · 
gal ego"; o outro trato u de xustifi
carse asegurando que "eu tamén 
faria a litúrxia en galega, pero é 
que non o sei". Unha afirmación 

O acto convocado polo Biénio lrmondiño comezaba ás doce da mañá, baüco os carballos e entre unha espesa néboa que deücaba 
paso a un lene orballo de cando en vez. -O mal 'tempo non impediu a numerosa affuéncia de público. 

á que Francisco Lorenzo respos
tou cun "pero señor cura, vostede 
o que non sabe é o castelán. E é 
que realmente o talaba moi mal". 

O cura de Aguiño dirixia as suas 
explicacións a todos os congre
gados na carballeira baixo a que 
se agacha o vello castro de Com
postela, pero moi especialmente 
a todos os viciños e viciñas che
gados de Aguiño portando carta
ces con lendas como "Pero real
mente existe unha igrexa gale
ga?". Para rematar a sua inter
vención, o crego aseguraba que 
"en Aguiño non rezamos en cas
telán. Os parroquiáns ririanse de 
min e eu morreria de vergonza". 

Nas mesmas estaba Xesus Mato, 
para quen o máis surprendente 
do acto non era a reivindicación 
do uso do gal,ego en si, senón o 
feíto de ter que facela 25 ou 30 
anos despois de que se comeza-

ra a facer ésa demanda desde as 
bases populares. "Nunca pensei 
que puídera ser asi, logo dos 
anos 70 e 80, a época na que 
aparecen Fuxan os Ventos, ou 
despois do Concílio Vaticano 11 e 
o Concílio Pastoral de Galiza". 

De feito, no Concílio Pástoral de 
Galiza concluírase que "é vonta
de do concílio pastoral que a xe
ralización do uso do galega sexa 
causa ordinária". Pero como lem
braba Xesús Mato, "segue senda · 
cousa extraordinária". E para 
avalar a sua afirmación achegaba 
alguns dados. En Lugo pasóuse 
dun 7% de curas que facian a li
túrxia en galega ao 5%. Hai 25 
anos, facíanse ·5 programas relí
xiosos en galega na COPE de 
Lugo, "agora só queda a misa" e 
no seminário segue primando un
ha situación lingüística diglósica. 

Mália os dados negativos que 

A 
EDICIÓNS 
ADA!llll 

parecen acompañar ao galega 
ali onde se estude a sua situa
ción, Mato non quixo rematar 
sen lanzar unha mensaxe de 
ánimo, dun futuro que se lle 
quer albiscar prometedor no que 
respeíta ao uso da língua. "O 
compromiso tiña que vír do que 
estamos comezando aqui hoxe", 
sínalaba, insistindo na necesida
de de que se sumen as vonta
des dos laicos, dos cregos e 
mesmo dos non crentes. 

Un cento de adesións 

O acto convocado polo Biénio 
lrmandiño comezaba ás doce 
da mañá, baixo a sombra dos 
carballos e entre unha espesa 
néboa que deixaba paso a un 
lene orballo de cando en vez. 
Pero o mal tempo non impedíu a 
numerosa afluéncía de público. 
De crentes e non crentes que se 
sumaban cunha única deman-

da: reclamar o uso do galega en 
todos os ámbitos da vida, desde 
as escalas aos púlpitos. 

A presenza de importantes figu
ras da cultura, da política, das ar
tes ou da música serviu para 
conferirlle un carácter aberto á 
co.nvocatória e non centrado ex
clusivamente no aspecto relixio
so. Asi, en apoio aos promotores 
da organización talaron ou envia
ron adesións, Carlos Casares , 
Avelino Pausa Antelo, Concha 
Costas, Lois Diéguez, Xosé Luis 
Barreiro Rivas, Daría Xohán Ca
bana, Pilar García Negro, Xesús 
Ferro Ruibal ou Bernardino Gra
ña entre outros moitos. Tantos , 
que houbo de prorrogar, sobre o 
tempo previsto, a duración do 
apartado de intervencións. 

Humberto Busto, vicepresidente 
do Biénio lrmandiño amasaba a 
sua satisfacción polo masivo 
apoio acadado e mesmo se 
desculpaba porque "ao naso 
chamamento de xente da cultu
ra respostou tanta xente que ti
vemos que seleccionar e ainda 
asi, levamos tres horas e non 
acabaron os pronunciamentos". 
Ao tempo, Busto destacaba a 
ímportáncía de que se sumaran 
tanto aqueles que se consideran 
crentes como outros que se de
claran ateos ou agnósticos. 

Este acto insírese na campaña 
de sensibilización que se está a 
levar a cabo para conseguer un
ha galeguización real da igrexa. 
Alén diso, xa teñen realizado ou
tro tipo de actividades, como as 
romaxes de crentes galegas ou 
un acto baixo a rúbrica de "Gale
gas de por Vida", no que persoas 
de distintos ámbitos da cultura 
galega asinaron, diante das tum
bas de Rosalia e de Castelao, un 
documento notarial através do 
que exixen que as suas exéquias 
sexan en galega ou en siléncío. + 
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PARLAMENTO 

A do Audiovisual é unha das primeiras normas que acado unanimidade nesta lexislatura. A. PANARO 

O PP rexeitou as emendas que engadian medidas proteccionistas 

A cámara lexislativa aproba 
por unanimidade a Lei do Audiovisual galego 
9* P . C . 

A Lei do Audiovisual pasou 
o trámite parlamentário sen 
un só voto en contra. Oeste 
xelto, a administración gale
ga dótase dun instrumento 
através do que regulamentar 
"a actlvldade cinematográfi
ca e audiovisual e o apoio á 
produclón, comercialización 
e difusión de cine e vídeo 
galegos, e en galego, asi co
mo as relacións destes cos 
outros médios audiovisuais". 

O proxecto de lei do Audiovisual 
de Galiza foi aprobado polo ple
no do Parlamento o pasado Mar
tes dia 29 de Xuño. Ainda que 
moitas das emendas apresenta
d as polos distintos grupos da 
oposición foron incluidas no tex
to, foron rexeitadas polo grupo 
maioritário da cámara aquelas 
que facian referéncia a medidas 
de carácter proteccionista ou as 
que tentaban promocionar a pro
dución própria outorgándolle á 
CTRVG o papel de promotora da 
actividade e indústria cinemato
gráfica e audiovisual de Galiza. 

En todo caso, en diante, para 
que unha obra cinematográfica 
ou audiovisual se considere ga
lega debe contar cuns níveis mí
nimos de participación, non infe
rior ao 50% de "nacionais gale
gas no desempeño das tarefas 
fundamentais das equipas técni
cas e artísticas, con partici
pación dun produtor con domicí
lio fiscal e social en Galiza, con 
rodaxe polo menos dun 50% do 
filme' en cenários da Galiza, 
agás excepcións xustificadas te-

mática e artisticamente, e ver
sión orixinal en língua galega". 

A Lei tamén define as que, en 
diante, serán consideras co-pro
ducións, entendendo como tal 
aquelas obras producidas con 
participación galega de non me
nos do 30% da equipa técnica e 
artística e de abrigada exibición 
comercial en língua galega no 
território galega. 

No que respeita ás empresas 
galegas de produción, distribu
ción e exibición, serán conside
radas como tal aquelas que te
ñan un capital maioritário gale
ga, con sede legal e domicílio 
fiscal na Galiza e administrado- ' 
res maioritariamente galegas. 
En todo caso, ainda cumprindo . 
os requisitos anteriores, prevese 
que as suas actividades funda
m entais sexan desenvolvidas 
tamén en Galiza. 

Partindo destas premisas, o le
xislativo recoñece a importáncia 
cultural; económica e social tan
to da actividade cinematográfica 
como da audiovisual ªº tempo 
que asume o·papel que pode 
desenvolyer como médio para 
favorecer a normalización cultu
ral e lingüística de Galiza. 

Medidas ·de protección 

Por considerar que se trataba 
de medidas excesivamente pro
t ecc ion i st as, o _PP rexeitou 
aquelas emendas através das 
que se propuña definir 1,mhas 
porcentaxes que garantisen a 
presenza das producións ga
legas. A este respeito, a deputa-

da nacionalista, Pilar Garcia Ne
gro, subliñou o feito de que a lei 
española de 1994 conteña me
didas proteccionistas do sector 
frente ás producións foráneas. 
Unha lexislación que defende os 
intereses das producións esta
tais marcando porcentaxes de 
emisión, participación e mesmo 
medidas de promoción através 
das que se pretende garantir a 
sua supervivéncia e favorecer, 
ao tempo, a sua consolidación. 

que se defi~e a co-prod_ución. 

O PP rexeitaba tamén aquelas 
emendas propostas polo Grupo 
Mixto nas que se incrementaban 
as porcentax_es de, participación 
de profisionais galegas e ga
legas até un 70%, segundo Ro
berto Castro, portavoz do grupo 
maioritário, porque "non pode
mos aceitar porcentaxes numé
ricas que midan a galeguidade". 

Ao tempo, o BNG achegaba, 
através de outra emenda que de 
novo foi rexeitada, que a 
CTRVG puxera "en funciona
mento pleno e ao servizo da 
producción própria e da co-pro
d ucción os seus meios e esta
belecementos técnicos, conver
téndose nun eficaz colaborador 
e promotor da actividade e ln
dústria cinematográfica e audio-
visual en Galiza". -

Neste caso, · Castro limhouse a 
xustificar a negativa do seu grupo 

2 indicando que "esta lei non se ex
~ tende á CTRVG" e arguindo que· 
~ "non se pode abrigar· a unba com
<( pañía a atender a producción pró-

Pilar Garcia Negra pediu difemciar entre pria", Sen ter en COnta que a rádio 
cinema galego e facer cinema na Galiza. e a televisión galegas son entes 

Outra das eivas que apresenta a 
Lei, ao entender da parlamentária 
do BNG, é que non estabelece 
unha diferéncia clara entre o que 
é ''facer cinema na Gal.iza e facer 

. cinema galega". Para Garcia Ne
gro, esta pouco precisa delimita
ción pode provocar que "produto
ras de fóra acaben por. aprovei
tarse das subvencións do gover
no gal ego", sen ser estritamente 
galegas e ao amparo do artigo no 

· públicos cun. fin social e cultural 
definido no seu próprio Estatuto. 

Ainda asi, a lei conseguiu aca
dar ·o apoio do pleno do Parla
mento e todos. os grupos coinci
di ron na sua necesidade, polo 
papel fundamental que poden 

· xogar os métjios audiovisuais 
como criación artística e como 
transmisores de información, fa
vorecendo a difusión e o coñeci
mento de Galiza. + 
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Baixada 
de pantalóns 
O recoñecimeríto público, 
por parte do conselleiro de 
Economía, Xosé Antón Or
za, de que a Xunta desistia 
no seu compromiso de recu
perar o control galego do 
Grupo Lácteo provocou a in
d ig nación dos grupos da 
oposición. 

O socialista Francisco Sinei
ro acusou ao governo de 
"cometer falsidade" e o na
cionalista Xesus Vega, falou 
de "falta de ética política". 
Anxo Guerreiro, do Grupo 
Mixto, foi con moito o máis 
incisivo. Dirixíndose ao con
selleiro espetóulle un directo 
describindo a s-1:.1-a- actitude 
de "baixada de pantalóns". + 

O PP sen quorum 
A comparecéncia do conse
lleiro de Economia, solicita
da polo BNG e polo PSdG
PSOE para coñecer os re
sultados das negociacións 
con Puleva e o papel de
sempeñado por Sodiga no 
decurso do proceso produ
cíuse contra as once da ma
ñá. Era o segundo ponto do 
último pleno antes das va
cacións de verán. No ante
rior estiveran presentes· pra
'ficamente todos os deputa
dos. Sen embargo, resultou 
cando menos chamativo 
que no momento no que Or
za subiu ao estrado os seus 
compañeiros de partido fo
ran abandonando a Cámara 
até ficar nos seus escanos 
tan só nove. 

Caben várias posibilidades, 
ou marcharon en tropel a to
mar o café, ou os prob1emas 
do sector lácte·o non interesan 
ás suas señorias ou é o pró
prio Orza quen non é capaz 
de suscitar o interese sequer 
dos seus correlixionários. • 

Os pactos co PP 
Tamén no debate sobre o 
Grupo Lácteo, Francisco. Si
neiro aproveitou para remar
car -o seu posicionamento a 
respeito dos pactos de go
verno propo_stos aos socia
listas polo PP. En cada un
ha das suas intervencións 
repetiu aquelo de "con ·este 
comportamento -referíndo
se á _asunción da perda de 
presenza galega no grupo
enténdese que seria imposí
bel estabelecer calquera ti
po de pacto co PP, porque 
demonstran que son incapa
ces de cumprir os seus 
compromisos". Tanto o re
petiu que, ao final, xa non 
se sabia se trataba de xusti
ficar a negativa dos socialis
tas a aceitalos, afondar ain
da máis na ferida e pór en 
cuestión a credibil idade dos 
populares ou convencerse a 
si mesmo de que fóra a de
cisión máis axeitada. + 



8 GALIZA 
Nº 889 - ANO XXII ANOSATERRA 

Camilo Nogueira tomará posesión do escano ~uropeu o ~O de_ Xu~lo 

O BNG considera probábel a fOrmGción . ~. 
dun grupo de natións séli eStéldo ~n · Estrasburgo 
-0- M.V. 

O BNG, através do seu euro
deputado Camilo Nogueira, 
comezou a analisar a posibili
dade de constituir en Estras
burgo un grupo parlamentar 
formado por representantes 
das nacións sen Estado. Polo 
momento Nogueira estableceu 
contacto xa con outros nove 
eurodeputados da cámara, 
dous escoceses, dous gale
ses, dous flamencos e tres 
máis doutras nacionalidades 
do Estado español. En próxi
mos días establecerá contac-

. tos con outras forzas até reu
nir os 14 membros necesários 
para formalizar grupo parla
mentar. Algunhas organiza
cións, caso do PNV, teñen ain
da pendente a decisión de in
corporarse, o que conlevaria o 
abandono do grupo do que 
formaban parte antes. Os úni
cos que parecen descartados 
son os cataláns de CiU que 
seguiria~. c_o estatus actual. 

De non reunir os membros nece
sários, os representantes das na
cións sen estado buscarían aliar
se con outras forzas, como os 
verdes ou os radicais italianos, a 
fin de conformar un grupo "con 
duas patas", quer dicer con auto
nomía dos dous sectores. En to
do caso Pé!-rece xa firme a deci-

Camilo Nog~ira. 

sión dos eurodeputados das na
cións sen estado de establecer 
unha coordenación estábel entre 
eles, señan ou non capaces de 
constituir por si grupo próprio. 

Nogueira, tomará posesión, 
xunto co resto dos eurodeputa
dos, o próximo 20 de Xullo na 

A.N.T. 

sesión constituinte, en Estras
burgo, o que conlevará ao mes
mo tempo o seu cese como de
putado no parlamento galega. 

En declaracións a este xornal, o 
representante do BNG afirmou 
que está garantida a constitución 
dun grupo forte que contará coa 

Os alcaldes do BNG da ria de Pontevedra 
apoiaron a marcha contra Celulosas 
Convocada pola Plataforma en 
Defensa da Ría o Domingo 'n 

.de .Xuño cele.broµ$e a ma,rcha 
contra o compl~xo E;nce-Elnosa. · 
Na c:.0nvocatória deste ano a 
atención estaba posta na a.sis-, : 
téncia ou non de Miguel Fernán
dez Lores unha veN~-1;1e vai, con- " :: 
verterse no .novo alcalde .de Pon- . .. ,. 
tevedra polo-_t3NG·. Na .alameda · 
pontevedresa, un dos pontos d~ 
partida desta marcha anual, era 
significativa,: a.' presenza de. -fvtu- ·~ 
ros. membros do governo rnurJ_ici- . 
pal, que ocuparon a atención · 
dos meios 'de comunicación. 

As duas··mil,persoas que sairon 
desde Pontevedra, acudindo á 
chamada da Platadorma pola 
Defensa Ría, sumátonse outras 
cincocentas que iniciaron o ca
miño até o complexo de Ence
E lnosa desde a Alameda de 
Marin. Outras das navidades 
desta convocatória foi o apoio 
por parte dun colectivo formado 
por unha treintena de profesio
nais médicos e sanitários que fi
xeron público un comunicado 
denunciando a sitl:Jación meio 
ambiental de Pontevedra e a in
fluéncia negativa para a saude 
que supoñen complexos como o 
de Celulosas, Elnosa e Tafisa. 

Diante das instalacións da fac
toria de Lourizán, falou o repre
sentante deste colectivo, u'nha 
representante das, mariscado-

ras desta parróquia e Antón 
Masa, presidente da PDR. Ma
sa insistiu na sua esperanza de 
que o o novo governo municipal 
de Pontevedra, coa alcaldia do 
BNG, poña trabas a Ence-Elno
sa e insistiu en que, entGdo ca
so, desde a Plataforma estarán 
atentos e vixiantes á política 
que poida adoptar o Concello. 

A marcha taméñ foi apoiada 
por Luciano Sobra!, alcalde de 
Poio polo BNG e tamén acudiu 
Xosé Novas, alcalde en fun
cións de Bueu pola formación 
nacionalista. 

Con posterioridade á manifes
tación, a sección ·sindical de 
UGT ~n Celulosas fixo público 

~ :. • • 1 .. 

mesma pre.séncia que calquer 
outro dos tradicionais. Era esta 
unha resposta ás ainda recentes 
declaracións do até agora presi
dente da cámara, o español Gil 
Robles, quen sinalou que un só 
eurodeputado pouco podia facer. 

Un parlamento 
con máis competéncias 

Nogueira lembra que o novo par
lamento incrementou notabelmen
te as suas competéncias, que ain
da sen chegar a ser similares ás 
do lexislativo dun Estado, teñen 
grande importáncia. Como exem
plo lembrou a sua facultade para 
aprobar o orzamento europeo e a 
composición da própria Comisión, 
así como a misión de presentar di
taméns, favorábeis ou non, sobre 
as decisións de importáncia que 
tome a UE, caso dos acordes con 
outros Estados, decisións que se
rán todas elas vinculantes. O novo 
regulamento establece tamén fór
mulas de codecisión entre o parla
mento e a Comisión. 

Ante a posibilidade de que xur
dan contradicións entre o próprio 
grupo de nacións sen Estado, 
Nogueira afirma asumir "que po
den aparecer diferéncias, por 
exemplo, sobre pesca, cos esco
ceses, pero esas contradicións 
daranse igualmente no seo do 
grupo popular ou socialista".• 

E. ACUÑA 

un comunicado no que consi
deraba "sectária" a presenza 
do futuro ~lcalde de Ponteve
dra, Fernández Lores, na mar
cha reivindicativa. Lores decla
rou que.desde o Concello arte
llará todas as medidas posJ
beis para evitar.a posíbel priva
tizacíón do complexo e o seu 
afianzamento na ria.• 
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o 
reconto 

e os números na man dos 
resultados das últimas 
eleicións municipais a 

moitos axentes eleitorais, ads
critos a cargos políticos na Xun
ta, fáltanlles votos e votantes. 

Sen desprezar os argumentos 
que falan de candidaturas pou
co renovadas na cabeza ou lide
radas de mala gaña e a última 
hora e sen desbotar como acer
tadas as reflexións que inciden 
nunhas listas pouco aberras, 
cheas de elementos ociosos na 
política e absentistas no social, 
as últimas considercións enca
míñanse máis por achacar a de
bacle eleitoral do PP a un uso 
abusivo do pandillismo e de 
obrigatória pertenza ao clan 
dominare na confeizón da pa
peleta definitiva. 

Con ánimo construtivo e o 
desexo de aportar dados empí
ricos, achágase unha pequena 
relación de circunstáncias que 
restaron apoios á suma total 
recontada: 

Retrasos de seis ou sete anos 
no pagamento de expropia
cións coa imposibilidade de 
utilizar a entrega de cheques 
de abono para estabelecer 
compromisos de voto, exceso 
de celo e rigoro idade na 
oposicións que impediu colo
car aparentes e fieis do Parti
do, informatización do repar
to de entradas para evento 
musicais e de alta dramatúr
xi.a co que desapareceron as 
filas de convidados pola cara 
e os pases vip, elimina ión do 
sistema de Comi ión de S r
vizos para poñer de asesor ca
ribeño-cultural a un mestre 
destinado n CEIP de Luín
tra, alteración de extensións 
queimadas durante o verán 
rebaixand as hectárea . a 
cantidades de terreo das que 
se pode comprobar visual
mente, mesmo por domin
gueiros de tortilla, que o 
trastocamenro · á baixa de te
rras calcinadas é noÍ:ório e su
perlativo, polo que a perda de 
credibilidade de Don Manuel 
nas comparecéncias para dar 
os números chega ao esper
pento. 

Asi as cousas, todo indica 
que a recuperación eleitoral 
depende máis dos éxitos pró
prios que dos erras alleos. 
Que non suceda o que lle pa
sou a Dositeo durante o re
parto de propaganda casa po~ 
casa. Nunha das visitas abriu
lle a porta un rapaz, ao ver a 
cara do visitante berroulle ao 
pai: -Papa é o que che deixou . 
sen traballo na X unta . .. • 
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Adega denúncia que o plano 
Sogama da Xunta vai ser un
ha perigosa fonte de dioxinas. 

Desde que se empezou a deba
ter o plano para o tratamento de 
resíduos sólidos urbanos e se 
apresentou no Parlamento a lni:. 
ciativa Lexislativa Popular en fa
vor da reciclaxe nós xa denun
ciabamos que un dos risco gra
ves que implica a incineración é 
a ·contaminación por dioxinas. A 
orixe das dioxinas, un dos vene
nos máis fortes que existen, está 
na combustión de matéria orgá
nica con compostos organoclora
dos ou de cloro e unhas das 
suas principais fontes de xera
ción son os vertedoiros incontro
lados e a incineración. Os seus 
efeitos canceríxenos xa se puxe
ron de manifesto no ano 1976 co 
acidente de Sebeso e agora con
fírmanse coa crise dos polos bel
gas. Xa a comezos dos 90 foron 
pechadas várias incineradoras 
en Holanda a causa da elevada 
concentración de dioxinas atopa
da no leite de vaca das granxas 
próximas e o caso repetiuse o 
pasado ano en Franza. 

Anúncian medidas de control. 

As posíbeis medidas non son 
tais. Os filtros por moi selectivos 
que sexan non van capturar as 
dioxinas que se moven en doses 
de O, 1 nanogramos (millonésima 
parte de miligramo) por metro cú
bico, moi difíciles de controlar. 
Só existen 100 laboratórios no 
mundo preparados para analisar 
este veneno e os estudos son 
moi complicados e pod~n durar 
entre 15 dias e un mes. E por iso 
que consecuéncias para a saúde 
que vai provocar a incineración 
en Cercada son incontrolabeis. 

O PP leima en par.alisar o pla
no de tratamento de resíduos 
impulsado no Morrazo. 

Nós esperamos recapacite e se
xa capaz de continuar co pro
xecto, senón terán que ser os · 
próprios viciños os que exixan 
da Xunta o seu cumprimento. 
Coa sua paralización perderiase 
o financiamento da UE pero ta
mén unha experiéncia a aplicar 
neutras mancomunidades e con
cellos. O plano do Morrazo de
mostraría que a compostaxe, co
mo proceso ambientalmente co
rrecto, é factrbel. É un exemplo a 
ocultar por aqueles que queren 
facer un negócio a contados re
síduos. Hai que ter claro que na 
Galiza un plano baseado na 
compostaxe costaría a metade 
menos do que Sogama, un ne
gócio máis ao servizo de Fenosa 
que vai producir electricidade a 
conta da incineración. De feíto 
xa anunciaron que de non haber 
resíduos queimarian gasóleo. 

Que pode supor para o meio 
ambiente a chegada de maio
rias progresistas aos govemos 
municipais das cidades? 

Unha das primeiras medidas se
ria a de programar un plano-alter
nativo a Sogama para o trata
mento de resíduos sólidos urba
nos. Pero isto é difícil de artellar 
cando existen pactos polo meio e 
sobretodo entre partidos que non 
defenden a mesma alternativa. O 
que reivindicamos nós, en todo 
caso, é que se aposte pola com
postaxe e por un plano baseado 
na recuperación, reutilización e 
reciclaxe. Neste sentido envia
mos un documento a todos os 
concellos facendo fincapé naque
les nos que os govemos munici
pais van estar compostos por 
maiorias de progreso. Co acto 

ANOSATERRA 

Daniel López Vispo 
'Os efeitos canceríxenos da incineración en Cerceda 

van ser incontrolábeis' 

-e>- PAULA BERGANTIÑOS 

O SÁBADO 26 DE XUÑO MEMBROS DE ADEGA E DA FEDERACIÓN ECDLOXISTA PARALISARON DURANTE MEIA HO

RA EN COMPOSTELA O TREN QUE TRANSPORTA O LIXO DESDE A EMPACADORA DE GUIXAR Á INCINERADORA DE 

CERCEDA. DANIEL LÓPEZ VISPO, NOVO SECRETÁRIO XERAL DE ADEGA, EXPLICA OS RISCOS PARA A SAÚDE QUE 

IMPLICA O PLANO SOGAMA. AO FIO DA CONSTITUCIÓN DAS NOVAS COORPORACIÓNS MUNICIPAi~, O ECOLOXISTA 

DEMANDA DOS GOVERNOS ALTERNATIVOS AO PP UNHA APOSTA DECIDIDA POLA XESTIÓN ECOLÓXICA DO LIXO. 

que celebramos en Santiago o 
Sábado 26 de Xuño quixemos 
denunciar os efectos que produ
cen as dioxinas e frear os proxec
tos que botan man da incine
ración, pero nun momento poste
leitoral tamén chamar a atención 
sobre este problema que é funda
mental. 

Que o,utras prioridades meio 
ambientais propoñen para os 
concellos? -

Hai que facer un inventário de 
espazos naturais para pór en 
marcha medidas de proteción 
para eses entornos, que en moi
tos casos están ameazados por 
actuacións da própria adminis
tración. Tamén é moi importante 
que se crién consellos de meio · 
ambiente para articular a partici
pación cidadá e das asociacións 
ecoloxistas no traballo de inven
tariar, prote_xer e xestionar ese 
património. 

A.N.T. 

Fenosa e outras empresas co
mo Endesa e as suas filiais ta
mén están solicitando a cons
trución de novos encoros. 

Construir máis encoros e seguir 
asumindo máis impactos ambien
tais non procede se ternos en 
canta que Galiza é excedentária 
na produción de enerxia, exporta
mos o 33%, e que non existe un 
plano para reducir o consumo e a 
contaminación das enerxias non 
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renovábeis. Pagamos os impac
tos pero ternos a pior calidade de 
servizo do Estado. Hai zonas no 
país nas que ainda necesitan ins
talar un xenerador para poder 
muxir as vacas porque non existe 
poténcia dabondo. Ao tempo pa
gamos o . mesmo prez o por ela 
que se paga en Madrird e tampo
co nos beneficiamos dos impos
tas fiscais que pagan as empre
sas. Segue sen programarse a re
dución da contaminación das tér
micas -nas Pontes ternos a máis 
contaminante de Europa-, o plano 
enerxético recolle a posibilidade 
de explotar o lignito da Límia nun
ha nova central e o Estado está a 
aumentar a pródución de enerxia 
nuclear ao sustituir por novas os 
vellos reactores. Ao tempo sé
guense a sacrificar as cabeceiras 
dos rios máis ricos que ternos no 
país, caso do Ulla ou do Miño. E 
o que digo para o caso dos enca
ros pode aplicarse tamén á cons
trución de parques eólicos, que 
no caso da serra do Xistral van 
estragar un património natural 
único en Europa para meter máis 
exdecente na rede eléctrica. 

Adega tense- mostrado-erít"ie'4:a._ __ 
coa contrucións de vias de 
grande impacto ambiental, cal 
é a sua alternativa? 

As autovias non son a mellar so-
1 ución para as necesidades de 
mobilidade da cidadania e non 
solucionan o problema da comu
nicación intema do país porque 
unen grandes distáncias pero in
cumunican os pequenos núcleos. 
Promoven o despilfarro de r.ecur~-
sos e ao tempo estanse a utilizar 
como excusa pa(a non promocio-
nar o transporte público ou o fer
rocarril, tanto para pasaxeiros co-
mo para mercadorias, que é moi-
to menos custoso. Péchanse os 
camiños de ferro en lugar de pro
mover a sua mellara, ampliando 
servizos, modernizando infraes
truturas, introducindo via dobre, 
recuperando o entorno das esta-
cións e artellando liñas de c=u=rt=º~-
percorrido, mellorando os horá-
rios, os vagóns e o servizo de 
mercadorias para que poida com-
petir co transporte por terra. So-
mos excedentários en produción 
de enerxia eléctrica pero as vias 
segu~n sen se electrificar. Son 
avances que están recollidos no 
plano .de mellora do ferrocarril 
aprobado polo Parlamento, pero 
que seguen sen cumprirse. 

Estivo moi Implicado na Plata
forma pola defensa do rlo Mi-
ño en Lugo. Que balance fai 
dese traballo? , 

A respeito do que se gañau en 
concienciación cidada o balance 
non pode ser máis que positivo. 
Produciuse un avance cualitativo, 
empezando polo cámbio de atitu
de dos próRrios partidos políticos. 
O PSOE, que nun primeiro mo
mento era reticente ·a cor rser var 
as beiras do Miño frente áconstru
ción de Continente e do recinto 
feiral, sumouse as reivindicacións 
da plataforma. Non conseguimos 
desemplantar Continente e o re
cinto feiral, pero si que se mefo
rou, por exemplo, o saneamento 
coa construción de novas depura
doras na sua canea. O recinto fei
ral famén sofreu modificacións 
importantes a respeito do plano 
inicial. De estar pegado a beira do 
rio pasouse a construir deixando 
unha zona verde importante no 
meio. O balanceé moi positivo 
independentemente de que nun 
futuro a Plataforma teña que revi
ver se se producen novas agre
sións ou se as medidas de sanea
mento non se concretan nos pra
zos previstos.+ 
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A Xunta non participa no proxecto mália a débeda histórica que ten coa institución 

A Universidade de Vigo · 
' . 

cria unhcl empresa que desenvolverá os Seus campus· 
A .Universidade de Vigo vai 
constituir unha sociedade 
anónima participada tamén 
por outras entidades para de
senvolver proxectos para os 
servizos complementares nos 
tres campus cos que conta a 
institución. Trátase de axilizar 
a dotación de servizos e a sua 
xestión sen que iso implique 
a privatización. Mália a débe
da de infraestruturas que ten 
coa cidade, a Xunta de Galiza 
non participa nesta sociedade. 

Na Xunta de Governo da Uni
versidade que tratou da· consti
tución de Cidade Universitária 
S.A., vintenove asistentes vota
ron a pral da mesma, dez vota
ron en contra e dous abstivé
ronse. O sindicato UGT foi quen 
expresou as críticas a esta ini
ciativa, asegurando temer unha 
privatización encuberta. Pero 
en palabras dun portavoz desta 
Universidade, "non hai tal priva
tización, a Universidade ten 
máis do 50% das accións e o 
resto dos sócios son institu
cións públicas, agás Caixavigo". 
"Ademais -engadiu-, algo se
mellante sucede coas cafetarias 
universitárias, que están xestio
nadas en réxime de concesión, 
pero ademais neste caso a xes- , 
tión vai corresponder a unha 
entidade que é pública case por 
enteiro". Máis ben trátase de 
afianzar a presenza de capital 
privado, neste caso de Caixavi
go, no compromisp de levar 
adiante o campus. 

Os cinco accionistas desta so
ciedade serán a Universidade 
(co 50,5% do capital), Caixavigo 
(ca 25% das accións), a Zona 
Franca (co 20% dos títulos) e o 
Concello de Vigo e a Deputa
ción de Pontevedra (ambas ca 
2,5% das accións). De todos 
xeitos, o custe dos investimen
tos que terá que acometer Cida
de Universitária, S.A. está por 
evaluar, ainda que algunhas es
timacións adiantaron a cifra dos · 
quince mil millóns de pesetas. 
Por outra banda, a empresa 
contará cun Consello de Admi
nistración con representantes 
de todas as entidades partici
pantes no capital, con predomí-

nio da repre
sentación da 
Universida
de, que ade
mais podará 
ser desauto
rizada polo 
claustro. 

Por outra 
banda, é pal
p áb e I a au
séncia da 
Xunta na no
va entidade, 
cando o cam
pus de Vigo 
arrastra pro
blemas desde 
a sua amplia
ción. As exp
r o p ria ció ns 
dos terreós 
están por pa
gar e pésie a 
que en princí-. 
pio pactouse 
un prezo, a 
alta cantidade 
pagada palas 
expropria
cións para o 
vial de aceso 
fixo que os 
comuneiros 
proprietários 
do terreo do 
campus pidan 
máis cartas. 
Deste xeito, 
se no desen
volvimento do 
campus vi
gués a admi
nistración ga
lega desen
tendeuse his
tori cam ente, 
agora vai dar 
un novo paso 
nesta direc
ción. 

A meiados A equipa reitoral que dirixe Domingos Docampo implicou a Caixavigo no desenvolvimento do campus. A.N.T. 
de Xuño tan-
to ·no DOGA 
como no Boe 
saiu publicado o concurso públi
co para a construción das resi
déncias universitárias dos cam
pus de Vigo e de Ourense. No 
caso de Vigo habrá prazas para 
douscentos estudantes. A cons-

trución destes imóbeis corres
ponderá á empresa adxudicatá
ria, non a Cidade Universitária, 
S.A. Pero para viver no campus, 
eses estudantes precisarán 
duns servizos complementares, 

como son un supermercado, un
ha farmácia ou un quisoque, 
que a Universidade non está en 
condicións de montar con axili
dade. Do mesmo xeito, o seu 
custe de xestión seria moi ele-

.Apróbase unha iniciativa do BNG que pode evitar casos como o da Coruña 

vado, xa que a Universidade te
ria que criar praias de funcioná
rios ou de persoal laboral para 
cubrilas nunha oposición. Poste
riormente, esta institución teria 
que xestionar uns servizos que 
non son estritamente educati
vos. Para evitar estes trastor
nos, Cidade Universitária S.A. 
vai adxudicar a concesión do 
centro comercial dos servizos 
complementares e tamén vai 
xestionar eses servizos como 
unha empresa convencional. 
Por outra banda, a sociedade 
anónima no campus de Vigo ta
mén se encarregará no futuro 
de construir as instalacións de 
servizos xerais e do edifício do 
reiterado, que están pendentes 
de edificar e para as que de mo
mento non hai proxectos. 

Remodelación dos campus 

A maiores, Cidade Universitária 
terá que afrontar a remodela
ción dos tres campus cos que 
canta esta institución: Vigo, 
Pontevedra e Ourense. A actual 
equipa reitoral ten uns planos 
moi ambiciosos para estes cam
pus, onde as reformas incluirán 
unha completa peonalización 
que tamén acometerá Cidade 
U niversitária. 

Esta empresa nace cun capital 
de cincocentos millóns de pese
tas, dos que a Universidade non 
aporta nada porque os cartas 
van ser adiantados por Caixavi
go. Ao dicer da equipa reitoral, a 
sociedade anónima resposta a 
un modelo xa aplicado con éxito 
na Universidade Autónoma de 
Barcelona e teria como obxecto 
captar investimentos econó
micos para desenvolver os cam
pus, ante a incapacídade da 
própria Universidade para leva
los a cabo por si soa. Un pro
xecto semellante a este contem
plábase no plano plurianual da 
Universidade de Vigo que re
dactara a anterior equipa reitoral 
pero para o que non atopara 
apoio, segundo o próprio reito
rado actual "porque daquelas 
habia uns modelos de residén
cias e de desenvolvimento do 
campus caducos e que non mo
bilizaban apoios".• 

O Congreso pula pola normalización do. galego nos rexistos mercantis 
A abriga de traducir as cantas 
dunha empresa ao castelán co
rrerá pala canta do rexisto mer
cantil e non da empresa que as 
apresenta. Alomenos esta seria 
a situación normal ao entrar en 
vigor a proposta aprobada no 
Congreso para instar ao Gover
no a que os rexistros aceiten as 
línguas diferentes do castelán. 
A iniciativa do Bloque Naciona
lista Galega xurdiu despois da 
queixa de várias empresas ás 
que se lle abrigaba a apresentar 
as cantas en castelán no rexisto 

- mercantil da Coruña. 

As primeiras en denunciar a 
. discriminación foron a coopera

tiva alimentária O Mellar e a 
Editorial Laiovento. Ambas 
apresentaron as suas cantas 
do ano 1997. o pasado mes de 
Agosto, Xosé Manuel Cristobo 
e Afonso Ribas, administrado
res de O Mellar e Laiovento 
respeitivamente, recibian unha 
carta na que a responsábel do 
rexisto mercantil na Coruña ex
plicaba o por que da abriga de 
apresentar as cantas en caste
lán. A lexislación mercantil de
pendia do Estado español e os 

asentos do· rexisto debian re
dactarse en castelán. Foron as 
razóns expostas. Os responsá
beis das empresas negáronse 
a traduCir as cantas mentres a 
Asociación de Funcionários po
la Normalización apresentaba 
unha denúncia no Valedor do 
Pavo e o BNG levaba o proble
ma tanto ao Parlamento galega 
como ao Congreso. · 

Nas últimas semanas, foron on
ce empresas do Barbanza e 
cinco de Betanzos as que se vi
ro n afectadas pala negativa 

dos titulares do rexisto da Co
ruña a aceitar as cantas en ga
lega. O rexisto mercantil de Ou
rense, sen embargo, leva máis 
de catro anos aceitando as 
cantas en galega. A tradución 
ao castelán é asumida polo 
próprio rexisto. Esta atitude é a 
que se quer normalizar coa 
proposta aprobada no Congre
so O seu contido literal é "que 
os rexistos mercantis ubicados 
en comunidades autónomas 
con língua própria ca-oficial co 
castelán dean como válidos to
dos os documentos, incluído o 

depósito de cantas redactados 
indistintamente en calquera das 
duas línguas oficiais, sempre 
que cando coa documentación 
se acompañe a autorización da 
empresa para a sua tradución 
ao idioma castelán". 

Ademais das reclamacións dos 
empresários diante do Ministé
rio de Xustiza, de onde depen
den os rexistos,· a Mesa pola 
Normalización animou a todos 
os afectados a enviar cartas de 
protesta á Xunta e ao rexisto 
da Coruña.+ 
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O PP rexeita no Congreso 
a liberación dG peaxe en Rande 
Os votos en contra do PP 
serviron para que Comisión 
de lnfraestruturas do Con
greso rexeitase o Martes 29 
de Xuño unha proposición 
non de lei que demandaba a 
liberación da peaxe na auto
estrada A-9 no tramo com
prendido entre a Ponte de 
Rande e Vigo. A inciativa, 
que foi a apresentada polo 
deputado do BNG, Guillerme 
Vázquez, contou co apoio do 
grupo socialista. Dous dlas 
antes, o Domingo 27, vlclftos 
do Morrazo volveron prota
gonizar unha nova protesta á 
entrada da ponte, pagando 
en pesetas o custe da peaxe. 

.' 
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Os viciños de Mesia 
mobilízanse contra 
a liña de alta tensión 

Son vinteunha-as faínílias afec
tadas pela primeira fase do pro
xecto de construción dunha liña 
de alta tensión en Mesia e que 
xa apresentaron unha denúncia 
ante a Garda Civil pota tala de 
árbores nas suas fincas sen 
que exista nengunha autoriza
ción firrrie. A liña de alta tensión 
a 15/20 kw para absol-ber os 
excedentes enerxéticos da em
presa Campo Brick S.A. será 
acometida por Unión Fenosa. 
Os afectados sinalan que a 

1 consellaria, que autoriza a obra, 
e Fenosa non teñen en conta 
os graves prexuízos que 
causan "as expropiacións de 
deceas de milleiros de metros 
cadrados de superficie agrícola, 
partindo fincas pola metade e 
sen atender a nengun critério 

__ de transparéncia". A compañia 
que suministra electricidade na 
zona, Udesa,-oponse ao 
proxecto asi como o concello 
que govema o popular Xosé 
Alonso Martínez.• 

· Primeiro paso para 
a transferéncia dos 

Na sua intervención na Comisión, 
Guillarme Vázquez explicou que 
a necesidade de liberar a peaxe 
responde a unha forte demanda 
social que poderia ser doada
mente asumida pela empresa 
concesionária da autoestrada 
que obtén neste momento impor
tantes benefícios. O deputado 
engadiu que para entrar en Vigo 
os cidadáns do Morrazo e dou
tros núcleos urbanos como Pon
tevedra, carecen de alternativas 
a este tramo, a non ser que boten 
man dunha estrada convencional 
que os abriga a rodear a ria per
correndo vários municípios. 

A construción da ponte de Rande na década dos 70 considerábase o fin do isolamento entre o Morrazo ~ Vigo. Vinte anos despois 
segue Hnda de pago. 

institutos de Oceanografia 
da Coruña e Vigo 

"Unha persoa do Morrazo que 
se queira desprazar a Vigo no 
seu automóbil ten que abonar 
150 pesetas se o fai através da 
ponte de Rande, que forma par
te da A-9. lsto significa que por 
un percusa urbano de entre 7 e 
9 quilómetros deberá abonar 
entre 16,6 e 21 ,4 pesetas por 
quilómetro. Botén contas do que 
supón para moitas economías 

modestas este custe suplemen
tar nos seus desprazamentos·", 
salientou Vázquez. 

Na exposición de motivos o 
BNG sinalaba que a ponte su
puxo un importante avance nas 
comunicacións por carreteira 
entre ambas zonas, densamen
te povoadas e moi interrrelacio
nadas social e economicamen
te, pero que na actualidade é 
unha barreira ao estar sometida 
a peaxe, que ademais é moi su-

perior en prezo ao que se abona 
por traxectos semellántes. "Os 
habitantes da Comarca do Mo
rrazo, especialmente dos muni
cípios de Cangas e Moaña -en
gadiu o deputado- precisan des-

- prazarse a Vigo para realizar 
moitas das suas actividades co
tidianas: traballo, estudos, asis
téncia sanitária, ect. Asimesmo 
moitos cidadáns de Vigo e do 
seu entorno despránzase até a 
península por motivos de traba
llo e ócio. A intensa relación de-

A muralla de Lugo, candidata a ser Património da Humanidade 

O Consello do Património apresenta 
. 1 . . 

mostrase polo alto número de 
veículos que circulan diaria
mente entre ambos pontos"-. 

Antes da votación, Guillerme 
Vázquez felicitou ao Governo 
por atender a demanda cidadá 
de liberar de peaxe o tramo 
Rande-Puxeiros . e indicou que 
agardava que o Executivo tive
se a mesma atitude de recepti
vidade a respeito da gratuida
de do tramo entre a Ponte de 
Rande e Vigo.• 

tamén a Ataupuerca, Ubeda e Baeza e Vall de Boi 
O Consello Estatal de Patrimó
nio aprobou o pasado venres 25 
de Xullo a candidatura da mura
lla de Lugo para ser apresenta
da diante da Unesco e optar a 
Património da Humanidade. O 
apoio cidadá e a presión popu
lar permitiu que até o organismo . 
internacional chegase _a docu
mentación do monumento lu
gués. Sen embargo, o Consello 
Nacional de Património decidiu 
apoiar de igual maneira ás ou
tras tres candidatas apresenta
das -Vall de Boí, os xacementos 
~ Atapuerca e as cidades de 
Ubeda e Baeza- co que o minis
terio de Mariano Rajoy non 
apoiará como se esperaba o 
monumento galego. 

A conselleira de Cultura da Jun
ta de Andalucía criticou ao minis-

. tro de Educación e Cultura, Ma
riano Rajoy, ao coñecerse a re
solución por non ter apoiatjo con 
decisión a candidatura de Ubeda 

e Baeza. A Xunta, pola contra, 
recibiu con agrado o feíto de ter 
sido a muralla de Lugo aceptada 
polo Consello Estatal de Patri
mónio xunto as outras tres can
didaturas que se apresentaran. 
Só Aranjuez quedou fóra unha 
vez foi retirada a ptoposta. O 
próprio director ,xeral de Patrimó,. ~. 
nio da Xunta, Anxel Sicart, des- -
pois de loubar a decisión da co
misión seleccionadora, recoñe
ceu as dificuldades que se lle 
apresentan á muralla de Lugo 
ao ser o Estado español o que 
máis recoñecementos ten en 
canto monumentos declarados 
Património da Humanidade. 

Despois de que as catro candi
datu r~s fosen aprobadas polo 
Consello Estatal de Patrimonio 
as solicitudes terán un proceso 
de tramitación ·que durará por 
volta de ano e meio até que a 
Unesco examine as propostas e 
decida sobre a sua aprobación. 

O estudo de cada candidatura 
comezará a partir do próximo 8 
de Xullo en París cando se reu
na a Comisión do Património 
Mundial e ·examine os casos 
particulares. Para fins do ano 
2000 espérase que expertos da 
Unesco visiten Lugo co fin de 
"articular u_n fnforme qú:e será de
cisivo na resolución final. 

A muralla de Lugo está declara
da. Ben de Interese Cultural e di
versas entidades e asociacións 
veñen reclamando desde hai 
tempo a sua consideración co
mo· Património da Humanidade. 
Diversas iniciativas cidadáns 
apoiaron a demanda e memo o 
Congreso dos Deputados se fixo 
eco en várias ocasións desta pe
tición. Hai apenas cinco meses a 
cámara aprobaba. por unanimi
dade, a iniciativa do BNG, unha 
proposta para que o Governo 
impulsara os trámites oportunos 
encamiñados á declaración. Da-

quela o deputado Francisco Ro
dríguez advertira que a Xunta 
ainda non tiña apre~entada. a 
candidatura diante do Consello 
de Patrimonio Histórico-Artístico, 
paso prévio necesário para co
mezar o proceso. O concello de 
Lug.o, -famén á inicíativa do gru-

. -PO nacionalista, aprot,>ára no ano · _ 
1997 unha proposta pela que se 
instaba á Xunta a solicitar a de
claración de Patrimónío da Hu
manidade para ia muralla. Agru
pacións culturais dé todo o pa
ís, convocadas pela Asociación 
Cultural Valle lnclán de- Lugo, 
congregáronse diante da mura
lla nos dias nos que o debate 
chegaba ás Cortes. Unha man
chea de iniciativas e moviliza
cións deron lugar a que o pro
ceso seguise adiante e conti
nuarán apoiando a candidatura · 
pero, sen embargo, esperábase 
un maior empeño na decisión 
do ministério rexentado por Ma
riano Rajoy .~ ._ 

Instar ao Governo a que, no 
marco da Comisión Mixta de 
Transferéncias, estude a po
sibilidade de transferir os 
distintos centros do Instituto 
de Estudos Oceanográficos 
ás comunidades autónomas 
foi o texto aprobado o Mérco
res 30 no Congreso. A _ 
proposta de Guillerme 
Vázquez, á que se lle 
incorporou unha enmenda 
apresentada por CiU, 
aprobouse na comisión de 
Agricultura. Vázquez reseñou 
.a importáncia que ten para 
Galiza que dous centros, co
mo o da Coruña e Vigo, tan 
ligados á actividade pesquei
ra, dependan da Xunt_a. En 
Cataluña e Euskadi xa están 
transferidos.• 

FENOSA recoñece 
un suministro deficiente 
aoMorrazo 

Xusto un dia antes de que o di
rector xeral de Fenosa explicara 
na Cámara de Comércio de 
Pontevedra as causas dunha 
avería que o pasado 19 de Xu
ño deixou a Pantevedra e ao 
Morrazo sen luz durante catró 
·horas, na península fallaba o 
suministro durante unha hora. 
Tanto os comerciantes como os 
governos das vilas do Morrada 
levan solicitado reiteradamente 
a Fenosa que amañe os proble
mas de suministro. Na sua 
comparecéncia do Martes 29, 
Guillermo Grobas sinalou que o 
suministro é "deficiente" no ca
so do Morrazo. Ademais de ex
plicar o sistema de 
reclamacións ante Fenosa pola 
avería de aparatos eléctricos, o 
director xeral de Fenosa sinalou 
que se estaban investindo 600 
millóns para mellorar o abaste-

·- cimento da comarca.• · 
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Ainda pretende inxectar capital por valor de 10.500 milló~s d~ pesetas 

A Xunta dá por perdido o Grupo
Lácteo e negócia introducirse en Puleva · 
-0-P.C. 

o pasado 11 de Maio, o pleno 
de Parlamento aprobaba por 
unanimidade unha iniciativa 
através da que se instaba á 
Xunta a pór en marcha os trá
mites necesários para recupe
rar o control galego do Grupo 
Lácteo. Desde o próprio PP si
na l á base a importáncia do 
Grupo, por tratarse dun sector 
estratéxic~ para a economia 
galega e o conselleiro de Agri
cultura falaba de posíbeis irre
gulari,dades na operación de 
venda de Leyma insistindo 
nas repercusións que poderia 
te-r para o sector e mesmo pa
ra os postos de traballo. Ago
ra, o conselleiro de Economia 
dá por perdida a posibilidade 
de recuperar o control do Gru
po, fala de viabilidade empre
sarial e mesmo anúncia a in
tención do governo de partici
par na própria Puleva investin
do capital através de Sodiga. 

Xosé Antón Orza foi o encarre
g§ldO de facer o anúncio oficial. 
"E unha solución irreversível pa
la simple aplicación da dinámica 
empresarial". Oíste xeito daba 
por pechado un dos capítulos 
máis polémicos da recente his
tóri a da economia galega: a 
venda de Leyma-Lactária a Pu
leva e a desaparición, de feíto, 
do Grupo Lácteo Galego. 

Segundo o conselleiro de Eco
nomia, o governo galega asume 
que a decisión de venda é xuri
dicamente válida, cando antes 
se cuestionaba a sua legalida
de, porque "éstá dentro do direi
to mercantil". Ademais, asegúra
se que respeita os estatutos das 
cooperativas, cando antes era, 
precisamente, o ponto máis fe
ble, ao non terse ratificado a de
cisión nas asembleas das coo
perativas, tal e como se recolle 
na Lei de Cooperativas elabora
da e aprobada polo próprio PP. 

Como se entende que hai que dar 
por consumados os feítos, a in
tención do govemo é a de adop
tar unha "actitude coerente11

• lsto 
é, "prescindindo de actitudes ex
cesivamente influenciadas por co
mo se tomaron as decisións ;>re
suntamente sen que a Xunta tive
ra coñecimento da operación-, 
pór por diante a sua viabilidade e 
a responsabilidade de governo". 

Traducido a dados económicos, 
a asunción de responsabilida
des ven significar que a admi
nistración galega está a nego
ciar con Puleva a sua entrada 
no grupo empresarial através da 
aportación de capital. 

Para poder actuar no Grupo Ley
ma-Ram preténdese ter presen
za accionarial e aportar o crédito 
participativo como instrumento 
no proceso negociador. Ao tem
po, para ter coñecimento das ac
tuacións que se decidan, tratara
se de ter unha presenza parti
cipativa en Puleva. Segundo Or-

za, débese contar cun plano es
tratéxico que garanta a recollida 
do leite, o mantimento da activi
dade e do emprego. Ao parecer, 
existe o compromiso de que ese 
plano estratéxico sexa apresen
tado no decurso do mes de Xullo 
e será a consellaria de Agricultu
ra a encarregada de validalo. 

Alén diso, Orza asegura que por 
parte de Puleva chegouse ao 
compromiso de non alterar a es
trutura accionarial do grupo de 
forma unilateral. A cámbio, a 
Xunta paria como contrapartidas 
que o crédito ordinário que ten o 
Grupo pasara a ser un crédito 
participativo e entrar no Consello 
de Administración através da par
ticipación de Sodiga en Agroin
ves, cabeceira do grupo, "para 
estar informada en todo momen
to das decisións que se adoptan". 

No ámbito de Puleva, a preten
sión da administración é a de ter 
presenza no Consello de Admi
nistración através da participación 
de bancos e caixas galegas, fa
cendo unha aportación de capital 
de até un 9%. A cámbio desta 
participación exíxese a adopción 
de acordos a respeito de manter 
a estrutura de Leyma-Ram. 

O caso é que o crédito parti
cipativo implicaría unha aporta
ción de capital de 5.600 millóns 
de pesetas e o 9% do control ac
cionarial en Puleva outros 4.900 
millóns. En síntese, un total de 
10.500 millóns de pesetas qüe 
non garantirian, en nengun caso, 
contar con capacidade de control 
sobre as actuacións do Grupo. 

Reaccións 

Unha vez coñecidos os aspectos 
da negociación, as reaccións 
non se fixeron esperar. O porta
voz de Economia do BNG, Xe
sus Vega, responsabilizou ao go
verno galego da actual situación. 
O deputado nacionalista fixo un 
relatório dos erros cometidos po
la administración asegurando 
que mentres que agora se asu
me a necesidade de participar na 
cabeceira do grupo -en Agroin
ves- para poder ter presenza no 

A.N.T. 

Consello de Administración, an
tes rexeitárase limitándoa a unha 
participación testemuñal, através 
de Sodiga, nunha das pequenas 
cooperativas. 

Ao tempo, agora insístase na 
necesidade de acadar ese 9% 
de participación na empresa 
matriz--Puleva- através das 
caixas galegas, cando non se 
aceitou esa posibilidade para 
garantir a estabilidade do Grupo 
cando ainda era de control gale
go. Ademais, na vez de asumir 
as suas responsabilidades, pre
feriuse responsabilizar da venda 
ás cooperativas. 

En todo caso, segundo Vega o 
governo galega limitouse a laiar
se pola venda, no canto de ini
ciar actuacións inmediatas que 
permitiran recuperar o control 
do Grupo invalidando a opera
ción. Unha solución "utópica" ao 
dicer de Orza, que non tora con
siderada asi cando se votou por 
unanimidade do Parlamento hai 
pouco máis de un mes. 

Tanto o parlamentário nacionalis
ta como o socialista Francisco Si
neiro coincidiron en advertir que 
Puleva non é un grupo empresa
rial interesado no sector lácteo 
senón un grupo financieiro que 
basea o seu crecim~nto de negó
cio en políticas especulativas. Es
ta circunstáncia deixa a Leyma
nunha situación ainda máis feble, 
xa que non se descarta a posibili
dade de venda a outro grupo em
presarial do sector. 

Ás críticas nacionalistas Sineiro 
sumaba a acusación dé falsida
de nas actuacións do executivo, 
por non cumprir os compromisos 
adoptados pola cámara e por 
non ter levado ao Parlamento se
quer, o suposto plano estratéxico 
que teoricamente estaba en vías 
de preparación e que debia ter 
sido apresentado duas semanas 
despois daquel 11 de Maio. Por 
iso Vega asegurou que o BNG 
"non vai discutir en sério nengun 
plano -como o de viabilidade 
que segundo Orza se está a ne
gociar con Puleva- mentres non 
se apresente por escrito".• 

Maos alimentos 
MANUELCAO 

A aparición de dioxinas en determinados produtos alimen, 
tares de orixe galega pon de manifesto que a alimentación 
humána obtida a partir da indústria está moi alonxada dos 
produtos naturais que noutras épocas se podían disfroitar 
nas aldeas e famílias da Galiza tradicional. Tal vez, a alta 
lonxevidade dos paisanos do país -unha vez mitigadas as 
enormes caréncias en atención sanitária- ten algo que ver 
con esta sana ·alimentación e coa riqueza dunha dieta que 
cada vez é máis aprezada polos que nos visitan. 

A indústria alimentar é hoxe capaz de suministrar sustento 
suficiente en cantidade para calquer sociedade mínima, 
mente desenvolvida. As caréncias que determinados colee, 
tivos desfavorecidos teñen de bens de consumo alimentar 
deben ser atribuídas a deficiéncias na distribución da renda 
·típicas das sociedades capitalistas pero queda lonxe o medo 
maltusiano a unha escasez de recursos sobre povoación de, 
sencadeante de fames masivas e conflitos bélicos que ac, 
tuarian como correctores dos desequilíbrios. O progreso 
técnico e as mellaras organizativas permiten hoxe dispar 
dunha cantidade axeitada de alimentos para a sociedade 
sendo máis comun, en cámbio, a existéncia de excedentes 
difíciles de colocar por descompensacións da oferta coa de, 
manda ou palas derivacións da leí de Engel. 

Na actualidade, as comidas e bebidas están sometidas non 
tanto á ditadura das necesidades como ás modas e gustos do 
momento senda as actividades de distribución e promoción 
tan ou roáis importantes como a calidade intrínseca dos pro-
dutos. As novas xeneracións de cidadáns están xa afeitas a 
un tipo de comidas e bebidas estandarizadas e suministradas 
por empresas multinacionais que realizan as suas campañas 
de vendas a nível global. O caso das multinacionais de co-
mida rápida e das bebidas refrescantes é o máis coñecido pe, 
ro só o máis simbólico dun proceso xeral tendente á inter, 
nacionalización dos gustos. A cultura gastronómica queda 
para as minorías privilexiadas ou é froito da necesidade e do 
costume e tradicións aplicadas á alimentación. 

A.N.T. 

'A liberalización total do sector 
pode ocasionar importantes 

problemas de saúde" 

As consecuéncias deste proceso de internacionalización da 
indústria alimentar manisféstanse nas dificuldades para 
controlar a orixe e calidade dos produtos utilizados para a 
nutríción animal e humana. A desregulación e liberaliza, 
ción total do sector pode ocasfonar importantes problemas 
de saúde ao ser difícil de superar a tentación de obter gran
des benefícios económicos por parte dalguns empresários 
pouco escrupulosos. O único antídoto efectivo para liberar 
das tentacións aos axentes económicos e sociais do sector é 
a aplicación de castigos exemplarizantes dado que a aplica
ción de medidas de control ex ante é necesária pero insufi
ciente. Os tratamentos ex-post só poden ser paliativos dun 
mal xa feíto pero han servir como base para aplicar medi
das drásticas que d_esincentiven a futuros delincuentes con
tra a saúde pública a encetar ou proseguer a sua laboura de 
envelenamehto. Deixo ao maxin do lector as medidas con
cretas pero aos responsábeis das martes da colza, aos das 
vacas tolas ou aos que non dubidan en intoxicar aos nenes 
para enriquecerse convén limitarlle moi drasticamente uns 
direitos que só utilizan para facer mal.• 
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Case que 10.000 persoas padecen unha pobreza severa 

Os índices de pobreza extrema_ da zona 
·de Ferrol·Narón superan á méclia galega 

-0-P.C. 

O 19,So/o dos habitantes da 
zona de Ferrol-Narón viven 
por debaixo do umbral da po
.b re za, isto é, un total de 
22. 720 persoas das 116.538 
censadas entre os dous con
cellos. Esta é unha das prin
ci pa is conclusións ás que 
chegou a Equipa de Investi
gación Sociolóxica (EDIS), 
que realizou un estudo sobre 
o conxunto da povoación ga
lega encarregado por Cáritas. 

Arredor de 3.800 persoas da zo
na de Ferrol-Narón viven en si
tuación de pobreza extrema, ou 
o que é o mesmo, dispoñen de 
menos de 13.275 pesetas ao 
mes para vivir. Outras 5.770 en
cádranse no que se denomina 
pobreza severa e só teñen entre 
13.275 e 22.125 pesetas ao 
mes para sair adiante. En situa
ción de pobreza grave, é dicer, 
con algo máis desas 22.125 pe
s etas e menos de 30. 790 
áchanse uns 9.570 habitantes. 

son mulleres que, nos máis dos 
casos, teñen cárregas familiares. 

Este índice, no caso de Ferrol e 
Narón increméntase. O 31,7% 
das famílias pobres están rexi
das por mulleres e mesmo o ta
maño médio da vivenda é máis 
pequeno do que adoita ser entre 
a povoación que se atopa nesta 
situación económica. 

Coincide ademais que, a rnaior 
parte delas, están viuvas, sepa
radas ou divorciadas. Amas de 
casa, nunha elevada porcenta
xe, con pouca ou nengunha ex
periéncia laboral que se enfro[l
tan a un mercado de traballo 
que, palas suas demandas, 
apenas lles permite mudar a 
sua situación. 

Os ingresos veñen determina
dos, nunha elevada porcentaxe 
dos casos, polas prestacións 
sociais e a média xeral mensual 
non · chega ás 27 .000 pesetas. 

ó estudo realizado pola EDIS 
non recolle as causas que pro
vocan as situacións de pobreza. Atendendo a estes dados, Ferrol

Narón sitúase á cabeza de Galiza 
co triste record de ser a zona on
de habita o maior número de po
bres en condicións económicas 
máis desfavorábeis. A eles habe
ria que sumar outras 3.580 per
soas que se atoparian en situa
ción de precariedade social e que 
só disporian de entre 30. 790 e 
42.800 pesetas mensuais. 

Ainda que a zona de Ferrol estexa especialmente afectada pola pobreza, o seu incre
mento deixase notar noutras cidades como Compostela, A Coruña ou Lugo. A.N.T. 

. Apunta exclusivamente os ele
vados índices de desemprego 
que padecen as persoas que vi
ven en situación de pobreza. 
Sen embargo, non deixa de ser 
chamativo que sexan precisa
mente Ferrol e Narón, dous con
cellos que se caracterizan polos 
procesos de desindustrialización 
que veñen desmantelando o 
seu aparello prcidutivo desde a 
década dos oitenta, os que 
apresentan os índices máis des
favorábeis de todo o país.• 

Con ser a zona que apresenta os 
índices máis elevados de Galiza, 
Ferrol e Narón non son os únicos 

concellos nos que se dá, dunha 
forma tan exacerbada, o fenóme
no da pobreza. As cidades ga
legas comezan a caracterizarse 
por sumar, no próprio ámbito ur
bano, a un número a cada máis 
elevado de pobres. Cidades co
mo Compostela, A Coruña, Lugo 
ou Ourense comezan a manifes
tar importantes -incrementos nos 
índices de pobreza. 

Feminización da pobreza 

Ainda que no caso galego a 
maior parte dos que se encadran 
dentro da denominación de po
bres son, na sua maior parte ho
mes 75,9%, nos últimos anos 
asístese a ún importante cámbio. 
En máis da cuarta parte dos fo
gares galegos considerados co
mo pobres, as cabezas de família 

''Hii*li8 fhi 

As contas do Gran Capitán 
Non podía imaxinar Alan Greenspan, presi, 
dente da Reserva Federal dos Estados Unidos 
(FED), que chegaria a ser o árbitro da econo, 
mia mundial cando na década dos corenta 
recorría norteamérica tocando na orqu~stra 
de Henry Jerome. No ano 1996, Greens'pan 
füw cair o Dow Jones en 166 pontos ao refe, 
rir,se á "exuberáncia irracional" dos merca, 
dos de valores en todo o mundo. 

bursátil vai adquirindo na economía real. 
Greenspan comparte a tese dos que pensan 
que as alzas bursátiles son evidéncia de ines, 
tabilidade económica. Xusto todo o contrá, 

arrastar caídas sérias da economía. Coas bol, 
sas non cabe a teoría do "axuste fino" que 
tanto gosta aos economistas de moda. 

Algo semellante acontece nestos dias. fu ad, 
verténcias de Greenspan sobre a aloucada 
carreira alcista dos mercados de valores che, 
garon ao punto de paralisar as bolsas europe, 
as durante os últimos días e fixeron que os 
investidores de Nova Iork se armáran de pre, 
caución ante a subida dos tipos de xuro 
anunciada pola FED en Maio. Tal subida se 
concretaba este 30 de xuño. 

Desde li.ai semanas os analistas esperan que a 
FED empece a retraer a relaxación monetária 
que ameaza a estabilidade financeira mu·n, 
dial, a pesar de que as contas macroeconómi, 
cas de Estados Unidos son surprendentes. 
Non se ven riscos inflacionários a pesar de 
encontrarse no noveno ano de crecimento 
continuado, c;unha taxa de paro en mínimos, 
e cun aumento dos enerxéticos. Cunha reali, 
dade aparentemente tan doce, a medida de 
incrementar tipos de xuró ten que ver coa 
importánc~a crecente que a especulación 

rio do que pregonan os -
traders, brookers € 

moitos ministros de 
economía e finanzas 
polo mundo adiante. 

'As. adve~téncias de 

Pero º' problema estri, 
ba en que a subida con, 
tinuada dos tipos de 
xuro, que é de libro pa, 
ra axustar os mercados 
btusattles, non garante 
hoxe eficácia suficiente 
para' abordar un -ptoble: 

Os dados de 1998 pu: 
xeron de manifesto que 
unha boa parte do gas, 
to, tanto das famílias 
como das empresas, re, 
alizou,se a conta das 
gañáncias especulativas 
no mercado de valores. 
S~gundo a FED, até un -
ponto do crecimento 
do PIB durante os últi, '-

. Greenspan sobre· a 
aloucada .catreir3: alcista 
dos mercados de valores 
chegaron ao p\1~to de 

. fna cada vez máis com~ 
·plexo. É hoxe difícil 
calcular as · consecuén, 
cias do enfriamento· da 
economia que pretende 
inducir a FED, ria· acti, 
tude. dq~ axentes eco, 
nómicQs, no gasto das 
famílias, das. empresas e 
nos intermediários fi, 
nancieros. 

· paralisar as bo Isas 
europeas 

mos tres anos pode ex, 
plicar,se pola propen, 
sión ao gasto baseada 
nos crecentes prezos 
das accións e dos bens imóbeis. Para Greens, 
pan, esto é indicativo da fraxilidade financei, 
raque sustenta a economía real. Na FED se 
p,ensa que esta situación é insostíbel no tem, 
po, xa que a volatilidade que veñen mostran, 
do ·os mercados en escala planetária pode 
producir o estoupido da burbulla bursátil e 

O que vai quedando 
claro é do sémpre. O benefício especulati, 
vo fácil destrue tecido productivo, destrúe 
emprego, incrementa a marxinalidade so, 
cial e se converte nunha bomba de tempo 
que ameaza con sumir ao planeta nunha 
crise económica de consecuéncias impre, 
decíbeis. • 
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CIG, CCOO e CGT 
non asinan o pacto 
laboral dás caixas 

O Luns 28 de Xuño asinou
se o pacto laboral da fusión 
das caixas de aforro de Vi
go, Ourense e Pontevedra 
por parte de UGT, CSICA e 
CSl-CSIF. CIG, CGT e 
CCOO non asinaron o 
documento. A central 
nacionalista, que represen
ta ao 22% do persoal das 
caixas, sinala que a UGT e 
a patronal modificaron o do
cumento definitivo sen con
tar co resto das centrais 
contribuíndo "á falta de 
transparéncia, característi
ca xeral deste proceso de 
negociacion". 

A CIG re.xeita o acorde por
que aumenta a xornada la
boral, regula expresamente 
a mobilidade xeográfica e 
non garante o nível de em
prego -non van ser cuber
tas totalmente as baixas por 
prexubilacións-. O portavoz 
da CIG na mesa negociado-:. 
ra, Xosé Antonjo 
Cacabelos, manifestou ade
mais que se van manter im
portantes diferéncias sala
riais no mesmo posta de 
traballo.+ 

Tres semanas de folga 
dos es6badores 
da Coruña 

O conflito en Sestico, a 
Sociedade de Estiba e De
sestiba do porto da Coru
ña, continua agora coa fa
lla de diálogo entre as or
ganizaéións empresariais 
e os traballadores. Estes 
levan máis de.vinte dias 
en folga polo 
incumprimento dos acor
dos cóa Autoridade 
Portuária por parte das 
empresas. Segundo o co
mité de empresa "seguen 
fomentando o xeralizado 
intrusismo nas labores 
portuárias". 

As organizacións empre
sariais que operan no por
to queren a disolución de 
Sestico como encarrega
da das labores de carga e 
descarga da pesca.• 

~. ( 

As transaccións na · 
·Semana Verde superaron 
os 19 mil millóns 

Segundó as estimacións re
alízadas poi~ consultora da 
Feira Internacional Senama 
Verde, as transaccións co
merciais rexistrada durante 
a pasada edición, celebrada 
a finais de Maio, chegaron 
á Cifra de 19.967.000.000 
de pesetas. Os 
responsabeis da Semana 
Verde valoran moi positiva
mente o incremento de visi
tantes profesionais ao 
recinto e a preséncia de de
legacións numerosas como 
a de Arxentina, China, Ale
mania e Canadá. As cifras 
son, para a organización, 
indicativo de que a Semana 
Verde "é un dos grandes 
centros de negócio do mun
do agropecuário". • 
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O público fai chamadas que se cobran_ por riba das cen pesetas o minuto 

A televisión {ocal galega emite programación madrileña 
financiada através dun teléfono 906 · 
*H. VIXANDE 

Na actualidade rexístrase unha 
tendéncia das emisoras locais 
galegas de televisión a conec
tar cunha emisión estatal de 
baixa calidade que se fináncia 
através de chamadas dos es
pectadores a un teléfono 906. 
Desde as primeiras tentatiyas 
da televisión local de facer un
ha programación convencion~I, 
con magazines, deportes, etc., 
derivaron ás emisións nas que 
fundamentalmente predomina
ban os anúncios de venda por 
correo intercalados por infor
mativos e algunhas películas 
de calidade discutíbel. Esta re
baixa de contidos tivo lugar de
bido ás situacións de subem
prego e a falta de meios econó
micos e técnicos. Oeste xeito, 
os cadros de persoal e de co
laboradores foron minguan
do por abandonos sucesivos. 

Hoxe o panorama está marcado 
pala emisión en cadea dunha pro
gramación servida desde Madrid 
pala Televisión Local de Madrid 
asinada na parte inferior direita da 
pantalla coas siglas TVL, pero 
que se emite en moitas localida
des de todo o Estado meiante un 
convénio asinado con canles que 
coñecian un deterioro progresivo 
nas suas programacións. 

TVL serve a sua programación a 
todas aquelas emisoras que o de
sexan e mesmo desembolsa un
ha cantidade económica á televi
sión que a emite. No contido es
tán presentes habitualmente pro
gramas relixiosos, de discos dedi
cados, de consulta do -zodiaco e 
de consellos aos telespectadores. 

A precariedade é un signo de moitas televisións locais. Na foto, estúdio de realización da Televisión de Ponteareas. AN .T. 

Negócio telefónico 

Ao servar gratuitamente o sinal 
e mesmo pagar pola emisión, 
ademais de alguns ingresos pu
blicitários, TVL basea o seu ne
gócio no financiamento nas cha
madas telefónicas que fai o pú-

, blico, ·xa que na parte inferior da 
pantalla sempre aparece so
breimpreso un número 906 ao 
que os telespectadores poden 
chamar a un custe que sobe por 
riba das cen pesetas por minuto. 
TVL cobra unha porcentaxe de · 
cada chamada e asi se fináncia. 

Nos programas, o locutor de tur
no -un busto parlante- invita 
aos telespectadores a participar 
facendo consultas, solicitando 
discos ou con algun reclamo. O 
número de chamadas que con
quire chegar a antena é moito 
menor que as que se realizan, 
pero TVL cobra por todas elas. 
Mesmo ·en moitas ocasión~ o 
público agarda ao outro cabo do 
teléfono para ser atendido ou 
para facer a petición que dese
xa, mentres o contador de pasos 
continua sen interrupción. Pala 
tipoloxia de persoas que cha-

man -cun partil sócio económico 
e cultural baixo-, son obxectivo 
desta emisión os grupos máis in
defensos ante esta clase de re
clamos. 

Diminución da calidade 

Por outra banda, a calidade dos 
programas tamén sofreu unha 
merma a respeito das emisións 
d&s televisións locais cando es
tas comezaban a funcionar, má
lia que daquelas a profisionali
dade das emisoras era moi defi
ciente. O que sucede na actuali-
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dade é que os programas des-
cansan u nicamente sob.r..e_b_u_- __ __ 
tos parlantes que carece,n de 
preparación e formación . E ha-
bitual que haxa interrupcións ou 
que o presentador se dirixa aos 
técnicos porque non escoita á 
persoa que está ao ou.tro lado 
do teléfono. 

Con este modelo de programa
ción -no que ademais abonda a 
publicidade encuberta-, a televi
sión local dá un paso atrás e 
alónxase do modelo tradicional 
deste tipo de emisoras , que de
berian ter certo control adminis
trativo no que respeita a cotas 
de programación , de normaliza
ción lingüística ou de servizo 

- púbffco dedicado ao in erase so-- __ ,. 
ciaL Proba das anomalias nas 
que incorre este novo sistema é 
que as emisoras galegas que 
emiten a programación de TVL 
son reácias a explicar a cuantia 
dos cartas que perciben por es-
ta emisión, asi como outras con-
dicións. É o caso do director de 
Televisión de Pontevedra, Ma-
nuel Casal, que mesmo se ne-
gou a dar un número de teléfo-
no de contacto coa empresa 
que serve o sinaJ distinto ao 906 
que aparece inscrito na parte in-
ferior da pantalla de emisión de 
TVL. Mália esta programación, o 
concello de Pontevedra e sobre-
todo a Deputación seguen a ser 
os principais anunciantes nesta 
televisión. 

De todos xeitos, algunhas emi
soras que non emiten estes con
tidos si recoñeceron que TVL 
ofereceu os seus servizos xunto 
cunha renuneración económica, 
oferta que foi rexeitada. • 

Oferece algunhas chamadas gratuitas e prezos de teléfono, internet e televisión máis baixos que outras compañias 

O Grupo Galego do Cabo apreséntase 
coa marca. 'R' como operador global de telecomunicacións 
O Grupo Galega do Cabo, co 
nome comercial de "R", . xa co
mezou as suas actividades co
mo operador integral de teleco
m unicacións. Desde tempo re
cente presta servizo a particula
res e empresas en Vigo, Ouren
se e A Coruña. Os servizos que 
dá son televisión por cabo, ace
so a internet a moi alta velocida
de e telefonla integral, incluida a 
telefonia local, a porción máis 
importante do negócio. 

O Mércores trinta de Xuño o Gru
po Galega do Cabo apresentába
se en sociedade en Compostéla. 
Facíao ca nome comercial de "R" 
e anunciaba un investimento até 
o ano 2008 de cincenta mil mi
llóns de pesetas e un servizo a 
430.000 empresas e particulares 
o 31 de Decembro do ano 2002. 
As vilas de menos de vinte mil 
habitant~s haberán de agardar 
até o ano 2004 para acedar a es
te servizo. No 2008 as unidades 
cableadas serán S50.000 e os 
clientes estimados 150.000. No 

que respeita ao emprego directo, 
na actualidade o Grupo Galega 
do Cabo ten cen traballadores, 
máis trescentos inducidos. A fins 
de ano haberá 140 empregos di
rectos e 400 inducidos e no 2008 
os número de traballadores as
cenderá a 500 máis outros 550 
pastos de traballo. inducidos. 

Pero o máis interesante para o 
público é que este novo operador 
de telecomunicacións é global e 
oferece un aceso directo ao telé
fono e a outros servizos como in
ternet ou a televisión sen empre
gar as liñas de Telefónica a uns 
prezos moi inferiores á competén
cia. Precisamente a agrupación 
de todos os negócios de submi
nistración dest~s servizos é o que 
permite a rebaixa nos custes. ·Asi, 
á casa dos usuários chegará un 
cabo de fibra óptica através do 
que se oferecerán todos os servi
zos. Con este sistema será posí
bel ver a televisión, navigar pala 
internet a grande velocidade e ta
lar por teléfono simultaneamente. 

O Grupo Galega do Cabo tratará 
de aproveitar os dous anos de 
proibición que pesa sobre a Te
lefónica para prestar servizos de 
televisión por cabo para tratar de 
facerse cunha porción importan
te do mercado. Precisamente a 
prestación de servizos de televi
sión por cabo seria o que permi
tiría a Telefónica oferecer outros 
servizos complementários ao. te-
1 éfono cun deseño semellante 
ao que agora pon en marcha 
"R". E se pesa esta proibicióA é 
para permitir a existéncia de 
operadores en condicións de fa
cer a competéncia a Telefónica, 
unha compañia cunhas infraes
truturas moi superiores despois 
de ter o monopólio do servizo 
durante setenta anos. 

Prezos e servizos 

A respeito dos prezos e servizos 
que oferece o Grupo Galega de 
Cabo, teñen moitas vantaxes a 
respeito dos servizos doutros 
operadores, mesmo aqueles que, 

como Telefónica, oferecen no 
mesmo paquete telefonia, iAternet 
e televisión. "R" ten tarifas inferio
res ás de T elefonia en todos os 
conceitos e sobretodo nas cha
madas locais -as máis habi
tuais-, ademais de grandes rebai
xas nas chamadas dentro de Ga-. 
liza e a gratuidade nos horários 
nocturnos, fins de semana e festi
vos entre usuários da mesma 
compañia. Tamén na internet os 
prezos son inferiores ao igual que 
as cotas de abono as vintecatro 
horas do dia. Na televisión as tari
fas son mellares que as dos ou
tros operadores, ainda que dos 
contidos dependerá que realmen
te a oferta sexa superior. O Grupo 
Galega do Cabo asegurou que as 
canles temáticas que aterece son 
de calidade e que mantén nego
ciacións cos subministradores de 
contidos para ga~antir unha oferta 
competitiva. 

A integración da Galiza no pano
rama das novas tecnoloxias da 
telecomunicación fíxose sen a vi-

sión estratéxica que presidiu o 
proceso no País Basca. Ali o Go
verno autónomo e as entidades fi
nanceiras promoveron Euskaltel, 
empresa que presta servizo inte
gral a prezos competitivos cunha 
alta caJidade. Entroques, no naso 
país a Xunta non· se implicou na 
promoción de operadores pró
prios e mesmo financiou á T elefó
nica a implantación dunha telefo
nia rural obsoleta que por lei re
mataria por ter que pagar. O Go
verno de Fraga tampouco apoiou 
a este novo operador como impul
sor do proxecto e hoxe o Grupo 
Galega do Cabo está integrado 

· por accionistas galegas, pero par
te importante do capital é foráneo, 
como é o caso de Unión Fenosa, 
Grupo Mali (Faro de Vigo) e Gru
po Zeta. Por outra banda, a non 
aposta inicial por un grupo público 
ou con visión global impede que 
haxa un operador con vocación 
de prestar servizo a todo o país. 
Cómpre dicer que o rural é o 
grande ignorado nos dez primei
ros anos deste proxecto.+ 
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Viciños e concello tan frente ás pragas de pulgas aparecidas en Pobra do Brollón e· Lalin 

Listas para chuchar o sangue 
-* A. ESTÉVEZ 

As suas pezas bucais teñen 
duas cualidades: son picado
ras e chuchadoras. O seu cor
po, redondeado e que no.n pa
sa dos dous milímetros, está 
p.reparado cuns peites ideais 
para agarrarse aos pelos dou
tros seres vivos. Góstanlle 
especialmente as ovellas e os 
cans, ainda que a pulga do 
home provoca irritacións ta
mén nos humanos. Hai máis 
de mil catrocentas espécies 
diferentes. Na parróquia de 
Castrosante, Póvoa de Bro
llón, coñecen unhas que lles 
gosta morar nas almofadas. 

Tamén no concello de Lalin 
padecen dunha pequena pra
ga, que xa afecta á vida cotiá. 
Sacalas de diante ten un cus
te económico que Xunta ase
gura non pode asumir. Sábeo 
ben Manuel Casanova que es
tivo chamándoos durante as 
últimas semanas para poder 
atender a petición dos viciños 
de Castrosante. "Cando te 
acontece algo asi , acudes a 
Sanidade. Pero ali non teñen 
unha pesetas para estes ca
sos", comenta Casanova. As 
pulgas continuan habitando 
nas casas dos viciños da pa
rróquia, coa conseguinte mo
léstia. 

Pero a xulgar pola cantidade 
de traballo que teñen as em
presas especialistas en pra
gas, a pergunta é quen non 
ten pulgas? 

En vista do pouco éxito que ti
vo a reclamación do alcalde de 
Póvoa de Brollón, este decidiu 
actuar pola sua conta e foise 
en busca dunha drogueria que 
lle dese presuposto. "Oferecé
ronme uns produtos garantidos 
en Lugo. O tratamento custa 
475.000 pesetas, que ainda 
non sei como se pagarán. O 
concello non pode facerse car
go economicamente porque é 
un problema moi comun, no 
que o viciños deben ter res
ponsabilidade. Eliminar un pra
ga pode facerse nuns meses 
pero, o que non se pode facer 
despois é descoidar a hixiene 
dos animais", comenta Casa
nova. "Pero ao concello custa
rí anlle moitos millóns atender 

PEPE CARREIRO 

ás pragas nas vintecatro parró
quias'', engade. 

Nas empresas desinsectado
ras coinciden en que non é tan 
difícil desfacerse das pulgas. 
Pero por que aparecen as pul
gas? "Precisan de calor e hu
midade, por isa cando tace
mos un diagnóstico a onde pri
meiros acudimos é aos excre
mentos dos animais", sinala 
Ramón Santamarina, respon
sábel da empresa Di-San de 
Vilagarcia e presidente da 
Asociación Galega de Empre
sas de Control de Pragas. Un 
dos seus primeiros comentá
rios retírese á marea de traba
llo que ten. A pulga é un pará
sito que agacha a moitos 
máis. "Pode poñer centos de 
ovos durante toda a sua vida. 
Agora están en época, depen
de das condicións ambientais. 
Tañen a propriedade de brin
car dun lugar a outro e son ca
paces de chuchar sangue nun
h a cantidade vinte veces 
maior ao volume do seu estó
mago. Asi é que poden produ
cir anémia nos animais", si na-

DA 
TEIRA 
ASIBAld..ADA 

De agudez.a 
visual e 
incéndios 
no Barco 
A estas horas xa lle chegaria ao 
valedor do Pavo o escrito de 
queixa que ven de remitirlle a 
CIG pola non contratación de 

la Santamarina. Da sua capa
cidade de resisténcia e adap
tación dous dados: aturan a 
fame durante semanas e o 
seu coito é famoso polo inter
minábel. 

Chegan á roupa 

Este experto anti-pragas ase
gura que moitos dos produtos 
que se venden contra as pul
gas non serven simplesmente 
porque só chegan a unha zo
na afectada. "Un spray poder 
ser bon para o can pero posi
belmente as pulgas xa están 
neutro lugar. Se hai corrente 
de aire, podes esta:r botando
lle o spray, que as pulgas xa 
estarán ben lonxe", comenta 
Santamarina. Receben moito.s 
encargos de casas completas 
con fincas e, tamén, de parró
quias enteiras. Un trátamento 
anti-pulgas, garantido por un 
ano custa vinte duas mil pese- · 
tas. Hai casos difíciles ~ "Tiña
mos t¿nha señora que colgaba 
a roupa nun tendedeiro fara 
da casa e a roupa rozamba 
contra un valado. No valado 

Emilio Blanco Rodríguez nas 
brigadas contra incéndios no 
Barco de Valdeorras. Blanco 
Rodríguez leva cinco mos tra
ballando como persoal laboral 
da Xunta. Utiliza lentes correc
toras sen que até agora tivera 
problemas nen nas probas de 
selección nen no desenvolve
mento do seu traballo. Desta 
vez deixárono fora da contrata
ción alegando "non apto" na 
proba física, concretamente na 

· referida á agudeza visual. 

O informe requerido pola Xun
ta e que realiza a Mutua Gallega 
recomendou a Emilio Blanco 
revisar a corrección das suas 
lentes. Segundo canta, os pará
metros obtidos concluian que 
tiña que revisar a correción de 
lonxe, mentres de perta e nas 
cores, rexistaba unha percep
ción normal. A CIG sinala que 
tras seguir a recomendación 
médica e notificarlla á comi
sión que avaha as probas, Ó tra-

vivían as· pulgas metidas nos 
buracos, que brincaban á rou
pa. Tardamos moito en saber 
porque non nos daba resulta
do o tratamento", di. 

Ante unha praga, utilízanse 
máquinas nebolizadoras -for
man unha néboa- de Ciper
metrina, unha substáncia tóxi
ca que mata instantaneamen
te ás pulgas e ás larvas. Os 
traballadores que aplican o 
produto deben ir protexidos. 
Santamaria alerta contra os 
alpendres que utilizan alguns 
cortadores de madeira e que 
están cheos de pulgas. "Esa 
leña véndese aos restauran
tes levando pulgas", sin ala. 

A moléstia que a pulga causa 
ao ser humano é variábel; por 
exemplo Santamaria sinala que 
xa, está "vacinado" mentres que 
un empregado seu supón un 
espléndido barómetro para co
ñ e ce r a maldade das inte
grantes da praga. Non atura o 
picor e de rañar fórmanse feri
das na pel que serriellan quei
maduras de cigarro.• 

hallador foi rexeitado igual
mente para o Servizo de lncén
dios da Xun~a. A consellaria de -
Meio Ambiente non atendeu ás 
reclamacións feitas. . . 

Na central nacionalista argu
mentan como única explica
ción para deixar a Emilio Blan
co sen traballo o feito de terse 
destacado como militante da 
CIG "pola defensa da mellara 
das condicións laborais do sec
tor e identificado ante a conse
llaria corno denunciante de si
tuacións irregulares nas actua
cións de vários xefes do depar
tamento da delegación provin
cial de Ourense". 

Xoan Carlos Ansia, secretário 
da CIG-Adrninistración sinala 
que tras cinco anos facendo 
campaña contra incéndios non 
pode ser excluido "por unhas 
diotrias que adernais son corre
xidas adecuadamente co uso de 
lentes graduadas".• 
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Concentración zapa~sta 
na Coruña 

A asemblea coruñesa de 
apoio á insurrección 
zapatista convoc;:ou unha 
concentración de protesta o 
Martes 29 na praza de 
Ourense para exixir "que se 
acabe de unha vez a 
impunidade coa que-se 
asasina, secuestra, detén e 
expulsa ás comunidades por 
parte dos grupos 
paramilitares, sempre coa 
complicidade das 
autoridades do Estado". 
Cúmprense astes días un 
ano da masacre do Bosque 
e un ano e meio do 
asasinato en Acteal de 
cuarenta e cinco indíxenas 
por paramilitares. Segundo a 
asamblea da Coruña, desde 
semanas atrás iniciouse 
unha ofensiva para cercar ao 
EZLN, nuns operativos que 
mobilizan a milleiros de 
soldados e policías e que xa 
conduciron á morte de un 
indíxena.• 

Moda galega 
para cativos 
na Feira de Valencia 

A Asociación Textil de 
Galicia amósase satisfeita 
da preséncia galega na 
Feira Internacional da Moda 
Infantil e Xuvenil, que se 
celebrou en Valéncia os 
dias 25, 26 e 27 de Xuño. 
Ali estiveron amasando as 
suas criacións firmas como 
Pili Carrera, Creaciones 
Foque, Sanmar, Bodoque, 
Tocci ou Peter John. O 
sector de moda infantil 
acadou o pasado ano unha 
facturación de 60.000 
millóns de pesetas e dá 
emprego a 
aproximadamente 4.500 
persoas. A máis importante 
das empresas é Pili 
Carrera, xa que só ela 
factura tres mil millóns de 
pesetas anuais e dá 
traballo a 180 persoas. 
Ademais das tendas 
espalladas polo Estado, Pili 
Carrera conta .con 
estabelecementos en 
México e Portugal.• 

Plus de perigosidade 
para os trgballadom ® 
psiquiátrico de Ourense 

O Tribunal Supremo 
recoñeceu o--direito dos 
traballadores do hospital 
psiquiátrico de Ourense, 
Doutor Cabaleiro Goas, a 
éobrar un plus de 
perigosidade-e de 
penosidade polas labores 
que desempeñan. O fallo 
revisa unha' senténcia da 
sala do social do Tribunal 
Superior que só recoñecia 
este complemento salarial 
aos empregados que máis 
contacto tiñan cos doentes. 
Esta é unha demanda que 
comparten os traballadores 
doutros centros psiquiátricos 
da Galiza, polo que a 
senténcia poderia super un 
precedente para estender 
este direito ao resto dos 
hospitais destas 
características que hai no 
país.• 



1§ S~OGl .EOADlt 
N2 889

1

-ANO XXII 1 DE XULLO DE 1999 

Promocións Culturais celebrou Xunta Ordinária de Accionistas 

A Nasa Terra incrementa o seu número de leitores 
-0- M.V. 

O periódico A Nosa Terra in
crementou no último ano as 
suas vendas nun 20%, con
forme o número de suscrip
cións aumentou igualmente 
o 10%, segundo o Informe 
de Xestión apresentado o 
pasado Sábado 26 en Vigo 
polo Conselleiro Delegado 
de Promocións Culturais Ga
legas S.A., Xosé Fernández 
Puga, durante a Xunta Xeral 
Ordinária celebrada por est.a 
empresa de comünicación. 

"Entré un incremento da difusión 
e un incremento dos beneficios, 
optamos polo primeiro, como 
mostra da nosa vontade de ser
vizo ao país", sinalou Cesáreo 
Sánchez lglésias, presidente de 
Promocións Culturais, na inter
vención que abriu a asamblea 
de accionistas da mencionada 
sociedade. Cesáreo Sánchez re
feriuse á política de prezos e ao 
formato de libros que garante a 
calidade e a chegada do ideário 
que defende a empresa a-un pú
blico cada vez máis amplo. 

A editora de A Nasa Terra ce
rrou un ano positivo, segundo 
os seus xestores, pésie ao ·boi
cot publicitário do governo gale
ga. Como exemplo, Fernández 
Puga sinalou que a publicidade 
institucional inserida duránte 
1998 no semanário non chegou 
ao millón de pesetas, cifra que 
contrasta cos 22 millóns asigna
dos durante o primeiro ano de 

De esquerda a direita, Alfonso Eiré, Xosé F. Puga, Cesáreo Sánchez e Xoan Piñeiro. 

governo de Manuel Fraga. Co
mo neutras ocasións os respon
sábeis legais da empresa sina
laron que a adxudicación non 
equitativa da publicidade era de 
todo ponto de vista ilegal. 

Alfonso Eiré, director do periódico, 
resaltou o aumento de páxinas re
alizado ao longo do último ano, a 
introdución da cor e a cobertura 
informativa de importantes even
tos como a Declaración de Barce
lona ou as Eleicións Bascas. 

Xestores da empresa destaca
ron tamén a importáncia das 
conversas realizadas co aciona
riado e co mundo empresarial 
galega cara a posta en marcha 
do proxecto de saida diária. 

·A segunda editorial 
da Galiz:a 

Por número de navidades publi
cadas en 1998, Promocións 
Culturais seria-a segunda edito
rial do· país, cun fondo de máis 

A.N.T. 

de 300 libros vivos en catálogo. 
No eido infantil rematou a publi
cación das coleccións História 
Universal e A Nasa Natureza 
que sumadas á História de Ga/i
za, conforman unha biblioteca 
de 70 títulos, con máis de 
300.000 exemplares vendidos 
en pouco máis de tres anos, o 
que constituiría un éxito históri
co no mundo editorial. 

Outros títulos destacados po
los responsábeis da editorial 

foron a História da Língua Ga
lega, da coleción Eséncias, 
con duas edicións e máis de 
8000 exemplares vendidos ou 
Roberto Blanco Torres con cin
co edicións e 26 mil exempla
res de venda. Entre os máis 
importantes proxectos actual
mente en marcha foi mencio
nada a História da arte galega, 
patrocinada por Caixavigo e a 
Enciclopédia Temática Ilustra
da, cuxo primeiro título adicado 
ao mar mereceu xa tres edi
cións. 

No tocante ao libro de texto, ou
tra das grandes áreas editoriais, 
comercializáronse máis de 
20.000 exemplares, cunha fac
turación bruta próxima aos 60 
millóns de pesetas. Fernández 
Puga destacou a penetración 
nas áreas ae Língua e Sociais, 
nas que a empresa logrou unha 
importante homoxeinización xe
og ráfica, aurrtentando o fondo 
con Ciéncias e Matemáticas. 

De cara aos próximos meses de 
1999 foi salientada a apertura 
das novas colecións: Mulleres, 
Memórias Gráficas e Guias lite
rárias. 

Amplir:ación de capital 

A fin de apoiar a realización 
destes proxectos , a Asamblea 
de Accionistas decidiu tamén 
convocar unha ampliación de 
capital por valor de 42 millóns 
de pesetas que estará aberta 
até o 30 de Setembro. • 

A Xunta Xeral de accionistas de Promocións Culturais Galegas S.A. celebrada o dia 26 de Xuño de 
decidiu convocar unha Ampliación de Capital de 8.400 accións cun valor nominal de 
5.000 ptas. acción e un montante total de 42.000.000 cun periodo 
de· suscripción que vai do 1 de Xullo ao 30 de 
Setembro de 1999. · 

Se vostede desexa ser 
accionista pode ingresar o diñeiro da seguinte forma: 
• CONTADO: 

-Mediante cheque emitido a favor de A 1'0SA TDIA. 
- Mediante ingreso nas con tas 2091,0501,61, 
3040038976 -de Caixa Galicia ou 4023380{ de Caixa 
Vigo O.P. todas elas de Vigo, especificando "Amplia, 
ción de Capital Social PromocióQ.s Cuturais Galegas 
S.A. 6/99" e nome, endere~o t:: NIF de_giien o fai. 

• DOMICILIACION DO PAGAMENTO ATÉ 6 MESES. 

Contta o ingreso emitirase resgardo provisório até a entrega dos títulos. Pre, 
zo de cada acción: 5.000 pta. Os noves accionistas pagarán unha prima de 
2.500 pta. polo que o prezo final de cada acción para estes será de 7.500 pta. 

Pode recabar máis información no teléfono 986 433 830 ou ben nas ofi, 
cinas de A Nosa Terra, sitas na ruado Príncipe 22 baixo, de Vigo. 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------~--------------------, 1 • 

: s'r. Director 
1 

l Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña canta corrente/de aforras Nº ...................................................... os documentos de 
1 

: cobro que lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de.compra de .... ...... accións da seguinte forma: .... . · ... mensa-
lidades de ........................... pta. cada unha. 

TITULAR DA CONTA 

Nome .......................... Apelidos .......... :........................... Banco/Caixa ................................. ·····~····: ........................ . 
.......................................... : N.l.F. ...................................... Axéncia Nº ............ Enderezo .......................................... . 
Enderezo . : ...................................................................... _ 
C.P. ................. ~ ......... Localidade .................................... · .. · Localidade ............................ Província .......................... . 
Província ..................... Teléfono ................................... . . ........................... a ............. de .. .-.................... ~ .... de 1999 
Profisión ......................................................................... . Asinatura 

L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Mentres que os estudosos andan teori~ 
zando sobre os efectos psicolóxicos que 
o ascenso do Numáncia a Primeira Di~ 
visión pode traer na cidade de Sória, 
"unha povoación acostumada ao viti, 
mismo silencioso", afirma o profesor 
Carlos Romero, ninguén se pergunta 
polos efeqos da sociedade soriana no 
Numáncia, para posibilitar esta xesta. 

Un cámbio político (sen relación di~ 
recta, pero si social) acompañou o as, 
censo numanttno. Por vez primeira, 

·~~,· ("ti \; t ! :~·~ , '{ '.t~ ~ l . 
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PUCHEIRO . '·-· 

O futbol, síntoma Oll Qetona_nt~? ; 
desde a desaparición da UCD, o PP 
perdeu a maioria absoluta. no axunta, 
mento soriano. A Alternativa Soriana 
Independena, unha candidatura de 
orixe viciñal, con catro concelleiros, 
decidirá se segue a govemar o PP ou o 
fan con PSOE e IU. Tamén nas euro, 

· peas, o PP, que viña vencendo ao 
PSOE por unha ·diferéncia de 4, 1, ago, 
ra situase en 3, 2. · · 

Pero este cámbio xa non ven de agora. 
Os atletas Fermín Cacho e Abel An, 

tón son os máis coñecidos destas terras 
polo seus éxitos, pero non hai que es, 
quecer ao Numáncia Caja Duero ell' 
balonvolea. ' 

Se en 1943, Sória non tiña ainda cam, 
po de futbol e xogaban 0S partidos na 
empedrada praza maior, agora a capital 
soriana está considerada como unha 
das capitais do Estado con mellar ní~ 
vel de' vida; As irídústrias Revilla e os 
i~vestime~tos que están a realizar os 
máis de 250.000 emigrantes desta des, 

povoada província, cambiaron a per, 
cepción dos seus habitantes. 

O Numáncia, -sen extranxeiros, sen es, 
trelas, con tan só cincocentos millóns de 
orzamento, chegou á Primeira División 
do futbol. Case o 15 por cento dos habi, 
tantes son sócios seus, pero, os estudo~ 
sos", como Avelino Hemández, que vi, 
ven nas cidades, seguen a falar da "resig, 
nación, o individualismo e a desconfían~ 
za". Calificativos que sempre se aplican 
ao mundo rural. Soánlles de algo?+ 

El Progreso 
compra Diarjo 
de Pontevedra 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

A cidade catalana de Lleida estivo 
paradoxicamente na orixe da ope
ración de venda do Diario de Pon
tevedra por unha cantidade supe
rior aos seiscentos millóns de pe
setas. A conexión catalana veu 
dada polo intento de compra do 
xomaJ leridano El Segre por parte 
do grupo Zeta e dunhas nego
ciacións nas que o director deste 
rotativo, o pontevedrés Xoán Cal, 
quixo ampliar cara a adquisición 
de Diario de Pontevedra. 

Até .a oferta en firme por parte da 
empresa liderada por Asensio o 
Diário, mália informacións en tal 
sentido, non recebira nengunha 
proposta de adquisición. A canti
dade ofertada polo grupo Zeta, 
700.000 de pesetas, alertou aos 
cooperativistas do Diario do ver
dadeiro valor de mercado que ti
ña o seu xornal. Eles foron os pri
meiros surprendidos da cantida
de e do interese de Zeta nunha 
operación na que o director de El 
Segre faríase cargo da dirección. 

A desconfianza pala operación 
e as poucas garantías de conti
n u id ade para os coperativistas 
dentro do futuro cadro de perso
al .fustrou a operación mália o 
seu apetitoso prezo. 

Contado, trascendeu a disponibili
dade de venda e ao pouco che
garian ofertas doutras empresas 
editoriais con presenza na Galiza. 
A de Faro de Vigo foi rexeitada de 
pl~no ao entender os xestores do 
Diario que tal transación só teria 
como único fin pechar o xornal 
mentres que a da empresa de El 
Ideal Gallego foi recibida con des
confianza ante "a duvidosa com
posición do capital" que forma 
parte da empresa coruñesa. 

As negociacións entre El Progre
so e Diario de Pontevedra desen
volvéronse con rapidez sobre a 
base da anterior oferta económica 
do grupo Zeta. A venda confir
mouse sobre unha base na que 
cada cooperativista do Diario -tre
ce, na actualidade- recibirá 
40.000.000 de pesetas libres de 
impostas, o recoñecimento da 
sua antigüidade e o mantemento 
dos seus respectivos pastos de 
traballo cunha masa salarial de 
6.600.000 pesetas anuais. O 
compromiso asinado polas em
presas non recolle, pola contra, 
nengun acordo sobre a situación 
dos traballadores e xornalistas 
non cooperativistas.+ 

PROGRAMA 

PE- 599-
,-

AXUDA PARA ó DESENVOLVEMENTO RMtitAG,l~~~S GALEGAS{ . 

Desenvolvemento 
Favorece a progresión dos ptoceso~. 
empre~as galegas. · · .·· 

Precisión: 
- Ofrece ó empr 

axuste ás súas :': 

Eficacia: 
Para cubrir un 
tódolos prox¡ ' ' 

•::;:~ 

• Programas de arr dam 
Subsiaiación dos tipos-de 
inmobiliario) concerta,da e -

• Reestructuración de P..ªs~~, · 
Para reestablece-lo equ1hbrrQ,. · 
dificultades transitorias. ,. " 

• Ampl.ia~i~n de c~pital: ,~".' ·-,:~\.'" 
Subs1d1ac1on dos tipos de xuro 
financiamento do desembolso 

acadar o mellor 
para a súa empresa - - - - J 
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Teléfono de información empresarial 

981 541 147 

www.igape.es 
ail:informa@igape.es IGAPE 

)" INS'llTUTO GALEGO DE PlllllOCIOH ECUIOllCA 

· Sede e servicios centrais: 
· Rúa Fray Rosendo Salvado, 16 •TI.: 981 541147 - Fax.: 981 590 467 

15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Oficinas en: 
Rúa do Príncipe,43 - 2°E 

T,1.: 986 439 269 - Fax.: 986_ 434 119 • 36202 VIGO 
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Como actor desa história que 
reflexa, como lembra o perio-
do da clandestinidade? · 

Cando comecei a traballar en 
Bazán eu estaba -~ompleta~en
te virxe. Podía ·sentir simpatías -·
cara os comen'tários que puide
ran facer os pais ou os viciños e 
a situación e .as· necesidades 
obrigábanche a ser consciente 
da realidade que se vivía. Pero 
ali atopéime cun sector de tra
balladores cunha elevada pre
paración cultural e con bases 
moi sólidas adquiridas en tem
pos da Repúplica. Dos que que
daran con vida da guerra civil, 
moitos estaban · encadrados co
mo comunistas, socialistas ou 
anarquistas e a maioria conta
ban con bibliotecas moi respetá
beis que no 42, cando comeza
mos a entrar os aprendices de 
forma masiva, precisamente pa- -
ra cobrir as faltas da guerra que 
había na empresa, desempolva
ron para darnos a preparación 
que precisabamos. Alén diso, 
estaban os homes que escapa
ran ao monte, con enraizadas 
crenzas e compromisos políti
cos, que se formaran en guerri
llas e que contaban coa simpa
tia e o repeto de todos os de
mais traballadores. Os rapaces, 
cando escoitabamos as suas 
histórias e descobriamos o pa
pel das forzas de represión que 
lles seguian os pasos, iamos 
adquirindo a consciéncia nece
sária e acababamos comprome
téndonos. Apartir de aí, dentro 
da própria empresa comezamos 
a formar grupos de afins e de 
amigos. Comezamos a buscar a 
aqueles homes aos que nos 
sentíamos máis achegados e 
con eles conformamos un nú-
cleo. Faciamos charlas e confe
réncias dentro dos barcos en 
construcción, comentabamos as 
emisións de Rádio Barcelona, 
Rádio París, Rádio Moscov,a e 
faciamos de calquera asunto 
motivo de debate. Os departa
mentos dos barcos prestábanse 
a talar con claridade porque en 
eles só entrabamos traballado
res e todos eramos vítimas da 
mesma situación .. 

Como' se artel(a o Partido Co
munista en Ferrol? 

No ano 60, un dos traballado
res máis implicadós ani.Ínci6u'' 
que estaba a chegar un home 
de Franz_':i qu~. qu~ri§l e~tab~l~
cer contactos, 'artellar unha or:: .:· 
ganización e ligarnos é!,O .P~rti.:-;.? 
do Comunista. Nós dixémbsne·, · 
que vifíe(a., e . fa].ára CQil._.J).ós. _ 
Naquela ciCasióri Viñ_era uh S.ó ·-e ·' 
m anti ve ramos UJl.IJ a. re u qi ór.1. ·; 
nun descampada: Ali rné'sm·o- t 

decidimos lig~rnos ás directri
ces do P.e·. porque no fundo 
sabíamos que ·era unha ideolo·
xia marxista e que as condi
cións que nos propuñan para· 
traballar coincidían cos nosos 
intereses. Eramos contrários á 
loita armada e partidários da 
acción de masas e dise xeito 
comezamos á nos organizar. 
Xa antes de que chegara aquel 
home contabamos cuns 80 
compañeiros dispostos a traba
llar. Artellámonos en comités e 
células e calquera desculpa 
era válida para tratar de chegar 
ao resto dos traballadores, 
mesmo pola ruptura dun cris
tal, para convencelos de que 
só loitando conseguiríamos 
solventar os nasos problemas. 
Ao tempo, bu.scabamos a for
ma de atapar solucións. Duran-
te aquela etapa fóise criando 
consciéncia na clase traballa
dora, que era a base funda
mental. En todo caso, nunca 

SOCIEQADE 
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Paco Valón 
'A l9ita clandestin·a representa unha das páxinas 

máis gloriosas da história de Ferrol' 
* PAULA CASTRO 

Através das "Memórias dun comunista ferrolán", publicadas en Edicións do Castro, Paco Valón con
ta a sua experiéncia personal con:io comuni~ta na clandestinidade. Ademais, aproveita toda a docu
mentación que foi acumulando ao longo da sua vida, papeis, octavillas e anacos da história, para en
riquecer o relato. Desde a Fundación ·10 de Marzo, Vítor Santidrián colaborou activamente no libro 
para darlle forma definitiva aos do.cumentos aportados. O autor lembra aqui algunhas desas vivénc::ias. 

usamos aos íraballadores co
mo monicreques, senón que 
tratamos de atopar o momento 
oportuno para levar a cabo ac
cións de masas, que eles viran 
resultados e que se respeitara 
a nosa dignidade colectiva. · Ta
mén tiñamos moi en canta o 
comportamento de cada quen, 
a fin de facilitar a nosa capaci
dade de penetración social, ha
bía que ser un bo profisional, 
saber estar, ser pontoal, ser 
disciplinado, non facer reu-

nións innecesárias, vestir co
rrectamente e manter unha re
lación exquisita coa compañei
ra. Seguindo esas directrices 
conseguimo's aglutinar aos tra
balladores. A Xulio Aneiros, a 
Paco_ Filgueira e máis a min ta
mén nos serviron de moito os 
coñecimentos adquiridos para 
poder falar de calquera tema 
cos traballadores e conseguer 
unha maior implantación. Coido 
que foi unha das páxinas máis 
gloriosas da histó~ia de Ferrol. 

Que tipo de actividades se le
vaban a cabo durante esa 
época de clandestinidade? 

Desde o primeiro momento 
montamos unha imprensa clan
destina. Habia que escreber 
porque non se podía chegar a 
todos lados só coa palabra. Ain
da que un taller tivera unha cé
lula de tres homes, tampouco 1 

podían estar facendo reunións 
continuamente, non era como 
estar nos camarotes dos bar-
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cos. O método para facer che
gar comunicados eran as octavi
llas. De feíto, en Ferrol chega
mos a publicar quincenalmente 
o Mundo Obrero. Alén diso, 
sempre sacaba_mos denúncias 
de probleí[las de Ferro! e mes
mo da comarca, porque chega
mos a montar comités compos
tos por cinco ou seis homes non 
só dentro da empresa, senón ta-· 
mén nos bairros, en Mugardos, 
Pontedeume, As Pontes ou Ce
deira. 

A carón do PC artéllase tamén 
o sindicato, como ~e organiza? 

No ano 1961, nas vacacións, 
tres de nós foron a unha reu
nión coa dirección do partido en 
París. Ali falaron pero a direc
ción non debeu quedar moi 
conforme porque en Febreiro 
do ano seguinte volvimos ou
tros tres, Paco Filgueira, Xan 
Vázquez Loureda e eu. Ali esti
vemos con todo o Comité Exe
cutivo do partido e se interesa
ron especialmente por coñecer 
Ferrol e a sua problemática es
pecífica. Neste caso tocoume a 
min falar sobre o ambiente so
cial e sobre como desenvolvía
mos o noso traballo dentro da 
empresa. De aí, partindo do 
princípio de conseguir as liber
dades democráticas e a recon
ciliación nacional quedamos 
plenamente dacordo en conti
nuar co traballo. De volta a Fe
rrol seguimos movéndonos, or
ganizando accións, sumando a 
xente e artellando o movimento 
sindical. Para nós o motor da 
história era a clase traballadora 
que só contaba co sindicato 
vertical para conseguir algun
has mellaras através de prácti
cas paternalistas. A nosa pre
tensión era rachar coas estrutu-

• ras do réxime e como traballa
dores había que comezar polo 
sindicato. A táctica á que recu
rrimos foi á de infiltrarnos nese 
sindicato e utilízalo combinando 
os médios legais cos extra-le
gais. Desde ali chegamos a fa
cer reivindicacións políticas e 
sociais abrindo as nasas de
mandas non só aos traballado
res senón ao pavo en xeral. A 
própria prensa botóunos unha 
man e o que era daquela direc
tor de La Voz de Galicia, Pedro 
del Llano, tivo que cargar por 
isa cunha multa de 50.000 pe
setas e dous meses de castigo, 
estando Fraga de ministro de 
Información. Apartir dos 70 xa 
había cadros a todos os níveis 
o que permite xeralizar as rei
vindicacións e abrilas a moitos 
máis frentes. 

Coa legalización, o PC, que ti
vera unha grande presenza 
social, comeza o seu declive, 
cales considera que foron as 
causas? 

Cando chegaron as liberdades 
democráticas fornas facendo 
asambleas e lago se organizou o 
primeiro Congreso. Daquela apa
rece moita afiliáción e só en Fe
rrol, en canto se legaliza o parti
do, tiñamos nos ficheiros a máis 
de 1.000 afiliados. Os problemas 
xurden polos enfrontamentos en
tre Carrillo e Gerardo Iglesias, 
que provocan divisións internas 
no partido e se van apartando ca
dros dos comités. A uns porque 
os substituiron por outros máis 
afins e a outros porque seguindo 
a Carrillo acabaron por integrarse 
no PSOE. Ademais, estou con
vencido de que detrás agachá
banse uns cadros por aí misterio
sos que acabaron restándolle 
concienciación .á clase traballado-

. ra dentro do sindicato.+ 

- ·--------....::...-- - _. - -==- .--: _ -~--- - . _: _______ ...:_ _:. ____ --- - - - ----
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Reaparece o enfrentamento eritre gueffistas ~ renovadores PP e PSOE rachan 
en Euskadi 

O PSOE busca líder e novo modelo. polí~co pero non en Nafarroa 
Para o PSOE, Nafarroa non 
é Euskadi é ali a política de 
alianzas é distinta. No País 
Basco o PSOE negouse a 
dar a alcaldía e Gasteiz ao 
PP e rachou con esta forza 
para aliarse ao PNV e 
Eusko Alkartasuna através 
dun pacto para apoiar a 
lista progresista máis 

ef>- B. LAXE 

A escolla dun candidato para 
que encabece o cartel eleito
ral do PSOE nas próximas 
eleicións xerais, serve para 
que Felipe González procure 
unha nova restruturación do 
partido cuxa correlación d~ 
lorzas mudara despois da 
inesperada vitória de Borrell 
nas primárias. As duas tendén
cias históricas voltan atopar
se fronte por fronte: reapare
cen renovadores e guerristas. 

"Nen hai consenso, nen puta 
falta que fai ". Estas palabras, 
pronunciadas por Felipe Gon
zález na última reunión do Co
mité Federal, para ser escoita
das por todos, incluso polos 
médios de comunicación , non 
són unicamente froito da lín
guaxe do taco que ultimamente 
o caracteriza, senón premedi
tada estratéxia. 

Foron o xeito máis contundente 
de negarlle toda posibilidade a 
Alfonso Guerra de incidir direc
tamente "no partido. Guerra viñe
ra demandando, días atrás, con
senso para elexir ao candidato a 
cabeceira de cartel. González 
cortaba esta posibilidade de 
raiz , posicionándose xa antes 
de comezar as intervencións . 
Era o seu golpe de efecto, a sua 
consigna para unha dirección 
que leva un cuarto de século 
sen mudar, anquilosada nas 
mesmas desputas. 

Ao secretário xeral, Joaquín Al
munia, non lle quedaba outra 
saída que facer seu o posicio
namento de Gonzáléz, pois es
te segue a ter o apoio da maio
ria do aparato e dos militantes. 
Asi, Almunia, con palabras me
nos acedas e máis matizadas, 
retaba ao guerrismo a consti 
tuirse, dunha vez, en corrente 
interna organizada para ser es
coitado con voz própria, dei
xando claro que Guerra, por el 
mesmo, xa non pinta nada. Por 
se fixera falta, Carlos Solchaga 
dáballes o toque final denun
ciando aos guerristas como al
go interno do partido, sen pro
xección na sociedade, ocupán
dose de acadar unicamente o 
poder do aparato. 

A esperiéncia con Borrell, 
amarga para Felipe González, 
Almunia e todo o núcleo do 
partido, non só fracasou exter
namente, senón que descom
puxo a correlacción de forzas 
internas que se ven mantendo 
no PSOE desde 1991. Segun
do conseguiron a dimisión de 
Borrell, nunha reunión celebra
da en Toledo decreto use a "re
oordenación interna do parti
do". As bases e os cadros mé
d ios, ilusionados con Borrell, 
terán que resituarse e facer 
sua outra mensaxe A dirección 
terá que procurar outra cara 
pública. 

O guerrismo tentou o seu re
xu rdi r nesta cjesputa interna. 
Pero González non está dis
posto a que levanten cabeza, 
despois de deixalos bonsaiza
dos, algo que tan ben se lle dá, 
no último congreso. Non é que 
queira acabar co guerrismo, 
precisa sacalo de vez en cando 

.'·;·~; :· . v.·::.~: /. 
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Joaquín Almunia e Manuel Chaves. 

aos púlpitos para talar de es
querda e, soltar a voar a pala
bra revolución coma un lóstre
go que faga soñar a parte das 
bases. Despois de liquidar a 
Borrell non o van sustituir por 
Guerra. 

Rodríguez lbarra deuse canta 
do envite que lle estaban a lan
zar e mostrouse partidário, co
mo último intento, de liderar 
ese sector descontento. Pero 
non haberá batalla. González 
segue a controlar ao PSOE e 
non existirán nen primárias, 
nen congreso extraordinário, 
nen outra manobra que a deci
sión da dirección para nomear 
a Joaquín Almunia como candi
dato. 

A aposta é Almunia 

Felipe González, que terma do 
fiu da mazaroca, xa a.postou 
por Joaquín Almunia e vaino 
seguir facendo. Con el todos 
os renovadores que, agora, 
ainda máis, non se sabe reno-

vadores de que. Ao dia seguin
te da reunión do Comité xa sai
ron todos a apoiar ao agora se
cretário xeral. Xa estaba deci
did o desde que abrigaron a 
marchar a Borrell. Como infor
mabamos desde estas mes
mas páxinas, unicamente de
pendía do debate do -"Estado 
da Nación. Foi por iso polo que 
pospuxeron a reunión do Comi
té Federal para lago. 

Almunia non só saiu ben para
do do seu enfrontamento con 
Aznar, mellorando o papel de 
Borrell, senón que viña de re
sultar vencedor mediático das 
eleicións municipais, europeas 
e autonómicas. O PSOE esta
ba, de novo, en mellar posición 
para desputarlle ao PP a maio
ria absoluta. 

Hai que dicer que o discurso 
socialdemócrata que realizou 
Almunia no Congreso non gus
tou a alguns sectores, polo que 
Almunia cometeu o erro de si
tuar ao seu partido do centro, 

:\. E11u 

Anguita seguirá 
Julio Anguita apraza un mes a sua dimisión como coordenador de 
IU, que non lle aceitaron nen lle van ace_itar. Agora vai apresentar 
un plano de remodelación no consello político. Se lle aproban, que 
o farán, seguirá. Pero o problema de IU non é Anguita. O problema 
son as distintas "sensibilidades" políticas existentes na coalición que 
levarán a que alguns dirixentes pedi_sen mesmo a abstención nos pa, 
sados comícios, segundo denúncia Rosa Aguilar. Como afirmou ta, 
mén Anguita no debate do Consello Político, "sempre se fala de 
mudar o discurso pero ninguén propón un alternativo". Os únicos 
que o propoñian, os do PDNI, xa están cos socialistas. Outra vag'a 
semella agora ir na mesma dirección. O debate en IU está entre a 
continuidade dun proxecto próprio ou a sua asimilación nun PSOE 
que tamén está dividido: unha ponla procura o sol cara o PC e ou, 
tra cara o liberalismo social de Blair. O problema tanto no PSOE 
como en IU non son os seus respectivos discursos, senón que moitos 
dos seus dirixentes son uns demagogos populistas que os mudan pre, 
tendendo adaptalos ao que a sociedade quer escoitar e con eles pre, 
tenden construir un proxecto. Pero eles non escoitan a sociedade. + 

·votada. A razón é que o 
PSE-PSOE non quer perder 
moitas alcaldías que 
tradicionalmente estiveron 
no seu _poder na marxe 
esquerda do Nervión. En 
Nafarroa, sen embargo, o 
PSOE apoiou á Unión do 
Povo Navarro (o sócio do 
PP en Nafarroa), unha forza 
que é a minoría maioritária 
nun Parlamento autonómico 
tortemente atomizado.• 

- -PP e-PSOE---padanl-'----
en Ceuta e Melilla 

desprazando, dixo, ao PP. Pe
ro, ao mesmo tempo, poñia en 
marcha u·nha estratéxia de 
pactos municipais, con IU e 
BNG, que lle poden resultar 
moi valiosos para a sua carrei
ra cara á Moncloa. Achegába
se tamén a Ci U e tentábao co · 
PNV, que abandonaba ao PP, 
pero sen que as contradicións 
da organización socialista en 
Euskadi desen resalto ainda o 
problema ao xeito. 

González e Almunia teñen de
señado a estratéxia. Chaves, 
Serra, Maragall, Quijano, Pé
rez Touriño, Laborda e até o 
seu sócio do PDNI, Diego Ló
pez Garrido, mostfáronlle o 
seu apoio para que sexa-o 
candidato. Almunia sabe que 
ten unha eiva, perdeu uñhas 
primárias que el mesmo con
vocou para lexitimarse. Pero 
unha boa cal'l)paña de prensa 
fai milagres. E lóxico que, pQr 
agora, se mostre reservado an:.. 
te a posibilidade de ser o can
d tdato. Non será el quen se 
postule, será a maioria quen llo 
pida e el "verase na abriga de 
aceitar polo ben do partido". 

A Francisco Vázquez, que xo
gaba a candidato de consenso, 
retratábao El País o Domingo 
nunha entrevista na que o dei
xaba coma un macaquiño coru
ñesista. Aos guerristas quéda-
11 es Rodríguez lbarra como 
proposta testemuñal ante a ne
gativa· do próprio Guerra a dar 
a cara. Rosa Díez e Bono só 
son nomes se a división inter
na puidese resultar traumática. 
González e Solana agardarán 
outros catro anos, para compe-

. tir en mellares condicións. 

No PSOE na vez de discutir de 
ideas, sobre o papel da social
democrácia, sobre como se ar
tella o Estado español, no que 
existen tortes diferéncias, pre
firen dar a batalla en base a no
mes, como se fose un monopoli 
humano.+ · 

contra Gil 
Razóns de Estado levan a 
un entendimento entre os 
dous principais partidos 
do Congreso. Algo 
semellante pretendia o PP 
en Euskal Herria, pero 
para deter ao 
nacionalismo. Agora, nas 
colónias africanas de 
Ceuta e Melilla si haberá 
pacto de socialistas e 
populares, pero destas 
para impedir o governo 
do Grupo lndependente e 
Liberal, G1L, de Jesús Gil, 
xa que poderla ser un 
foco de desestabilización 
frente a Marrocos e 
porque esta forza ten un 
carácter autoritário. Pero 
o pacto está a chocar cos 
desexos dos socialistas 
en Ceuta, que non queren 
compartir tarefas de 
governo co PP por 
considerar que é un pacto 
antinatura.+ 

España trata de impor 
a Portugal 
a adquisición do grupo 
Champalimaud 

O Estado español está a 
recorrer a todo tipo de 
presións sobre o Governo 
portugués -incluido o 
recurso á UE para que -
Lisboa explique a sua 
postura- no caso da venda 
do grupo portugués 
Champalimaud ao Banco 
Santander Central Hispano. 
O Executivo de António 
Guterres vetou a venda 
porque o grup_o é 
estratéxico para o país e 
pretende impedir que c~ia 
en mans estranxeiras. E 
habitual que os governos 
actuen asi. Por exemplo, en 
España o Governo 
privatizou-a Telefónica 
dividindo moito as accións 
para evitar o control 
estranxeiro. Ademais 
blindou o seu Consello de 
Administración para garantir 
o control desa compañia 
por parte de mans 
españolas.• 
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Que consecuéncias· trouxo a 
global~zaciQn á India? 

A partir dos acordos de livre 
comércio do 91., o país entrou · 
en debalo. De sermos prática
mente auto-suficientes, da noi
te á mañá saldamos un seitor 
público enorme con despic:Jo 
de mareas de traballadores. 
De súpeto os obreiros foron 
considerados redundantes: os 
patronos privados que tomaron 
o relevo do Estado, embarcá
ronse nun proceso xeral de re
conversión e liquidación de 
pastos de traballo. Desde o 
primeiro, no sindicato loitamos 
contra a globalización porque 
coidamos que a independéncia 
económica do país ficaba aos 
pés das transnacionais e do 
Banco Mundial. As compañias 
aéreas pasaron a man de par- . 
ticulares, liberalizouse a ban
ca, a indústria pública abreu 
as portas á intervención priva
da e mesmo vendeuse boa 
parte da administración públi
ca. Foi unha desfeita. 

Que reaccións produciu a re
conversión? 

Non sendo a minoria que se fi
xo rica coas privatizacións, o 
xeral da povoación veu como 
se degradaban as suas condi
ci ó ns de vida. Desde o 91, 
chamamos desde o sindicato a 
cinco folgas xerais en todo o 
país que foron seguidas por to
da a povoación tr~balladora. 
No poder está o Baharatia la
nata, partido da direita hindú, a 
étnia que representa o 83% da 
povoación, que ven de amea-

. zar con derrubar mesquitas 
musulmanas e igrexas cristia
nas polo que ten recibido críti
cas de todas partes. O único 
que buscaban e encerellar, fo
mentar o fanatismo e a divi
sión. Están a entrar en todas 
as instáncias da Administra
ción para fomentar dunha parte 
a privatización e doutra a esci
sión e a parcelación da socie
dade en étnias, se cadra para 
facernos máis vulnerábeis á 
privatizacion. Veremos que pa
sa nas eleccións do vindeiro 
Outubro. 

Con todo, a globalización vén
dese como idea progresista e 
de futuro. 

Confundir é o que buscan. 
Que significa a modernidade 
en termos de educación, saú
de, ·investimentos de utilidade 
social, investigación científica 
e tecnolóxica? Antes da globa
lización, India producia auto
móveis e camións, o meu reló
xio está fabricado integramen
te no país e vai tan · ben coma 
un suizo; fabricamos tamén 
avións e barcos. Formabamos 
médicos, profesores e enxe
ñeiros e as universidades tiñan 
intercámbio coas de todo o 
mundo. Quen pode dicer que a 

. idea de sermos auto~suficien
tes e non dependentes dos ou-. 
tras .é un atraso?. Tiñamos 
enormes aceirias con boas 
carteiras de traballo até que 
decidiron rebentalas para que 
nos vexamos na obriga de 
comprar fóra os mesmos deri
vados de fundición que antes 
produciamos ñós; tiñamos mi
nas de owro que atendian as 
necesidades internas e agora 
ternos que importalo de Aus
trália, despois que a compe-

. téncia abrigase a pechar moi
tas minas. O número de para
dos auryienta a medida que 
compramos co·ches e aceiro 
xaponés. A nasa dependéncia 
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SukOmal Sen 
'An!es da globalización a Índia fabricaba avión~ e relóxios e agora 

dependemos de Norteamérica' 
-0- G.L.T. 

Como representante da Federación India de Empregados Públicos, Sukomal Sen ven de 
asistir a asemblea da OIT e Xenebra, na que recolleu un clamor contra a g'lobalización, a pe

. sar de estar dominada polos conse'rvadores. Sen visitou despois Galiza a invitación da CIG. 

dos Estados _ Unidos é a cada 
máis grande. 

Cal é a opción da federación 
Sindical? 

O mal é para todos incluso pa-

ra ós paises máis indistrializa
dos. Qs partidos da direita non 
buscan o benestar da socieda
de senon a mellara dos máis ri
cos, co que a división entre os · 
que teñen e os que non, agrán
dase por dias. Esta é a conse-

Á.N.T. 

'cuéncia ·da globalización. Ago
ra chego de Xenebra onde 
asistin a asemblea da OIT e · 
ainda que ali dominan os parti
dos da direita, hai acordo en 
que a globalización fai aos ri
cos máis ricos e aos pobres 
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máis pobres. O que nós propo- _ 
ñemos é unha economia alter
nativa ao capitalismo que que
remos implantar pola via demo
crática. A ideoloxia do diñeiro, 
na que só se respeita o diñeiro, 
está a destruir a civilización. 

Ternos que lograr unha socie
dade na que non haxa fame e 
paro. Doutra parte ternos que 
evitar a guerra e evitar a proli
feración nuclear e non ten sen
tid o que este governo gaste 
fortunas para facer alardes de 
prepoténcia nuclear fronte a 
Paquistán. 

Que queda hoxe do papel his
tórico da India no movimento 
dos paises non alineados? 

India tivera un protagonfsmo 
brillante no movimento dos non 
alineados, sobre todo na de
fensa contra o imperialismo. 
Co fin da Guerra Fria, perdeu 
importáncia o mesmo movi
mento e despois da disolución 
da Unión Soviética práticamen
te desapareceu. Hoxe a India 
está na man dos Estados Uni
dos a pesar de que a socieda
de india non perdeu a memória 
do que foi o imperialismo nor
teamericano. 

Despois dos bombardeos so
bre lrak, que causaron noxo en 
toda a opinión, e da guerra 
contra lugoslávia, é lícito temer 
que poidan bombardearen a 
quen lles pareza e cando quei
ran. Por exemplo Cachemira, 
co gallo de defendela da inter
vendon do Governo indio. 

A India da resisténcia pacífica 
ghandiana deveu nun Estado 
nuclear. 

India produce armamento nu
clear coa forte oposición da es
querda que di que o Governo 
xa non ten direito a talar de 
paz. O partido no poder argu
menta que non ten sentido asi
nar un tratado contra a prolife
ración nuclear postulado polos 
paises do clube atómico. Pero 
é incongruente e hipócrita pre
dicar a paz e armarse ate os 
dentes ao mesmo tempo. Non 
solucionan a miséria, a fame e 
o paro pero concentran ener
xias para construir un xigantes
co arsenal militar. 

O centralismo hindú compro
mete a opción federal que foi 
o símbolo da independénc1a 
do país. 

India defínese constitucional
mente como unha e desde a 
independéncia do 4 7 soubo 
xestionar a diversidade que é 
enorme: 28 Estados, mil lín
guas e 850 millóns de habitan
tes. A tentación nacionalista 
hindú · converteu ao Baratia la
nata no partido máis numeroso 
da Asamblea, ainda que miori
tário , que cae na tentación do 
centralismo·. 

Estamos vivindo un problema 
de reparto de poderes entre o 

, governo central e os Estados 
que non son do mesmo bando 
político. O voto presidencial 
que suspende a autoridade lo- . 
cal cando a situación política 
se xulga inestábel, nunca tora 

. usado como agora. Os tres Es
tado governados polos comu
nistas non receben nada e 
vense abrigados a unha loita 
continua para sobrevivir~n. A 
unión é moito máis vulnerábel 
se nos apartamos da construc
ción federal pero o partido do 
governo pensa o contrário. + 
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IUGOSLÁVIA: 
UNHA GUERRA DE RECOLONIZACIÓN 

Podemos eremos o discurso da OTAN, 
presentándose como o anxo guardián "huma, 
nitário" das minorias nacionais? Os Estados 
Unidos masacraron aos seus índios, Inglaterra 
fai a guerra aos irlandeses, o Estado ~pañol 
aos bascos, e todas esas poténcias axudan aos 
xenerais fascistas turcos para masacrar aos cur, 
dos ... e sen embargo, seria en Cosovo mirago, 
samen te o con trário , estarían animadas por 
sen timen tos nobres e desinteresados ? E que 
nos toman por imbéciles? 

Quen arma a Israel para masacrar aos palesti, 
nos? Clinton e os seus aliados. Quen fai pere, 
cer dunha morte lenta a un millón de irakis? 
Clinton e os seus aliados. Quen bombardeou 
unha fábrica farmacéutica en Sudán? C linton. 

Quen axudou ao govemo de Guatemala a ma, 

MICHEL COLLON 

sacrar 200.000 índios nos anos 80? Os prede, 
cesores de Clinton. Quen aupou ao poder ao 
xenocida indonésio Suharto, ao asasino Mo, 
butu, ao terrorista Pinochet? Os predesores de 
Clinton. Quen· armou aos xenocidas de Ruan, 
da? O réxime francés. 

Esta guerra non está ligada á particular per, 
sonalidade dos sérbios, non; non ~ l}láis _que 
unha das moitas guerras de agresión. e recolo _,. 
nización que prepara a OTAN, xendarme do 
mundo. 

Po r outro lado, o terce iro mundo tomou 
conciéncia desta nova ameaza. As nais arxen, 
tinas da Praza de Maio fo ron a Belgrado a 
"apoiar ás nais iugoslavas, cuxos fillos son , co, 
mo os nosos, vítimas do imperialismo das 

'grandes poténcias". 

Todos os xefes de Estado de América Latina 
denunciaron esta agresión da OTAN. Ta, 
mén o primeiro ministro índio . ,E Líbia e 
Irak. En Rúsia e China foi denunciada con 
dureza esta "agresividade hexemonista" que 
se mofa do direito internacional. En resumo, 
que a grande r"naioria do planeta se conside, 
ra ameazado. 

Hoxe, a- .OTAN anúncia que, por fin , pode 
''ampliar a· sua área de intervención": 

É urxente rec;,onstruir un amplo fronte mun, 
dial para. a paz. 

MICHEL COLLON é autor de O xogo da mentira. As grandes 
poténcias, lugoslávia, a OTAN e as próximas guerras. 
Este artigo é o próJogo á versión en español desta obra, 

. editada -por Iru 

E N.ON ERA UN DITADOR? 

Fagamos un exerdcio de pescuda da posmoder, 
nidade. Por exemplo, tomemos como matéria 
Milosevic e o confuto dos Balcáns, confuto ou 
se callar for máis preciso dicer masacre dos Bal, 
cáns, masacre por non dicermos bombardea, 
mento masivo dun país indefenso por parte da 
organización militar máis poderosa da História 
da Humanidade (nada do que sucedeu na zona é 
máis obxectivamente verificábel do que is to). 

Acto l. Cumpre dernonizar a Milosevic por, 
que asi o ordena o lmpério. E todos a cumprir 
as con ignas, nomeadamente o aparello me, 
diático. E entón cando Milosevic aparece no 
cenário como un ditador. A ditadura de Milo, 
sevic converte,se en dogma de fe primeiro pa, 
ra o Pentágono, segundo para o voceiro Sola~ 
na, terceir para os meios, que deveñen sen 
trauma nengun en tenninais dos gabinetes de 
impren a de Washington. Todo perfeitamente 
hierarquizado. De arriba a abaixo. Sen fendas 
para a menor crf tica nen o menor con traste. 
Sen espazo para a discusión. De arriba a abai, 
xo tamén no nfvel político. N o Estado español 
todos a rivalizar respeito de quen é máis arlan, 
tista, isto é, de quen aten ta con maior zúnia 
contra a razón. Milosevic, ditador. 

Acto 2. Arrasada Xugoslávia por unha chúvia 
xenocida, arrasado un país inerme, arrasada 
sen unha soa baixa por parte dos que a esna, 
quizaron, emergullan as prime iras contradi, 
cións e o discurso muda renartemente-. De sú, 
peto os enviados especiais dos meios descu, 
bren o seguinte: 

Os curdos teñen direito a v1v1r na sua pró, 
pria terra. Son unha nación con direitos ina, 
lienábeis, pésie a que esteñan distribuidos en 
vários Estados, sen contarmos cos centos de 

· miles que traballan na diáspora. O Parlamen, 
to Curdo, o mesmo que Aznar impediu que 
se reunise en Gasteiz, representa a vontade 
popular dese povo, o mesmo que o Govemo 
da República española no exílio representaba 
a vontade democrática derrotada polos suble, 
vados no 36. A Ditadura de Franco comezou 
o seu fin cando non soubo ler que, cÓs cinco 
fusilamentos de 27 de Setembro de 1975, a 
sua sorte in:ternacional estaba botada. 

XosÉ MEXUTO 

a) O tal ditador fica en minoria parlamentar 
na asemblea lexislativa sérbia. 

b) O tal ditador debe facer fron te ao desafio 
do presidente de Montenegro. 

c) O tal ditador enfrenta unha protesta social 
de considerábeis dimen, 

.. 
unha ditabranda, ou se callar nen sequera 
iso, agora resulta que ten ainda máis dificul, 
dades no seu Parlamento do que A znar no 
Congreso, e, bon , a cuest ión esta de empa, 
rentá,lo con H itler bate con cerros atrancos 
de carácter racional. O líder n acionalsocia, 
lista chega ao poder en 1933 e sete anos des, 

pois está en condicións 
d·e-almorzar n o París sións nas ruas de Cacak, 

convocada por unha au, 
toproclamada A lianza 
para o Cárnbio, que so, 
l ic i ta non o derroca, 
m ento do a u tócra t a, 
mas si a con vocatória 
de eleizóns an ticipadas. 
C urioso proced imento 
no seo dunha Ditadura. 

'Dubido que ChapÍin 
se sentise atraido pala 

ideia de facer un remake 
do "Grande Ditador" 

ocupado polos panzers. 
O líder sérbio, en cám, 
bio, colecciona derrotas 
bélicas e leva camiño 
de ser expulso do seu 
próprio Parlamento po, 
la forza dos votos. Du, 
b ido que Chaplin se 
sentise atraído pola 
ideia de facer un rema, 
ke do "Grande Ditador" 
con Milosevic como 

con Milosevic como 
d) O tal ditador escoita 
o seguinte de beizos do 
alcalde de Nis, segunda 
cidade de Sérbia e vice, 

. " protagonista 

presidente do Partido 
D emócrata, principal 
fo rza da oposición a9 
Govemo de Belgrado: "E tempo de elixir entre 
Milosevic e Sérbia". 

e) O tal ditador tampouco goza do apoio dQ 
Xefe da lgrexa Ortodoxa. · 

De todo o cal se deduce o seguinte: Milose, 
vic é o ditador máis torpe da. História da Hu, 
manidade, no fundo o seu réxime é máis ben 

protagonista. 

A CNN quere,nos afacer 
á subversión posmodema 
da realidade: nada do ta, 

cional é real, conculquemos as leis de Hegel. 

A CNN e os corifeos das diferentes colónias 
do lmpério, o Estado éspañol incluido. 

t ver.dadeiramente urxente_ recupetamios o 
valor primixénio das palabras. Ou do contrário 
acabaremos vivendo nas tebras. Chovan ou 
non sobre nós .as bombas.• 

A vida de Ü\:alah 
Agora Abdulá Oc;.alan, o líder curdo do PKK; 
venerado polos seus, resistente a cento e un, · 
ha campañas de prensa para desprestixialo, 
ven de ser conde(ldo a morte por un tribunal 
especial en condicións que os observadores 
intemacionais non aceitan. Nen o seu ofere, 
cemento de negociar co Estado turc.o unha 
p~z duradoira foron quen de evitar unha 
senténcia á forca que, acaso non se execute, 
pero que en si encerra toda unha declaración 
do Estado turco, pertencente á OTAN e as, 
pirante tamén a ser sócio da Unión Europea. 

O problema curdo, ollado na perspectiva do 

sucedido nos Balcáns é preocupante. Semella 
como .se á comunidade internacional non 
:desexáse que se solucione. Despois da hip6,· 
e-rita operación de 1991, lago de bómbardear 
fráq, criouse unha espécie de protectoraoo 
no Norte do país. De nada valeu. Os párias 
de entón, que copaban páxinas de xornais, 
cairon no esquencemento. A permanente 
limpeza étnica a que son submetidos os cur, 
dos non merecen atención. Loitemos pola vi, 
da de Oc;.alan e difúndase nas televisións pú, 
blicas a película Yol para que todo mundo 
saiba como se vive no Curdistán baixo a ocu, 
pación turca. • 
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OCalan condenado 
a moite 

A condena a morte ditada por 
un tribunal turco contra Abdulá 

· Ocalan, líder do Partido dos 
Traballadores do Curdistán 
(PKK), pon de manifesto que o 
povo curdo non ten para Euro-
· Pª a mesma consideración que 
o povo kosovar. Mentres a re-

- presión continua neste Estado 
pertencente á OTAN, as voces 
ocidentais contra esta condena 
foron tíbias e en momento nen
gun falouse do direito de auto
determinación do povo do Cur
distán. Pero ademais, Turquía 
tampouco é Albánia e é siste
maticamente rexeitada como 
candidata a formar parte da 
Unión Europea sob o 
argumento da vulneración dos 
direitos humanos, en lugar de 
exixirlle que se garantan eses 
direitos. Ainda asi, Turquía é 
un grande aliado dos Estados 
Unidos e de Israel. • 

Tentativa -para marxinar 
ao Sinn Féin do Governo 
de Irlanda do Norte 

O primeiro de Xullo constitú
ese o Governo de Irlanda do 
Norte, pero os unionista de 
David Trimble queren negar o 
seu aceso ao Executivo ao 
Sinn Féin se antes o IRA non 
entrega as armas. A 
exixéncia é interpretada polo 
partido nacionalista como un
ha maniobra para deixalo fóra 
do Governo, xa que nos acor
dos de paz dise que a entrega 
das armas ten que concluir 
antes de Maio do ano 2000, 
pero non especifica que esta 
entrega teña que comezar an
tes de constituir o Governo. • 

A ditadura chilena 
tor1urou 
a ·2so.ooo persoas 

O coléxio de médicos de Chile 
estimou qe durante a ditadura 
militar do xeneral Augusto Pi
nochet rexistáronse entre 
200.000 e 250.000 casos de 
tortura. Os dados foron dados 
a coñecer en relación ca 
proceso de extradición a Espa
ña do xeneral Pinochet, ·que 
neste momento está nas mans 
dos tribunais británicos. O co
léxio médico chileno é parte no 
proceso que contra Pinochet 
instrue a Audiéncia Nacional 
de Madrid. O vicepresidente 
deste órgano colexial dos mé
dicos, Sergio Pescio, respon
sabilizou a Augusto Pinochet 
de todas as Violacións dos di
reitos humanos levadas a cabo 
no país entre os· anos 1973 e 
1990, periodo no que estivo en 
vigor a,ditadura militar.• 
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: Alcántara, preví ncia 
1 de Málaga, o BNG 

I· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

<t 1 

quedou de quinta 
forza nas europeas. 
San Pedro de 
Alcántara é vila antiga, 
os seus viciños 
lembran cando na 
praia de Marbella se 
podian collar polbos a 
brazo. Agora en San 
Pedro de Alcántara 
viven moitos galegos 
que traballan na 
hosteleria e na 
construción da Costa 
do Sol. 

A fundación Foessa 
ven de publicar un 
informe sobre a 
pobreza, elaborado 
por Cáritas. Contén 
unha separata sobre 
Galiza. Non foi 
distribuida aqui. Os 
prelados da lgrexa 
non están conformes 
coas suas 
conclusións. Se cadra 
nalgunha libraria de 
Madrid resulta 
accesíbel. 

Daniel Varela, 
eurodeputado galego 
do PP, golfiño de 
Fraga e até agora moi 
coñecido na sua casa 
ás horas de comer, 
deberialle estar 
agradecido a Camilo 
Nogueira. Desde que 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTI N (ODAX 
VIGO 
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Democrácia: fuma 
ou formalismos? 

Do resultado da decisión que 
nestes intres xa non depende 
da soberanía popular en Cedei
ra, están moitas causas en xo
go, pero ft.indamentalmente un
ha, respeitar a 
decisión do 
povo. Sobre 
esta cuestión 
non poden 
admitirse dú
bidas ou pro
blemas for
mais cando o 
fundo da 
cuestión se 
pode solven
tar perfecta
mente, com
probando de 
moitos xeitos, 
por quen ten 
que velar polo 
proceso elei-
toral con to-

Se hai vários 
exemplares da 
acta de 
escrutínio non 
se pode chamar 
aos membros da 
citada Mesa aos 
efectos de. 
comprobación? 

das as garantías, cal foi a vota
ción na Mesa Eleitoral. 

Poidera parecer que, a decisión 
da Xunta Eleitoral Central me 
moveu a escribir, en tanto en 
canto militante do Bloque me 
afecta negativamente a deci
sión, por non confirmar o pro
nunciamento inicial da Xunta 
Eleitoral de Zona, pero non tal. 
Móveme a indignación ao pen
sar que, a decisión do pavo de 
Cedeira pode ser afectada e 
con iso producir consecuéncias 
na vida diária dos viciños-as 
dunha vila que o pasado 13 de 
Xuño foron votar convocados 
para elexir a composición do 
Governo Local. 

Pergúntome: é tan difícil com
probar cales son os votos que 
recebeu cada candidatura na 
Mesa onde se produciu o pro
blema? Se hai vários exempla
res de acta de escrutínio non 
se· pode chamar aos membros 
da citada Mesa aos efectos de 
comprobación? É posíbel que o 
BNG non tivese nengun voto na 
Mesa? As persoas que integran 
o censo e que exerceron o seu 
direito ao voto non son testigos 
importantes par~ despexar cal
q uer dúbida de legalidade e 
consecuentemente se fose pre
ciso, deberan ser consultados 
por quen lle corresponde tomar 
unha decisión xusta que, res
peite a eséncia da soberanía 
popular? 

Xa sei que alguns me-poderan 
dicer, que non desespere na
mentras a decisión está pen
dente de quen ten potestade pa
ra dirimir tal cuestión, pero men
tres espero e tamén o tan os 
máis interesados, os viciños de 
Cedeira, ninguén me pode pri
var de pensar, que as triquiñue
las legais baseadas en formalis
mos non deberan convencer a 
quen sen nengun xénero de dú
bidas pode facer prevalecer a 
decisión real dos votantes. 

Ainda que non sei moito de leis 
e normativas eleitorais tampou
co me "chupo o dedo" e por iso 
quera manifestar que aos máis 
elementais critérios de razón 
xurídica repugna aceitar a fir
meza de distintas resolucións 
en virtude das cales resulte 
que uns feítos se produciron e 
non se produciron. Para min, e 
supoño que para calquer per-
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soa, o fundamental neste 
asunto é o que pasou o día 13 
de Xuño, nunha Mesa Eleitoral 
dunha vila galega, chamada 
Cedeira, onde se produciu un
ha votación dos elector.gs que 
debe ser respeitada .• 

FERMIN PAZ LAMIGUEIRO 
(As PONTES) 

Oferecimento do 
Dr. Cotomondongo 
Diante da-masiva suspensión 
dos concertos programados 
para o ·xacobeo (Aerosmith, 
British Rock Simphony, Van 
Morrison, Lou Reed, Gloria Es
tafan ... ) o grupo vigués de Ska 
Dr. Cotomondongo & Metales 
Preciosos, oferécese volunta
riamente para 
paliar seme-
llante afrenta 
ao público Estaríamos 
galego. So-
mos - cons- dispostos a 
cientes da actuarnas 
grande res
ponsabilidade principais 
que esto su- cidades galegas 
pón, pero a 
contrastada cofin deencher 
profes ion ali- ese ''valeiro" 
dade de to-
dos os mem- quesupuxoa 
bros do gru- I ,, -d 
po, a tedic~a canceac1on e 
que transmití- tan sonados 
mos no naso rt 
directo e, so- conce os. 
bre todo, o 
aforro en divi-
sas para o 
erário público, coidamos que 
deben facer reflexionar aos or
ganizadores deste evento irre
petíbel que é o Xacobeo-99. 

Estaríamos dispostos a actuar 
nas principais cidades galegas 
co fin de encher ese "valeiro" 
que supuxo a cancelación de 
tan sonados concertos, cobran
do una simbólica cantidade para 
cubrir os nosos gastos de des
prazamento, aloxamento e ma
nutención (por exemplo o equi-

valente aes honorários do res
ponsábel da organización do 
Xacobeo-99). 

Faríamos un esforzo (sempre 
coa mellor das intencións) para 
visitar os mellares restaurantes 
de cada unha das vilas e cida
des nas que actuaríamos, a pe
dir causas exóticas no noso ca
merino e a saudar ao público 
con esa marabillosa frase de 
"Boass Noitesss Galisssia". 

Nas oficinas de management do 
Dr. Cotomondongo & Metales 
Preciosos esperamos a respos
ta ao noso oferecemento. Os te
léfonos 986 264 178 e 986 373 
856 están abertos as 24 horas.• 

DR.COTOMONDONGO 
IST ARI@ARRAKIS.ES 

Pontoalizac;óns 
da AMI 
Un número recente de A Nossa 
Terra recolhe a queixa que al
gumhas organiza<;óns políticas 
e estudiantis (concretamente o 
Comité Aberto do Movimento 
Estudiantil de Magistério, CA
MEM, e a recentemente escin
dida do BNG, Primeira Linha) 
expres~árom ante a. impunida
de legal com que a policía es
pan hola respostou a concen
trac;om que a Assembleia da 
Mocidade lndependentisra con
vocara como monstra de rejei
tam ento ante a visita do Reí 
espanhol a Compostela. O se
manário recolhe correctamente 
o seqüestro policial de que os 
cincüenta independentistas 
concentrados fornas objecto 
durante umha hora, assi como 
da denúncia que aquetas -orga
nizac;óns fam dó facto, mas: 

1. Omite completamente que a 
concentra<;om foi convocada 
poi a AM l. 2. Nom se fai eco de 
denúncia dos factos que a pró
pria Assembleia da Mocidade 
Independentista fixo pública. 3. 
Fai isto intencionadamente. 
ANT conhece que a convoca-
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tória da concentrac;om foi assi
nada pota AM 1 nom só poi a co
m u nicac;o m prévia que a As
sembleia realizou ao semaná
rio, mas tamén polos próprios 
comunicados citados de Pri
meira Linha e 
o CAMEM, os 
quais acla-
ram desde o Fai isto 
comec;o que 
d e n u n c i a m intencionada-
os factos ANT 
acontecidos mente. 
"ao meio cen- conhece que a 
tenar de , · d 
independen- convocatona 8 
tistas que as- concent~m 
sistirom a foi assinada 
concen-
trac;om con- pola AMI. 
vacada pola 
organizac;om 
juvenil AMI". 
A Nossa Te-
rra tem tamém conhecimento 
da mesma denúncia que a 
nossa organizac;om fai dos fac
tos, ao ter-se-lhe esta remitido 
vía fax o mesmo dia dos acon
tecimentos. 

A Nossa Terra nom passa por 
alto a convocatória dum acto 
que comenta quando esta é 
assinada, por exemplo, por Ga
liza Nova. Muito menos deixa, 
em casos como esse, a mar
gem a organizac;om convocan
te para fazerse eco dos pro
nunciamentos de cualesquer 
outras organizac;óns. Tendo a 
seguranc;a de que o semanário 
conhecia a origem da convoca
tóri a e nom entendendo, en
tom, a razom que o levou a .ob
via-la neste caso e neutros 
nom, desde a Assembleia da 
Mocidade Independentista 
aguardamos que mediante a 
presente fique aclarado o ma
letendido, ao tempo que faze
mos umha chamada a ética e 
seriedade jornalística de ANT, 
periódico que todos gostaria
m os de poder ver como un 
meio plural· sem outro objectivo 
político do que o seu apoio ao 
conjunto do nacionalismo e das 
diferentes expressóns políticas 
que o integram, mas que o seu 
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trato do independentismo está 
a reafirmar num sectarismo e 
numha parcialidade bem dis
tantes do progressismo que di 
defender.+ 

MIGUEL GARCIA 
PORTA Voz NACIONAL DA AMI 

Saudac;oes a 
Primeira Linha 
Até que em fim, um gesto cose
quente. Tenho que reconhecer 
que nem sempre estive muito 
convencido de que Priméira Lin
ha fosse realmente o que dezia 
ser, mas é justo reconhecer os 
actos de dignidade e coerencia 
dos demais, sobretudo quando 
vem num momento oportuno. A 
saída do BNG 
por parte dos 
membros da 
organizagáo Oque precisa 0 
Primeira Lin -
h a ' pó e de independentism 
m a n i f e s t o 0 é auto-
uma realidade 
q U e j á da V a Organizarem·se, 
por sentada ª náo meterse nas 
ime-nsa maio-
ria dos e das saias do 
que neste pa- nacionalismo 
ís nos senti-
mos identifica- institucional. 
das e identifi-
cados com o 
independen-
tismo revolucionário e com o 
reintegracionismo lingüístico: a 
impossibilidade de coexistir no 
marco do projecto BNG. Nem 
se trata da mesma organizagáo 
política por urna praxe que per
mita avangos qualitativos no fim 
que em teoria se persegue, que 
é a liberta~áo nacional e social 
do nosso pavo. 

Náo digo que náo se possa con
fluí r pontualmente com o na
cionalismo institucional; o que 
sim é inútil e suicida é pretender 
desenvolver urna luta indepen
dentista integrados num projec
to cujas dirigentes nem sequer 
acreditam no povo galega. A 
sua teoría é que o povo é idiota 
e que a única via para cambiar 
a nossa realidade é eles chega
rem ao poder. Náo é que náo 
compreendam nenhum dos 
principios que defende o inde
penden1ismo, é que segundo 
eles dizer as coisas em alto res
ta votos e como a consigna é 
entrar nas institugóes, há que 
calar. O problema é que quando 
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entram nas institugóes, também 
náo se pode fazer o que antes 
náo se podia dizer, porque se
gundo eles a gente nao o enten
dería. E nesse círculo vigoso 
continuam e háo de continuar, 
até chegar ao extremo de se 
converter em repressores da 
sua própria gente, como neste 
caso vem de acontecer. 

O que precisa o independentismo 
é auto-organizarem-se, náo me
terse nas saias do nacionalismo 
institucional.. Náo nos deve intimi
dar o sermos "minoritários" ou 
"maioritários", tem-nos de preo
cupar, sim sermos acreditáveis e 
operativos, contruír o nosso pró
prio referente para fazermos a 
nossa própria propaganda e pra
xe. O único que lamento é o tem
po perdido discutindo urna coisa 
que já estava mais que demos-

trada empíricamente; no BNG .- de 
"boquilla" podes ,ser mu.itas_ coi
sas, o que náo podes ·é .intentar 
organizar-te para defender princí
pios que mesmo batem (porque 
eles mesmos o confessam) com 
o que na realidade pretende a 
beautifúl people que desde o pro
jecto BNG faz carrelra política. 
Bem-vindas pois, companheiros 
e ·companheiras de Primeira Lin
ha ao espago ao que realmente 
pertencem, o independentismo, e 
deixemo-nos de mendigar o ar 
que respiramos aos da "política 
séria". Eles ao seu, dando-lhes 
aos Borbóes, e tratando de cair
lhes simpáticos aos massmedia 
do r,égimem, nós ao nosso que é 
a nossa luta, a luta pela inde
pendencia e o socialismo.+ 

RAMIRO VID AL AL V ARINHO 
(LlÁNS , ÜLElROS) 

* 38ili11iif&dd1HI 

lnteirados 
Em Julho de 1967 o Ministerio de Informa<;om incoava expedente a 
La Voz de Gali.cia pola publica<;om de "Carta Abierta al director sobre 
el idiomf1 gallego" de Augusto Assia, que versava sobre o artigo de Al, 
fonso Alvarez Gándara "La iglesia gallega no habla la lengua de los ga, 
liegos" , galardonado esse ano com o prémio Femandez Latorre. 

Franco leu o jornal e deveu balbucir algo assí como:"No guta eto. 
Caca". Informado, o ministro do lntorma~m, farfalhou: "¡Se van a 
enterar!". Aos poucos dias, o próprio Fraga cita va ao subdirector, 
Francisco Pillado, na delega\:om corunhesa. Recebeu,no com cara 
de marmanjo e, apontando,lhe como index, espetou,lhe: "Usted le 
ha amargado el desayuno a su Excelencia". Logo de esbardalhar quan, 
to quixo e amea<;ar com fazer pública a ficha política de Augusto 

· Assia, dirigiu,se para a bandeira espanhola e berrou arrebatado: "Yo · 
sólo defiendo esta bandera". · 

Para que se inteiraram, a história acabou coma imposi<;orn dumha 
multa de 50.000 ptas. Mas Pillado nunca soubo se o espectáculo 
que Fraga lhe brindou em todas as ocasions em que o citou, respon, 
dia a condura normal dum fascista ou era, simplesmente, a ínter, 
preta<;om gratuita dum ~ranuelo garavaina por um bufom frustrado. 

Contrariado polo pacto entre BNG e PSOE, Fraga v:olve bramar: 
"Se van a enterar". A Cotoprra da Cotop repete: "Como ·&jo el presi, 
dente, se van ir enterando". Baltar di que "em Allariz pode volver o 
36"; mas o velho fascista já nom recorre o estilo dos bons tempos 
em que abondava umha lacónica lernbran<;a, .como a que· centava 
Pillado: "El abuelo de Alvarez Gándara ya fue fusilado". HoJe:, -c(pró, 
prio PP prefer desdramatizar as baduadas do presiden.te: "f). Manuel 
no amenaza, ameniza". 

O ilencio cómplice, ou cobarde, que cobre a mernória .da posguerra _ 
explica, em parte, as maiorias de Fraga. Quando este país s.e inteire, se, 
rá derrotado. Quem nom se quer inteirar é o refugalho· ~ardo,franquis, 
ta que achou acobilho no PSOE e se opom ao pactq corno BNG. • 
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Pensamento 
Galeano 

Hai libros abertos ao mundo. O 
último de Galeano -Patas arriba 
(La escuela del mundo al revés}-
é un libro de pensamento puro e 
duro, de dados contrastados pala 
realidade. Velai vai unha peque-
na mostra para os tecnólatras, os 
traidólares, os lavacerebros, os 
espíritos otánicos, as mentalida- · 
des devastadoras, os imperialis-
tas fragasados, os enxendros ca-
maleónicos, os consumidores de-
saforados de xoguetes para tem-
pos de capitalismo selvaxe, os 
cabezallos de mísil que falan por 
boca dos poderes que governan-
o mundo e agreden con discur-
sos explosivos, os fabricantes e 
formadores da opinión pública 
para o xogo macabro da guerra, 
os defensores do extermínio dos 
pavos, os partidários da guerra 
xenocida contra o Lucifer de ros-
to sérbio ou iraqui, es valedores 
dos Apache, Tomahawk, F-117 e 
demais artilúxios "humanitários" 
que traballan en todos as frentes 
a bombazo limpo contra o impé-
rio do maf e a favor do mundo fe-
liz deseñado por eles. Traduzo: 

"A economia mundial é a máis 
eficiente expresión do crime ar-
ganizado. Os organismos inter-
nacionais que controlan a moe-
da, o comércio e o crédito prati-
can o terrorismo contra os paí-
ses pobres, e contra os pobres 
de todos os países". 

"No mundo ao revés, os países 
que custodian a paz universal 
son os que máis armas fabrican 
e os que máis armas venden 
aos demais países". 

"O capitalismo luce o nome artísti-
co de Economía de mercado; o 
imperialismo chámase globaliza-
ción; o oportunismo chámase 
pragmatismo; o direito do patrón a 
despedir ao obreiro sen indeniza-
ción nen explicación chámase f/e-
xibí/ización do mercado laboral'. 

"Os militares teñen medo da fal-
ta de armas, _as aqnas teñ'en -
medo da falta de guerras". 

"A televisión ccinverteu á Invasión 
de Iraq nuri universal escaparate 
de exibición das novás armas· --
que se-oferecian ªºmercado: ve-
ña ver. ~s noviq?des dp. mol}e. tra 
grande ff?ria de -Sagdad": 

.. "A história oficial non a· escrebe a 
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TEMPOS 
r!DB áumhad~eoo!ipateíl US cabijlOS"éfHtUm •repoftaKe. io•m e.sta cida~ . , . 
de Ü~ e mduma .. oomat tt Cillla1o~ &oo~ da mla&ioo oo Monede fmUl!Jí!L~ filrzns 
pra1,1e~sta~remman -cidOOedo ~mise llsami~saria im~a~smm da s!Í vida 

• A·oarcelmdoldá0i~n . 
' 

• ~~~vtsta.a Pmnlm fDBJí~ue ,, , 
• f fH&ii&itbez Peña: mRht ttdada um ~e~~iOOt_i¡, 

ENTREVISTA · 
Xosé Folles 

" · • ªroc~f Iª 

· e ademaÍ~~~ 
• Decéiins: a nflim mm mns mlm 

• Futuorala hommn~dea 
• Daflla cmuemparan&a 

1 o BNG ten 
•• eurodeputado, V~rela 
1 sae todos os dias · 
1 entrevistado na 
1 
1 ·prensa galega. 

1 
1 
1 Aos nenos de agora 
1 non se lles pode 

pegar. Nen berrar. 
Denunciarian aos 
pais ante un tribunal 
de defensa dos 
direitos do menor. 
Tampouco se poden 
aburrir. Mercan o que 
queren. Escollen eles. 
O mundo ponse aos 

· seus pés. (Até que 
non cumpren os vinte 
e chegan ao mercado 
laboral: contratos lixo, 
sen seguro, horários 
a tarefa. Entón fanse 
submisos, non se 

.1 sindican por medo, 
ainda que se cadra 1 

1 un dia estoupan e 

1 protagonizan unha 
1 desas revolucións 

que hai de cando en 
vez). 

Volvendo aos 
rapaces e ás mas 
crianzas. Cantan un 
chiste en catre 
escenas. 1 ª Un 
comando.de 
lexionários recibe a 
arde de avanzar. 2ª Á 
direita un campo de 
lama con serpes, 
arámios de espiño e 
inimigos 
emboscados. 3ª Á :• 

1 ..... 
esquerdá ún grupo de 
alumn·os. da ESO. 4ª 
Os membros do · -
comando avanzan, co :.. 

barro até a metade do 
·I corpo, baixcY'"as-balas~ 

::" 
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Maria Antonia 
Iglesias, tilla do 
iniciador dos cursos 
Música en Compostela 
e home de direita que -
se queixou sempre de 
-que lle·saira .unha,filla 
roxa, Maria Antonia . 
Iglesias, decimos, 
realiza as entrevistas 

-comprometidas de El 
País. Ela, felipista 
orgánica, entrevistou o 
pasado Domingo 27 a 
Francisco Vázquez. O 
varón con ínfulas 
quedou retratado de 
opusdeista, 
antiabortista e íntimo 
do lobby construtor. 
Maria Antonia fusilou 
ao alcalde coruñés, 
acabou coas suas 
aspiracións a 
candidato á 
presidéncia do 
governo, e el que 
fachendea de político 
avezado, nen se 
decatou. 

A estrada en 
construción de Bande 
á fronteira da · 
Ameixoeira, ao seu 
paso pola parróquia 
de Cadós,. afectou a 
un monte comunal 
dos viciños do-lugar 
de Rubiás. O alcalde 
de Bande, Amador de 
Celis, prometera 
1.800.000 pesetas de 
indenización. Ainda 
non cobraron e piden 
un lugar nesta páxina 
para reclamar. 

Houbo un dia no que 
a nena Ana Kiro, 
nacida en Castañeda, 
concello de Arzua,-
em_igrou coa sua. ~ · 
família a Cataluña. 
Houbo un dia no que 
lle deu por cantar en 
galego e só o estilo 
folclorista da $ección 
feminina e o cerumen 
lexitimou e nos 
protexeu da sua 
música. Qu.e se lle ia 
facer, habendo cousas 
piores, xente ainda 
máis desleigada. Pero · 
agora Ana Kiro pasou 
de ser unha cantante 
def~rmada pola sua 
época, a converterse 
na grande munxidora 
do orzamento da TVG. 
Ana merece respeito, 
pero os televidentes 
tamén.+ 
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. memória, senón o esquecimento. 
En América Latina, os extermina
dores de íridios e ·os traficantes 
de escravos teñerí estátuas nas 
prazas das cidades, e as ruas e _ 
avenidas soeñ chamarse cos ne
mes dos ladróns de terras e os 
valeiradores das arca.s públicas". 

"Cando o delincuente é o esta-
_ do, que viola, rouba, tortura e 
mata sen render cantas a nin
guén, estase emitindo desde 
arriba unha luz verde que autori
za á sociedade inteira a 'violar, 
roubar, torturar e matar". 

"A ditadura da 1:miformadón obri
gatória impón, no munpo inteiro, 
un xeito de vida que reproduce ás 
persoas como 
fotocópias do 
c o' n sumid o r 
exemplar. A Se · d 
cultura de con- . ª'" a non 
sumo fixo da . comprastes o 
soedade o l'b d G I · 
máis lucrativo 1 ro e a eano, 
dos mercados". aforrai n·outras 

"As cirurxias 
ideolóxicas mu
dan a cor de 
moitos militan
tes revolucioná
rios e de moitos 
partidos de es-

causas e soltai 
os tres 
pape_liños que 
custa. . 

querda verme-
- lla ou rosada. Os camaleóns con
temporáneo.s falan de consolidar a 
democrácia, modernizar a econo
mía e adéif?tarse ~ realidade". 

"Eu. non vexo porqué -advertiu 
Kissinger- teríamos que ficar
nos cruzados de brazos ante un 
país (Chile) que se volve comu
nista pola irresponsabilidade do 
seu próp.rio pavo". 

"As grandes poténcias_ que go
vernan o mundo exercen a delin
cuéncia internacional con impuni
dade e sen remorsos. A econo
mia rouba a riqueza, a história 
oficial rouba a memória e a cultu
ra formal rouba a palavra". 

"A guerra é a continuación da te-
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levisión por outros médios. A vio
léncia enxendra gañáncias para a 

, indústria d;;i vloléncia, que a ven
de como espectáculo e a conver
te en obxecto de consumo". 

"ANSA, .axéncia· norteamericana 
de espionaxe, canta cun orza
mento catro veces maior que o da 
CIA e actua ao servizo do control 
económico e político do planeta, 
pero a seguridade nacional e a 
loita internacional contra o terro
rismo sérvenlle de coartadas". 

"O poder imperial sabe mui ben 
que en grande medida se apoia 
na difusión ilimitada de emo
cións, ilusións de éxito, símbo
los de forza, ordes de consumo 
e loubanzas da violéncia. Termi
nator é o personaxe mais admf
rado polos nenas do _mundo". 

"A guerra do futuro, o futuro como 
guerra: os videoxogos de maior 
difusión oferecen campos de ba
talla onde o xogador está abriga
do a disparar primeir:o e volve·r 
disparar despois, sen dubidar 
nunca, contra todo o que se mo
va. Despiadados extraterrestres, 
hordas de humanoides, ciberde
.mos de espanto, monstros mu
tantes e caveiras que flamexan". 

"A finais dos anos oitenta, Sad
dam Hussein foi demonizado po
los mesmos meios de comunica
ción que antes o sacralizaran. 
Cando se converteu no Satán de 
Bagdag, Hu~sein pasou a ser 
l!nha estrela de maldade e o 
mentideiro dos meios ocupouse 
de convencer ao mundo de que 
Iraq representaba un perigo para 
o xénero humano. A guerra do 
Golfo foi un intermiriábel e obs
ceno espectáculo de -homenaxe 
ás armas de alta tecnoloxi_a e de 
desprezo á vida". 

"Os multimiílonários investimen
tos das forzas armadas na tec
noloxia de comunicación posibi
litaron a pJomoción mundial dos 
seus actos criminais como se 

·fosen 9ontribucións á paz do 
planeta". 
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OS DEPARTAMEN

TOS DE ADMINIS

TRACIÓN E DIS

TRl BUCIÓN DE 

PROMOCIÓNS CUL

TU RAIS GALEGAS 

PERMANECERÁN 

PECHADOS DURAN

TE AS TARDES DO 

MES DE XULLO E 

TODO O DIA 

EN AGOSTO. 

"É a unanimidade universal: con 
ou sen escala, os nenas achan 
nos programas da tele a sua 
fonte primordial de información, 
formación e deformación. Os ne
nas domesticados para recoñe
ceren a sua identidade nas mer
cancias que simbolizan o poder, 
e para conquistalas a tiro limpo". 

"O século esmorece. Cal é o 
mundo que nos deixa? Un mun
do des-almado, que pratica a 
superstición das máquinas e a 
idolatria das armas: un mundo 
ao revés, coa esquerda á direi
ta, o embigo nas costas e a ca
beza nos pés". 

"Os ideólogos do nevoeiro, os 
pontífices do escurantismo que 
agora están de moda, dinnos 
que a realidade é indescifrábel, 
o que ven a significar que a rea
lidade é imodificábel. O cidadán 
exemplar é o que vive a realida-· 
de como fatalidade". 

"Que tal se deliramos un chis
quiño? O televisor deixará de 
ser o membro máis importante 
da família. Os economistas non 
chamarán nível de vida ao nível 
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de consumo, nen calidade de vi
da á cantidade de causas. Os 
historiadores non crerán ·que os 
países gastan de ser invadidos. 
O mundo xa non estará en gue
rra contra os pobres, senón con
tra a probeza, e a indústria mili
tar non terá máis remédio que 
declararse en creba. A educa
ción non será o priviléxio de 
quen poda pagala. Etc.". 

Se ainda non comprastes o libro 
de Galeano, aforrai neutras cau
sas e soltai os tres papeliños que 
custa. Mellar inversión non se po
de facer. A boa literatura -fundo 

- e forma xunguidos nun propósito 
comun- non ten prezo. Patas . 
arriba é un libro aproveitábel na 
sua totalidade e vai como anel ao 
dedo para o que está pasando no 
mundo. Calquer das suas liñas 
reborda lucidez e merece ser reli
da e repensada. Que apenas se 
fale del entra dentro do normal. 
Xa todo está normalizado. 

Confeso que cando a pantalla 
do televisor vomitou a notícia de 
que un helicóptero mortífero cai
ra cos dous pilotos dentro, brin
quei da emoción e experimentei 
un éxtase pecadento que prefiro 
non trasladar ao papel por non 
ofender a ninguén. Que Monse
ñor Carlos Casares -o do artigo 
sobre o zoo de Belgrado- se 
apiade de min e me perdoe o 
pecado mortal que cornetín. Os 
homes e mulleres non ternos re
médio. Co ben que o pasamos 
co zoo de Belgrado, é de espe
rar que Monseñor nos fale ta
mén das feras tecnolóxicas que 
rosman e ouvean no zoo da 
OTAN ou Mercado da Guerra, 
dispostas a matar e destruir. Ou 
do museu do horror que é lu
goslávia chea de carpos carbo
nizados e cidades destrt:Jidas 
polas bombas da Internacional 
Fascista. Zoos e museus, feras 
e horrores. Aplausos para o li
bro do uruguaio. Sempre o pen
samento Galeano. • 

EMILIO CID FERNÁNDEZ 
(BARCELONA) 
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Átgunhas e alguns -descoñezo 
con precisión, descoñezo, mesmo 
aproximadamente, o número- le
vabamos anos, i:noitos anos, toda a 
vida, ·dende o início do Tempo, 
agardando o instante_u..u'--'-i-'..u......L.l.'-'"'---+--
mes e mulleres baixo as siglas do 
nacionalismo govemasen cidades 
deste vello país que vén agatuñan-
do dende a Prehistória. Coñecía-
mos vilas de pequeno tamaño, 
mais de história magnífica, berces 
de reís, cando aínda a monarquía 
tiña un significado comprensíbel, 
que mudaron grímpolas xigantes-
cas, Allariz, os muíños, os coirei-
r:os, a revalorización das nosas cau-

suxeréncias para ler eSte / veran 
sas, Vilar de Santos, o museu 
e~nográfico, a cultura do liño a se 
recuperar e con ela a indústria, 
baixo as coordenadas da modemi
dade, porque ternos que demostrar 
arreo, asi ·se nos esixe, que non so-

-0- XOSÉ M. EIRÉ 

Se es dos privilexiados que co
meza xa o seu lecer, non vaias 
sair da casa sen as guias de Gala
xia. De che apetecer o descanso 
reparador das augas, bota man 
da Guía de balnearios e fontes de 
Galicia, ai tes información das 
cualidades das augas dos balneá
rios de Galiza, indícache a sua 
localización, fálache da sua his
tória e mesmo se indican dife
rentes roteiros de interese. 

No caso de que o que realmente 
che apeteza sexan as festas popu
lares, tamén tes unha Guía das 
festas populares de Galicia: ai ato
parás romarias, festas paganas, 
festas patronais, festas gastronó
micas, feiras e un longo etcétera 
capaz de satisfacer calquer apeti
to. E c mo sempre habemos de 
precisar lugar onde residir, para 
iso ternos a Guia das casas rurais 
de Galicia, sen ela nen penses 
sair, faise referéncia a máis de 
200, ademais de selecionar as 
cincuenta mellares e fornecer 
mapas e planos de localización. 
Para cofieceres mellor o lugar 
onde estás ou queres ir, acompá
fiate da Guia da Galiza máxica 
para saberes de castros, tesouros, 
mouros, meigas, lendas e crenzas 
do lugar selecionado. E empatia 
temática lévanos agora a propo
ñerche o Diccionario dos seres mí
ticos galegas (neste caso de Xe
rais), un complemento ideal, per
fecto, ameno e divertido. Se qui
xeras coñec~r a rica tradición 
dtmha comarca en particular, ai 
tes os Contos do Valadouro (A 
Nosa Terra) onde Xesús Pisón, 
Manuel Lourenzo e -Isaac Ferreira 
recollen unha tradición oral a pi
ques de esmorecer. Como esmo
recen algunhas vilas galegas e 
Manuel V eiga novela con sensi
bilidade en As ruínas da cidade 
amada (Galaxia). E seguindo por 
este camiño chegamos aos Aven
tureiros e curiosos (Galaxia), rela
tos de viaxeiros estranxeiros que 
nos deixaron a sua visión da Ga
liza entre os séculas xV e XX; ou o 
máis recente Viaxe por Galicia, 

unha crónica de 1972 vista por 
unha mente, a de Pla, extraordi
nariamente dotada para a obser
vación. 

E, para os máis cativos, non es
quenzades Breogán (A Nosa Te
rra), onde Pepe Carreiro pon a 
sua recoñecida arte ilustrando 
ao servizo dunha narración na 
que Xabier P. decampo nos in
troduce da man do mito, na len
da, na vida e feitos de unha das 
personaxes máis tópicas e desco
ñecidas da história da Galiza. 

Literatura, sen complexos 

Neste eido podemos comezar con 
Moming Star (Xerais) onde Xosé 
Miranda hate conducir habilmen
te a unha aventura de bandoleiros 
agavelados nun século XIX con
vulso e inclusive exótico. A ver se 
te divirten tanto os Planeta. Que 
queres algo máis complexo? Ta
mén hai. Por exemplo No ventre 
do silencio (Xerais), onde a prosa 
de Ferrin é garante de altura esté
tica e transcendéncia social, leva
rate á Compostela dos cincuenta 
das paredes que oen e os fascistas 
que cheiran. e, despois de Ferrin, 
a recente Os séculas da lúa (Espiral 
Maior) onde X.C. Caneiro 

(1963) deixa unha sinfonía de pa- · 
lab.ras a compor a história dos 
Amador, obra ousada, atrevida, 
escrita baixo o signo do ritmo, es
ta é a tirania da obsesión pola 
búsqueda da perfección formal. 
Outro título de Caneiro, agora en 
poesia, que convén lembrar é Ain
da soñan con piraras?, poesia sinxe
la (tamén en Espiral Maior), fácil 
de ler pero non exenta de ornato, 
onde seguramente o leitor recoñe
cerá sensacións tamén por el ex
perimentadas. 

Como non hai dúbida de que a 
poesía está nun moi bon momen
to, non esquezan tampouco O es
tadio do espello (Xerais) de Maria 
do Cebreiro, a história da muller 
poetada con sensibilidade e bri
llantez. Máis títulos a engadir, en 
prosa, por exemplo Círculo de Su
so de Toro (Xerais), a exótica 
Malaria sentimental de Xabier 
Queipo (Sotelo Blanco) ou os 
Outonos espectaculares de Manuel 
Darriba (tamén en Sotelo Blan
co). Para quen procure un sorriso 
está indicado As irmás bastardas da 
ciencia (Laiovento) da autoria de 
Xosé Luís Martínez. Pereiro e para 
os que padeceron anos de "semi
nário" ternos Amigos sempre (Espi
ral Maior) de Alfonso Eiré. Do 

autor de moda na5 letras galegas, 
referímori.os loxicamente ao fenó
meno de Manuel Rivas, o último 
é Toxos e flores (Xerais), un con
xunto reeditado de prosas sobre 
mof dispares temas, curiosos uns e 
transcendentes sempre,· que Rivas 
nos propón, como tema de medi
tación, desde o intimi5mo social 
que fai característica a sua escrita. 

Se alguén quere traducións de 
clásicos modernos, podemos indi
car, por exemplo as Memorias de 
Hadrian de Marglieritte Y ource
nar (que~ puxo en galego, para Po
sitivas, Anxela Gracián), Siddhar -
ta de Hermann Hesse (que Frank 
Meyer pasou para galega, en Ga
laxia) ou o mesmo Diario de Eva 
(Mark Twain) que Benigno Fer
nández traduciu para Positivas. 
Pero sobre todo non esquezan ·os 
nosos clásicos. Unha boa manei
ra, _por exemplo de .achegarse a O 
divino Sainete é desde a edición de 
Xavier R. Baixeras, en Xerais. 

E que ninguén esqueza O que fi
xeron en Galicia (en edición de 
Carlos Pereira para A Nosa Te
rra), esa estarrecedora crónica 
dos desmáns e represións que se 

. desataron en Galiza despois de 
Xullo do 36, que foi ont~. • 

mos uns pailáns perralleiros. E te-
rnos que subliña-lo en moitas oca
sións cando nos defrontamos a 
xentes de. ignoráncia minuciosa, 
que nos fan enroibecer, preenchi-
dos de vergoña allea, cando insi-
nuan que unhas cantas viaxes ha
berán de nos coutar 
definitivamente este cancro sinis-
tro que nos tolle, coñecido como 
nacionalismo, xentes analfabetas 
funcionais (grácias Xosé Manuel) 
que xamais leron un libro e, se o 

. leron, é posíbel que fosen incapa
ces, xa non digo de facer un resu
mo a nível de prirnária, senón de 
comprender o seu significado. E 

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

eses analfabetos funcíonais, que se 
achan arestora amolando a navalla 
de barbear e mercando lupas e len
tes xigantescos, pólvora, dinamita, 
cimitarras, arsénico, e que son 
experientes na navallada rauda ao. 
próprio compañeiro, son quen van 
fiscalizar o voso traballo, o de to
dos e todas, porque desde o 13 de 
Xuño, día de santo Antón lacoei
ro, que é o patrón dos porcos. ( eis o 
porqué do nome), cando se aben
zoa o gado en Agualada, terras de 
Coristanco, e en Lalin de Arriba, 
desde o 1j de Xuño, ía dicindo, do 
ano no que andamos o Partido Po
pular comezou a perder parte do 
poder case infindo que até ese dia 
tiña ria Galiza e, se hei de ser fran
co (non Bclhamonde, nen sequer 
Chirac) houbo algo preocupante 
nas faces que nese día 12+ 1, mei
gas fora, apareceron na pequena Para estar á última 

Claro qbe se es novo e queres 
mostrarte "a última", que non 
che falten estes títulos A identi
dade fronte á rede (Luís Álvarez 
Pousa, Xerais) poñerate ao dia 
no reto informativo que na so
ciedade do terceiro milénio nos 
agarda. Poñamos que o que che 
interesa é o pasado, Eu roubei o 
Santa María é a crónica do se
cuestro do trasatlántico do 
'mesmo nome, un episódio míti
co da loita contra as tiranías sa, 
lazaristas e franquista que trans
corre nada menos que nos anos 
sesenta, boa maneira de conxu
gar info~ación e amenidade. 

Pero como este é tempo de fes-. ' 

ta e festa é sinonimo de música, 
Xavier Valiño fixo unha histó
ria-crónica-explicación-exposi, 
ción do rock bravu en Rock 
Bravú. A paixón que queima o 
péito (Xerais). E se por "última" 
se entendese a última edición 
do Día das Letras Galegas, ben 
fácil che será atopar títulos so
bre Roberto Blanco Torres. Po
la sua sinxeleza eu, recomenda
riache o traballo que Marcos 
Seixo Pastor fixo para ANT. 
Se o que por iso entendes, e 
volvemos ao início .do parágra
-fo, son temas actuais, segura-
mente satisfarate A condición de 
homosexual (tan de actualidad e 
nestes dias) que para Galax~a 

fixo Xosé Chao Rego. Como 
todo o que. estamos a dicer ta
mén amplia coñeciment9s, to
memos descanso da .man da 
Luís de Camoens, Doce canto 
em T erra AUteia? é unha coida
da antoloxia da lírica camoniá
na que prepararon, para Laio
vento, Mal}uel Ferreiro, Fran
cisco Salinas e Carlos P. Martf
nez Pereiro. Na mesma editora, 
Perfecto E. Cuadrado deu a luz 
un estudo e antoloxia da Poesia 
portuguesa do século xvm. Para 
non sair da literatura galega e 
poñernos ao dia na última po
lémica, lembremos Misoxinia e 
racismo na poesia de Pondal, de 
Mª Xosé Queizán. • 

. . . 
pantalla, anexadas, iradas, como se 
posuísen o património de detenta,-

• ren de maneira exclusiva e, polo 
:~ · visto, eterna, o poder no que con ... 

sideraron, até o día de hoxe, a sua 
própria leira, esquecendo, en resu
mo, que un sistema só atinxe as 
reais liberdades, non digo demo
crácia, que, iso é outra cousa, can-. 
do se consuma a altemáncia, corno 
ensina calquera manual de polito
loxia e, por todas estas cousas, 
cómpre fiar moi fino que .o inimigo 
( dixen ben, inimigo; adversários 
son outros) conspira dende xa, 
aínda que, por sorte, o vento da 
História sopra na vosa popa e hai 
que aproveita-lo, afoutos como 
Ith, como Ulises, solertes.• 

··~······································································~····························· 
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Manuel F. Vieites • 

• Un congreso 
para os estudos 
teatrais 
Nace como foro de debate e refl~
xión para o teatro e con vontade 
de continuidade o Primeiro Con
greso de Estudios T eatrais, cuxa 
organización corre a cargo da Au
la de Teatro da Universidade de 
Vigo. Son cinco as persoas que 
integran o comité organizador: 
Anxo Femández Ocampo, 
Femando Dacosta, Maria Teresa 
Caneda, Gonzalo Navaza e Ma
nuel F. Vieres. Autores, 
directores, actores e tradutores to
man parte o dia 1 e 2 de Xullo en 
mesas redondas sobre a criación, a 
relación do teatro con outros 
meios expresivos ou o estado das 
traducións. Manuel Lourenzo, 
Henrique Harguindey, Candido 
Pazó, Guillermo Heras, Ricardo 
lniesta e Jaume Melendres, entre 
outros, participan nos debate, que 
se complementan o Venres 2 · 
cunha conferéncia sobre a obra de 
J erzy Grotowski. Este primeiro 
congreso canta co apoio de diver
sas entidades e asociacións co~o 
a de Actores, Directores e T écni
cos de Escena de Galiza. • 

•ALonxade 
Autor, o mercado 
da arte en Silleda 
Creart, o programa emprendido 
pola Fundación Semana Verde 
de Galicia puxo en marcha o 25 
de Xuño a Lonxa de Autor, un 
espazo no que se integran 58 
obras pictóricas e escultóricas 
de trinta e dous artistas galegos. 
A idea da Lonxa é constituirse 
nun espazo expositivo e de ven
da de obras de arte, cuxos prezos 
abalan entre as 35.000 e as 
700.000 pesetas. Entre os artis
tas que participan na Lonxa 
atópanse Xaime Quessada fillo, 
Acisclo Novo, Cristina Femán
dez, Marisa Miguélez ou Xulio 
García Rivas. Os responsábeis 
de Creart sinalan que confluen 
técnicas e tipos de expresión di-

. ferentes asi como artistas de dis
tintas xeracións. + 

•Uncertame 
para a poesía 
galega en 
Cataluña 
Como todos os anos, a 
asociación cultural Rosalia de 
Castro, de Cornellá, convoca o 
concurso de poesia que leva o 
mesmo nome da entidade. Que-

da o verán por medio até que re- · 
mate o prazo de admisión dos 
poemas, o 30 de Outubro de 
1999. Un mínimo de trinta e un 
máximo de cen versos son as 
medidas estabelecidas para as 
obras de tema libre. Fallarase o 
prémio en Outono e asociación 
encarregarase de editar os 
poemas seleccionados. Ademais, 
teñen dotación económica: o ga
ñador levarase 120.000 pesetas e 
os outros dous premiados, 60.000· 
e 40.000, respeitivamente. • 

• Carlos Garcia 
re~olle o prémio 
Trasalba 
''Un home que caladamente e 
con humildade entregouse á causa 
.de Galiza". Asifoi definido Carlos 
García Martínez, director do Mu
seo do Povo Galego, durante os 
actos que o Domirigo 2 7 culmina
ron coa entrega do Prémio Otero 
Pedrayo. O encarregadó de darllo 
a Carlos García, vicepresidente 
do Museo do Povo desde hai de
zaseis anos e director en función 
desde o ano pasado, foi o 
presidente da Real Académia da 
Língua, Francisco Femández del 
Riego. Na cerimónia de T rasalba, 
estiveron presentes o conselleiro 
de Educación, Celso Currás, o 
pFesidente da Fundación Otero 
Pedrayo, Agustín Sixto Seco, e o 
presidente do Museo do Povo, · 
Antón Fraguas. T amén estiveron 
presentes profesores da .Universi
dade de Compostela, a concellei
ra nacionalista Encama Otero, o 
xomalista "Borobó" e o editor Isa
ac Díaz Pardo.+ 

• Galería Borrón 
de Cambados, 

. ,,, . 
an1versano con 
Laxeiro, Lodeiro 
e Conde Carbal 
Pintares galegas do século XX é a 
mostra escollida pola galería Bo
rrón de Cambados para celebrar 
o primeiro aniversário da aber
tura. A exposición inclue a La
xeiro, Lodeiro, Conde Carbal, 
Bustamante, Rafael Alonso, Ca
ballero e Suarez Llanos. Pódese 
visitar até o 21 de Xullo. + 

• Homenaxean 
aos Morenos, 
·gaiteiros de 
Lavadores 

· O Sábado 26 viciños de Lavado
res descobriron unha placa no 
camiño de Sobreiro na que se 
lembra aos Morenos, o grupo de 
gaiteiros que agora homenaxea a 
asociación para ·que "as xeraciós 
futuras teñan presente a obra 
destes músicos". A "merecida e 
tardia" homenaxe completarase 
en Setembro coa compilación 
da sua música, libros sobre a sua 
vida e a colocación dun monoli
to comemorativo nos xardiris do 
local viciñal. + 

ANOSA TERRA 

• Bolaño dirixe Xelmírez ou a gloria de Compostela co CDG 
No marco da lgrexa da Compañia da Universidade estréase en Santiago Xelmírez ou a Gloria de Compostela, 
de Daniel Cortezón, o Venres 2 de Xullo, a nova montaxe do Centro Dramático Galega. Diríxea Roberto 
Vidal Bolaño quen resefia que Cortezón contribuiu dun xeito fundamental ao teatro do país e que se o seu 
teatro está ausente dos escenários é por razóns "que teñen que ver coa sua non acomodación a modas ou a 
tendéncias, coa sua valentia á hora de se enfrontar á nosa historia e coa fidelidade a si mesmo, consciente de 
que se algo é perdurábel nese complexo entramado que fai posíbel o feito teatral é a autoría". O papel do ar
cebispo de Compostela está interpretado por Miguel López Varela, arroupado por máis de vinte actores en
tre os que se atopan Luís Iglesia, Xosé Vilarelle, Vicente Montoto, Mónica Camaño e Dorotea Bárcena. • 

• Granell leva 
máis arte a 
Compostela 
Desde o dia 23 de Xuño pendu
ran no Pazo de Bendaña obras 
que o pintor Uxio Granell ven 
de ceder á Fundación que leva o 
seu nome. Poden. visitarse 
durante estes tres meses baixo o 
título "Novas Doacións". Son 
perto de cen cadros e algunhas 
das sinaturas destacábeis son a 
de Picasso, Max Emst, Laxeiro, 
Urbano Lugris e Miró. 
Por outra parte, o Museo 
Granell e a Universidade de 
Compostela organizan "Crearte 
99: Creatividade e vangarda pa
ra o terceiro milénio", un curso 
no que participan como profeso
res, entre outros, Marisa Sobri-

no, Manuel Olveira, Jorge Klei
man, Antón Reixa, Paco Pesta
na e Suso de Toro.• 

•Romariada ,, 
gaita na Insua · 
Recuperar unha autentica roma
ria é a finalidade dos membros 
de Entrambosrios, que organizan 
a 1 ª Rorriaria da. Gaita na parró
quia da Insua, en Pontecaldelas, 
para o Sábado 3 de Xullo. A fes
ta celébrase na honra dos vellos 
gaiteiros e os da zona xa teñen 
asegurada a sua preséncia. Pasa
rruas, demostracións de talleres 
tradicionais con oleiros, ferrei
ros, cesteiros, zoqueiros, palillei
ras, etc, e exposición de fotos, 
instrumentos e traxes típicos 
completarán a festa.• 

·• Revoltallo, unha 
oportunidad e 

,, . 
para os mus1cos 

,, . 
ma1s novas 
O centro viciñal e cultural de 
Valadares, en Vigo, oferece a 
posibilidade do "salto á fama" 
aos grupos de música máis no
vos. Os que se adiquen ao pop, 
hip-hop, música experimental, 
avangarda, música feita por or
denador e outras distintas ao 
pop-rock, punk ou metal, 
poden enviar as suas maquetas 
á asociación antes do 15 de 
Xullo. O Revoltallo de Músicas 
Emerxenr:es celébrase do 11 ao 
15 de Agosto no Monte dos 
Pozos.+ 

• Sete escalas 
de verán 
dos Movementos 
de Renovación 
Pedagóxica 
As escolas de verán que organi
za a Federación Galega de 
MRPs celebraranse durante en 
Setembro en sete lugares de 
Galiza: Ourense, A Guarda, 
Monforte, Ferrol, Corcubión, 
Verin e CGSS-ltaa4ddl-da,-!~""'4~01-Fr1~-si~H--f-----1, 
dirixidas aos docentes, co áni-
mo de "mudar os seus métodos 
de ensino e galeguizar de forma 

,, racional as aulas". Na 
Federación de MRPs están in
tegradas entidades como as ]ar
.nadas de Ensino, a ASPGP e a 
Universidade Popular de Cor
cubión. Para todos os que esten 
intere&ados en participar nestas 
xorna~as, que incluen cursos e 
obradoiros, está dispoñíbel o te
lefono 988 248 141. • 



ANOSA TERRA 

A crónica 
da guerra 

/ nun pa1s 
sen censura 

Título: No Pasarán, cenas e cenários da 
Guerra Civil de Espanha 

Autor: José Viale Moutinho. 
Editorial: Not(cias (Lisboa). 

Sesenta e tres anos despois, os 
acontecimentos da Guerra de 
1936 non poden ser abordados 
nun xornal, en crónicas seriadas, 
sen que a terra treme. No sismo 
aparecen outravolta duas fallas 
sensíbeis: a posición dos que coi, 
dan que se fixera unha guerra 
contra o povo de de os centros 
de poder máis conservadores, e a 
dos que aseguran que era preciso 
parar unha revolución', ainda 
que o prezo fose alto en vidas. 

Voces desde os dous bandos re, 
fírense á publicación no Diário de 
Notícias das crónicas de José Via, 
le Moutinho sobre a guerra, que 
agora aparecen en segunda edi, 
ción na Biblioteca da História da 
Editorial Notícias de Lisboa, o selo 
do diário, co título No Pasarán e 
o sumário Cenas e cenários da 
guerra civil de Espanha. 

Ora, nen Viale deixa en nengun 
momento no lusco da ambigui, 
dade que a sua opción é a dos 
que se defenderon da barbárie 
fascista, nen hai dúbida de que 
o enorme interese despertado 
polo seu traballo seriado no xor, 
nal lisboeta débese a un extenso 
repulgo democrático contra a 
limpeza etnica decretada desde a 
banda máis reaccionária do 

t , • . -, 
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Santiago Álvarez manrivera unha intensa reladón con Castelao durante a guerra. Na foto, o líder domunista na fronte de Tervel .. 

exército español, antes que pola 
protesta reaccionária. 

Da edición de No Pasaran chama 
a atención, no primeiro, a calida, 
de da crónica como xénero de 
diários caracterizado por unha 
síntese temporal inmediatamente 
descífrábel polo leitor. Sulagados 
por un xornalismo misceláneo, 
no que sobrancea a acumulación 
de dados sen trascendéncia clara 
para o colectivo, a escrita de Via, 
le i1umina situacións e persona, 
xes de xeito que se converten en 
claves para a comprensión dun 
acontecemento de importáncia 
fundamental pata podermos si, 
tuar a história de hoxe. 

O interese da crónica diríxese á 
implicación do Estado fascista 

portugués no golpe de Franco e 
a episódios e protagonistas da 
guerra. A partir de materiais de 
arquivo da embaixada española 
en Lisboa, reaparecidos en Bur, 
deos no legado de Cláudio Sán, 
chez Albornoz, que representaba 
a república na capital portugue, 
sa, recuperamos a orde de desti, 
tución que envía o xenéral Ca, 
banellas ao mediavalista, o mal, 
trato do embaixador por parte 
das autoridades do Estado Novo, 
a censura de prensa sobre a sua 
versión da marcha da guerra, a 
repostaxe en Portugal de avións 
e hidros e a carga de artilleiria, 
asi como os recursos que -o Ban, 
co Nacional Ultramarino e a 
Caixa Geral de Depósitos puxe, 
ran a disposición de Franco. Es, 
tas e outras aportacións de Sala, 

zar ao bando de Franco non apa, 
recen, por exemplo, nas escru, 
pulosas contas comparativas de 
Thomas sobre armamento de re, 
publicanos e fascistas nas que ta, 
mén se siléncia, polo demais, o 
arsenal enviado por norteameri
canos e británicos ao governo 
dos sublevados. (A censura en 
vigor sobre a guerra, nos arqui, 
vos militares españois, axuda a 
manter agachada esta informa, 
ción). 

A perseguizón da PIDE (a poli, 
cia política de Salazar) sobre -os 
que fuxian de Franco á Portu, 
gal ten en Miguel Hernández 
un exemplo de morte, por aca, 
bamento físico do poeta na ca, 
dea de Alacant. No caso de 

(Pasa á páxina seguinte) 

l DE XULLO DE 1999 • Nº 889 2·7 

canta de libros 

Anxo Franco 
estrea Embora 
Ambientada entre os anos vinte e os 
anos cuarenta, Hóspedes do medo, 
de Anxo Franco, retrata a unha 
galería de . 
personaxes de 
Ferrol, 

- mergullados nos 
conflitos sociais e 
na guerra do 36. 
Esta novela de 

' antiheroes 
converte a 
personaxes 
secundários como 
Xaime Quintanilla, 
Carvalho Calero ou 
Aurora e Hildegart L,,l,lc••••.,i• 
Rodríguez en preséncias que acadan o 
protagonismo. A novela remata no 
psiquiátrico de Conxo, a onde van 
parar alguns dos personaxes. Con esta 
novela de Anxo Franco, a primeira 
do autor, a Editorial Embora estréase 
na narrativa, xa que até agora 
adicábase a editar un xomal mensal 
gratuíto en Ferrol e publicacións 
divulgativas sobre a cidade. • 

A peregrinación 
de Curros Enríquez 
Xavier Rodríguez Baixeras 
responsabilízase da edición de O 
Divino Sainete, a 
~átira en verso de 
Manuel Curros 
Enríquez, que 
edita Xerais. O 
poeta vaise de 
peregrinación 
onde o Papa para 
que o cure do seu 
mal. Este o punto 
de partida da obra; 
na vida, o revulsivo 
de Curros Enríquez .. . . 
para satirizar á lgrexa es ti;() ~~ 
mesmas acusacións que a institución 
botou sobre el. Publícaa en 1888 
poñendo remate á sua obra.+ 

A lua ten sabor 
Os animais queren chegar á lua, 
segundo canta Mich:ael Grejniec, e 
precisan o 
esforzo de 
todos e as 
ideas da 
tartaruga 
para 
conseguir o 
imposíbel. ¿A 
que sabe a 
lua? é o libro 
de Grejniec, 
que tamén 
ilustra as 
páxinas nun 
traballo que 
convida aos 
primeiros 
leitores. Este título pertence á 
colección "Tras os Montes", na que a 
editorial Kalandraka quer verter ao 
galega "libros ilustrados moi 
especiais". • 

Un teatro andaluz 
O teatro de La Zaranda é un teatro 
que fala en andaluz e 

~n~::d~~ ~sc;ebe ~\ '. \ 
Alfonso Sastre. \ ,,.,...., \ 

Faino para ¡\ CUANDO \ 
apresentar a peza T ~ VIDA F.TERNi\ 
Cuando la vida ...,, 
eterna se acabe, de SE ACABE \ 

Eusebio Calonge~ \ \ 
autor de Jerez de la 
Frontera, 
vencellado ao 
grupo teatral La 
Zaranda, formado 
hai xa vinte anos. 
Calonge asegura que 
só presta ás suas palabras a obsesións 
e sañas de moitos. t 

• 
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Leituras 

(Ven da páxina anterior) 

Maria da Liberdade, é un relato 
de resisténc~a no que ? panta, 
sia poética se entrevera cunha 
odisea pola liberdade dun repu, 
blicán e a sua muller preñe fu, 
xidos nos montes de Bragarn;a. 
Na outra beira do Minho, os 
mortos de Tui, recenetemente 
honrado por un monumento da 
autoría de Silveiro Rivas, me, 
rece outra ampla crónica. 

A crónica de Viale sobre a ma, 
tadeira fascista de Badaxoz, na 
que o exército alzado enc~rrou 
ao pavo na praza de touros para 
disparar a eito sobre el," é un 
modelo de 
narración na 
que o xoma, 
lista aparece 
irrecoñecibel 
nun terceiro 
termo, para 
deixar que os 
feitos e a re, 
lación oral 
envolvan e 
mesmericen 
ao leitor . 
Outro tanto 
sucede coa 
história de 
Aníbal Ote, 
ro, o lexicó, 
logc lugués 
detidÓ pala 
PIDE en 
Coimbra 
cando traba, 
llaba no 
Atlas Lin, 
guistico da 
Península, 

Da edición 
de.No 
Pasarán 
chama a 
atención a 
calidade da 
crónica, 
como xénero 
de diários 
caracterizado 
por tinha 
síntese 
temporal 
inmediatam 
ente 
descifrábel 
polo leitor. 

ao que procesan por espía a 
causa dos apontes fonéticos, 
que a policía de Franco tenta 
descifrar. 

A circunstáncia en que aparece 
o livro de Viale suscita ainda 
unha reflexión: trátase de eró, 
nicas aparecidas nun diá.rio 
portugués, sobre un asunto que 
suscita enorme interese ainda 
nos leitores da prensa do Esta, 
do que ainda non deron unha 
crónica aproximada ou seme, 
llante sobre o mesmo suxeito, 
se cadra a causa do compromi, 
so de esquecemento que candi, 
cionou a reforma política da 
Ditadura. • 

G.L.T. 

Públicos 
pequenos para 
Calamar o 
Xira: "Honestidad Brutal", de Andrés Ca
lamaro. 
Lugar: A Iguana Clube, 28 e 29 de Xuño. 

A aposta residía en saber can, 
tas persoas estaban dispostas a 
pagar o prezo de 2.500 pesetas 
por unha entrada para Andrés 
Calamaro. Existían certos 
atractivos previos, como o afo, 
ro da sala, trescentas cincuen, 
ta persoas por noite, que per, 
mitian ter a Andrés Calamaro 
cara a cara. O máis chamativo, 
o groso do público estaba for, 
mado por xente moi nova. O 
maldito Calamaro, con vinte 
anos de música nas costas, esti, 
vo apoiado por unhas primei, 
ras filas de público que corea, 
ban os seus temas, tanto <leste 
Honestidad Brutal como de Alta 
Suciedad, e que lembrabari de 
lonxe a un recital de Alejan, 
dro Sanz, ainda que neste caso 
o artista fumase un porro de, 
trás de outro. 

Encheu os dous dias o aforo do 
local e non foi pouca a xente 
que quedou nas portas. O en, 
gado do arxentino supera ba, 
rreiras comerciais como un no, 
vo disco, que con trinta e sete 
cancións, non é fácil para os 
ouvidos. A sua recente visita a 
Compostela para telonear a 
Bob Dylan -foi unha teima do 
arxentino que estaba· decidico 
a non cobrar un peso- puxo de 
manifesto que o seu agora .pou, . 
co ten que ver coa ledícia de 
Los Rodríguez e máis coa escu, 
ridade dylaniana. Para esta xi, 
ra, quere salas pequenas, pouco 
público e perta. 

Durante a hora e media longa 
que duraron as actuacións, o 
arxentino deixouse posuir polo 
espírito de Dylan. Até o ton de 
voz é ' a cada máis semellante. 
A metafísica tamén construe 
Honestidad Brutal, que non é 
máis que unha escolma de 
trinta e sete dos cen temas 
que, a xeito de maqueta, Cala, 

1° C ·ATÁLOGO 
ESPEC·IALIZADO EM 
PRI,MEIRAS EDI~ÓES ' 
DA .. ;:• l~~I :TERAT:URA 
eee CJ,ALEGA eee 
FEIT0111NA GALI.lA .. poR~ 
LIYRARIA A CENTÚRIA 
LIVRO ANT'rGO E DE OCASIO.M 

Solicit1:1de gratuita a: Livraria Centúria -
·_ Rua Lepan to 1 O, baixo + 32.005 Ourense ·,.. 
. Tlf. 988 238 587 +Fax. 988 255 374 

Música 

maro gravou para o disco. Me, 
tafísica, tango, blues e rock 

and roll. En Vigo, escolleu te, 
mas como Te quiero igual, Mu, 

A NOSA. TERRA. 

jer Mundial ou P·laza Francia 
para explicar a ponte tendida 
entre Buenos Aires, Madrid e 
New York. Para explicar a sua 
autodefinición, un músico fu, 
~ido dos anos escuras da dita, 
dura arxentina, mália ter un 
presente máis que brillante en 
América tanto como cantante 
·e compositor como producindo 
outras formacións. 

Un repertório de máis de vinte 
pezas, no que non cumpriu o 
desexo do público de cantar a 
Maradona, unhas das pezas 
máis festivas de Honestidad 
Brutal, e no que se explaiou en 
versións como Stand by me, de 
Ben E. King, ou Hungry Heart, 
de Bruce Springsteen. Voltou a 
Alta suciedad, interpretando o · 
tema que dá título ao disco e 
Flaca. Detrás, unha banda chea 
de músicos experimentados -o 
concerto anunciábase como se, 
miacústico-
como Candy 
Caramelo, 
Guillermo 
Desperados, 
Little Boy El 
Niño, Magic 
Herrera e Ci, 
ro Fogliatta. 

A mestura 
de funk, 
rock e blues 
de Andrés 
Calamaro 
congregou 
non só ao 
público xo, 
ven situado 
a dous pal, 
mos da sua 

Noné só 
que se 
considere o 
mellar --+------a 

discípulo de 
Dylan, 
senónque 
até a sua voz 
seméllase 
cada vez 
máis. 

cara, senón a músicos locais 
que acudiron, como m1n1mo, 
por curiosidade par~ ser teste, 
muña da volta ao son suxo do 
arxentino. O segredo do éxito: 
facer un disco que non esperou 
a ser gravado nun estudio óp, 
timo, ter un ego que o leva a 
falar del mesmo como de "al, 
guén realmente importante" 
no mundo da mú ica, contar 
histórias de amor que non 
sempre son triste e pre entar, 
se no escenário como un tan, 
go, maltratado pero co peito 
cheo no meio dalgunha rua 
céntrica de Buenos Aires.• 

A.ESTtVEZ 

- ; • r: 
111 conta de discos •111--1 ~-

A froita 
-da Bos~·ª N o~a . 

que ten actuado de valedor de 
Cantuária: Arto Lindsay, guitarrista 
crecido musicalmente nas vanguárdas 
neoiorquinas e produtor tamén nos 
últimos rraballos dé Marisa Monte. 

TI!'JI~: ~uci,11!1a· ' Ourros convidados son o·percusionista 
Autor: Vinicius Cantuária. brasileiro Nana Vasconcelos, Sean, 
._Ed_it_a_,:_V_e_rv_ e-_Po_J""'ygr""'a""'_m_. __ ~~-- . . . fillo de Joh:n Lennon, e .La1.1¡rie 

Anderson. 
Viniciús Cantuária é -o m:bcimo 

· 'expoñente da Bossa Nova na ~ 
aGtualitlade, ao dicet de alguns o 
sucesor de Cae.tano.Veloso. A Bossa, 
derivación do Samba p_atentada por 
Joao Gilberto e Tom Jobim, é unha 
música· cálida e calma, perfecta tanto · 

. para escoitar no solpor coma baixo 
unha· sombra nas horas de máis calor, 
e, chegado o estio, nada mellor que 
recomendar este Tucuma -nome 

.dunha fruita que sementes medra no 
Amazonas- qué constitue a maior 
aportación ªº xénero nesta década. o 
disco está gravado nos Estados Unidos, 
onde reside outro i;núsico brasileiro 

O disco é ·dunha fermosura abraiante, 
combinando os ritmos e son de 
guitarra e voz clásicos con pequenos 
engadidos que dotan ao traballo 
dunha contemporaneidade necesária 
pa¡:a evitar caer na fotocópia 
nostálxica. Enriquécense as cancións 
con noves ángulos, ampliando o seu 
potencial expresivo. Unhas 

- magníficas composicións,-con 
capacidade para seren recordadas sen 
precisar moitás escoitas, e unha 
emocionante voz de baladista rematan 
por plasmar todas as intencións <leste 
traballo nunha deleitosa realidade. A 

de cancións coma Para Gil, ]oia, 
Maravilhar ou Vivo iso!ado do mundo.+ 

XURXO MARTÍNEZ BRAVO 



ANOSA TERRA GuieirQ 
CULTURAL 

Os grupos M-Clan e Nenos da revolta participan no festival de Caldas. 

Once dias de toleria 
'pala utopia e a diversidade' 
O festival Cultura Quente, de Caldas, oferece 
un amplo programa .cultural para combatir o neoliberalismo 

A concepción do festival Cul
tura Quente, de Caldas, é 
máis que múltiple; por un lado 
pretende ser un foro de debate 
sobre o desenvolvimento cul
tural e as posibilidades da pró
pria vila; por outro, un ponto 
de encontro de culturas dife
rentes que podan manifestarse 
a través da música, pintura, li
teratura, deportes ... O fomen
to da solidariedade entre os 
distintos povos e a loita contra 
a globalizaCión son os cimen
tos máis sólidos do festival, 
proba diso é que a sua presen
tación en público fíxose a pri
meiros de Xuño aproveitando 
a visita á Galiza de Hebe de 
Bonafini, presidenta das Nais 
de Maio. O programa é máis 
que amplo e se extende durante 
once dias, do 1 ao 11 de Xullo. 

lván Prado, membro dos centros 
culturais Augasquentes, é o coor
denador do evento, apoiado por 
unha morea de asociacións e ins
ti tuc ións, co concello á frente. 
"Sen o concello non seria posíbel. 
A colaboración vai desde poñer 
as suas infraestruturas ao servizo 
do festival até a implicación vici
ñal, que indue un grupo de vo
luntários chamados Os quentiños", 
explica. A iniciativa está dentro 
do programa europeu Thermaios, 
que non fináncia obras senón ex
periéncias culturais. Está é a se
gunda vez que se poñen en mar
cha estas actividades, ainda que 
duren o dobre de días que o pasa
do ano. "A primeira edición cele
brouse en 1998. O concello e a 
cooperativa Xou querian organi
zar un evento multidisciplinar e 
os centros Augasquentes déronlle 
contido", explica Prado. 

Para ir Kentando Kal.das, o Ven
res 2 de Xullo, as persoas con 
gañas de participar xa terán un 
lugar para chantar as tendas e 
acudir ás-actuación de Os Diplo
máticos de Monte Alto e Pallofas 
Radioactivas. 

As novas formas de expresión 

artística tamén loitan por atopar 
foros onde amasarse, así que os 
promotores de Cultura Quente, 
dentro do concepto de diversida
de, abren o festival cunha expo
sición de novos chamada Kaldar
te. A poesía visual e o mail-arte 
terán aqui as suas instalacións. 
Realizarase o l Festival lntergalác
tico de P erf omance en Galiza e a I 
Mostra de Clown. "Son dous feí
tos importantes, nos que os artis
tas, ademais de intervir co seu 
traballo en Caldas, implícanse 
no festival. O pasado ano en 
Kal.darte tirouse un coche ao rio. 
Os viciños pasaron vários dias 
perguntándose como chegara ·ali 
sen romper nengunha baranda", 
subliña o coordenador de Cultu
ra Quente. 

P~rticipación de calidade 

O alcalde de Caldas, o socialista 
Xosé Mª T obio aposta por recu
perar a vila como un novo espa
zo, vivo, que inclua "lugares de 
reflexión e criatividade-, de co
municación e relación social, de 
diversión e trangresión cultural". 
T amén hai tempo para solidari
zarse con Chiapas -a loita dos za:
patista estará reflectida en dife
rentes postos solidários- cun fes
tival no que os convidados son 
Hechos contra el Decoro, Camalics 
e Los de Oti.lia. Será a única acti
vidade na que haberá que pagar a 
través dunha entrada ou das con
sumicións. "Os grupos xa veñen 
cos seus cachés rebaixados. Cal
culamos que o custe de todo o 

festival no mercado seria o dobre 
se non estivesemos tratando con 
xente comprometida", comenta 
lván Prado. A música abranxe 
nos once dias, ademais, a Nenas 
da Revolta, Su.sana Seivane, Rafael_ 
Amor, Quico Pi de la Serra, M
Clan, Dismal,Camalics, Nut far 
Us e unha manchea de agrupa
cións de todos os estilos. 

Este festival -definido polos co
ordenadores como un "monstro 
loco"- convírtese no máis cobi
zoso da Galiza e do Norte da Pe
núi.sula. Non só se oferecen ac
tividades para todos os gastos e 
públicos senón que se convocan, 
do dia 5 ao 10, para o Seminário 
"Como sobrevivir á globaliza
ción "a persoas de todo o mundo 
para que afonden na necesidade 
de combatir a mundialización da 
economía. Un seminário gratuí
to, ao remate do cal non se van · 
dar nen certificados nen diplo
mas. Ali estarán Hebe de Bona
fini, recollendo o prémio Cultu
ra Quente polo seu compromiso 
como presidenta das Nais de 
Maio, Swami, líder do sindicato 
índio Karnataca, Sergio Ozeras
ci, coordenador da Universidade 
de Outono de Alemaña, o escri
tor Suso de Toro e o o músico 
Fermín Muguruza. 

O pasado ano, na estrea de Cul
tura Quente, pasaron por Caldas 
vinte mil persoas e a Jlledia de 
público ·nas actuacións musicais 
foi de oito mil. "Desde lago que 
este ano esperamos a milleiros de 
persoas, pero nós non irnos facer 
balance cuantitativo. Somos an
tineoliberais e buscamos unha 
participación de calidade. Com
petimos co Xacobeo. O naso é 
un festival político, ·pola diversi
dade e a utopia", di lván Prado. 
Sobre o contraste desta "tolé
mia" coa tranquilidade suposta a 
unha vila termal, Prado ten ex
plicación. "A auga quente, como 
a que sae da magnífiea fervenza 
de Caldas, coa que a Xunta quer 
rematar, é vida. A vida nunca é 
tranquila", engade. t 
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Grial 
Revista galega de cultura 

Número 141. Xaneiro, Febreiro e Marzo. Tomo 

XXXVII, 1999. Prezo 1.350 pta. 
Dirixe: Carlos Casares. 

Edita: Galaxia. 

Cunha análise comparativa, Isidro 
Dubert escrebe sobre a manipulación po
lítica e ideolóxica da demografia en Fran-

za e da História 
de Galiza. Da
niel Soutullo 
asina Determi
nismo e socio-
bioloxia 
humaM,Mi
guelAnxo -
Fernández 
As curtame
traxes docu
mentais do 
galega Car
los Velo, un 
fito no cine 
español da 

República. 1934-1936, Jorge Do.mingo 
Cuadriello Presencia de Antón ViUar Ponte 
en Cuba, González-Millán Notas para un
ha avaliación da teoría da cultura no modelo 
sociolóxico de Pierre Bourdier, Veiga Alon
so Reflexións sobre o clientelismo político M 

Galiza do século XIX e Antoine Fraile Da 
lingüística á política. Actualidade do confl.ito 
sobre a normativización da lingua galega.+ 

Encrucillada 
Revista galega 
de pensamento cristián 

N" 113. Maio e Xuño de 1999. Prezo 600 pta. 

Dirixe: André T cirres Queiruga. 

Recolle o estudo de André Torres Quei
ruga O diálogo das relixións _ 
lnrelixionación, universalismo e teocentris
mo xesuánico e as aportacións A volta de 

Xosé Crecente Ve-
ga, o crego poe
ta de Alfonso 
Blanco Torra
do, Dúas obras 
para entende
la teoloxía do 
século XX de 
Vitorino Pé
rez Prieto, A 
Arela: algo se 
..move no Val 

de Lemas de 
Arximiro 
López Rivas 
e Parunha 

teoloxía para tódalas idades, por Xoaquin 
Campo Freire. Ademais o documento 
Bienio Irnu:mdiño, crónicas de actualidade, 
experiéncias e cultura, política e · 
relixión.+ 

Río 
Revista cultural miñota 

Número~· Verán de 1999. Prero 300 pta./350 ese. 
Coordena: F. López Salmerón. 
Edita: Asociación Cultural Eliseo Alonso. 

Entrevista ao escultor Xoán Piñeiro e 
achégase ao Te~mo Principal de Tui, su-

mándose a solici
tude de reabili
tación que ten 
feita a Comi
sión Cidadá. 
Naseción 
Oficios viaxe 
até o aserra
dorio de 
Cristelos, en 
História o 
anigo Enve
xa dos gre
gos, en Ur
banismo 
Cerveira 

busca turistas, en 
Natureza o estripeiro -unha árbore singu
lar no Baixo Miño-, en Tradicións as 
herbas de San Xoán, en Deporte, Club de 
remo Robaleira e en xeoloxia infórmase
nos De cando o Tegra foi iUa. + 

• 
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~ emoción de amigos e f!::imiliares dos rej,resaliados presidiu os actos de Tui. 

Tui homenaxeou 
os mortos e represaliados ·de 19 3 6 
Seiscentas persoas asistiron _á inauguración do monumento de ~~lverio Rivas 

-0- XAN CARBALLA 

"-Non chores, home","- Cho
ro polo meu pai". Era o diálogo 
que mantiñan duas persoas 
saindo da Alameda de Tui o dia 
27 de Xuño de 1999. Houbera 
que esperar 63 anos -para res
taurar a memória dos represa
liados, até que a Comisión pola 
.Verdade do 36 levou a bon 
porto a nave. A manda dos 
mortos volveu cumprirse no 
mesmo lugar onde foran asasi
ñados. Semente feita en pedra. 

Desde algunhas horas antes a 
xente achegábase até -o fondo 
da Alameda tudense, o grande 
miradoiro sobre Portugal e o 
Miño. O arco en pedra con fi
gura humana que inst-alara ho
ras antes Silverio Rivas lucia a 
sua maxestuosidade. Só queda
ba por descubrir, nun acto cheo 
de emoción, a placa que lle da
ba sentido a aquel monumento. 
Ás 20,30 horas unha dúcia de 
familiares de represalidos ~n 
Tui, ergueron a bandeira galega 
e deixaron ler: "A quen foi asa
sinado, torturado, exiliado, en
carcerado, €Xpoliado ou pade
ceu outras represalias por non 
sumarse ao golpe de estado de 
1936 contra a II República". As 
persoas amantes da xustiza e da 
liberdade renden homenaxe á 
sua memória". 

na recuperación da nosa memó
ria colectiva, na reivindicación 
da i~axe pública das persoas que 
seica cometeron o grave delicto 
de defender a liberdade, a demo
crácia, o progreso e a Galiza". 

A actitude do alcalde de . Tui, 
António Femápdez Rocha, disi-· 
para as dúbidas sobre a ubicación 
do monumento hai várias sema
nas, e de feito o concello empe
ñouse en que todo estivese a 
ponto no serán do Domingo. Ro
cha tamén estivo no acto para 
dirixir unha mensaxe democráti
ca, "espero que todos, no futuro, 
cando teñan algo que discutir o 
fagan como estamos facendo na 
actualidade, através das · urnas, 
respeitan~o a vontade do povo". 

Carballo, José Viale Moutinho e 
Manuel Rivas (ver recadros) e 
culminouse co protagonismo dos 
familiares, que rodeados polas 
máis de seiscentas persoas que de-

- ron releváncia á homenaxe, si
tuados a carón da ba,ndeira repu
blicana descubrircm a placa e en
-tonaron o himno galego. 

Moitas persoas 
ofereceron caraveis 
venneUos 
de lembrart%CI. 
As flores, 
sesenta anos 
despois, 
sobrepóñense 
aos disparos. 

·············································~································· · . . 

-.. . 
Camaradas e Amigos, quando um 
punhado de cidadaos galegas assume 
o compromiso de líomenagear aque-. 
les que, nesta comarca de Tui, sou-

• beram enfrentar, em condi\:oes de 
.: for\:a desigual, os franco-fascistas do 

18 de Julho, e conseguem-no sem 
recorrer ao fácil expediente do e_rá
rio público, demonstram saber cum
prir cabalmente a gesta.o de urna de- ' 
cisao pública nacional. 

Moncho Reboiras, passando pelos 
inuitos herois nascidos, comba-

' tentes, exiliados, falecidos e assassi
nados no fogar de Breogán, respeito
samente, inclino-me ante o vosso 
gesto comungando no louvar-lhes a 
memória cívica e patriótica. 

Assim, glória a terra que tais filhos 
tema defende-la! 

Durante hora e média prolon
gouse o acto cívico ·programado 
polos organizadores. O historia
dor Bieito. Alonso dirixiuse aos 
presentes "poderia parecer, con 
toda razón, que este acto chega 
tarqe, pero saiban que esta Co
misión pola Verdade do 36, cá
seque considera milagreiro poder 
estar aqui coa solemnidade e a 
dignididade requeridas~ para fa
cer un exercício de civismo (. .. ) 
Botamos dous anos empeñados 

Porque estes mártires da Alameda 
nao se circunscrevem de Tui mas a 
toda a pátria galega, de Castelao a 

:- Bóveda, de Líster a Dario Álvarez 
: Límeses, de Isabel Rios a Foucellas, 

'--------------------------------------- ---------;: de Antón Avilés de Taramancos a 

Na inauguración do monu
mento de Tui estiveron pre
sentes políticos (Xosé Manuel 
Beiras, Manuel Peña Rei,'. Ca
milo Nogueirá e outros depu
tados nacionalistas en Com
postela), artistas (entre eles o 
tantos anos exiliado Eugenio 
Fernández Granell), escritores, 
músicos e unhá. manchea de 
cidadáns que viñan seguindo 
con atención e participación 
activa a andaina da comisión 
tudense.• 

O acto contou coas interven
cións de Silvério Rivas, Francisco 

Glória a terra cuja confian\:a no fu
turo está nas suas mulheres e nos 
seus homens con caminho vin'.cula-
do na rec;::onstru\:ao nacional: 

O apoio popular traduzido neste ex
celente memorial saído do talento . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w•••• • 
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Que os ollos dos sementadore~;p.os 

.Prendan da Sua~ollad~ ':~~, ·"' . 

Oración fúnebre pola 
orquestra. do ventp 

~.!:. · "'·' ~-;.-."_-:> ·- .·::_... ~--.·-.; ~ ¡.-··:~ ..... ~ 

Tui en Xullo do 36 recolleu a úl
tima esperanza dunha Galiza que 
estaba a desenvolverse e acoparse 
a si mesma. Debemos afondar no 
recordo daquel acontecemento 
porque Tui puido ter servidor de 
modelo de convivencia fronte á 
sublevación do 18 de Xullo. 

FRANCISCO CARBALLO 

rror e tratou A. García García de 
mitigalo. lso lev~u a unha e~~a
ramuza entre Gobernador e bis
po e, probablemente, o traslado 
do hispo segundo as diplomacias 
"promoveatur ut removeatur''. 
Un cornportamento que a lgrexa 
galega -o clero- en. parte c<;:>.rn-. 
partiu, pero en vano pois nen os 
bispos restantes o denunciarol)..·é 
sí impediron a protección ·a·e -
rnoitos perseguidos, e os "Gatóli-

·~~ ..... r •. j MANuEL RIVAS 

36, foi o exército o que definiu a Este é un acto de xustiza, de reparación histórica 
que sector se adscribia o territo- ' e tamén de valerosa intelixencia 
ria; cando foi superior a parte mi- Non podemos recuperar o tempo 
litar sublevada, cq~guiu dom!.': Non podemos volver atrás coa frecha do tempo e reconstruiFo destruido 
nar. Cando foi infer.ior, a· Repú- a realidade tremente e marabillosa das vidas esnaquizadas 
olica mantivos~ ·por uns anos. o . pola máis terríbel maquinaria do odio que asolou estas terras 
exército sublevado-dominou a"O ·' Pe~o a maneira dos remos da arca podemos avanzar proxectándonos cara atrás 
fieJ na Qali'.?9-· YUn ~xéi:t:ito de _Pod~II!Q~ imaxinar as vidas cando vlyían antes da traxedia 
ocupación dedd~~kl~~-tmb :aun. · -. A._pajsaxe;·"mesmo a)uz daqueles día¡;, 'esta définiqa pokHiorror que veu, 

• povo Parª-~6~0~ apbá>~··.- · · ~.( · ~. . ;; _: días sombriios, sórdidos; tenebrosós . 
.· Pero en realidade eran dfas de verán .. aías. luminosos do baixo Miño 

-A represión formaba parte dun o devalo do río como un cinema de cor dermosísimo 

Desde o 18 ata o 25 de xullo do 
36 mandaban en Tui os carabi
neiros que obedecian ao Gober
no, a CNT con Gurnersindo 
Rodríguez, o PG de Darío Álva
rez Limeses, o PSOE e outros es
querdistas. Unha Xunta de De
fensa, na que estaba Antón 
Alonso Ríos, pensaba rnanterse 
contra a sublevación militar. 
Eran uns 200 fusís contra rnoitos 
centos que viñeron desde Ou
rense e Vigo. Tui vivía a penas 
alterado por pequenos inciden
tes como o do cura de Budiño e 
o do tenente da Garda Civil. 

, cos de sacristía" eran quen pren,-•. 
dian a me~h~ da represión. ~(._;_.). 

programa.?e ~i~tJ;ilacj§n:,s!_a iná Habería tensiéns, conflicto~,1Jero él~ -e elas conformaban 
·- telixencia; Pep.saEari que ente:. _ - ;, " unha comunidade de e~peranza · ,.~ ... ~· ·~, _ _ _ 

rraban,. ~4rave~ ~j_~s; :P~º e;;_-.· .-; ·-:-~~;~ utiha república de soños acumulados el} anos, séculas, delqitas e $'a.crifici_os; . 

Lego a invasión. Aquel 25 de 
Xullo foi a derrota do pensamen
to, da liberdade, da legalidade e 
da esperanza. E despois a "repre-
ión". A represión en Tui ía co

nectarse coa que seguiu sobre to
do co encarcerados co Campo 
de concentración de Camposan
cos ata o 1939. Houbo un signifi
cativo dirixente desta persecu
ción sañuda; non merece ser no
minado. Tan dura mortandade 
tivo que deixar na mente dos ha
bitantes un terror de longa dura
ción. Tal terror inda amosa na 
actualidade flecos de resignación 
ou de fuxida de razonamento. 

Pero deixade que diga que Tui 
arnosou cómo foi cruel tanto o 
aparato oficial dos insurrectos co
mo a d cómplices: elites intelec
ruais reaccionarias v.g. a lgrexa, o 
fascism violento da Falanxe e á 
u beira a vaga sinrazón, das ven-

ganza do dio v ntado por 
unha vi lencia sen Límite. 

M ntre gobernaron a E quer
das de Tui, conversaban co his
po, ·daquela residente habitual 
aquí, contar n coa axuda das 
provisións das fincas episcopais 
-da casa episcopal e do semina
ri . Logo o mesmo bispo e o seu 
hóspede "futuro cardeal Taran
cón", foron testemuñas do ho-

Clarexernos de paso: aquela Igre
xa non era a de hoxe: vexetaba 
na ign9rancia e no fanatismo. 
( ... ) Tampouco os militares de 
hoxe son os do 36 e os partidos 
fascistas e reaccionarios de extre
ma dereita son caseque invisíbeis 
-pero a sua pequena escala non 
deixa de ser preocupante. O po
vo galego non debe esquecer o 
36. Os povos rnadurecen lenta
mente; a Galiza do ano 36 estaba 
en pleno proceso de liberación 
mental: había distintas mentali
dades, distintos proxectos para 
que mellorara a vida <leste pafs. 
Aqueles proxectos polarfzanse en 
dos frontes: un conservador, ou
tro transformador. Desditada
rnente "as armas levantáronse 
contra a intelixencia" e provoca
ron unha hecatombe. Os histo-1 
riadores están de acordo que na 
sublevación militar de Xullo do 

cerraban semente: a intelixencia Pód~mos imaxmalos construindo o frá:xil tecido da: vid.a · ' ' · - -· 
non se pode enterrar. Pasaron os erguéndose, saudándose-hola, bos días!-
longos dias da noite de pedra. E traballando, namorándose, facéndose bromas ou burlas, 
seguía a semente enterrada a contando algún canto aos fillos, 
pulsar para abrirse paso. E de no- acaso reflexando os seus rostros felices de domingo na beira do río. 
vo aquí están os talos ergueitos. . Neses momentos en que a mirada humana, da vida, 

Na loita democrática na que es
tarnos a vivir córnpre decatarse 
dos graos de violencia que ani
ñan en certos sectores socioeco
nómicos, ideolóxicos e políticos. 
Os povos deben aprender; non 
vale a inocencia ignorante. 
Aprender a estar vixiantes, a sa
ber de onde veñen as arneazas, as 
falsificacións, as manipulacións: 
ler entie liñas, analisar, debater. 
Nunha palabra: cultivar o saber, 
unha sabeduría vertida na nasa 
língua e usada corno guieiro, co
rno escudo, como estrela a b~llar. 

A maduración dos pavos lévaos ª 
sentirse nazóns, donos de si ,i;nes
mos, abrigados a responsabilizarse _ 
do seu paso pola vida. E así articu
lar da mellar forma posíbel a so
beranía, en solitario ou comparti
da. As comunidades humanas di
ferenciadas, os pavos, ou madure
cen como nazóns ou son asimila
dos e engulidos corno minorías 
cada día mais desdibuxadas. 

T emos unha historia milenaria 
que Galiza teceu día a día, se"u 
norte ás veces, con intelixencia 
outras. ·Non podernos malograr 
tanta loita e tanto sofrirnento. 
Que os olios <lestes sementado
res nos prendan da sua ollada. 
Que vexamos en seguida a na
zón libre e moderna que dialoga 
con todos e se iguala con todos 
e se sinte igual a todos. Que se
xamos adultos como individuos 
e corno nazón. • 

é máis fermosa que o mesmísimo ceo. . 
Esa república de soños acumulados con loitas e sacrificios de séculas. 
Esa comunidad~ de esperanza. . 

E ata se destruiu o silencio que seguiu porque no silencio escóitanse os morros 
e enchérono de calumnia, mentira, falsidade e medo. 

Hai unha historia dunha muller que deixa un instrumento de música 
no ataude do seu home morto, cunha mensaxe: Se queres algo, chama. 
Hoxe podemos escoitar a orquestra dos mortos, 
dos asasinados, dos fuxidos, do exilados, 
daqueles aos que lle secaron a vida por dentro ainda que seguiran vivos. 
Esa teimosa orquestra, coma vento que emergulla do corazón da terra, 
persistiu asi coa melodía da liberdade. 

Se. e8tamos aqlJÍ, é porque a terrible maquinaria 
do odio e do medo non puido coa orquestra de vento dos morros . 
E hoxe, cando se refai laboriosamente a comunidade da esperanza, 
debemos facer un solemne chamamento desde Tui: 

- Que desáparezan de Galicia, da nomenclatura das rúas, 
prazas e mesmo colexios públicos, os nomes dos verdugos da historia. 

-E facémolo non por riengunha caste de revancha 
senón en nome da xustiza e da intelixencia. 
Porque o que debe honrar unha democracia, 
unha comunidade libre, é, en primeiro lugar, 
aos que deron a súa vida pola liberdade. 

Este monumento de-I ui ten o v:ala~_do-qúe os canteiros chaman a pedra maestra 
Porque ha! que cimentar a casa-do futuro sobre o valor, 
sobre a decencia, sobre os mellares soños da humanidade, 
sobre a aristocracia da alma . 

que é o que eles representab~ 

Hoxe, diante da escultura de Silverio, 
diante desa pedra que fai vida, 
podemos dicir que se cumpriu a profecía: "Enterraron semente" .. 

Sexan mil veces benditos os morros, 
bendita a terra e bendita a chuvia 
e benditos vós que os facedes florecer.+ 

-
····················································································································~·························································~ . 

A solidariedade antifascista portuguesa 

artístico e cívico de Silverio Rivas 
é sinal de que a Galiza está viva e 
atenta e acontece. As minhas pa
lavras, camaradas e amigos, ob
viamente, tem inten\:ªº solidária~ 
Mas também reivindicativa. 

É que a luta dos galegos em defesa 
nao só da II República do Estado Es
panhol como, e principalmente, da 
potencial autonomia galega assente 
na vitória do referendo do Estatuto, 
contou com portugueses de esquer
da, os mais deles aqui exiliados e 
que se lan\:aram .na luta, rnuitos 
com a oferenda extrema da própria 
vida, corn a sensac;ao maravilhosa 
da solidariedade internacionalista. 

JOSÉ VIALE.-MOUTINHO 

E quando disse reivindicativa é 
porque gostaria que guardassem 
na vossa memória, se nao os no
mes, pelo menos o exemplo, de 
urna dezena de portugueses que 
urn dia passararn esta raia, dispos
tos entao a ajudar os vossos pais, 
os vossos avós, na realiza\:ªº pa
triótica de urna Galiza livre como 
o mais livre dos pássaros. 

De tantos que tombaram anoni
rnamente, deixem-me erguer os 
nomes daqueles cujo registo de 
marte está consignado em docu
mentac;ao policial portuguesa. Ei
los: Augusto Afonso Gons;alves, 
preso em Pontevedra e fuzilado 

em 14 de Agosto de 1936; Antó
nio Ribeiro e José Maria Serra, vi
viam em Ourense, onde os fuzila
rarn a 12 de Seternbro de 19 3 6; 
Manuel Ramires, vivia em Ou
rense, ·Onde o fuzilaram a 13 de 
Seternbro de 1936; Manuel Gra
ciano Araújo, preso ern Ponteve
dra e fuzilado em Vigo, a 11 de 
Dezembro de 1936; Telmo de 
Freitas, fuzilado em Vigo, a 29 de 
Dezernbro de 1936; Manuel 
Prudencia, preso pela Falange, a 9 
ou 10 de Fevreiro de 193 7 apare
ceu rnorto num descampado nos 
arredores .de Vigo; Abílio Augus
to Barbosa e António Severo 
Monteiro, fuzilados· em Feveiro de 

1937, por ordem do Governo Ci
vil de Pontevedra. 

Estes sao os portugueses identifi
cados no confronto com o franco
fascismo nesta terra galega. Pois a 
conta da sua memória nao vos 
pec;o o tradicional minuto de 
silencio. Bastará que, na hora da 
luta pelos mesmos ideais, e esten
dendo o alcance do rnartírio, seja 
considerada a sua solidariedade 
corno estímulo adicional. 

Camaradas e amigos, estes cravos 
que trouxe do outro lado do Min
ho -e deixo neste monumento
sao simbolo de uma revolu\:ªº an-

tifascista efectivamente realizada, 
tal corno sao símbolo de um man
dato histórico de luta contínua a 
que nos sentimo~ abrigados pelos 
ideais científicamente socializan
tes, ou pelo menos de fraternida.:. 
de inequívoca, que um dia tomá
mos corno nossa bandeira. 

Viva a Galiza! Viva Portugal! 
Glória aos Mártires da Liberdade 
de 36! Confianc;a ern quem ai~da 
se bate pela Liberdade nesta vira-

- gem do século! • 

}OSÉ VIALE-MOUTINHO, xomalista e escritor 
portugués Ven de publicar recentemente 

No pasaran! Cenas e cenários 
da Guerra Civil de Espanha. 

.•................................................ , •••......•.••......•.. ~················································································································· 
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Antón Riveiro Coello 
'Unha causa é ser famoso e outra ter prestíxio 

como escritor' 

.. CARME VIDAL 

UÑ EDITOR CONTRATA UNHA NOVELA A DOUS ESCRITORES COÑECIDOS QUE PARTICIPAN DO PROXECTO SEN SABER UN DO OUTRO. Ü XO, 

00 LITERÁRIO É A TRAMA DE A QUINTA DE SALER (GALAXIA), A ÚLTIMA NOVELA DE ANTÓN RIVEIRO COELLO. Ü ESCRITOR DE XINZO 

PON EN CUESTIÓN O PESO DA AUTORIA EN DETRIMENTO DA OBRA E LITERATURIZA O PRÓPRIO PROCESO DE CRIACIÓN NARRATIVA. RIVEI, 

RO DEULLE VOLTAS Á POSIBILIDADE DE PUBLICAR A NOVELA SEN SINATURA PERO, A FIN, SAIU Á LUZCO SEU NOME. RIVEIRO COELLO TEN 

NO SEU HABER GRANDE CANTIDADE DE PRÉMIOS E OBRAS COMO A HISTORIA DE CHICHO ANTELA OU PARQUE CENTRAL (EsPIRAL MAIOR). 

Ten xa vários libros publicados 
e unha manchea de prémios e 
mesmo asi non é moi coñecido. 

Concibo a literatura como un 
exercício de vocación solitária. 
Hai dous tipos de escritores, o 
que busca o autoexílio voluntário 
para escreber e o carismático, 
múltiple, que todo o mundo que, 
re imitar. Eu estou máis no grupo 
dos que teñen á literatura como 
unha forma de existéncia. Coñe, 
zo casos de escritores que pasean 
os seus libros en actos de socieda, 
de para que os coñezan e pagan 
por sair na prensa. Non é o meu 
caso, busco a felicidade na litera, 
tura, a fama é unha cuestión fu, 
xidia e incluso quita liberdade. O 
prestíxio é outra cousa, é cues, 
tión de tempo e paciéncia. 

Que o autor sexa coñecido ga, 
rante a venda dun libro. Na 

Galiza asistimos nestes meses 
por vez primeira a fortes lanza
mentos editoriais de obras que 
crean espectativa polo recoñe
cemento dos seus autores. 

Literariamente a narrativa goza 
de boa saúde pero sofrimos a falta 
de leitores. Non nos pode amar, 
gar ter catrocentos ou cincocen, 
tos leitores porque a cifra, en ter, 
mos relativos, non é ma. Todos 
ternos algunha vez tentación de 
escreber para ser máis lidos, en 
todo caso, coido que a calidade 

- literária non ten por que ir rifada 
coa amenidade. O dicionário di 
que ameno é aquilo satisfatório e 
a min ler boa literatura prodúce, 
me deleite e quero pensar que ta, 
mén aos meus leitores. 

En A quinta de Saler a estrutura 
ten moito peso, semella ter sido 
artellada con grande precisión. 

A diferéncia doutras que escri, 
bin ten un esquelete visíbel, es, 
tudado. Son duas novelas dentro 
dunha e mesmo poden ser máis. 
Pero non se fixeron as pezas por 
separado, a estrutyra estaba de, 
buxada de antes. E unha novela 
áxil, cinematográfica, está prati, 
camente guionizada. Recolle 
moitas técnicas narrativas e po, 
de ser bon material para estudar 
o proceso de criación. · 

Pon en cuestión precisamente 
o peso da autoria: dous escrito
res partillan na criación dunha 
novela anónima. 

Cando concebin a arquitectura 
da novela sabia que era unha 
aposta complicada. Mesmo 
pensei facela con outra persoa 
e, no comezo, fago distingo en, 
tre a obra dos dous escritores. 
Quería que saise á rua sen no, 

me de autor. Sei que seria un 
éxito de vendas porque se espe, 
cularia arredor dela e falariase 
da novela en si. O ser finalista 
en vários prémios ímpediu esa 
posibilidade. 

Un dos escritores protagonistas 
enfróntase a un reto literário 
ao intuir que o seu contrincan
te pode ser Ferrin. 

Quería que se reparase nesa for, 
za que o ~utor ten no mundo li, 
terário. E imposíbel encontrar 
unha crítica ma dun escritor con 
prestíxio. T amén ás veces pedí, 
mos demasiado dos escritores, 
hai quen escrebe grandes obras 
pero non todas teñen por que 
ser boas. As miñas anteriores 
obras apenas mereceron críticas 
nos Iheios cando outras teñen xa 
garantidos artigos por parte dos 
seus amigos. Os bestsellers son 

A NOSA. TERRA. 

necesáfios para a normalización 
da literatura, pero tamén se está 
a publicar moita trapallada de 
autores que saen nos meios de 
comunicación e que se venden 
ben. Podemos chegar á conclu, 
sión absurda de que as películas 
de Rambo son mellares que as 
de Fellini. Un escritor doméstí, 
co como o que quero ser eu non 
é atractivo. Sempre gostei desa 
postura marxinal do escritor, 
que non quere dicer marxinado. 
Andar en sociedade quita moito 
tempo para escreber. 

Escrebe para ser feliz pero as 
suas obras buscan tainén o en
gado dos leitores, cun ponto 
mesmo de suspense. 

Sei que o comezo dunha obra 
ten que enganchar, criar espec, 
tativas nos leítores. Tamén é 
necesário traballar o texto, ás 
veces paso horas pensando an, 
tes de escreber. Na literatura 
pode haber unha parte de ta, 
lento pero é fundamental o es, 
forzo. Quero que o leitor disfru, 
te cunha frase, cunha páxina, e 
iso require unha grande exixén, 
cia estética. Hoxe hai moitos 
autores que non leron a Otero 
Pedrayo que é onde está a his, 
tória da nosa palabra. Traducir 
a miña novela ao castelán su, 
pón esforzo, outras parecen xa 
pensadas para ser traducidas. 

É preciso para escreber unha 
novela, ademais do esforzo Jin, 
güístico do que fala, un traba
llo de documentación? 

É fundamental. Para A historia 
de Chicho Antela pasei dous 
anos preparando a história de 
Cuba, quen a coñeza darase 
conta por pequenos detalles 
que hai moita información. Os 
meus avós falaban nas noites de 
lareria dunha espécie de Ando, 
rra que lle tocara vivir aos de, 
vanceiros e comecei a investí, 
gar e produto cliso é A Quinta 
de Saler. Recollo tamén moito 
léxico da Límia, palabras qu~ 
escoito aos vellos e anoto . E 
parte do traballo que ternos que 
facer os escritores, coidar a lín, 
gua que é a nosa arma . 

É dos escritores máis premiados, 
coida necesário para un autor 
apresentarse aos concursos? 

Uciliceino como xeito de aso, 
mar a cabeza sen petar nas por, 
tas das editoriais pero tiven a 
ma sorte de quedar finalista en 
vários prémios de novela. Can, 
do gañei o Manuel Murguia esta, 
ba Femán Vello no tribunal e 
abriume a sua editorial. Agora 
fago selección dos prémios aos 
que me apresento pero hai nove 
anos ia a case todos porque pre, 
cisaba cartos, estaba en Madrid 
e tiña fora a família. En seis ou 
sete anos escribin uns cincuenta 
ou sesenta relatos e aprendin cal 
era a estrutura necesária do tex, 
·to para recebir o prémío, por iso 
gañei tantos. Agora as cousas 
mudaron e só concurso cando 
me pode servir para algo. T eño 
un grande anecdotário, prémios 
onde cean políticos pero non 
convidan aos galardoados, ou, 
tros nos que lles extraña que 
asistas ... Cofí_ecin a un escritor 
castelán de case setenta anos 
que tiña gañado 950 prémios e 
rl.on era coñecido. Adicáronlle 
unha rua na sua vila natal pero 

·nada máis.• 

A 



ANOSA TERRA 
'>.·. 

Manuais para falar ben o castelán 
protagonizan a exposición de textos escolares 

A Escala Norffial Superior Compostelá cumpre 150 anos 

-0- PAULA CASTRO 

Material escolar, mapas, debu .. 
xos, publicacións periódicas e 
mesmo xogos infantís serviron 
para conmemorar, coa exposi .. 
ción "A Educación en Galiza, 
1669 .. 1970" o 150 aniversário 
da criación da Escola Normal 
Superior Compostelá. O c;oor .. 
denador da mostra, o decano da 
Faculdade de Ciencias da Edu .. 
cación, Antón Costa, sinala que 
esta recopilación de textos esco .. 
lares e pedagóxicos debe serve.; 
para "non perder constáncia das 
raices, ou en todo caso, daquelo 
que a sociedade foi en outro 
momento". E nada mellor que 
facelo através dunha das formas 
de representación que a socieda .. 
de ten para transmitirse a si 
própria, o sistema educativo e o 
material que neste se emprega. 

A Escala Superior Compostelá, 
con sede en San Xerome, nacia 
en 1849. Para celebrar o seu 
150 aniversário, a actual facul .. 
dade de Ciéncias da Educación 
quixo lembrar á sua predeceso .. 
ra coa celebración de diversos 
actos conmemorativos, como 
conferéncias, mesas redondas e 
a exposición sobre a Educación 
en Galiza. 

O libro máis antigo da mostra 
data do ano 1669. Trátase dun 
"Compéndio para saber escoUi .. 
<lamente latín: co uso elegante 
da lmgua latina e española". O 
libro insírese no apartado da 
exposición adicado a textos es .. 
colares do Antigo Réxime á 
Ilustración, entre os anos 1669 
até 1813. Xunto a este apare .. 
cen c mpéndio de trigonome .. 
tria, aritmética ou gramática, 
ainda que, en dúbida, o que 
máis de tacan son os de conti .. 
d relixi s . 

Re alta a importáncia que e 
lle concedía na época ao ben 
falar o castellano, pola canti .. 
dade de textos no que se 
aprend a con truir correcta .. 
mente oracións ne a língua. 
Entre outros, e como curiosi .. 
dade, aparece un librito de 
Balbuena y Pérez apresentado 
baixo o longo título de "Arte 
nova de ensinar nenos e vasa .. 
los a ler, escreber e contar as 
regras de gramática e ortogra .. 
fia castellana, precisas para es .. 
creber correctamente ... ". 

Xunto a el destaca outro que se 
refire aos métodos educativos 
dirixidos a fillos da nobleza 
compostelana, distinguidos dQ 
"Reyno de Galiza" e que se apre .. 
senta como "Plan e método de 
educación que D. Manuel La .. 
meyro y Garcia, preceptor de 
nobles educandos na cidade de. 
Santiago, ten. entablado e obser .. 
va na sua casa con alguns nenos 
de distinción do Reino de Gali, 
za, que ten ao seu cuidado para 
instruilos e educalos por encargo 
particular dos seus pais'1

: 

lo XIX. Así atopam,os o "Diccio .. 
nário gallego .. castellano", de 
Francisco Xabier Rodríguez, pu .. 
blicado por La Galicia, .Revista 
Universal de este Reino. . . . ou o 
Compéndio de gramática gale .. 
ga, tamén en castellano, de 
Francisco Miras. Resulta curio .. 
so, atendendo a esa negación da 
identidade galega, o título de . 
Erriílio Álvarez, sobre os defec .. 
tos da linguaxe na Galiza e na 
província de León. Un pequeño _ 
·manual no que se identifican os 
erros no uso do ·castellano para 
poder corrixilos. 

A exposición conta cunha ampla colección de xomais escolares. 

No ano 1893 aparece publicado 
polo Seminário de Estudos Gale .. 
gos o libro de Luís Barreiro -Para .. 
dela, ''Nova Xeografia de Galicia • 
pras escolas1

'. Pero no é até ben· 
entrado o século XX cando at9pa .. 
mas, na exposición, o primeiro 
libro escrito sobre o galego e en 
galego. T rátase dunha gramática 
de Manuel Lugris Freire que data 
de 1922 e apartir da que, sen po .. 
der falar dun incremento impor .. 
tante, si se pode dicer que come .. 
za a facerse patente unha certa 
preocupación pola edición en ga .. 
lego. De feíto, en 1925 ternos 
"Os nenos 1

' de Xosé Filgueira 
Valverde, que se insisire nun pe .. 
riodo onde aumenta de forma 
importante a publicación de ma .. 
teriais didácticos na língua do 
país, unha edición que se incre .. 
menta substancialmente nosúlti-
mos anos do franquismo. • 

Evolución da Edición 

Costa explica que até o século 
XVII, o número de títulos é moi 
restrinxido. O cámbio prodúcese 
apartir de 1631 , coa publicación 
do ] anua Linguarum reserata ou 
Porta Aberta ás Unguas de Amós 
Comenio, "que introduce novas 
orientacións pedagóxicas". A es-
te e a outros libros refírese xa a 
mediados do XVIII Sarmiento, 
"cando xa preconizaba a prepa .. 
ración de obriñas de texto para 
os escolares galegas'>, explica. 

Pero é a finais do XIX e princí .. 
pios do XX cando realmente se 
intensifica a producción especí-
fica de textos escolares, a carón 
do desenvolvimento da indús, 
tria editorial. Latín, gramática, 
trigonometría, aritmética e reli .. 
xión volven ser os eixos do ensi .. 
no. T ampouco do periodo apre .. 
sentado como: "O Deseño do 
Sistema Educativo Decimonóni, 
cd' que se inscribe entre os anos 
1814 e 1857, aparecen libros en 
galego. Dos diversos títulos ex .. 
postos caberia destacar, sen em .. 
bargo, "La primera luz'1

, de Ma .. 
nuel Murguia, unha reimpresión 
do orixinal encarregada pola 
Asociación de Viciños "Manuel 
Murgui~,, en 1998 e que fora 
editada en Vigo, na imprensa de 
Juan Campañel no ano 1852. 

O decano de Ciencias da Educa, 
ción sinala que "durante moito 
tempo os libros escolares, ás veces 
confundidos cos libros relixiosos, 
foron os únié::os soportes de cultu .. 
ra escrita e letrada presente nos 
fogares 1

'. Para Antón Costa, tan .. 
to ~ así que "os vellos libros esco .. 
lares que fomos reunindo, como 
froito das actividades de aprendí .. 
zaxe -libros que percorren unha 
franxa temporal entre os anos 30 
e 60, apresentan todos os rastros 
de ter sido inmensamente usados, 
case como únicos libros11

• 

.Q seu valor radica en ser transriü .. 
sores dos valores imperantes na 
sociedade da época. "Libros que 
contribuiron a formar identi .. 

dades, valores e tradicións, através 
da sua apariéncia de saber escolar 
lexítirrw, e que teñen operado co, 
mo médios de transmisión e de 
información cultural, até o ponto 
de terse valorado á escola, aos 
centros educativos, aos seus profe .. 
sores e aos libros escolares como 
mediacións para a negación da 
identidade cultural e lingüística, 
no caso de Galiza", sinala Costa. 

Os primeiros libros en galego ou 
referidos ao idioma, que apare .. 
cen recollidos na exposición, 
son da segunda metade do sécu .. 

1 

Por tras dos· meus olios · 
Nacho Taibo 

-..... r.ned,ii§g. 
&otclo blanco 
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frCC1óN , 

l. No VENTRE 00 SILENC10 
Xosé Luís Méndez Ferrin. Xerais 

2. Ü HOME DE PAU 
Neira Vilas. Xerais 

3. A QUINTA DE SALER 
Antón .Riveiro Coello. Galaxia 

4. MORNING ST AR 
Xosé Miranda. Xerais 

5. ÜS SÉCULOS DA LUA 
X. Carlos Can~iro . Espiral Maior 

NoN frCC1óN 
l. BREVE HISTORIA DA 

LITERATURA GALEGA 
Mercedes Queixas Zas. 

A Nasa Terra 

2. MANuEL MURGUIA 
,.Henrique RabuñaL Laioventa 

3. PRISCILIANO 
Xosé Chao Rego. A Nasa Yerra 

4. DICCIONARIO 
DOS SERES MÍTICOS 
GALEGOS 

X.R. Cuba, A. Reigosa, X. 
Miranda. Xerais 

5. CoNDICION 
HOMOSEXUAL 

Xosé Chao Rego. Galaxia 

-:: ________ J 
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Camiño de Santiago Virtual, 
as novas tecnoloxias aplicadas ao Xacobeo 
Pódese sobrevoar Galiza· en glqbo ou sentir o botafumeiro pasar sobre a cabeza 

-0- P.C. 

A aplicación das novas tecnofo, 
xias permite aos visitantes da 
exposición "Camiño de Santia, 
go . Virtual", ubicada en San 
Martiño Pinário, achegarse aos 
lugares máis recónditos da xeo, 
grafia galega a vista de paxaro. 
Ordenadores postos a disposi,
ción do público facilitan paseos, 
conectan coa rede Internet, ela~ 
boran mosaicos coas fotografias 
realizadas in situ aos curiosos 
ou eternizan as suas imaxes es.; 
caneadas a modo de escultura. 
Até se pode presenciar o "bota, 
fumeiro virtual" con case tanto 

me pantalla, primeiro un perco, 
rrido polas naves da catedral, lo, 
go detalles do Pórtico e, de súpe, 
to, do centro da estáncia comeza 
a sair fume. Un forre cheira a in, 
cienso envolve aos espectadores 
mentres a cámara os translada a 
un dos brazos da cruz da catedral. 
Escóitanse as cadeas que elevan 
ao botafumeiro e este comeza a 
bailar. Primeiro paseniño e logo 
con moita máis forza, até o ponto 
de que semella estar a piques de 
soltarse e bater contra as cabezas. 
O realismo que acada é tal que os 
máis sepáranse por instinto para 
non ser golpeados. 

• L--reahsmo ·como ·na própria cate, Visita aérea 

< 

,,. 

dral, incluido o incienso, ou 
. participar na história escollendo 
un dos personaxes de Ultreia, 
un xogo de rol que situa ao 
usuário en plena ldade Média. 

O mellar modo de facerlle crer 
ao visitante que acaba de chegar 
a Compostela polo camiño de 
Santiago é obrigándoo a P.asar 
por el. Asi, para adentrarse na 
exposición, logo de ser recebido 
polo pelegrín virtual-que chama 
a atención basicamente dos ne, 
nos, o camiñante sitúase nunha 
escura e estrelada noite pola que 
pode rastrexar a Via Láctea, guia 
inseparábel dos peregrinos da an, 
tiguidade. E ao remate do cfilni, 
ño, a luz da morea de pantallas 
de ordenador que, sen esperal9, o 
transportan á era da tecnoloxia. 

Houbo quen comparou a exposi~ 
ción coa Feira de Sevilla. E tal 
parece unha. feira con distintas 
atraccións, .na que a participación 
dos viaxeiros é imprescindíbel Pª' 
ra desfrutar realmente dos atracti, 
vos técnicos que oferece. 

Ainda que pouco ten que ver 

coa experiéncia do Camiño en 
si, a primeira das atraccións con, 
siste no que lle chaman o retrato 
virtual. Co camiñante sentado 
nunha cadeira, un scaner toma 
as coordenadas da cara e as tra, 
duz nunha malla, facendo" unha · 
representación'tridimensional da 
cabeza, reproducida· na pantalla 
co seu volume· exacto. O progra, 
ma engade un gorro de peregrino 
e o modelo queda eternizado en 
Internet, na web do Xacobeo, á 
que pode acodir para ver o seu 
busto e mesmo grabalo para non 
esquecer a visita a Compostela. 

De seguido, ábrese un pasillo 
con pantallas de ordenador a 
ambgs lados n<;)s que se oferecen 
diversas posibilidades. Desde ler 
a salutación do presidente da 

Xunta, Manuel Fraga lribame, 
ªté facer unha ruta turística por 
distintos pontos da xeografia ga, 
lega con · só mover para un ou 
outro lado o rato. 

Mágoa: que só nunha das pan ta, 
llas se poida escoller idioma, coa 
sorte de que se inclue Ó galega 
entre as múltiples opcións intro, 
<lucidas. De feíto, tanto o resto 
das pantallas, como o próprio 
catálogo que dan na entrada es, 
tán na língua única, o castella, 
n6. Ao parecer, o esquecirnento 
do galega débese a que o primei, 
ro lugar no que se apresentou a 
mostra virtual foi en Madrid. 
Pero, polo que parece a ninguén 
se lle ocurriu a idea de sequer 
traducir os textos para amosalos 
logo na capital de Galiza. 

Outra das posibilidades que ten o 
peregrino para rememorar a sua 
visita ao Camiño virtual é posar 
para a cámara dixital que, en 
cuestión de segundos, fai un retra, 

_ to que incorpora ao mosáico da 
fachada da catedral. Cada retrato 
convírtese nun ponto e mediante 
un zoom, o camiñante pode verse 
ubicado entre outros centos de 
peregrinos formando parte de un, 
ha columna, como elemento ve, 
xetal dun capitel ou servir de base 
ás escadas da entrada. 

O botafumeiro virtual resalta po, 
la sua espectacularidade. Como 
naquelas primeiras películas en 
3D, os visitantes entran nunha sá 
de proxección pertrechados coas 
indispensábeis gafas de cores para 
ver en tres dimensións. Na enor, 

Da pintura ás novas tetnol9xiaS na arte 

Sen dúbida o máis chamativo da 
exposición é a navegación en 

. globo virtual. Aplicando o Sis, 
tema Avanzado de Navegación 
sobre T erreos Interactivo, en si, 
glas SANTI -como se do apóco, 
pe de Santiago se tratase, simú, 
lase unha experiéncia de vó so, 
bre Galiza. As imaxes topográfi, 
cas en tres dimensións son xera, 
das en tempo real polo tal SAN, 
TI. O sistema oferece tamén a 
posibilidade de aterrar nalgun, 
has cidades e vilas e visitar as 
zonas monumentais. 

Segundo se explica no folleto da 
exposición, o sistema baséase na 
representación xeométrica de 
unha base de dados de máis de 
un millón.de coordenadas topo, 
gráficas en 3D, sobre as que se 
aplican imaxes procedentes dos 
satélites SPOT e LANDSAT, 
cun nível de detalle de até 1 O 
metros. Desde lago hai que re, 
coñecerlle a cantidade de mé, 
dios informáticos desplegados. 
Unha exposición que, de seguro 
será atractiva para curiosos e 
amantes da informática.• 

Caixagalicia expón a obra dos seus bolsei~os · Elena Prado, Almudena Femández e Pablo Orza 
. . ,,.. ·- .· . 

Elena Prado, Almudena Fer, 
nández e Pablo Orza son os 
tres artistas becados pola Fun, 
dación Caixagalicia que agora 
mostran a sua obra na sede da 
entidade en Vigo. A pluralida, 
de de propostas define a mos, 
tra dos tres bolseiros nos que se 
conxuga a pintura que coexiste 
no tempo coa queréncia polas 
novas tecnoloxias aplicadas á 
arte. 

Do traballo de Almudena Fer, 
nández Fariña, afirma Juan de 
Nieves ,autor dos tres textos do 
catálogo, que "pode interpretar, 
se á postre como unha nova via 
na construción da pintura, e un, 
ha contribución tamén na rede, 
finición dese caixón de xastre es, 
pecialmente vinculado a ela que 
é a abstracción, termo posibel, 

mente xa inservíbel para englo, 
bar a aque~es que intentan de,. 
senvolver unha visión comple.xa 
e plural por riba do domínio da 
complacéncia formal". Propón o 
crítico un novo xeito de con, 
templación da sua obra que se 
achegue á enerxia que emana o 
marasmo de liñas de diferentes 
formas con distintas direccións 
que falan "simultaneamente da 
arde e do caos, tanto do visíbel e 
imediato como do oculto". 

Liñas· case próximas ao grafitti 
agraman tamén da obra de Pa, 
blo Orza que, para de Nieves, 
supón unha representación que 
"xurde como pulsión interior. 
que a experiéncia do mundo e 
a memória encárganse de cana, 
lizar, oferecéndonos paisaxes 
sen centro, anacos dun itinerá, 

río en tránsito". A fotografía ~ 
. a sua reproducción son, en 
cámbioua base da obra de Ele, 
na Prado que produce imaxes · -
que'.,presepta secuencialmente 
á maneirá de discurso cinema, 
tográfico, cqn preséncia do 
corpo. feminiüo conio refere[\I 
te. "A frontalidade e obxectivi, 
dade con que son presentadas , 
as imaxes exclúe calquera arti, 
fício dos que, habitualmente, 
-se serve a fotografía para ·repre, 
sentar unha outra realidade" es, 
crebe Juan de Nieves para quen 
o .traballo de Prado "fai fincapé 
na redefinición dos modos xe, 
ralmente admitidos de repre, 
sentación visual; un intento 

. por explorar o espácio metafó, 
rico entre o obxecto ou a ima, 
xe presentada e o xeito no que 
esta é percibida" .• 
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Carlüs Garcia Martínez, Un bon e xeneroso 
/ 

O diretor do Museu do Pavo Galega recibiu o Prémio Tras~lba 

-0- MANUEL VILAR 

En Trasalba, cando aínda non 
chegaron as calores neste come, 
zo de verán, tivemos a calor 
afectuosa dunha sentida home, 
naxe a un home que desenvolviu 
a súa vida dun xeito silandeiro 
entre as paredes do vello con, 
vento de San Domingos. As ve, 
ces as homenaxes son frias e ce
rimoniosas, neste caso, amén da 
parafernalia institucional, había 
es tima e calor en torno do ho
menaxeado porque éste era un 
home de a pé. Falamos do últi
mo premio T rasalba, falamos de 
Carlos García Martínez, un ho
me que pertence a esa xeración 
ponte entre os vellos galeguistas 
e os novos nacionalistas que 
agroman no tardofranquismo. 

Carlos é <lesa xeración nacida 
nos anos escuras e que chegou á 
universidade nos sesenta, a unha 
universidade que era unha illa 
deserta e seca no medio dun país 
húmido. Esta sequía os levou á 
procura doutras illas máis vizo
sas culturalmente. Atoparon 
esas pequenas cortiñas coa axu
da do indiscutible mestre Fer
mín Bouza Brey e á luz que des
prenden os xugos que colgan no 
Instituto "Padre Sarmiento". Alí 
agromaron os primeiros traballos 
modernos da nasa arqueoloxía, 
alí viron a luz estudios que hoxe, 
en tempos de sequía arqueolóxi
ca, teñen rabiosa actualidade 
porque as institucións, nun in
tento de escribiren a historia 
desde o poder, non permiten a 
búsqueda de novos datos, polo 
que aqueles traballos de hai trin
ta anos teñen a calidade que 

Para o Sl!l de Nájera reparten-se 
as estradas por montes e vales 
nunha arañeira que mide cami
ños de santos e poetas. Conta-os 
ben o Pico de San Lourenzo, vi
xia dos montes Distércios que 
forman hoxe a Serra da Deman
da. Os viaxeiros deixan o Cami
fio por un dia, pois son parciais 
das terras que cantou Berceo e 
consagraron coas lendas dos seus 
milagres San Millán, Santa 
Oria, ou San Domingos, o de Si
los. Pero antes Saef, a sábia, 
fai-nos baixar ainda máis, se
guindo unha estradiña que vai 
paralela ao rio Najerilla, atrave
sando pequenos vales floridos en 
hortas e viñedo. Entran na Serra 
da Demanda por unha porta na
tural· de rochedo que forma mu
ralla. Vén Anguiano, . e vol tas 
repetidísimas entre caxigos e 
faias. Foxe-se do mundo como 
se se entrase na terra natural e 
solitária que buscaron os anaco
retas. A Virxe apareceu-se-lle, 
c,omo sempre, a un tal Nuño 
Oñez~ que era un sonado ladrón 
reconvertido despois en santo, e 
comunicou-lle o d.esexo de ,ter a 
sua igrexa no val de Valv~era. 

Francisco Femández del Riego faille entrega do prémio a Carlos Garcia Martínez. -

ben quiseran para si os que ma
nexan millón en estudios arque
olóxicos que só teñen interese 
porque están bonitamente pre
sentados, pero que só sirven pa
ra chuchar Q zume das entrañas 
do país e borrar así a memoria, o 
coñecemento colectivo. 

Carlos era un daqueles mozos 
compostelanos (entre os outros 
estaban Fernando Acuña e 
González Reboredo) que empe
zaron na arqueoloxía buscando 
nas antas e nos castros a flor re
mota das orixes1 a nosa aurora. 

/ 

Pero mentras sachaban na terra 
vivían as lendas dos antergos-en -
peitos ceibes da Galiza ·nova. 
Querían que o país medrase for
te, polo que estaban, en palabras 
de Manolo Caamaño, desenta
rangallando o corpo enfermo de 
Galicia. 

Pero a grande obra que lle debe
mos a esta xeración calada é ·o 
Museo do Pobo Galego, unha 
das tres institucións que, en pa
labras de Xusto Beramendi, a so
ciedade civil dotou a este país, as 
outras sería a Academia e o vello 

Seminario. De sempre no na
cionalismo galego se ansiou un 
museo no que se recollese a par
ticularidade galega, un museo do 
país e para o país. E esas ansias 
concretízanse no.Museo do Pobo 
Galego, unha institución -que 
nasce nuns momentos de efer.:. 
vescencia política pero de nula 
actividade museística, un museo 
que quere que todos participen 
na súa vida interna, un museo 
necesario para axudar á verte
bración <leste país nuns momen
tos nos que non tiñamos institu
cións para facelo. Pero se ho:ice o 

As portas da Serra da Demanda 
Os viaxeiros soben a ver a 
imaxe no seu alto camarín, 
e a do N eno, forzada a sua 
posición como se quixese 
fuxir do colo. Tamén isto 
forzou lenda de irreverén
cias e pecados. Pero os via
xeiros gostan máis que do 
mosteiro, da pequena cape
la exenta na que se cele
braron os primeiros cultos. 
Hai covas polos seus arre
dores. Está pechada e aban
donada. Xa a glória do 
cohto humilde e sábio se 
mudou pola teatralidade da 
grande igrexa. 

O Najerilla pasa por An
guiano entre barranco de 
penas furadas polas covas. 
Perro ve-se unha igrexa, 
abandonada tamén, de lin
do nome: San Pedro de las 
Cuevas. Daqui parte uri.ha 
canle para regar as terras va
legas. Os viaxeiros fan unha 
parada nuriha cantina, máis 
que polo descanso, polo vi-
ña. Alguén di que o pico alto 
que se ve ao lonxe debe ser o 
Sarl Lourenzo. 

Para seguir a San Millán de la 
Cogolla cortan por unha estra
diña que ·vai a meia aba polos 

montes que inÍcian a Se
rra da Demanda. O val, 
amplo, con pequenos ou
teiros e cos montes calizos 
do Norte ao fondo, 
cobre-se de cores e encan
tos. Todo está traballado, 
todo, pero non s~ ven mo
zos apenas. Axiña será de 
noite e os viaxeiros falan 
de buscar onde dormir en 
Berceo ou San Millán. 
Cando chegan a Berceo, 
xa as casas barrentas, api
ñocadas sobre si mesmas 
como ·se se gardasen do 
frío intenso, acenderon as 
suas luces. É unha aldea 
pequena. Nun.ha praciña, 
á beira da estrada, puxe
ron un busto de Gonzalo 
de Berceo. As aldeas e vi
las da Rioxa están máis 
destruidas que as de Naya
rra, pero van-se manten
do. Na cantina din-lles 
que en San Millán hai un 
señor que lles pode alugar 
unha casa. Topan con el á 

entrada da aldea. Cobre o pei
to cunha simples camisa e can
do os viaxeiros se queixan do . 

M.P.G. segue aí, capeando o 
temporal e aguantando o venda
val dos intentos de control insti
tucional para . con vertilo nunha 
fanfarra folclórica, é gracias o la
bor calado de xente coma Oulos 
García Martínez, que é capaz de 
esparramar todo o seu tempo de 
lecer para que as vellas paredes 
de San Domingos de Bonaval te
ñan vida e poidan acariñar aque
les bens culturais que foron sig
nificativos na vida das xentes 
que conformaron este vello país. 
·Entre estas paredes están docu
mentos importantes para recupe-
rar a nasa memoria e poder es
cribir ñ.ós a nosa propia historia. 
E isto debémosllo en boa medida 
o labor que, de xeito calado e 
alonxado de todo desexo de pro
tagonismo, fai Carlos García 
Martí:rrez±abuTm-oitas--veo=-i-~-1 

grato, consensuando todos-os dí-
as con todos, pois sabe que esta é 
unha obra colectiva e como tal 
ten inimigos e había que falar 
con eles para que non tirasen pe
dras contra esta casa común que 
rachaba cativos reinos de taifas 
culturais, que poñía en perigo as 
poltronas dalgún santón. 

Carlos é un_deses moitos homes 
e mulleres que axudaron a colo
car os alicerces da estructura 
necesaria para que este vello 
país, Galiza, camiñe cara a 
modernidade. Carlos é desa 

· xente que non quere máis be
neficio particular que o desexo 
de que o país teña porvir. Con 
xente así podemos dicír que as 
gándaras son aínda fondas e a 
dona encantada, que é este pa-
ís; aparecerá axiña cun caravel 
vermello nos beizos. • · 

LOIS OIÉGUEZ 

frío e coñece el que son de Lu- , 
go, o home ri, "e son vostedes 
os que se laian? Boten-lle un 
viño bon da,qui xa verán como 
Hes pasa". 

Na cantina de San Millán só 
hai catro homes de caras quei
madas polo sol e o ai:. Pasan 
dos cincuenta anos. O canti
neiro prepara-Hes uns bocadi
llos de chourizo e queixo con 
ancho.as e dá- lles a probar un 
viño forte e unha miga doce, 
delicioso. Fai-no un tal Pedro 
Martínez Alasanco, ali perto, 
en Badarán. Os viaxeiros que
ren sab~r como se chega a Ba-. 
darán. E amábel a xente. Ao 
pouco de entrar xa todos os 
bebedores se fan informantes, 

' e cando o viño espaventa a an
guriante friaxe, un deles saca 
algo asi como unha estampa 
amarelecida e enrugada e pon
se a recitar sen mirar polo pa
pel: 

Quiero fer una prosa en roman paladino 
en cual suele el pueblo fablar a su vecino 
ca non son tan letrado por fer otro latino 
bien valdrá ~orno creO'un vaso de bon vino. • 
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A investigación do neto de Canedo 
N inguén lle falara do seu avó, ata Facéndolle Augusto Assía moitas simo escolante D. Severino Rivei-
que o médico de T ordoia lle mos- · loubanzas do talentÓ e a sabiduría ro Torné ( quen aparece, por ceno, 
trou un recorte· dun artigo de D. idiomática daquil paisán de Tor- retratado nunha foto con Canedo, 
Abelardo Moralejo a mantenta da doia. en Lens, que me mostraría o seu 
obra do esquencido lingüista Cane- neto). Ainda vive na súa casona 
do, sapientísimo nas linguas orlen- Entón picoulle roáis a curiosidade de Lens, D. Gustavo, un dos gran-
tais, escrito ao cumplirse o cuarto ao neto por saber a conciencia da des Iionfficenarios que tanto enal-
do século da morte do raro sabio, vida e a obra do seu evanescente tecen o noso país; retirado do seu 
nado en Vilar de Abade. Tan es- avó. E comezou onde.il finou. Foi- mester de profesor de Ciencias Na-
quencido que o seu propio neto, se pra iso á cercana Lens, pois tiña turais que sinxelamente exerceu 
Manuel Canedo, técnico en infor- entendido que morrera alí, nisa n9 Instituto Resalía de C<!Stro. Pe-
mática do Exército do Aire, só sa- freguesía do concello de Ames. ro ainda segue sendo Gustavito _ 
bía dil que casara moi novo ( 19 Nada roáis chegar á aldea pergun- (como o charriabamos agarimosa-
anos) coa súa avoa (17); á que de'i- tou á primeira dona que veu si se mente os que con el constituía-
xara preñada, pra irse axiña a servir ·lembraba dun home, chamado mos, nos anos cincuenta, o Patro-
a El-Rei, ou a cortar cana de sucre Canedo que pasou alí a mellor vi- nato de Rosalía) o maior contero-
nas zafra cubanas.~Logo soubo que da: "¡E \:Orno non me vou a acor- piador de nubes e experto en cú-
vivira algúns anos na Alemaña e dar do señor profesor! Agora mes- mulos e nimbos da galeguidade. 
outros en Barcelona. mo voulle ensinar onde está ente-

rrado!" E levouno de contado ao X a tiña naquelas lonxanas da-V olveu o neto ao seu traballo camposanto de Lens, ao sitio no tas rosaliáns, Gustavo V are-
en Madrid, onde quedou ab- que unha lápida daba constancia la, unha persistente devo-
sorbido pola difícil tarefa de de que alí xacía José Canedo Gri- ción pola malograda personalidade 

informatizar os establecimentos lle, falecido no ano 1945, aos cua- de Canedo Grille. Aínda facía 
d~ aviación militar; anque lle em- renta e tres anos. poucos anos que morrera, o que se 
pezou a dar voltas polo maxín . di, nos seus brazos o inxel lingüís-
aquela referencia aos estraños es- · Mruel Canedo García quedou ta, mentras falaba con il, repousa-
tudos do seu avó, feíta polo ilustre unpresionado do agarimo con damente, nunha sala da súa fidal-
catedrático de Latín, que viñera ue a xente de Lens coidaba ga casa onde tan ben se lle acollía. 
ser o seu científico albacea. da sepultura e da memoria de seu Xa narrei iste triste episódio nal-

avó. E máis, cando unha maia que gún anaco; mais, Manuel Canedo, 
Outra pista lle dou, no verán se- atendía na casa grande dos Varela, oeuno contar por primeira vez dos 
guinte, o Dr. Camino -aquil mé- levouno deseguida a falar con D. beizos do propio D. Gustavo nisa 
dico, agora xa finado- cando lle Gustavo, o mellor amigo do profe- visita que lle fixo aquel día. 
dixo que coñecera nunha boda en sor Canedo, presente sempre no seu 
Ordes, ou en Curtís, a D. Felipe recordo. T amén lle dou a ler o bo natura-
Fernández Armesto, e ao saber is- lista as catro páxinas queVicente 
te que exercía a súa -profisión en "Don Gustavo V arela Gutiérrez de Risco consagra ao seu avó en Mit-
T ordoia, recordou que era de alí Caviedes, home sumamente culto· teleuropa, no capituliño titulado 
mesmo o seu amigo da mocidade e de excelente e refinado gusto, Canedo e Tobío. Pois D. Vieente 
José Canedo, con quen convivira grande entusiasta da natureza, da na súa xa histórica viaxe de estu-
en Berlín durante os anos que arte e da música" como resaltaba dos· por Europa visitou a pensión 
precederan ao trunfo do nazismo. xustamente nun vello artigo o boí- onde' vivían ambos xóvenes inte-

As causas das rogativas 
Que os santos e· o_s seus adxuntos 
acollen de moi bo grado os gala
nos dos fregueses, é causa sabida. 
E que moitas veces, a pesar de 
quedar coa dádiva non fan nada 
palas intencións dos paisanos, ta
mén o é. Pero non o fan por mal. 

Q rtamente, eles están aí 
para interceder por nós 

iante do Altísimo, pero 
nós somos tantos e tan pedi
chóns que, ás veces, acumúlase
lles, o choio e os bos dos nosos 
intercesores vense abrigados a le
var as peticións por un rigoroso 
0rde de entrada e segundo o cal, 
moitas veces, cando a algún ne
cesitado lle chegou a hora de ver 
satisfeito o seu pedido, xa se lle 
adiantou o espilido cacique do 
lugar ou a negra sombra da mar
te; e o pobre do santo ficou como 
un chupón ou como un paspán. 

Non é que os santos sexan len
tos por lacazáns ou palanquíns, 
simplemente sucede que, por 
moi santos que sexan, non teñen 
máis que dúas mans, e non dan 
abasto. Tamén por iso, desde 
aquí abaixo, deberiamos facer 
todos un esforzo para entendelos 
e non apuralos nas súas delicadas 
dilixencias con caprichos de ca-

. tivo; porque se aquí nfi terra non 
está ao alcance de todos pedidle 

un favor ao señor presidente da 
Xunta, canto máis dificil non se
rá pedirllo ao mesmísimo Deus 
Noso Señor, con tantas causas 
que o pobre debe ter na cabeza, 
tal e como anda o mundo. 

Deberiamos comprender esa len
titude como comprendemos e 
ata desculpamos a da lista de Sa
nidad e, que tarda meses e ata 
anos en chamar a un paciente 
(de padecer e ter paciencia) para 

unha simple operación de 
cadeira. Diante dun caso 
así, desesp~rado, o enfermo 
move Roma con Santiago, e 
o ceo coa terra, e ao final 
non faltará o dilixente e ser
vicial concelleiro que se 
ofrece a adiantalo uns pos
tas na lista de espera a cam
bio dun simple voto. E can
do ao cabo dun ano e pico 
de dor insoportable o cha
man, o agradecido votante 
proclama o seu agradece
mento: 

- Por fin. Gracias a don 
Fulano que fafou con don 
Manuel. 

E o inocente de don Manuel 
queda como un mandadiño 
~en camelo hin bebelo; can-

- do non como un tramposo 
que consente en alterar a rigorosa 
orde de espera en tan delicado e 
doforoso tema. 

O mellar dos adxuntos é -cando 
saben manter a fidelidade nó 
santo caciquiño, venden o favor 
e ao mesmo tempo sacándolle 
traballo de <liante do xefe, como 
facía certo crego que, cando era 
tempo de augar o millo e b ceo ' 
non se desprendía dun- sol ra
díante, atendía con paciente be, 

lectuais en Berlín: "O Canedo de-
mora co Tobío (Luis), na casa 
dun matrimonio holandés de ape-
lido Dzialiner, en Gieselerstrasse". 
Son a páxinas de Risco as que con 
máis-esmiuzo e fondura se tratt;t de 
Canedo; referíndose tamén am-
plamente a seus compañeiros ga-
legos na capital do III Reich. 

Fºi a leitura de Mitteleuropa a 
catapulta prá inv.estigación, cá-
seque detectivesca, que em-

prendeu o neto sobre a penumbra-
~a existencia do avó. Visitou, en 
canto puido a Felipe F. Armesto e 
a Luis T obío, quen o informaron 
cordialmente. Don Luis, recente e 

· merecidísimo Premio das Artes e 
as Letras de Galicia, advirteulle 
que nas súas flamantes memorias, 
As décadas de T .L, lembra con de-
talle a sua convivencia berlinesa 
con José Canedo. 

Non embargantes, a mellor fonte 
prá investigación do neto, é a 
mancha de papeis, traballos; car-
tas, fotos, deixadas por seu avó 
que lle entregou unha irmán súa 
que moraba preto de Lens: na pa-
rroquia de Fiopáns, concello da 
Baña. Literalmente, un auténtico 
tesouro que Manuel Canedo está 
completando, coa súa exahustiva 
indagación en incontabeis arqui-

· vos e bibliotecas, e aproveitando 
a súa valiosa técnica informática. 
T opou xa tes.temuños de Amor 
Ruibal, Menéndez Pidal, Améri-
co Castro, etc; pero ainda lle fal-
ta saber onde forxou a súa cien-
cia, seu avó. + 

FRANCISCO A. VIDAL 

atitude á comisión de veciños: 

-Señor cura, ternos que sacar 
ao san Pedriño das rogativas, 
que se nos bota a perder o millo. 

-Está ben, pero antes hai que 
facer unha noveniña, para que 
o santo saiba cales son as nasas 
intencións. 

Easí, o crego tiña, cada serán, a 
igrexa chea de fregueses rezan
do canda el. E el, cada día, mi

raba pola fiestra agardando un si
nal da natureza segundo o refra
neiro: "cando a pega cante, chove 
nun instante". Ata o dia no que o 
xordo grallar da pega rabilonga se 
deixaba oír no arredor da súa hor
ra. Daquela, o crego chamaba po
lo sancristán e mandaba, con todo 
apuro, · tanxer as campás, anun, 
ciando que saía a procesión; e os 
da comisión collían ao santo nas 
súas andas, m~tíanlle unhas espi
gas de millo entre as chaves; por 
se aínda non se decatara das in
tencións do paseo; e aló ían todos, 
cantándolle os fregueses e botan
do responses o párroco, ata o río, 
onde, por se a cousa aínda non es
taba suficientemente clara, mer
gullábanlle tres veces a cabeza. 

E tense dado o caso de que, antes 
de pousar o santo na súa peaña, 
xa o ceo rompera en bategada. 

Cada quen xa tiña o que quería 
e todos tan felices.• 

ANOSA TERRA 

Bieito Alonso · 
'Que o govemo 
municipal de Ferrol 
tire o monumento 
de Franco 
será un feíto histórico' 

Todo o que podo arredor do exílio 
galeguista en América, en especial 
sobre Castelao. Rematei agora duas 
novelas moi interesantes, a de 
Eduardo Belgrano, Fuegia e a de 
Horado Vázquez Rial Fronteira Sur. 

Que recomenda ler? 

A obra de Alejo Carpentier, so
bretodo El siglo de las luces e Los 
pasos perdidos e quen queira com
pender mellor este país ten que 
ter a man o Sempre en Galiza de 
Castelao. 

A inauguración do monumento 
aos represaliados en Tui foi un 
acto masivo. 

Notamos que cada vez habia máis 
xente participando. Vimos que era 
unha actividade necesária que se 
materializa case setenta anos despois 
dos acontecementos e iso mostra 
que, desgraciadamente, a memória 
ainda está sen recuperar. Seria im
portante que se intentase facer unha 
lembranza asi noutros lugares deter
minados do país e aproveitar este 
tempo porque vai chegar o momen
to no que o recordo pode ser tan di
fuso que non acade resposta na xen
te. O monumento de Tui é impor
tante pero igual de relevante vai ser 
que o novo governo municipal de 
Ferrol saque da praza o monumento 
de Franco. 

Non é unha paradoxa que se de
mande a lembranza dos mártires 
cando placas e monumentos ain
da comemoran os asasinos? 

A función das institucións vai ser 
fundamental. É lamentábel que se 
continue recordando a persoas e 
grupos que aplicaron unha política 
de extermínio. Os govemos muni
cipais novas van ter unha grande 
responsabilidade á hora de elimi
nar esas placas laudatórias. 

V ostede é historiador e autor de 
vários ensaios divulgativos. É ne
cesário difundir a história? 

O traballo académico vinculado á 
investigación é fundamental pero se 
a história non chega á xente queda 
inutilizada. O valor que lle concedo 
é para que se poda entender ·a socie
dade na que vivimos e da que vimos, 
e poder asi proxectar o futuro.• 

Ourense (1958). Histo;iador. Autor de Alonso 
Rws (btograha). 



Escultura 
española 

con deseño 
é o titulo da 

mostrada 
Fundación 

Caixagalicia 
na CORUÑA. 

Na ima.x.e, 
a obra de 

Susana 
Solano, 

Laberinto 3. 

Amostra 
TouroJ e 
toureiros 

encóntrase 
en BURELA. 

Na ima.xe 
un.ha obra 
de Enrique 

Herreros. 

Susana 
Seivane toca 
en CALDAS o 

Domingo4. 

O Trinque 
A ra.pa das bestas 

Centos de anos antes de que en 
Texas se inventasen os rodeos, 

· aqui xa habia os curros. Ainda é 
tempo para descubrilos. Ademais 
das clásicas rapa das bestas de Sa
bucedo, Mougás ou Candaoso, hai 

outras como as de Morgadáns, 
Torroña, Capela e outras moitas 
extendidas por todo o país. Estan
se a recuperar ademais os curros 
de vacas. Un bon motivo para 
viaxar e gozar do monte. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

•••••••••••••••••• 

Baiona 
• EXPOSICIÓNS 

ARTISTAS VIGUESES 

Mostra colectiva de pintu
ras e tapices no Concello: 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

As MIL CARAS 
DA PEQUENA FAUNA 

Até o 3 de xullo, de 19 a 21 
h., está na sala de exposi
ción de Caixa Ourense, este 
percorrido pola microfauna. 

Burela 
• EXPOSICIÓN$ 

TAUROMAQUIA 

Touros e tou-reiros na Casa 
do ConceUo. Do 2 ao 15 de 
Xullo. 

Caldas de Reis 
•MÚSICA 

SUSANA SEIV ANE 

Á noite do Domingo 4 na 
Carballeira. Entre o obra
doiro familiar e un estilo 
pechado e sensíbel, Susana 
representa o mellar da no
va xeración do fol. 

FESTIVAL 
CULTURA QUENTE 

Foro de debate, ponto de en
centro de culturas diferentes 
que podan manifestarse a 
través da música, pintura, li
teratura, deportes... do 1 ao 
11 deste mes. Máis informa
ción na páxina 29. 

Cam.bad.os 
• EXPOSICIÓNS 

PINTORES ÜALEGOS 
DO SÉCULO XX 

Laxeiro, X. Conde Cor
bal, Lodeiro, Bustamante, 
Rafael Alon.so, Suárez 
Llanos e outros están pre
sentes na escolma de pin-

tura que oferece a Galeria 
Borrón. Até o 21 de Xullo. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

CARMEN CHACÓN 

Escolma da sua obra na Sala 
de Exposici6ns de Atlántica 
Centro de Arte até o dia 10. 

TRES ESCULTORES 
EN PARIS 

Julio González, Pablo Gar
gallo e Manolo Hugué con
forman amostra de escultu
ra que estará aberta no Pala
cio de Exposicións Kiosko Al
fonso, desde o 1 de Xullo. 

EsCULTURA 
ESPAÑOLA 
CON DEBUXO 

A Fundación Caixa Galicia 
inaugurou na sua Sala de 
Exposicións esta mostra 
pertencente á Fundación do 
Instituto de Crédito Oficial. 
Na colección contémplanse 
as relacións entre deseño e 
escultura e a evolución que 
ao longo do século XX expe
rimentou a escultura espa
ñola desde a fractura estéti
ca das primeiras vangardas 
até os nasos dias. Con artis
tas como Gargallo, Picasso, 
Gris, Gaudí, Miró, Dalí, 
Granell, Chillida, Alfaro 
Palazuelo, Antonio López, 
Tápies, Arroyo, Víctor 
Mira, Barcel6 e moitos ou
tros. Até o 31 de Agosto. 

JOAQUÍN SOROLLA 

Mostra recriativa da obra 
realizada por Sorolla para 
a Hispanic Society of Ameri
ca por encargo do hispanis
ta A.M. Huntington. Con 
esta exposición, a Funda
ción Barrié, oferece a con
templación dun Sorolla 
pouco cofiecido. Pode visi
tarse até o 12 de Setembro 

•MÚSICA 

CONCERTO DE ROCK 
ALTERNATIVO 

Dover e outros grupos ac
tuarán o Domingo, dia 11, 
no Recinto do porto. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS CAPRICHOS 
DEÜOYA 

Pódense ver no Centro 
Municipal Gonzalo Torren
te Ball.ester. 

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

XosÉ MIGUEL ToMÉ 

Mostra de pintura abstracta 
na Sala de Exposicións de 
Artábria, até o 2 de Xullo. 

• FOTOGRAFIA 

RUTH M. ANDERSON 

Placas recollidas na Galiza 
entre 1924-1926 durante a 
viaxe desta americana polo 
país, na Sala de Exposi
cións do Centro Cultural 
Torrente Ballester. 

•MÚSICA 

EsCOLA DA VACA 

O centro de ensino musical 
de Ferrol, Escola da Vaca, ce
lebrará o Festival de fin de 
Curso o Domingo 27 no 
Auditório Municipal de Na
rón. Dividido en duas partes, 
na primeira, que comeza ás 
18 horas, preséntanse as ac
tividades desenvoltas polos 
máis cativos; na segunda, ás 
20 horas, recolle as actua
cións musicais dos maiores 
abarcando o folc, clásica e 
actual. Entrada libre. 

Lugo 
• EXPOSICIÓN$ 

LOLA G. SAA VEDRA 

Mostra de pintura na Bi
blioteca Pública Provincial. 

Ü CARTELISMO 
NAÜALIZA 

Até o 27 de Agosto, na sala 
da Fundación Caixa Galicia. 
Os cartazes do país, desde 
as súas orixes até o 36. 

EN VOZ BAIXA 

N~ Centro de Artesanía e 
Deseño, podemos contem
plar un percorrido pala es
cultura dos anos 90, coa 
obra de Xesus Valmaseda, 
Rosalia Pazo Maside, Mª 
Xosé Díaz e Casigueiro. 

Moaña. 
•MÚSICA 

CAFÉ, TEATRO 
DO REAL 

Todas -0s Sábados do verán, 
actuacións ao vivo. lste Sá
bado 3, a partires da meia
noi te, actuación do grupo 
de folk Baiavento con en
trada libre. 

Monfero 
•FESTAS 

FOLKLORE 
HISPANO-LUSO 

O Sábado 10, ten lugar a 
VIII Romaria Folklórica his-

• pano-lusa no Adro do Mos
teiro. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

RAMÓN ASTRAY 

No Ateneo está exposta un
ha escolma da sua obra 
desde o 16 de Xuño. 

LOLAÜARCrA 

Os traballos máis recentes 
de debuxo e pintura de Lo
la García Saavedra consti
tuen· a mostra aberta estes 
dias no Ateneo. 

Pon.tecaldelas 
•MÚSICA 

l RO MARIA DA GAITA 

O Sábado 3, na Ínsua, e na 
horua dos vellos gaiteiros, 
celebran esta romaria a 
partir das 12 do mediodía. 
Os pasa-ruas, a cargo de 
agrupacións de espontáne~ 
os, comezan ás 13 h.; ás 19 
realfzase a cerimónia de 
AgasaUo aos vellos gaiteims; 
ás 20 horas, actuacións de 
espontáneos e fusións. 
Ademais haberá exposi
cións de fotografía e de
mostracións ao vivo de ces
teiros, ferreiros , zoqueiros, 

. oleiros, etc. Organiza En
trambosrios, colectivo que 
pretende a recuperación de 
costumes e património cul
tural e etnográfico e as per
soas interesadas en colabo
rar poden porse en contac
to no telf. 986 767 294. 
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A exposición 
O carlelismo 
na Galiza 
podémola 
contemplar 
enWGO. 
Áesquerda, 
boceto do 
cartaz pora 
as festa d;J 
Coruña cara 
o ano 1932, 
de Camilo 
Díaz Baliño. 



•• 

Cister na 
Golizae 
Portugal 
ocupa o 

Museu de 
PONTEVEDRA. 

A Colección 
Patchert, 
case 300 

obras, 
encóntrase 

no Auditório 
de Galiza en 

SANTIAGO. 
Á direita, 

Fon re 
(depois de 

Marce/ 
Duchamp}, 

1991, 
de Sherrie 

Levine. 

Continua na 
sala Dípz 
Pardo do 
Auditório 

compostelá 
amostra da 

Co/ecci6n 
Caixagalicia; 

Á direiia, 
.Parella, 

1960 
de Luís 

Seoane. 

ANOSATERRA 
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Pont.evedra 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE DO CíSTER EN 
GALIZA E POR TU GAL 

Unha mostra na que se 
combinan imaxes de edifi
cacións e pezas reais per
tencentes á Orde do Cís
ter. Museu de Pontevedra. 

Novas CAMIÑANTES 

Pinturas, fotografias, escultu
ras e video-instalacións dan 
conta do labor da máis nova 
xeración de artistas do, país. 
No Pazo de Coñgresos e Ex
posici6ns até o 17 de Xullo. 

ALFREDO ERIAS 

Os traballos máis recentes 
de Eiras colgan durante estes 
días na sala Teucro. 

As HABIT ACIÓNS 
DO HEROI 

Na galería Sargadelos abre a 
mostra do escultor Juan 
Fernando de Laiglesia que 
leva por título As habita
cións do heroi. 

Tus1 SANDOV AL 

Case meio cento de traba
llos de Tusi Sandoval for
man esta escolma de pintu
ra no Teatro Principal. 

RE BOIRAS 

Exibe a sua obra na Sala de 
Esposición de Caja Madrid. 

SIMÓN P ACHECO 

Rehabilitación leva por título 
a mostra de Simón Pache
co, que se pode ollar duran
te estes dias na sala de .ex
posicións de Caja de Madrid 
(Avda. Santa Maria, s/n) . 

Santiago 
. • EXPOSICIÓNS 

VICENTE PREGO 

Convocatória.s 
PRÉMIO MERLIN DE 
LITERATURA INFANTIL 

1 

Edicións Xerais de Galicia convoca a 
XIV edición deste prémio dotado con un 
millón de pesetas . Poderán concorrer 
todas aquelas persoas que presenten os 
orixinais en língua galega. Os textos, 
inéditos e orixinais, hanse presentar en 
papel tamaño fólio (seis cópias), a dobre 
espácio antes do 1 de Setembro nos lo
cais de Edicións Xerais de Galicia S.A. 
Dr. Marañón 12. 36211 Vigo, dentro 
dun sobre co nome completo do autor 
ou autora, enderezo, teléfono e o título 
do libro, indicando para o Premio Mer
lín. O xuri emitirá o fallo no curso da 
cea que terá lugar o 6 de Noveinbro. 
Edicións Xerais resérvase os direitos de 
edición sobre a obra premiada en todas 
as línguas do Estado español. 

PRÉMIOS GALICIA 
DE COMUNICACIÓN 

Dotados con un. millón de pesetas para 
cada unha das seis categorias para pro
fesionais, institucións e empresas de co
municación que co seu traballo profun
dicen no coñecimento da realidade ga
lega, estes premios foron publicados no 
DOG. As producións deben remitirse á 
Secretaría Xeral para as Relación cos 
Medios Informativos da Xunta de Gali
cia antes do vindeiro 15 de Outubro. 
Os traballos recibidos non serán devol
tos aos autores e a Xunta resérvase o di
reito a publicalos sen ánimo de lucro. 

PRÉMIO DE INVESTIGACIÓN 
LITERÁRIA GONZALO 
TORRENTE BALLESTER 

En homenaxe i. figura e obra de Gonza
lo Torrente Ballester a Caixa de Ponte
vedra organiza o prémio en convocató
ria única, dotado con un millón de pe
setas. O tema deberá ser unha análise e 
estudo crítico da figura e obra do escri-

tor en relación coa cidade de Ponteve
dra, onde exerciu o seu maxistério. A 
obra premiada será editara e distribuida 
no prazo de doce meses. Cómpre que os 
orixinais, sen límite de extensión, se 
presenten antes do 1 de Marzo po ano 
2000 en cópia impresa en disquete .na 
Caixa de Pontevedra, rua Augusto
González Besada 2-4, 36001 Ponteve
dra nun sobre no que deberá indicarse 
Para o premio de investigación Gonzalo 
Tarrente Ballester. O xuri emitirá o fallo 
antes do 23 de Abril do ano 2000 e o 
prémio poderá ficar deserto. 

l SIMPOSIUM INTERNACIONAL 
DE EsCUL TURA 

Dentro do Programa de arte e natureza 
no Monte Alba, o Centro Viciñal e 
Cultural de Valadares, pretende inte
grar a obra artística coa páisaxe e o en
torno. A convocatória está aberra a ní
vel internacional. O tema, a técnica e 
os materiais son de libre eleición sem
pre que non resulten agresivos co en
torno. As obras seleccionadas pasaran á 
propiedade da Comunidade de Montes 
de Valadares que poderá decidir o me
llor lugar para a sua ubicación. Cómpre 
enviar o proxecto antes do 11 de Xullo 
co titulo da obra, nome, apelidos, ende

. rezo e o teléfono do autor, o curriculum 
vitae, a técnica, os materiais emprega
dos, a dimensión da obra, unha fotogra
fía a cor e unha representación gráfica 
ou a escala do proxecto. En todo caso a 
obra terá que ser realizada polo artista, 
no lugar no que se vaia a ubicar, entre 
o 2 e o 16 de Agosto, ao aire libre e á 
vista do público. Os proxectos seleccio
nados recibirán unha compensación de 
300.000 pesetas ademais dos gastos de 
desprazamento, aloxamento e manu
tención. A organización pon a disposi
ción do artista os materiais precisos pa
ra elaborala, un disco diamantado, flui
do eléctrico, aire comprimido, auga e 
unha pá para mover as pezas. Informan 

no Centro Viciñal e Cultural de Vala
dares, Estrada de Valadares 2.333. 
36314 Vigo ou na Web 

· Http:www.ctv.es/USERScvallada. 

PRÉMIO BLANCO TORRES 

O Concello de Gúntis xunto coa Uni
versidade de Santiago de Compostela 
convoca o prémio de Xornalismo de 
op[nion Blanco Torres dotado con un 
millón de pesetás. As persoas que 
queiran participar deben presentar os 
seus traballos en galego, publicados en 
meios escritos, audiovisuais ou electró
nicos sobre temas de actualidade ou de 
interese xeral. Non hai limite para a 
extensión. O prazo para presentar os 
traballos remata o 30 de Setembro. 

PRÉMIO VICENTE RISCO 
DE ANTROPOLOXIA E 
ClÉNCIAS SOCIAIS 

O Concello de Allariz e as Fundacións 
Sote/o Blanco e Vicente Risco convocan 
o V Prémio Vicente Risco de Antropoloxia 
e Ciéncias Sociais, dotado con 1.000.000 

. pta. Poderá concorrer ao prémio cal
quer persoa, sen distinción de idade ou 
nacionalidade, que apresente os seu 
traballo en língua galeg;;i, conforme ás 
normas ortográficas e morfolóxicas do 
Idioma elaboradas polo ILG e RAG. 
Os orixinais e inéditos tratarán do estu
do do ámbito galego sempre desde o 
ponto de vista da antropoloxia ou das 
ciéncias sociais (história, economia, so
cioloxia, etc.) tendo unha extensión 
mínima de 150 páxinas e unha máxima 
de 300, tamaño fólio e mecanografadas 
a duplo espazo. Valorarase que o estilo 
expositivo se adecue aos usos habituais 
do xénero ensaístico. De cada texto 
apresentanse seis cópias antes do 30 de 
Novem.bro de 1999, remitíndoas á Fun
dación Sotelo Blanco, apartado do co
rreios 2.096, 15780 Santiago. Máis in
formación no teléfono 988 440 001. 

PRÉMIO XORNALÍSTICO 
MANUEL REIMÓNDEZ PORTELA 

A Fundación de Exposicións e Con
gresos da Estrada convoca o IV Pré
mio Xornalfstico Manuel Reimóndez 
Portela. Otorgarase ao mellor traballo 
ou série de traballos publicados en · 
calquer dos mei0s de comunicación 
impresos, que mellor trate o tema A 
lectura: hábito e futuro . O certame es
tá dotado con un único prémio de 
250.000 pta. Ao prémio poderanse 
apresentar persoas de calquer na
cionalidade, con traballos publicados 
até o 30 de Xullo de 1999. O prazo 
de apresentación dos traballos está 
aberro até o 10 de Agosto do mesmo 
ano. Maior información no teléfono 
986 573 406. 

CURSO "ARTE E PODER" 

Esta semana remata o prazo de matrícu
la do seminário "Arte e poder" organi
zado pola Universidade Internacional 
Medéndez Pelayo e dirixido pola cate
drática M!! Luisa Sobrino (USC). Este 
curso ten como obxectivo reflexionar 
sobre a función das instirucións públi
cas e privadas na promoción da arte. 
Analisaranse a este propósito os dife
rentes sistemas empregados polo mer
cado artístico, os centros de arte con
temporánea, as fundacións ou as distin
tas administracións en relación á fun
ción e o valor da arte na nosa socieda
de. Ainda recente a polémica en tomo 
ao CGAC, así como o pulo da iniciati
va privada no eido do desenvolvimento 
artístico na Galiza, poñen de manifesto 
a actualidade e a necesidade deste de
bate. O curso terá lugar entre o cinco e 
o dez de Xullo no Museu de Arte Con
temporánea Unión Fenosa. Matrícula: 
Universidade Internacional Menéndez 
Pelayo. Pazo de Congresos. Glorieta de 
América, s/n. A Coruña. Secretaria de 
Alunos 981140830. • 

MINIMAL-MAxlMAL Ü CICLO DO LIÑO 

As tendéncias do Minima
lismo americano e europeu 
son o motivo da monográ
fica Minimal-Maximal aber
ra no CGAC de Bonaval, 
na que participan máis de 
trinta artistas cdma Carl 
Andre, Mona Hatoum, 
Rolf Walz, Fred Sandback 
ou Haimo Zoberingate que 
estará até o 4 de Xullo. 
T amén no CGAC se en
contra a exposición foto
gráfica Asylum de James 
Casebere até o 25 de Xu
llo; e mostra do artista ga
lego Santiago Mayo até o 
11 de Xullo. Igualmente 
continua a mostra Do im
presionismo ao Fauvismo, 
da colección de Carme 
Thyssen Bornemisza. 

COLECCIÓN 
CAIXA GALICIA 

Todo o proceso de trata
mento do liño na Galiza 
xunto cos aparellos: tear, 
sarillo, debandoira, ripanzo 
e mostras de colchas ant1-
gas de liño e lá, compoñen 
a exposición que podemos 
contemplar na Mouga . 

•MÚSICA 

GACHINGER 
KANTOREISTTUGART 
E REAL fJLHARMONIA 

Concerto da Real Filharmo
nfa de Galicia. Gachinger 
Kantorei Stuttgart, A O · 
ción de F.J. Haydn. Director 
Helmut Rilling. O Venres 
23 de Xullo ás 21 horas na 
Catedral. Entrada libre. 

•TEATRO 

Suárez .Gómez, Morago, 
Vinardell, non son máis que 
alguns nomes dos cen artis
tas que compoñen a mostra 
da Sala Enr.ique Egás do. 
Hostal.dos Reís Católicos. 

debuxos a carbón no Pub 
Pepa a Loba até o 26 de 
Xullo. 

XELMÍREZ ou 
A GLORIA DE 
COMPOSTELA 

case 300 oh.ras de artistas in
ternacionais na que está pre
sente a arte baseada en ideas 
como o movimento Dadá e 
o seu contráponto america
no · Fluxus . Están presentes 

Até o 24 de Xullo permane-" . - a's '° rháis coñeeidas' figuras 
cerá unha mostra da sua históricas: Marcel Du-

AMPARO 
fERNÁNDEZ RIBEIRO 

Na Sala Isaac Díaz Pardo do 
Auditório de Galicia, pode
mos ollar a mostra da Colec
ción Caixa Galicia. Unha es
colma de má.is d~ sesenta 
-0bras de escultura é pintura. 

Baixo a dirección de Vidal 
Bolaño e cun ex:tenso re
parto, o Centro Dramático 
Galego vai representar a 
obra Daniel Cortezón, na 
igrexa da Compañia. O 
CDG recupera un intere
sante texto para o tempo 
do Ano Santo; de Martes a 
Sábado, ás once da noite1 a 
partir do Venres día 2 e 
até o tres de Setembro. 

obra máis_recente na Galeria c~p, Man Ray e J<?seph 
de Arte C:ontemporánéa: Beuys e os artistas máis po

BERTA CÁCCAMO. 

Na Galeria Trinta pod~mos 
contemplar as suas últimas 
pinturas até o Sábado 3. 

CASTELAO 

Unha escolma de debuxos 
orixinals e inéditos. Hotel 
San Carlos. 

ÜOUBLE TROUBLE. 
COLECCIÓN 
PATCHETT 

O humor e o dobre sentido 
son a clave da colección 
Patchett: unha mostra de 

lémicos da actualidade: Ch
ris Burden, Mike Kelley, 
Charles Ray, Cindy Sher
man e Kiki .Smith. T rátase 
dunha copr~dución conxun
ta do Museo de Arte Contem
poránea de San Diego e o Au
ditóri.o de Galicia. Podémola 
contemplar na Sal~ de expo
sición do Auditório de Gali
cia e na igrexa de San Do
mingos de Bonaval desde o 
próximo Sábado 10 de Xullo 
até o 5 de Setembro. 

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA COLECTIVA 

Lodeiro, Viola, Casan~va, 
Del Valle, García Héctor, 

XüSÉ M. ALONSO 

Oferece unha escolma de 

A libraria M~ría Balteira re
colle unha m~stra dos seus 
Óleo~, boclegÓns· e paisaxes. 

OCAMIÑO 
DEKUMANO 

No Museu das Peregrina
cións abre, até o 4 de Xu
llo, a mostra O Camiño de 
Kumano. A' natureza divini
zada. O camiño de peregri
nación de Kumano, zona 
ao Leste do Xapón~ ónde se 
orixinou unha peregrina
ción, desde tempos antigos, 
para loubaµza dos deuses 
sintoistas. 

]OAN MIRÓ 

Está aberta, no Auditório 
de Galicia, unha mostra de 
pintura de Joan Miró, dis
posta baixo o título Cami
ño de Estrelas. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS. 

XURXO ALONSO 

Mostra a sua pintura ti.a 
Galeria de Arte Trisque! e 
Medulio. Horário de . maí).á 
e tarde. Sábados e Domin-
gos fechado. . 



Xúlio 
Rodríguez 

móstranos a 
sua obra na 
Sola de Arte 

Cabcaviga. 

A Sola de 
Arte 

Cabcaviga 
serve de 

trinque para 
a obra de 
Armando 

GuerTa. 

Xurxo 
Lobato 

mostra a 
sua série 

fotográdica 
Negra 

Sombra na 
galeria 

Fauna's de 
MADRID. 

ARede 

ANOSATERRA 
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Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

ARMANoo GUERRA 

Ofrécenos unha coidada 
escolla dos seus óleos, de
buxos e acuarelas desde o 2 
ao 15 de Xullo na Sala de 
Arte de Caixavigo . 

Xúuo RoDRíGuEz 

Unha escolma da sua pin
tura exíbese na Nova Sala 
de Exposicións de Caixavigo 
até o 15 de Xullo. 

BoLSEIROS 
DE CAlXA ÜALICIA 

Mostran as suas obras na 
sala da Fundación (Policar
po Sanz 22), até o 29 de 
Agosto. 

RUTH M. ANDERSON 

Galicia 1924-1926 é o te
rna da mostra fotográfica 
que podemos contemplar 
na Sala de Esposici6ns do 
Centro Cultural Caixavigo . 

XOVES ARTISTAS DA 
GALIZA E PORTUGAL 

Mostra colectiva na Sala de 
Exposicións do Banco Sime
ón, organizada en colabora
ción co Consulado portu
gués. Até o iste Venres 2. 

PAULA MARIÑO 

Baixo o título de Cousas 
Transparentes, Paula Mari
fio oferécenos unha mostra 
das suas pinturas na Gale
ría Bacelos. 

MANUEL VILARIÑO 

A galería Ad Hoc acolle 
durante estes dias a mostra 
de fotografía de Manuel 
Vilariño. 

PINTURA ESPAÑOLA E 
FLAMENCA 

Na Casa das Artes encon-

trase unha mosrra de Pintu
ras antigas, españolas e fla
mencas. No mesmo lugar, 
no segundo andar, está a 
mostra Colección Torras, 
organizada polo Concello. 

VÍCTOR RElS 

Na Casa Arines (Praza de 
Almeida), está aberta amos
tra do pintor portugués Víc
tor Reis baixo o títú.lo Ro
mántico, Gótico e Manuelino 
nos Caminhos de Santiago. 

•FESTAS 

SOLIDARlEDADE 
INTERNACIONALISTA 

O Sábado 3, a partir das 6 
da tarde na praza da vella 
estación do tren. Está orga
nizada pala Asociación de 
Amizade Galego-Cubana 
Francisco Villamil, Canto 'X.e
ral, Entrepobos, Cosal, Ospa
aal e o Comité Praia Gir6n. 
Actuarán grupos e cantau
tores como Tino Vaz, Chus 
Alonso, Abilio e Pancho, 
Coral Maximo Gorlci, etc. 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

MÚSICA PARA VER 

Pódese ver desde o 30 de 
Xufio na Sala de Exposi
cións da Casa da Cultura. 

Lisboa 
.•MÚSICA 

QUEN MEDERA 
SEN SOÑALA 

O Venres 2, o grupo Spain 
de· Josh Haden actua ás 
once da noite no Hard 
Club. Apresenta o seu no~ 
vo disco "She Haunts my 
Dreams" (Quen me dera 
sen sofiala). 

RABUOOATÉ 
A SEPULTURA 

Ben Haiper está no Coliseu 
ás 9 da noite con os Inno

'cent Criminals e cantará vá
rios temas do seu novo títu
lo, en~e eles "Ten que per-

Anúnci.os de balde 
• Véndese gaita galega, 45.000 
pta. Interesados chamada ao teléfo
no 981 213 803. 

• Curso intensi'!o de ioga en Tirán 
{Moaña), do 26 ao 30 de Xullo, a re
alizar na Asociación de Viciños, Cen
tro Socio-cultural X.Mª Castroviejo. 
Impartido polo-profesor Kaila, da Aso
ciación de loga Sanatana Dharma. 
Información no telf. 986 304 357. 

• Alugo piso na Guarda, equipado e 
amoblado. Tres cuartos, ben de prezo 
ademais de céntrico. Razón nos telfs. 
986 611 560 ou 619 916 594. 

• Permuto praza de Galega (Ensi
no Médio), na província da Coruña 
por outra na província de Ponteve
dra. Interesados chamar ao teléfono 
986 204 774. Gratificarase. 

• Queres ajudar-nos a distribuir o 
Falcatruada'zlne? Escreve-nos ao 
apartado dos correios 4.190 CP 15.011 
da Corunha. Este n2 3 inclue: entrevis
tas a Wisdom, Humilladoiro, Batzak, 
PPH, Use of Abuse, poemas de Emma 
P. Lombardia, resenhas literárias ... co
labora com a publica~o mais subversi
va do panorama fanzineroso!!! 

• Grupo Independentista do povo 
Basco vende 2 camisetas de todas 
as cores ao prezo de 5.000 pta. as 
duas, unha é Euskadi independiente 
e a outra Presoak ka/era. Moi boni
tas. Mandade os cartas cunha carta 
co voso número de talla e o vaso en
derezo e en 1 O di as recibirédelas. 
Baraka-Taldea. C/Ekonomia n2 17-4 
iz. CP 48902 Baracaldo (Vizcaya) 

• Material sobre Zapatismo e Ma
dres da Praza de Maio. Libros, músi
ca, camisetas ... Solicita catálogo a 
Augasquentes da Coruña. Centro 
Cultural Zapatista. Apartado 4:036 A 
Coruña. Envia un selo de 35 pta. e 
recibiralo no teu enderezo. 

• Alúgase casa, temporada verán, 
no porto do Freixo, na Serra de Ou
tes. Telf. 981 765 089, calquer hora. 

• España va bien, Gafida va bien mais 
eu levo seis anos no paro. Mestre bus
ca traballo. Manuel 616 354 911 . · 

• Vendo ático 3 habitacións en Es
cultor Gregario Femández 6 de Vigo. 8 
millóns. Tlf. 986 299315- 610076922. 

• Gustariame coñecer xente galego 

talante que lle preocupe todo o relacio
nado coa Galiia, en especial o tema da 
Jíngua. Maria. Apartado 129. Lugo. 

• Vendo casa de pedra con horta 
na Ribeira Sacra de Ourense. Maria 
Reyero. Teléfono 988 207 5 28. · 

• Alúgase apartamento en Camo
ta, ao carón da praia. Completamen
te equipado. Teléfono 981 761 144. 

• O Sindicato ele Oficios Vários da 
CNT de Vigo, informa que está aberto 
ao público o local sindical na rua 
dos Povoadores 51 baixo. Tlf/Fax;986 
221 310. Correspondéncia ao apdo. 
5.156, c.p. 36.200 Vigo . 

• Véndese Seat-600 PO-A, en bon 
estado. Teléfono 986 36 99 97. 

• Artábria. Boletim de lnforma~om 
da Funda~om "Artábria da Terra de 
Trasancos" con novo e amplo catálo
go de material variado: libros de língua 
e literatura, camisetas, bandeiras, in
sígnias, autocolantes, etc. Envio gra
tuíto a quen o desejar. Encomendas 
no apartado 570 de Ferrol. 

• Alúgase, na zona de Beade {Vi
go), chalet, dous cuartos grandes, · 
cociña. comedor, baño, todo novo. 
Temporada de verán ou estudantes. 
Chamar polas noites a Lourdes no 
telf. 986 201 608. 

• Xoven de 29 anos desexa coñecer 
mozas e mozos para formar amizade 
e debater sobre Galiza. Xavier 981 
248 053. Rua Marqués de Amboage 
21 , P-1 , 7º D. 15006 A Coruña. 

• Persoa con experiéncia oferécese, 
por horas, para traballos de limpe
za, coidado de persoas maiores ou 
nenas na zona de Santiago. Interesa
dos chama~ ao teléfono 981 576 026. 

• Véndense mobles usados, cadei
ras, mesas, camas e pezas soltas. Moi 
económico. Interesados chamar de 
14,30 h, a 15,30 h, ao ~86 294 183. 

• Á venda do N2 8 deo voceiro Tre
me a terra. Entrevistas a Nen@s da 
Revolta, Atyahíde, Diskatocan, lna
daptats, banda deseñada , opinión, 
poesia ... Se queres recibila, mánda
nos 200 pta. en seles de 25 ao apdo. 
90 de Pontedeume, 15.600 (A Coru
ña). Podes colaborar con cartas, poe
sia, debuxos, etc. enviandonos a tua 
proposición ao mesmo apdo. 

• Vendenm-se auto-colantes com o 
lema Nem Espanha nem Portugal: 
independendcia Nacional, co galho 
da campaña contra organiza<;óns impe
rialista portuguesas na Galiza (CEDA
DE-Galiza, Comité pela ReunificaQáo., 
etc. Encomendas no correio electrónico 
estado galego@hotmail.com 

• Resoluc;áo da ONU em favor da 
livre determina~áo da Gallza. Cam
panha da comissáo para reunifica<;áo 
nacional da Galiza e Portugal 
(CRNGP). Envie o texto que se segue: · · 
Secretary General of United Nations 
(New York , 10017-USA). Nome, 
(B.I.) ... Ask for your support in order.to 
make the work.s far the free determina
tion, independende and soveregnty far 
Galiza to be recogniced by ONU reso
lution. Assinado ... lnforma<;áo no apdo. 
dos correios 1012; cp._ 15406-Ferrol. 

• Merco ou alugo casa ou piso de 
4 dormitórios en Cangas do Morrazo 
ou arredores. Teléfono 616 131 032. 

• Ofrecese axudante ou aprendiz 
de carniceiro e xardineria. Zona de 
Santiago. 981 563 044 

• Rias baixas, alugo chalet de duas 
prantas, xuntas ou por separado, con 
2.520 metros cadrados. Por meses 
ou quincenas. 923 267 657. 

• Novas de Colombia. Revista Re
sistencia Internacional n2 20 (Vo
.ceiro das FARC-EP). Manda 5 ·selos 
de 35 pta, e 5 de 1 O pta, a "As Du
nas": San Pedro de Visma, r/Lugar do 
río, 45. 15.191, A Coruña, e recibirala 
no teu domicilio. As FARC-EP na re
de, http://burn.ucsd .edu/- farc-ep. 

• A A. C. Zaloira de Pontedeume 
pon á venda o compacto Musiceum 
vol. I e 11. O primeiro CD con grupos 
de rock e tole: Tiquets, Atahíde, Fal
triqueiras, Krecha Vagula; e o segun
do con orquestras corais, escalas de 
música. Todos de Pontedeume. Cada 
volume dispón dun CD Rom con ex
tensa información sobre a comarca. 
1.500 pta, e/u máis gastos de envio . 
Encomendas e información no aparta
do 14, 15.600 Pontedeume-A Coruña. 

• Lixo Urbano, selo discográfico 
inclependente. Amplo catálogo com pro
ducc,:óns próprias (Fame Neghra, Fulso
mes, Mala Oxtia, Mol,. .. ) e doutros selos. 
Píde-o de balde ao apdo. 304 (15.700 
Compostela) ou a lixo@ctv.es.web: 
members.xoom.comllixourbano. • 

Caldo de letras 

doar", "Outro desastre de 
dia" e "Rabudo até a sepul
tura". Domingo 4 de Xullo. 

PlsroLAS SEN PÓI,. VORA 

Os Banshees, despois con
vertidos en The Creatures, 
reaparecen no Coliseu o 
Luns 5 (o 6 no Coliseu do 
Porto) coa lenda dos Sex Pis
tols detrás, .ainda que con 
ben menos pólvora. Sussan 
Dallion "Siuxsie", que xa ten 
42, vaise máis polas baladas. 
Xa non insulta nen cuspe so
bre as primeiras butacas. 

·~EATRO 

OPICCOLO 
REPRESENTA A 
GRANDE MÁXIA 

Os Sábado e Domingo, 3 e 
4, ás 9 da noite, no Centro 
Cultural ·de Belem actua o 
Piccolo Teatro de Milano 
con A Grande Máxia de 
Eduardo de Filippo, con dra
matización de Giorgio 
Strehler. O espectáculo dura 
3 horas con dous intervalos. 

Madrid 
• FOTOGRAFIA 

XURXO LOBATO 

Até o 16 de Xullo, na Ga
lería Fauna's, pódese visitar 
Negra sombra a· série máis 
recente do fotógrafo Xurxo 

· Lobato. De Luns a Venrtes 
de 12 a 14 e-de 18 a 21 h. 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

ÜEBUXOS-
DOS SURREALISTAS 

Até o dia 30 está aberta ao 
público no Museu Soares dos 
Reis a selecdón de deseños 
do Grupo Surrealista de Lis
boa (194 7) e dos surrealis
tas disidentes de 1948. 

A NOVA MOSCOVA 

Legado fotográfico de Ale
xandre Rodschenco sobre 

I B e I e L o s T I L F 

A A A I F A R G O T I L 

I I A E U A M T D E A . E 

P P U I L I Q S A S I X 

I I S H F T E Ñ V F F O 

T T S Q L A S U A F A G 

O O R Z H W R I R O R R 

N N P B J V U G G M G A 

I O D A V A R G O T O F 

L M E Ñ D P H L C L P I 

E G L I N O L E O V I A 

S E R I G R A F I A T X 

Unba dúcea de formas de impresión. 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS_ 

a modemidade revolucio
nária de Moscova en 1932. 
Na mostra proxectase ta
mén o filme Moscooa 1927 
de Mighail Kaufman. Cen
tro Portugués de Fotográfia. 

VUa Nova 
de Famalicio 

•MÚSICA 

ELA RAMALHO E 
GILBERTO GIL 

O Venres 2 no Lugar do 
Outeirinho actuan Elba 
Ramalho, Gilbérto Gil e 
Ney Matogrosso; o Sába: 
do 3 estarán Olodum, 
Zeca Baleiro e Daniela 
Mercury. O Festival 
D'Este agarda unha gran
de acollida das primeiras 
voces brasileiras que 
acompafian á portuguesa 
Ramalho.• 
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~ PAULA BERGANTIÑOS 

Unha viciña de Lira dille ao 
seu home que está tan desas
trado como Currás. En Lira 
non hai persebes coma 
puños, ,pero de ali procede o 
máis c·oñecido mariscador 

i'• fUrtivo. Miguel de Lira é Cu
rrás, o personaxe de Ma;eas 
Vivas que máis prende no es
pectador e que a cada vez se 
fai con máis presenza na série 
de maior audjéncia da TVG. 

·"currás é un furtivo, 1;.1n pícaro e 
un escachapedras. E un furtivo 
non só do mar senón como. filo
sofia da vida. Ten desconfianza;. 
retranca, pero tamén ternura. E 
un busca vidas nas pequenas 
cousas do dia a dia e iso obri
gao a ter que estar sempre xo
gando coas circunstáncias, co
mo o faria un neno. Se cadra 
por iso lle gusta tanto aos rapa
ces, porque é traste coma eles, 
non si?". Para Miguel de Lira na -
boa acollida que ten a persona
xe que interpreta tamén influe "a 
forma de compoñelo, a pinta 
que leva, o Jook coa petrina bai
xa, desaliñado. Eses detalles 
que axudan a colocalo na parte 
máis cómica da série. Ao espec
tador góstalle rir e con Currás a 
xente parece que o pasa ben". 

O protagonista é un xuiz e el é a 
figura antagonista. "O furtivo co
lócase constantemente no ponto 
de mira. Ainda que non estexa 
eo pantalla; a xente pergúntase: 
que andará facendo? Dá · xogo 
tamén como personaxe pasivo 
porque cria espectativa". Miguel 
de Lira di que Currás é mar, pero 
tamén terra e aire. "O mesmo 
anda con persebes, que con ga
liñas, que con avestruces, algo 
que a min tamén me permite ex
perimentar diferentes campos e 
aprender diferentes ofícios. An
tes, por exemplo, non controlaba 
o traballo de percebeiro". 

Miguel de Lira 
'Todos coñecemos a algun Currás' 

difícil, un pouco paleto de máis, reprodución case q!J~ exacta 
que non ia ter acollida entre o do bar .da Cofradia de Malpica". 
público das cidades, unha idea 
que eu non comparto. Pero pa- Ao fio .da boa acollida que ten 
ra a sua sorpresa prodúcese o · Mareas Vivas o actor sinala que 
efecto contrário. Asi Mareas .Vi- en Gal iza até hai ben poucb 
vas é un produto conxelado tempo facer .ficción própria esta-
que case parece fresco, porque ba case que "proibido" porque 
ten inovacións que nunca se vi- .sé consideraba un risco. ''Tentá-
rón na TVG pero coas que con- base construir a casa polo tella-
vivemos cada dia. Non estas in- do. Mantíñase que era moi im-
ventando un galego que xa nin- port·ante .que existisen valores 
guén fala, .estás talando como o de prociución, pers.oas coñeci-
fai a xente. Moitas persoas té- das, porque senón o · produto 
ñenme dito que seguen Man~as · _non ia. tir~r poi~ audiéncia. Pero 
Vivas porque tala d~ nós, por- esta série funcion·0u cun casting 
qu~ somos nós, porque como de actores descoñecidos polo 

E para interpretar 0 seu papel, a . Currás coñecen a catro e na grande.público que foron engan-
Miguel 0 feito de ser de Lira axú- sua vil a hai un· ao que xa , lle chando a xente sen perxuízos, 
dalle sobretodo para entenderá chaman Petróled'. . · ·p9la sua interpretación dos per-
personaxe. "Teño referentés moi , sonaxes e non· polo seu nome. 
próximos, non de percebeiros A linguaxe. de ima".'es 9ue mes- Fálase de como Melgacho es-
porque en Lira percebeiros non tu~a ~xt.~n~r;s e mter_1ores t~~ calma.· o. peixe e non de 'Manuel 
hai, pero si moitos tipos de indi- _. men influe . . Os exteriores re:- lour~ni:o prémh:n1aciqn·ar de li-
víduos que me axudan a · cons- frescarr e éi!<Udan a ver- telev1- tératµ·ra ~·. Segunc;td o actor · "ós 
·tr.uir a CurráS'. De feito que a sé- ·: sión., xa de por si pechada e . g~leg0s _non ·padecef! tanto es? 
rie se ambi~ntase na Costa da ~encaixonada. Os decorados ta- . r:rntom?rna como se p~nsaba" ·e 

~ Mórte, foi un ha das razóns que 0 mén está[l tomados~ da r~alid¡;i- _ de feito . <?~mprobouse :_gu~-.. ~~p_í
anir:nou a partici~ar no proxe~ó . .. de .. O bar . ~eJ:'~troleo e :unh~ .·.tules .nos.que se. ~egun:J ~:extra-

.~~:P~~~ .. !~iig~~~~t:Sfu~~~~~:~ .. ,·~ :.. . .. ~:· · ~· · .:·.'· .·'. .. ~ ·~· :'\.· :~.::.>;~;:·:f'.:~.· .º~·~~~--~x~)(~~.::,t:~~;1··~~;.:·}~;'.. 
~:r~x;~ b ~~~~ ~xe na brasa . Actor ··ae: teGlró:"'eri-~~televl5ioñ·· .. ~· 

""' ~ 
~º ,..., . 

que Mi
W~~~r.va Mareas 

Vivas co galega é a 
língua que, por vez primeira, se 
reflexa coas variante~ .próprias 
da zona na que está ambienta
da. "Cando se fixeron os pri
meiros capítulos e os viu xente 
que sup.ostamente entande o 
que é o mundo da TVG, escoi
tábase que a série non ia fun
cionar porque introducía un ga
lega non normativizado, duro, 

Miguel de Lira -como moitos dos 
actores cosque comparte repar
to en Mareas Vivas- leva anos 
facendo teatro, pero faise famo
so entre o grande público con 
esta série. El explica, sen em
bargo, que non sempre aconte
ce isto, "depende da produción, 
da cadea, do tipo de programa". 
No seu caso por exemplo, TV xa 
fixera antes. Participara en Unha 
de Romanos, unha ficción gra
vada en interiores na que inter
pretaba a Virxínio, un "ministro 

r o ~.- ~·c. 

man direita do imperator''. Logo 
converteuse no Axente Piñeiro 
un· policia municipal nunha série 
de sketchs para nenas. Agora é 
o coñetido persebeiro Currás. 
"Hai máis xente que me chama 
Currás da que antes me recoñe
cia como Virxínio, se cadra por
que a série calou fundo na sen
sibilidade da audiéncia galega". 

Pero a par destes escarceos na 
televisión, Miguel de Lira de
senvolve fundamentalmente o 

- . l. "'!') 
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P. BERGANTJÑOS 

téxia de introducir famosos co
mo Arsénio non se converteron 
nos de máis audiéncia. 

"Hoxe estase a demostrar que 
non é certo ese tópico de que o 
actor de teatro non serve nen 
para cine, nen para TV. É como 
en todo, hainos bos e hainos ta
mén malos. Se tes ben agarrada 
a personaxe, substancialmente, 
non vária nada. En teatro hai 
que levantar a voz, en cine levas 
inalámbricos e non che fai falta 
berrar". Demostrouse tamén , 
engade "que facer ficción non só 
é posíbel senón que é algo que 
a xente demanda, e iso abre 
moitas portas. É un bon momen
to para animar ás produtoras a 
que, sen nengun tipo de com
plexo, se animen a facer séries 
para emitir na TVG e para ven
der, con boas traducións, a ou
tras cadeas. Estanse formando 
actores, pero tamén ténicos, 
guionistas... pouco a pouco pa
rece que sube a marea da in
dústria audiovisual". • 

seu traballo como membro da 
compañía Chévere e na sala 
Nasa. Con Chevere está apre
sentar A rutina é o deber de to
das as criaturas, espectáculo 
co que xa viaxaron a Barcelona 
e Portugal e co que agora van 
visitar cidades como Bilbao e 
Madrid. Co gallo do Composte
la 2000 van estrear Heroes e 
participarán nun proxecto inter
nacional que mistura o mundo 
do futbol e o do clow e que se 
vai estrear no mes de Maio. • 

íl::~.10 M'.-il.J\I 

Remate 
XOSÉ A. GACIÑO 

Despois dalgunhas des~ 
concertantes colunas 
sobre a operación de 

castigo contra lugoslávia, non 
pode un despedirse do asunto 
como se fose da CNN (é dicer, 
até o próximo bombardeo) , 
sen facer alusión ás penúltimas 
(sempre haberá algunha máis) 
perplexidades causadas palas 
fazañas bélicas otánicas. 

P.or exemplo, as eufóricas ma~ 
nifestacións de deber cumprido 
e obxectivos acadados, despre
gadas polos dirixentes da 
OTAN, dificilmente compren~ 
síbeis, se ternos en canta que o 
obxectivo confesado fara o de 
cortar a "limpeza étnica" que . 
levaban a cabo os sérvios con
tra os albanokosovares, e que, 
despois dos bombardeos inten~ 
sivos, máis da metade da povo
ación supostamente protexida 
está mona ou fóra da sua cerra, 
e que os danos direitos ou cola~ 
terais teñen causados destrozos 
tan importantes que a previsí~ 
bel "pagana" da reconstrución, 
a Unión Europea, vai ter seria
mente hipotecada a sua prospe
ridade ( ou era ese un dos ver
dadeiros obxectivos do xefe re
al, e único, da OTAN ?). 

Outro exemplo: o acordo que 
puxo fin aos bomardeos resulta 
moito menos ·"vitorioso" para 
a OTAN que o texto rexeita~ 
do en Rambouillet polos nego~ 
d adores iugoslavos. Precisa~ 
mente decidiron bombardear 
lugoslávia para impar a Milo
sevic aquel contundente texto 
de Rainbouillet, que permitia 
ás tropas da Alianza Atlántica 
facer e desfacer por todo o te
rri tório sérvio, é abria unha 
porta á posibilidade dun Koso~ 
vo independente. Agora, des
pois de tanto bombardeo si te
mático e intensivo, os solda~ 
dos otanistas só poden ocupar 
Kosovo, que ademais queda 
confirmado como província 
integrante de Sérvia. 

Pode que Anguita, no fragor d s 
mítins eleitorais, se pasara c de 
Javier Solana como criminal d~ 
guerra, pero, á vista dos re ulta~ 
dos, · ninguén lle pode negar ao 
secretario xera:l da OTAN a 
candidatura ao título de "Mister 
Chapuzas" (que debe ser, en re~ 
alidade, o comido real do cargo 
que vai ocupar no organigrama 
da Unión Europea).• 

V oLVER Ao REGO 

º
Sindicato Labrego ven 
de protestar porque a 
información sobre as 

axudas a agricultura é difundi~ 
da tarde e mal. Hai moitos al
caldes de pequenos concellos 
que acautelan a información 
para si. Adminístrana en favor 
dos amigos. Quen n'on é da 
cuadrilla popular e quere solici~ 
tar debe responder a un atemo
rizador cuestionário? "E ti de 
quen ves senda? E lago que 
querias facer con ela?". O colo
fón é óbvio: "Sei que te acor
darás o dia·das eleicións". + 


