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lois Castrillo [BNG), novo alcalde de Vigo. 

Manuel Rivas 
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Trece relatos, un autor. 
O novo libro 
de Manuel Rivas. 
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Acabar co caciquismo, 
implantar a lei 

A.N.T. 

Deciao o cineasta italiano Bertolucci en Novecento. O problema non 
é o patrón, senón a explotación. Igual se poderia dicer hoxe en Gali~ 
za, o problema non é o cacique senón a cultura política caciquil. 

O cidadán que lle pide ao alcalde que faga a vista gorda sobre unha 
construción ilegal na sua leira, a cámbio de recadar votos para el, 
está sendo cómplice dun sistema que por veces intenta so~revivir 
ainda desaparecido o cacique tradicional. 

É o grande desafio que teñen ante si os govemos progresi.St:as: re~~ 
non só cos caciques, senón coa cultura-política que lles ~rve de amparo. 

Porque o caciquismo é· profundamente inxusto. Por cada pequeno 
benefício que logra o paisano, o cacique e os · sevs ac);ieg~pos ~9bte¡. 
ñen dez 'ou cen ~ece.~ máis. Só . a lei gar~te a -:imstiza e ·a· igua.1dade , 
de oportunidades e de direitos pará todos. Os caciques, como os 
mafiosos, oferecen proteción, pero amedoñan as sociedades, impi~ 
den a planificación e frean o progreso.+ 

f'. 

Os directores 
de instituto 

' . anuncian 
protestas 
para o comezo 
de curso 

(Páx. 14) 

ENDESA poderia 
pecha~ en 10 
anos, segundo 
ogovemo 
central 

(Páx. 13) 

Comezan 
os grandes 
festivais de 
música folk 
en toda Galiza 

Cristina 
Pato 
estará no 
Festival de. 
Ortigueira. 

(Páx. 24) 
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O PP non se resigna 
a perder _as alcal
dias a mans dos na
cionalistas. En. Vigo 
ofereceulle o voto 
de doüs dos seus 
concelleiros a Prín
cipe para facer al
calde ao socialista. 
Pero as direcións de 
BNG e PSdG-PSOE 
califican os pactos 
como moi positivos . . 
As negociacións 
.continuan en Com-
postela, mentres que 
en Vigo e Ferrol o 
BNG está a agardar 
a resposta do PSOE. 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 8 DE XULLO DE 1999 

Carlos Pñncipe rexeitou o voto segredo, que propoñia o PP, para a eleición de Alcalde. 

O BNG segue a negociar ca PSOE en Compostela e 
agarda re~posta _no Ferrol e Vigo 

Cuiña ofereceulle o voto de dous 
concelleiros do PP a Príncipe 

osé Guiña ten.tou até tres ve
ces ao cabeceira de lista socia
lista en Vigo, González Prínci- · 
pe. Na última reunión ofereceu
lle o voto de dous dos conce
lleiros do PP para facelo alcal-: 
de, rachando así os pactos en
tre sociafistas e. nacionalistas. 
Príncipe, nun primeiro momen
to, segundo pudo saber A Nosa 
Terra de fontes socialistas, non 
lle facia noxos. Despois de co
me ntal o con algun dos seus 
achegados, desaconselláronlle 
mesmo que o levase á reunión 
do partido. Ainda así, enteirado 
Pérez Touriño, desprazouse a 
Vigo o Venres pela tarde para 
talar co candidato socialista. 

Pero os p9pulares vigueses non 
perdían a esperanza de rachar 
os pactos na ·cidade olívica en
tre -nacionalistas e socialistas. 
Na sesión de eleición de alcal
d~, a voceira do PP, Carme 
Bíanchi pediu a votación segre
da, por sí as caso. Os concelleí
ros do BNG e socialistas, posi
cionándose pola votación a man 
alzada, impediron calquer mal 
entendido qué pudera existir. 

Pero o PP, que xa antes das 
eleicións tentou reunirse sen 
éxito co BNG, para pactar certos 
temas a cámbio de que Príncipe 
e Villarino non tivesen compe
téncias urbanísticas "pola sua . 
escura actuación neutras épo
cas, sobre todo no caso Pronei-

~A. EIRÉ - P. CASTRO - C. VIDAL _ 

ras", tenta agora meter cizaña 
entre BNG e PSOE. Corral 
anunciou publicamente que ten
tará chegar a un acorde co 
PSOE para repartirse as comi
sións de governo e os postos de 
concelleiros liberados. Carlos 
Príncipe afirmou que os socialis
tas están "comprometidos coa 
governabilidade de Vigo e a es
tabilidade do governo". 

Loís Castríllo, pola sua banda, 
nunha reunión con Dores Víllari
no, ofereceulle de novo aos so
cialistas que entrasen no gover
no. O BNG está disposto mes-

mo a compartir poderes en ur
banismo, sempre que o alcalde 
siga presidindo a comisión, co-

. mo é preceptivo. Pero os na
cionalistas puxéronse xa a go
vernar e, ainda que lle seguen a 
tender a man aos socialistas, o 
alcalde vigués afirma que "cada 
día que tarden será máis difícil 
que entren no governo pois non 
q1:1eremos provisionalidade". 

Onde se puxeron xa a negociar 
de novo foí en Compostela. Des
pois dunha viaxe de Encarna 
Otero a Euskadi, o alcalde Buga
llo emprazouna a retomar as con-

Sánchez Bugallo e Encama Otero están convencidos de que govemarán xuntos. A.PANARO 

versas o 8 de Xullo. Todo parece 
indicar que o acorde na capital 
galega é íminente. Bugallo mos
trou toda a sua disposición a go
vernar en coalición e, cando con
fecionou o governo deixou tres 
concellalias e tres pastos na co
misión de governo para o BNG. 

Nen por esas, o PP trata, por 
todos os xeitos, de impedir que 
o BNG acceda ao governo mu
nicipal , para obrigar ao PSOE a 
consensuar con eles os gran
des temas. O candidato da di
reita, Dositeo Rodríguez , en
vioulle unha carta neste senso 
a Xoari Bugallo, pero o alcalde 
compostelano non fixo o mes
mo que o seu antecesor, Xerar
do Estévez, mostrándose ago
ra, como daquelas, decidido a 
governa! cos nacionalistas. 

No Ferrol, o BNG tamén agarda 
a resposta do PSOE para voltar 
a retomar as negociacións, pero 
as divisións internas dos socia
listas dificultan que se poñan de 
acorde. 

En Pontevedra o PSOE decli
nou o convite do BNG para for
mar parte da equipa de gover
no afirmando que agardarán a 
negociar os orzamentos do ano 
2000 e que, daquelas, poderia 
ser o momento de participar no 
governo. En Pontevedra non só 
existen divisións no PSOE, 

Pasa á páxina seguinte 
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Miguel Lores téndelle a man a Roberto Taboada para govemar xuntos cando queira. 

Ven da páxina anterior 

cunha xestora que dirixe o par-
. tido, senón que teñen . medo a 
verse fagocitados polo BNG. 
Medo que existe na maioria 
dos concellos e que, para al
guns se acrentou despois das 
críticas aos pactos, mesmo in
ternas. 

Uns pactos positivos 

Non é do mesmo parecer o se
cretário xeral do PSdG-PSOE, 
Emílio Pérez Touriño, que rea
lizou un "balanza extraordiná
riam~nte positivo" dos pactos 
post-eleitorais co BNG. Touri
ño, ante as dificultades do 
PSOE para entrar nalguns go
vernos, afirmou que isto non é 
o máis importante, senón o fei
to de que os alcaldes sexan 
progresistas e que o "PSOE se 
comprometeo a garantir a e§
tabilidade deses governos, e 
vai cumprir". Estas declara
cións non disipan os medos no 
BNG, que olla con preocupa
ción a división interna no 
PSdG-PSOE e, tendo confian
za na direción, temen que esta 
non teña a suficiente forza pa-

A direción do PP apoia a Castro en Ponteareas e o BNG expulsa aos concelleir.os de Cervo 

,• 
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ra controlar aos distintos con
celleiros, como pasou na ante
rior lexislatura. 

Pero eses temores é algo que 
os dirixentes do BNG non ama
san. O secretário de organiza
ción, Francisco Garcia, afirma 
que o PSOE se mostraba reti
cente aos acordos mesmo na 
campaña eleitoral, "pero agora 
déronse conta da sua impor
táncia polític~". Garcia consi
dera que a polémica no Estado 
sobre os pactos e, mesmo, no 
interior do PSOE relanzaron 
estes acordes. 

Para Francisco Garcia os pac
tos cos socialistas "permiten 
veicular unha alternativa pro
gramática ao PP que faga va
riar o talante da xestión que a · 
direita veu mantendo até de 
agora nos concellos, mesmo 
onde seguen a governar eles". 
Desde o BNG consideran as al
caldias das cidades como "un 
salto histórico capaz de criar 
unha nova cultura política" e o 
entendimento co PSOE "como 
un paso adiante cara unha al
ternativa real ao P P". • 

O alcalde de Arnoia ameaza á oposición con 'atropelala se non sube ao carro' 
Os actos de toma de posesión O Luns, cando voltou, Manuel xera. Na anterior lexislatura non pediu, a última hora do Venres, dimitido Alvarez como conce-
xa deixaron ver o talante dalguns Gallego explicou que marchara tiña oposición e amañaba os -que catre concelleiros da sua lleiro. 
alcaldes. O de Arnoia ameazou á de viaxe e non pudera "chegar plenos a seu xeito. Agora, BNG lista apoiasen ao candidato so-
oposición. O de Dozón saltou os a tempo para o acto". Afirma e PSOE afirman que terá que . cialista Carlos Losada, que op~ Os representantes do BNG, 
trámites de toma de posesión que chamou aes seus campa- repetir o pleno e facer as cou- teria a alcaldía contando tamén Carlos Martínez e Robustiano 
que o de Gondomar fixo no hes- ñeiros do PP para informales sas legalmente, porque, de mo- ces apoios do BNG. Rodríguez, teimudos en "acabar 
pita!. Castro segue de rexedor en de que se suspendía, pero que mento, ainda non é alcalde. ca robertismo", que eles definen 
Ponteareas, co apoio tácito do aes membros da oposición, O concelleiro do PP, Ricardo como "modos e maneiras ditato-
PP, e o BNG expulsa aes conce- dous, non os chamou porque Veremos quen lle di a Campos. Presa, recoñece que solicitou riais, política clientelar, prepo-
lleiros de Cervo por non respeitar "non tiña o teléfono á man". Os Cando quixeron faceto no pleno na noite do Venres unha reu- téncia e persecución aos vici-
os pactos co PSOE. concelleiros do PSOE e BNG, non deixou. Leu o discurso que nión co concelleiro socialista, ñas", acabaron eles fara do 

non asistiron o Luns á contitu- traia preparado no que afirmaba pero afirma que "non recorda se BNG, que os expulsou por non 
"Estadas a tempo de subirvos ao ción da corporación. que estaba ledo pala existéncia existiu ün compromiso formal". seguir as directrices dos pactos 
carro e camiñar na mesma dire- de oposición, "por chamarlle Presa era o presidente da aso- marcados pola Asamblea e o 
ción, porque, se vos poñedes en Máis presa tiña o alcalde de dalgunha maneira", poñendo de ciación de Viciños de Xinzo e foi Consello Nacional. 
frente, podedes ser atropelados", Gondomar, o popular, Xosé manifesto que non lle importaba fichado a última hora polo PP. 
espetoulle o alcalde de Arnoia, Carlos Silva, que xurou o seu nada o "que poda facer, tanto O PP, pola sua banda, emitiu En Vigo, a FPG, por médio de 
Roxélio Martinez, a oposición . cárrego o mesmo Sábado nun- ela como a prensa". unha nota afirmando que os so- Méndez Ferrín repartiu un escri-
Non se andou con panxamica- ha habitación do hospital porque cialistas "tentaran mercar aos to ao comezo do pleno no que 
das no seu discurso de toma de os médicos non o deixaron ir ao En Cotobade, Ramón Abal Va- seus concelleiros, oferecéndo- avogaba por unha política laica 
posesión e, para corraborar o pleno. Os membros da mesa de rela, que leva no cárrego 27 lles "concellaiias e dedicacións no concello de Vigo, pedindo 
seu mal xacer, continuou: "con- idade desprazáronse á clínica, anos, non pudo pronunciar o exclusivas e de·máis preben- que o alcalde non esteña pre-
voseo ou sen vos, o povo de Ar- onde o alcalde tamén firmou o discurso. Máis dun cento de vi- das". Nesta nota négase que sente en nengun acto relixioso. 
noia seguirá millorando, como le- decreto para nomear ao seu ciñas de Carballedo, que se fosen os concelleiros populares Durante a campaña eleitoral al-
va feito nos últimos vinte anos". sustituto temporal. opoñen á constitución dun insti- os que solicitaran a reunión cos gun médio logrou que Lois Cas-

to na parróquia de Tenório, co- socialistas. trillo se definise sobre a súa pre-
No concello de Taboadela, no Ao alcalde de Dozón, o tamén mezaron a insultalo, acusándoo séncia na procesión do Cristo. 
que Manuel Gallego Vila leva de direitista Adolfo Campos, non lle de "ditador". O alcalde mandou Quen non pudo seguir como O agora alcalde afirmou que iria 
rexedor 23 anos, o alcalde non importan tanto os trámites, nen desaloxar o pleno ante a insis- rexedor foi o socialista Roberto "en representación da cidade a 
tivo presa por tomar posesión. a legalidade. Despois do recen- téncia dos viciños de batir co- Alvarez, en Cervo. Os edís do esta multitudinária manifesta-
Marchou de viaxe e non voltou to de votos pasou directamente moas ovellas. BNG, como xa anunciaran hai ción cívica", pero recordou que 
para o acto. Avisou aos edís do a ler o discurso, saltándose o meses, non votaron ao ex al- non estaria presente nos actos 
seu grupo, pero os membros da trámite legal de tomar posesión. Quen si pudo ler o discurso, en- calde nos últimos doce anos. relixiosos. O acoso mediático 
oposición quedaron moi sor- frontando o seu trixésimo se- O PSOE apresentou como contra o nacionalista Domingo. 
prendidos cando chegaron o Adolfo Campos xa estaba sen- gundo mandato foi o alcalde de candidato ao segundo da lista, Merino como alcalde da Coruña 
Sábado ao concello e foron in- tado na sua cadeira, como Ponteareas, Xosé Castro, mália Nazário Suárez, pero os con- comezou cando foi á procesión 
formados de que non ia haber membro de máis idade, e se- non opter desta volta maioria celleiros do BNG seguiron sen · da patrona da cidade con "gara-
pleno. guiu oficiando coma sempre ti- absoluta. A direción do PP im- votar aes socialistas ao non ter bata vermella".• 

. A· separación entre democrácia e ditadura 
Cando os nacionalistas galegas conseguiron 
representación no congreso, sectores políticos 
españois comezaron a talar da necesidade de 
reformar a lei eleitoral para impedir que os 
nacionalistas tivesen peso sobranceiro na 
governabilidade do Estado. Agora que os pactos entre 
BNG-PSOE lle arrebatan á direita cinco alcaldias, volta 
a propoñer desde o PP o cámbio da lei eleitoral, para 
que o alcalde sexa o cabeza de lista máis votado. Tan 
celosos da Constitución, mais cando o necesitan os 
seus intereses políticos están dispostos a cambiala e 
mesmo a cargarse o sistema eleitoral proporcional. 

- opoñente, tentando salvar aos socialistas dunha 
, hipotética debacle, as que He dan a verdadeira 
dimensión aos resultados eleitorais e as que 
valorizan os pactos entre nacionalistas e socialistas. 
Debian ser as declaracións dos líderes populares, ao 
unísono, e dos seus escribanos, os detectores da 
bondade de certas políticas para aqueles que se 
manteñan na incerteza. 

ou mandato expreso dos cidadáns que depositaron 
nuns e neutros o seu voto confiando nun contrato, 
representado polo_ programa, e ria ideoloxia de cada 
quen. 

Son estas reacións, as críticas desaforadas, as 
predicións de grandes catástrofes que fai o · 

Pero se a crítica política do PP é lóxica, non o é 
tanto a descalificacion dos acordes entre forzas 
políticas. Son precisamente os pactos sociais, 
representados os cidadáns por partidos políticos, a 
eséncia da democrácia, sempr.e e cando non se 
realicen contra natura. Quer dicer, contra o interese 

Se esta falta de adecuación democrática da direita 
española e da galega en particular é realmente 
preocupante, ainda o son máis as ameazas de 
condenar ao purgatório a aqueles concellos que se lle 
escaparon ao guión que tiña escrito para eles o PP: 
retirada total de axudas e apoios aos proxetos. Das 
amezas de Fraga a penalizar o voto libre só hai un 
paso, o mesmo que separa ás democrácias das 
ditaduras.+ · · 

ANOSA TERRA 
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Sánchez Bugallo recolle o bastón do concelleiro de máis idade, Luís Pasin, tamén do PSdG-PSOE. A. PANARO 

As vodas adiantan a cirimónia en Compostela 

Xosé Sánchez Bugall(), . · 
un alcalde madrugador pero sen presas 
"En Santiago marcamos as dife
ré nci as" concluiu o socialista 
Xosé Sánchez Bugallo na sua 
intervención diante dos meios . 
de comunicación xusto despois 
de terse convertido por segunda 
vez en alcalde de Compostela. 
A primeira diferéncia viña mar
cada pola hora de celebración 

· do protocolário acto de toma de 
posesión. A corporación de 
Santiago foi a primeira das cida
des en ?<Urar ou prometer o seu 
cargo. As dez da mañá ocupa
ban todos os concelleiros os 
seus escanos no cativo salón de 
plenos preparados para un acto 
que non se ia prolongar máis de 
meia hora. As catro vodas que 
se ian celebrar no pazo de Ra
xoi abrigaron a que o socialista 
Sánchez Bugallo fose o máis 
madrugador dos alcaldes das ci
dades galegas. 

Xa naquela hora a praza do 
Obradoiro estaba ateigada de 
turistas, descoñecedores a 
maior parte do momento que se 
estaba a viver dentro do consis
tório. Aos poucos, coñecidas ca
ras da cidade mesturábanse co 
balbordo dos pelegrins ao se di
rixir ao nomeamento do novo al
calde. As cativas dimensións do 
salón de plenos abrigaron a ha
bilitar unha sala anexa onde os 
convidados seguían o acto por 
unha pantalla, entre eles Isaac 
Díaz Pardo, o escritor Bieito 
lglésias e vários profesores uni
versitários. Só o reitor da Uni
versidade, Dario Villanueva e o 
secretário local do PSOE, Cefe
rino DiaZ poideron presenciar o 
acontecemento en directo situa
dos na tribuna reservada para 
os meios de comunicación. 

Apenas seis meses despois da 
anterior toma de posesión, Bu
gallo presenciaba agora un ac
t9 ben máis protocolário. Nin
gun concelleiro quedou sen sa
car a sua garabata; as cinco 
mulleres con escano optaron 
polo traxe chaqueta. Chovia 
miudo no Obradoiro cando, 
pouco despois de que as· cam-

pás da Catedral deran as dez, 
comezaban as promesas e xu
ramentos. Os concelleiros do 
PP ·xuraban, os do PSOE e o 
BNG, prometian. A fórmula em
pregada f aciase teimuda e até 
aburrida unha vez pronunciada 
por quinta vez. Pero só a vo
ceira nacionalista Encarna Ote
ro se atreveu a mudar aquilo 
de " ... cumprir fielmente as 
abrigas do cargo con lealtade 
ao rei e cumprir e facer cumprir 
a Constitución como norma 
fundamental do Estado" para 
alzar a voz con emoción e re
matar cun "e defender os direi
tos de Compostela e as suas 
xentes". Polo baixo, concellei
ros e testemuñas espertaron 
do letargo -Otero comeza por 
unha das últimas letras do alfa
beto e daquela xa tiña pasado 
polo estrado boa parte dos 
concelleiros- e comentaban a 
saida de Encarna que semel.lou 
enorme diante da excesiva so
briedade da cirimónia. Fóra de 
testo,- mésmo alguén se atre
veu a dicer, e non moi baixo: 
"xa ten o titular". Non se preci
saba demasiado para conse
guir un titular no cincento dia 
compostelano. 

Despois das promesas e os xu
ramentos, esperados, proce
deuse á votación, tamén espe
rada que anticipou un espera
do discurso do ·novo alcalde 
-Xosé Sánchez Bugallo. Non 
máis de dez minutos para lem
brar o ano Xubilar e a Capitali
dade Europea da Cultura, botar 

· man dos pontos esenciais do 
programa de governo, anunciar 
que pulará polo acordo institu
cional coas distintas Adminis
tracións, convidar á oposición 
a participar nos obxectivos 
marcados para a cidade, e ex
plicar -despois de chegar, ao 
cargo co apoio dos nacionalis
tas- que "os resultados deron 
pé a que pudéramos estable
cer acordos co BNG para ase
gurar a gobernabilidade do 
Concello, enriquecendo o naso 
programa coas aportacións do 

outro grupo, basicamente con
cretadas nas políticas secto
riais de benestar social, no pu-
lo á acción cutural de base, á 
contribución dende o Concello 
á normalización lingüística do 
galego e á consideración espe
cial das políticas comarcais a 
acometer". Palmas dos conce
lleiros socialistas e nacionalis
tas no remate e siléncio nas fi
leiras do PP. Bugallo dáballe 
unha aperta a Encarna Otero e 
despois dirixiase xunto ao vo
ceiro popular Dositeo Rodrí
guez para estreitarlle a man. 

Un pequeno refrixério de mañá 
-zumes, cafés e pastas- puña 
fin á sesión. Os xornalistas, non 
contentos coa información pro
ducida; buscaban aos voceiros 
dos grupos para acadar calquer 
declaración substanciosa. A pé 
de micro, Encarna Otero defen
dia un governo que "combine 
unha visión nacionalista e qué 
garanta o benestar, por tanto, a 
vivenda, o traballo e o direito e 
unha vida digna como manifes-
tei na promesa. Como manifes
tou a cidadania, Compostela ten 
que ter un governo constituido 
polo Bloque e o PSOE e agar
damas que asi sexa". O voceiro 
do PP, Dositeo Rodríguez, ma
nifestábase en castelán sen di
cer moito máis que o sabido: 
"acepto os pactos porque son 
constitucionais. A miña misión 
vai ser, porque asi foi decidido 
por estes pactos, a de respon
sábel da oposición". Respondeu 
ao convite de cooperación lan
zado por Sánchez Bugallo dicin
do que "este é un sistema de
mocrático no que hai un gover
no e unha oposición". O novo al
calde rematou a rolda de inter
vencións de corredores facendo 
unha "declaración de pdncípios 
a favor da incorporación do 
BNG nos labores de governo" 
pero, de vagar, porque era a 
única vez que partia con catro 
anos por diante e non gostaba 
de andar "con presas", remata
ba o máis madrugador de todos <i 
os alcaldes das cidades. + u..i 
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Quer .rememorar os concellos abertos da ldade Meia 

Fernández Lores recordou 
a Pontevedra popular 
"Concello aberto", esa é a tei
ma e a divisa do novo alcalde 
de Pontevedra, Miguel Ferná
nez Lores. Na sua toma de po
sesión pretendía rememorar 
eses "concellos abertos" que, 
na ldade Meia, se celebraban 
no adro da igrexa de San Bar
tolomeu, o Vello. Lugar que 
ocupa agora o Teatro Principal, 
pero o P P negouse a sacar o 
acto do cativo salón de sesións 
da Casa Consistorial. 

Asi que o público quedou máis 
tora que dentro, onde só se en
talaron. sesenta persoas: xorna
listas, convidados e, vinte perso
as relacionadas directamente co 
ex-alcalde Xoán Luís Pedrosa. O 
antigo rexedor aparentaba tran
quilidade, fumando un abano es
tilo Mariano Raxoi , até que se 
sentou no seu escano. Daquelas 
mudoulle a faciana. Faccións 
que endureceron cando lle tivo 
que entregar o bastón de mando 
a Miguel Lores. Pero ninguén as 
viu, só o muro de xornalistas se 
enteiraron, o que levou ao novo 
alcalde a comezar o seu discur
so pedindo desculpas. 

Na toma de posesión antes das 
votacións para alcalde, o cabe
za de lista socialista, Roberto 
Taboada, que xurara o seu cá
rrego en español, prometeu es
tabilidade do governo e apoio ao 
BNG, remitíndose ao programa 
do PSOE. Xoán Luís Pedrosa fi
xo un discurso cos tópicos luga
res comuns, asumindo o papel 
de "leal oposición". · 

A Miguel Lores valeulle a refe
réncia aos concellos abertos 
para enlazar o seu discurso co 
periodo máis harmonioso e 
próspero da cidade de Ponte-

trq 

vedra e para adoptar unha ati
tude positiva cos retos que ten 
hoxe a cidade. 

No momento máis emocionante, 
Lores considerouse herdeiro da 
Pontevedra republicana e gale
guista e do movimento agrário e 
obreiro. Recordou logo ás figuras 
senlleiras do galeguismo tan re
laccionadas coa cidade como 
Castelao, Bóveda e· o socialista 
Ramiro Paz, asi como anteceso
res seus no cárrego na Segunda 
República como Bibiano Osório 
Fernández-Tafall e o canteiro co
munista Manuel Garcia Filgueira. 
Tamén reivindicou aos gadeiros, 
canteiros e mulleres campesiñas 
que baixaban todos os dias das 
aldeas, a "Pontevedra popular", 
prometendo un governo "aberto 
a toc:la a cidadania". 

Baixou o soldo un millón 

Miguel Fernández Lores, que 
declarou a sua intención de bai
xarse o soldo un millón de pese
tas, estará á frente dun governo 
que estabelece tres macrocom
peténci as. Urbanismo e Meio 
Ambiente, coordenada por Cé
sar Mosquera, que será o vocei
ro do grupo municipal. Carme 
da Silva será concelleira que le
vará esta área xunto a Mosque
ra. Raimundo González, coorde
nará a área de xeneración e 
xestión de recursos, á que están 
tamén ascritos os concelleiros 
Luís Veiga e Vázquez Plaza. A 
área de Promoción do Benestar 
estará coordenada por Luís Ba
rá, nela tamén traballarán Anxos 
Riveiro, Manuel Fontán (Xu,ven
tude e Deportes) e Salomé Alva
rez. O alcalde e os tres respon
sábeis de área terán dedicación 
exclusiva.+ 
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O rexedor sainte foi ovacionado por todos, m~nos polo PP 

Un alcalde de Lugo realiza por vez primeira un discurso en galego 
Por vez primeira na história da 
cidade de Lugo escoitou'se un 
discurso de toma de posesión 
dun alcalde íntegramente en ga
lega. O socialista López Orozco 
comprometeuse "a rachar co in
vol ucionismo" de Lugo, rema
tando o seu parlamento facendo 
suas as verbas de Castelao: 
"non lle poñades chatas á obra 
mentres non se remata. O que 
pense que vai mal que traballe 
nela: hai sítio para todos". 

"Recuperaremos a muralla, as 
ruas, as luces, as prazas, as 
vivencias , o traballo. Recupe
rar o valor das causas, as 
emocións, os sentimentos", 
afirmou o novo alcalde. Asegu
rou tamén no seu discurso que 
o urbanismo será fundamental 
na -sua xestión como "portador 
de equilíbrio entre as distintas 
zonas" . Non se esqueceu do 
seu sócio, o BNG, do que dixo 
que "soubo vencer a dificulda
de, para governar xuntos nun
ha novidosa e eficaz organiza
ción administrativa, contando 
con todos, porque así é como 
queremos governar a cidade". 
Tamén se referiu aos eixos bá
sicos pactados co BNG , que 
será o espiñazo do novo go
verno: criación de emprego, 
desenrolo urbanístico harmóni
co e equlibrado, conservación 
e revalorización do legado his
tórico e natural, uns servizos 
municipais eficientes e unha 
administración áxil para os ci
dadáns". 

López Orozco, parente de Fidel Castro, aparece rodeado polos concelleiros do BNG. 

Ao rematar o acto, no que só 
tres concelleiros do PP xuraron 
en galega, o alcalde sainte, 
García Díez foi despedido cun
h a ovación polo público 
asistente á sesión e polos con
celleiros do PSOE e BNG, que 
se puxeron de pé mentres 
abandonaba o salón. Pola con
tra, os seus compañeiros do 
PP permaneceron sentados e 

Promete 'diálogo. e eficácia' 

impasíbeis. Cacharro Pardo, 
que estará por vez primeira na 
oposición, dixo que, se cadra é 
mellar que governen "asi sabe
rán o que é facelo e non lles 
será tan fácil criticar". 

Moitos funcionários no 
governo 

No governo municipal de Lugo 

X. MARRA 

sobrancean os funcionários de 
carreira. Segundo o acordo fir
mado entre BNG e PSOE a co
misión de governo estará for
mada por sete membros: o al
calde e tres concelleiros por 
cada un dos partidos, entre os 
que figuran os titulares das ca
tre grandes áreas de xestión. 
Este órgano adoptará os acor
des por consenso. 

A área de Urbanismo, lnfraes
truturas e Meio Ambiente estará 
a cárrego do socialista Xosé Ra
món Gómez Besteiro, que terá 
tamén as delegacións de Plane
amento e Xestión Urbanística. 
Vías e Obras estará a carrego 
de Xosé Piñeiro, tamén do 
PSOE e Meio Ambiente de Mar
cos Cela, do BNG. 

A área· de Economía, Desen
volví mento Local e Emprego 
será dirixida polo nacionalista 
Fernándo Blanco. Nela estará 
inserida a Delegación de Xes
tión e Xeneración de Recursos, 
que levará o próprio Blanco. 
Eva Real (PSOE) ocupará a 
delegación de Emp.rego e De
senvolvimento Local. 

- - Branca Rodr~guez- Pazos, -J:>r+- -
meira tenante de alcalde, será 
a encarregada da área de Be
nestar Social, encarregandose 
ela mesma dos Servizos So
ciais. Deportes levárao Xosé 
Manuel Díaz (PSOE), Muller e 
Xuventude Carme Basadre 
(PSOE), Cultura e máis Edu
cación Rodríguez Eguibar 
(BNG). 

O socialista Fernández Liñares 
estará á frente da área de Servi
zos públicos e Seguridade, 9cu
pándose directamente da área 
de seguridade cidadá. Comuni
cación estará a cárrego do na
cionalista Anxo Laxe e os servi
zos munici·pais do tamén na
cionalista Xosé Cuba.• 

Lois Castrillo ofereceulle o bastón de· alcalde aos cidadáns de Vigo· 
Lois Pérez Castrillo ofereceu o 
bastón de mando ao público, 
xesto que quixo ser revelador 
do seu mandado lago de ser 
eleíto alcalde de Vigo. Despois 
de tomar posesión do seu des
pacho, o primeiro acto no que 
participou como tal foi na festa 
das asociacións viciñais. 

O primeiro alcalde nacionalista 
da história de Vigo ofereceu 
"diálogo e eficácia". O Luns, ás 
oito da mañá, estaban el e os 
outros sete concelleiros do BNG 
nos seus despachos. O traspa
so de poderes, que o BNG qui
xo que fose o arqueo das can
tas municipais e ante o público, 
asinárono o alcalde sainte, Ma
nuel Pérez, e Lois Castrillo no 
mesmo salón de plenos ante os 
mesmos fuciños de cámaras e 
xornalistas e a expectación de 
perta de mil persoas. 

Non foron os cidadáns simples 
espectadores do acto. Un públi
co, maioritariamente nacionalis
ta, aplasou ao novo alcalde e 
aos seus concelleiros. O com
poñente obreiro deixouse notar 
cos potentes aplausos ao diri
xente sindical Enríquez Vieites. 
Tamén Soto Ferreiro tiña a sua 
claque, de loiro platino ou vesti
do con uniforme ·militar. Mentres 
os socialistas abouxaban ao seu 
antigo compañeiro, con diferen
tes insultos como "fariñeiro, la-

lois Castrillo realizou un discurso de alcalde moi institucional. A.N.T. 

drón, guallavero ... ", os. seus par
tidários levantaban o dedo indi
cador. A contestación foi a de 
"Leri, Leri...", para que este sau
dase coma toureiro. 

Os do PP abouxar:on aos socia
listas, sobretodo a Príncipe, e 
estes a Horácio Gómez entre 
berros de "o Celta é de todos", 
ao que se uniron os nacionalis
tas, sobretodo a xente máis no
va, alguns, cativos ainda. Os 
nacionalistas aplausaron .. timida
mente aos socialistas e critica.
ron aos que fixeron os xuramen
tos ou promesas en español, 

como ao concelleiro popular 
Francisco Doblas. 

Os concelleiros nacionalistas 
prometeron o seu cárrego com
prometéndose a defender os in
tereses de "Vigo e de Galiza", 
mentres que o PSdG-PSOE fa
cia fincapé nos "vigueses e vi
guesas". 

Na eleicción de alcalde, non 
houbo sorpresas. O voceira do 
PP, Carme Bianchi, pediu que a 
votación fose segreda, pero os 
votos de nacionalistas e socia
listas impedírono. 

Na toma de posición dos vocei
ros, Carlos Príncipe estivo na 
sua liña de dias atrás. Ofereceu
lle os seus votos ao BNG "sen 
pedir nada a cámbio", recordan
do a lealtade dos nacionalistas 
hai oito anos, pero "daquelas dé
ronnos un a agora devolvémos
lles sete". Fixo tamén fincapé ·en 
que garántian a estabilidade do 
governo do que "estamos dis
postos ~ formar parte apQstando 
polo futuro da cidade". 

Soto Ferreiro renunciara a talar 
para non levantar máis reac
cións do público contra sua e o 
candidato do PP, Xoan Corral,. 
que non tiña pensado facelo im
provisou un discurso no que 
afirmou que o PP gañara as 
eleicións e, despois de anunciar 
que serian unha "oposicion leal", 
augurou "un futuro incerto para 
a cidade de Vigo". · 

O voceiro municipal do BNG, Xa
vier Toba, prometeu un governo 
para toda a cidadania, en base 
ao diálogo con tódos os grupos 
da corporación e estarzo de en
tendimento co PSOE para lograr 
"un governo con sinais de identi
d ade mista". Antes de afirmar 
que o maior recurso "é a socie
dade viguesa", dixp que o princi
pal obxectivo é "conquistar o be
nestar cidadán". Despois fixo un 
repaso ao programa co que o 
BNG se apresentou ás eleicións. 

Lois Catrillo concluiu o seu sóbrio 
discurso cun ''por Vigo e por Gali
za", reafirmando o compromiso 
de diálogo con todos os grupos, 
entre os aplausos dos asistentes 
e berros de "BNG, BNG, BNG". 

O governo municipal 

O BNG governará en solitário 
en Vigo ainda que mantén a 
oferta ao PSOE "para que entre 
no governo coa fórmula que es
time máis oportuna, pero cada 
dia será máis difícil, pois non 
queremos nengunha provisiona
lidade", afirmou o alcalde, Lois 
Pérez Castrillo. 

O 5 de Xullo xa estaba constitui
do o governo vigués. O primeiro 
tenante de alcalde será Xavier 
Toba, que exercerá de voceiro e 
concelleiro de Urbanismo, Facen
da, Persoal e Património. Ana 
Gandón, segunda tenente de al
calde, ocuparase das concelle
rias de Educación e Muller. Ama
dor Fernández · será o responsá
bel de Participación Cidadá e 
Meio Ambiente. Cultura e Patri
mónio Histórico estará a cárrego 
de Carme Corbalán. Xoaquin de 
Acosta Beiras estará á frente de 
Tránsito, Transporte, Comércio e 
Turismo. O concelleiro de Vias, 
Obras e Limpeza será Enrique 

- -Viéitez e Santiago Oliveira ocu
parase de Benestar Social, De
portes e Mocidade. • 
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O anterior alcalde non lle ~puxo as me·dállas aos lnoependentes 'do Ferro! .. . - ~ · __ \ : •. 

Bello ~quer -reVitp-,ii~r'GS felacións entre os concellos dé F~rrolterra 
Os viciños ·de Ferrol non quixe
ron perderse un acontecimento 
histórico: a investidura do na
cionalista Xaime Bello como al
calde de Ferrol. O acto conver
téuse nun baño de masas e o 
salón de plenos non chegou a 
dar cabida a todos os ferroláns 
que quixeron asistir ao nome
amento. 

Xan Blanco, o anterior alcalde 
polo PP, foi o encarregado de, 
colgarlles, aos recén eleitos 
concelleiros, as medallas que.os 
acreditan como tales. A todos, 
agás aos representantes de 
lndependentes por Ferro!, anti
gos coaligados do governo po
pular. Os representantes do par
tido de Xan Fernández quixeron 
pór de manifesto o enfronta
mento e o fondo deterioro das 
relacións que caracterizoa-0--últi
mo periodo do mandato do PP, 
sacando dos petos as medallas 
e colocándoas eles mesmos. 

Anécdotas á marxe, chegado o 
momento de elixir alcalde, o re
presentante socialista Bonifácio 
Borreiros, anunciou que renun
ciaba a apresentar candidatura, 
ao igual que o cabeza de lista 
de IF. Non así Xan Blanco, quen 
insistiu en que a sua tora a can
didatura máis votada. Despexa
das as dúbidas sobre a inten
ción de voto dos sociali-stas, 
Xaime Bello erixíuse como novo 
rexedor municipal por maioria 
absoluta, ante un público que 
non agachaba a sua emoción. 

Xaime Bello foi aclamado polos asistentes ao acto de toma d~ posesión. 

Primeiras demandas 

O discurso de investidura de 
Bello serviu para anunciar ca-

Bello tamén fixo referéncia ás 
infraestruturas de comunica
ción "que permitan unha rela
ción fluida tanto nas redes in
ternas como nas redes ca exte
rior, por estrada, marítimas e 
ferroviárias". ·Para conseguilo, 
fixo un chamamento ás admi
nistracións central e autonómi
ca, para que na elaboración 
dos seus orzamentos "teñan 
por ~in en canta estas circuns
táncias e comecemos a recu
perar o tecido empresarial e la
boral". · 

les serian as primeiras actua- En concreto, o recén eleito al-
cións do novo governo. O alcal- calde nacionalista, pediu a lici-
de do BNG centróuse na nece- tación inmediata da autoestrada 
sidade de acadar "o desenvol- Fene-Ferrol, a- estrada de acce-
vimento económico·e a criación- s·o .. ao porto de Caneliñas, a es-
pe emprego que demandamos " tación depuradora de augas re
desde hai' anos". · siduais -·e a potenci~ción dos ca-

Critico u os pactos neutros .concetlos ·: .- --~~- ... 

miños de ferro de Feve e Rente, 
para transporte de viaxeiros e 
rnercadorias. 

Mancomunidade 

Frente ao distanciamento e aos 
enfrontamentos protagonizados 
polo concello de Ferrol cos con
cellos que integran a mancomu
nidad e, Xaime Bello tamén 
adiantou a intención do BNG de 
revitalizar as relacións entre os 
municípios que a conforman. 
Para eso, propuxo chegar a 
acordes para conformar "unha 
mancomunidade que faga rendí
beis os esforzos para criar alter
nativas ·supra-municipais que re
dunden en proxectos de colabo
ración recíprocos". 

.';.'. 

Para encetar. o traballo, un.ha 

Voz Noticias 

das primeiras propostas lanza
das por Bello, foi a de renovar 
os próprios estatutos, elabora
dos nos anos 70, por considera
lo~ "inoperantes e completa
mente desfasados". Pero tamén 
abriu a sua proposta de colabo
ración aos concellos do Eume e 
de Ortega!. 

Canto ao pacto cos socialistas, 
o BNG non descarta a posibili
dad e de chegar ainda a un 
acordo que acabe por callar 
nun pacto de governo entre 
nacionalistas e socialistas. De 
feíto, mantéñense as ·conver
sas e tal e como explicou o 
próprio Bello "o que é o traba
llo programático está feito nas 
tres cuartas partes e os obxec
tivos xer;ais están tamén pe
chados". As dificuldades para 

... - ,.,t • -~- • ·.- : • .. -':- • • 

acadaló están no organigrama, 
un proceso c'or:nplexo, porque 
"formar un governo non é re
partir pastos". 

Ocorra o que acorra, as bases 
. do novo governo municipal es
tán sentadas e en Ferro! pódese 
sentir a ilusión que esperta o 
cámbio de composición política 
do concello. Mesmo os traballa
dores dos méios de comunica
ción encarregados de cubrir a 
información municipal fixeron un 
singular agasallo ao novo alcal
de: un teléfono móbil cun maos 
libres incluido. Se cadra é un 
agasallo simbólico através do 
que tratan de pedir ao rexedor 
municipal comunicación coa ci
dadania. 

Equipa de Governo 

Dous dias despois do seu no
meamento, o Luns 5 de Xullo, 
Xaime Bello reuniase cos 7 
concelleiros que forman parte 
da sua equipa de governo para 
distribuir as áreas de traballo . 
Ademais do alcalde, a comisión 
de governo estará integrada por 
Maria Luisa Sabio Maraño que 
asume as concellarias de Fa
cenda e Património, Asuntos 
Sociais e Promoción Económi
ca e a de Emprego, que é de 
nova criación; Xosé Lastra, que 
vai ser o portavoz do governo 
local, vaise encargar de Urba
nismo e lnfraestruturas, Obras 
e Contratas e Educación e 
Campus; Xaquin Ros tarase 
cargo de Servicios e Meio Am
biente; Maria Carme Parada 
Garcia asume a nova concella
ria de Muller, ademais de Con
sumo e Mercados; Bernardo 
Lorenzo Cuétara, Cultura, Zona 
Rural e Turismo; Xoán Xosé Pi
ta Diaz Organización e Réxime 
Interno e Seguridade, Tráfico e 
Transporte e, finalmente, Xurxo 
Pena encargarase das áreas de 
Deporte e Mocidade.+ 

Vá1que1·apelci ao 'Orgullo' da 'españolidade' dos coruñeses 
... ;':¡. 

Francisco Vázquez fixo ·tOd.Q !HJ 
recital da S!Ja ideolóxia que vai 
des.de o ~ catolicismo do Opus 
De,i áó coruñesismo españolis- . 

Ja. Apelou ao "orgullo da espa
ñolidade" dos coruñeses no seu 
.discurso, ao tempo-que se con
tradicia ao reclamar para a ci
dade herculina o direito de ser 
fidel "as· suas raices históricas" 
que para Vázquez están en ser 
"cidade aberta e innovadora; 
marcada pola convivéncia e a 
toleráncia, berce do galeguis
mo, fachendosa da sua españo
lídade e civicamente europea'.'. 

Vázquez afirmou que desde a 
"autonomia municipal" defende-

-·rá a necesidade de "vertebrar 
España". Tamén manifestou 
que se manterá alonxado de 
"calquer tentación de utilizar os 
concellos como instrumentos de 
confrontación política ou parti
dária '', para, seguidamente. 
arremeter contra o seu próprio 
partido criticando os pactos cos 
nacionalistas. lso si, despois 

voltou a manifestar en referén
cia a ese demo' que para el son 
os .nacionalistas, que manterá 
con eles "civili~adas discrepán
cias" porql)e se empeñan en 
manter .a sua ''concepción ana
crónica ou b~licosa, exctuindo 
do compromiso con Galiza e 
con España aos que non pen
san coma eles". 

E, como Vázquez non é ex
cluinte, puxo nun lado á cidade 
da Coruña "que nace presidida 
pala governabilidade e a esta
bi lidade" -que lle aporta un ha 
maioria "xurdida das fumas e 
non de pactos e acordos". 

O Secretário Xeral do PSdG
PSOE, Emilio Pér Touriño, que 
asistiua á toma de posesión de 
López Orozco como alcalde de 
Lugo, negouse a valorar o dis
curso do alcalde coruñés afir
mando que os pactos · estaban 
avalados por todas as instáncias 
partidárias. • 

·• j • 
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Tamén di que Galiza é deficitária en 'capital humano' 

O Governo central culpa á agricultura 
e ao sector naval do atraso galego 
O Governo central recoí\eceu 
a pobre evolución do Produto 
Interior Bruto (PIB) galego per 
caplta en relación ao espaftol 
e tamén respelto á médla da 
Unión Europa entre os anos 
1980 e 1998. En respos.ta a un
ha pergunta do parlamentárlo 
galego Francisco Rodríguez, 
o Governo atrlbue o atraso á 
un elevado peso do sector pri
márlo e a unha aposta equivo
cada da economla do noso 
pafs por sectores con escasas 
perspectivas, como o naval. 

Francisco Rodríguez rexeitou 
esta argumentación lembrando 
que, dacordo con dados do pró
prio Governo, entre 1976 e 1998 
Galiza perdeu 400.000 empre
gos agrários, sendo con moito a 
comunidade áutónoma que so
freu unha destrución de postos 
de traballo máis drástica no sec
tor, até o ponto de duplicar a 
Andalucía neste eido. 

No que respeita ao sector naval, 
como actividade de escasas 
perspectivas segundo Madrid, o 
deputado do BNG sinalou que a 
evolución do mercado mundial 
aponta máis ben noutra dire
ción. "O problema -dixo- é 
. que o mercado está intervido e 
que a Unión Europea non ten 
capacidade para competir politi-

camente fronte a Estados Uni
dos e os paises asiáticos. Pero 
é falso que non exista demanda 
e é falso qué esteriamos peran
te un sector s~n futuro". 

, 

Segundo Rodríguez, "está claro 
que o Governo 

dos do que entre persoas sen 
excesiva cualificación profisio
nal". A interpretación do Execu
tivo contrastaria tamén co feito 
de que o noso país ,está a ex-

. portar titulados universitários a 
outras comunidades autónomas 

do Estado que se 
tampouco soubo 
atopar alternati
vas industrializa
doras en comar
cas galegas con 
grande depen
déncia do sector 
naval". "Estamos 
ante unha res
posta escapista 
dun Governo que 
ten feito unha 

·O BNG . iembr~ 
1 que Galiza 
1 . 

benefícian así 
d·os investimen
tos feítos por Ga-
1 iza no énsino e . 
capacitación das 
suas xeneracións. ¡exporta máis novas. 

! titulados 
1 

! universitários. 
Á luz da resposta 
guvernamental, o 
BNG remarca a 

gravísima deixa-
ción de funcións 
no tocante ao 
apoio e promoción da indústria 
do naso país", engadiu. 

Déficit de capital humano 

Para o Governo que presiden 
José Maria Aznar, un dos pro
blemas da economía galega ra
dica nun suposto déficit de "ca
pital humano". Esta tese do Go
verno bate frontalmente, segun
do Francisco Rodríguez, "coa 
evidéncia de que na Galiza as 
taxas de desemprego son 
abondo maiores entre os titula-

evidéncia de que, 
contra o trunfalis
mo da Xunta e do 

· Governo español, 
Galiza está a perder peso relati
vo no total do PIB do Estado. 

Galiza está ademais entre as 
catro comunidades autónomas 
que apresentan unha pior evo
lución do seu PIB nos últimos 
quince anos. Por último; segun
do o lnquérito de Povoación 
Activa do primeiro trimestre de 
1999, Galiza apresenta a ter
ceira pior taxa de paro de todo 
o Estado, mália o descenso ex
perimentado pala sua povoa
ción activa.• 

ANOSATERRA 

Diz Guecles manda 
a Garda Civil para protexer 

- # 

as obras ilegais do encoro do, Umia 
Ao peche desta edición grupo$ rµrais da Garda Civil despra
zados de~ León impedían que viciños afectados polo en
coro do Umia accederan as suas propriedades. Obviando a 
senténcia do Tribunal Superior que declara ilegal a ocupa
ción das terras e obriga a devolvelas aos seus donos, o Luns 

· 5 a empresa concesionária empezou as obras en sete novas 
terreos. Os avogados da Coordenadora Antiencoro solicita
ron ao Tribunal Superior a execución do auto e a toma de 
medidas cautelares. Os viciños .enviaron á instáncia xudicial 
máis de 100 telegramas advertindo desta apropriación inde
bida. O conflito prodúcese unha vez que o Tribunal tamén 
ven de admitir a trámite o recurso contra o decreto da Xunta 
que de~claraba a utilidarle pública e a urxente ocupación dos 
·terreas para a instalación de duas centrais hidroeléctricas.• 

Dafonte releva a Peña·Rey 
no Partido Comunista de Galicia 

7 

Douscentos delegados, un por cada dous militantes, par
ticiparon o 4 de Xullo no IX Congreso do Partido 

- Comunista de Galicia, que se celebro_u en Compostela. O 
novo secretario xeral do PCG é Carlos Dafonte Diz, até o 
pasado 13 de Xuño concelleiro en Lugo e que substitue 
no cargo a Manuel Peña-Rey Bouzas. O novo comité cen
tral está formado por cuarenta e tres persoas. Asistiron 
como convidados dous delegados dtlartido Co.muJlista 
Portugués, dous do Comité Federal do PCE e o pr:ofesor 
universitário Xesus Alonso Montero.• 

México extradita a Manuel Quintáns 
Finalmente o governo mexicano concede a extradición de 
Manuel Quintáns López, que traballaba como xornalista no 
país americano e que está acusado de pertencer ao Exerci
to Guerrileiro do Povo Galega Ceibe. Os feítos polos que 
está acusado remóntanse ao ano 1989 e Quintáns foi detido 
o pasado verán en México. Desde Galiza, levouse a cabo 
unha campaña para evitar a extradición atendendo aos dez 
anos que transcurriron desde os feítos e ás sospeitas de 
non ter un xuízo con garantias no Estado españql. Ao ser 
extraditado, Quintáns será xulgado na Audiéncia Nacional.• 

ADEGA opónse á construción 
dunha nova autovia que una Lugo e Santiago 
Adega ven de facer pública a sua oposición a que se cons
trua unha autovia entre Lugo e Santiago, unha vez que a 
comisión de infraestruturas do Congreso aprobou instar ao 
Govemo a encargar o estudo informativo e contratar o pro
xecto. A alternativa dos ecoloxlstas é a de utilizar o seu in
vestimento en recuperar a concesión da autoestrada do 
AUántico, para faceta gratuita e unila coa autovia do Noro
este. Tamén sinalan que existen outras prioridades para 
millorar as comunicacións, como é o caso da pendente 
modernización do ferrocarril. Ao tempo chaman a atención 
sobre o Impacto que este tipo de obras causan no meio 
natural e a sua influéncia no despovoamento dos núcleos 
rurais, en favor das grandes concentracións urbanas.• 

Remata o prazo de ·apresentación de 
a•ións ao ~no do Porto de Vilagarcia 
Os dous meses de, exposición pública do Plano Especial 
do Porto de Vilagarcia ·para apresentación de alega
cións veñen de concluir. O prazo inicial de trinta dias 
prolongouse un mes máis ·a petición dos colectivos de 
Vilaxoán e Sobradelo. Por outra banda, á Plataforma en 
Defensa da Ria de Arousa apresentou alegación é es
critos con máis de duas mil sinaturas contra a autoriza
ción de realizar máis recheos e nomeadamente contra o in
cremento de superfície no peirao de Ferrazo. Agora o go
verno municipal terá que incluir as alegacións que conside
re oportunas no Plano para a sua aprobación definitiva.• 

Os sindicatos pedirán a Mayor Ore¡a 
que retire as multas polas tractoradas 
As sancións impostas aos labregos e sindicalistas pola sua 
participación nas tractoradas de Xaneiro e Marzo de 1998 de
berán ser recurridas ante o Ministério do Interior. Asi llo -
comunicou o delegad~ do governo, Diz Guedes, aos sindica
tos -SLG, UUAA, CIG, CCOO e UGT- nunha entrevista celebra
da o Mércores 7 de Xullo a petición destas organizacións. Li
dia Senra, do SLG, expresou a sua confianza en que o Mayor 

· Oreja "teña a vontade política que lle faltou a Diz Guedes para 
buscar unha solución". De non obter unha resposta satisfac
tória non se descartan mobilizacións despois do verán.• 
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OPtNIÓN 

MÚSICA E XESTIÓN CULTURAL 
CUESTIÓNS LEGAIS 

PABLO MORÁN FRAGA 

"E prefen'bel estar informádo 
que ser notícia" 

Lexislación, seguridade social, retencións 
do IRPF, xustificantes de actuacións, nó, 
minas, declaracións de actuacións, partes 
de alta, partes de' babca, declaración da 
renda, certificado de ingresos e reten, 
cións, contratos labo, · 
rais, prestacións por 

mediana empresa, sector se~vizos 1 . ~en 
actividade todos os días do ano pero 
tendo que facer frente aos requisitos le, 
gais como. calquera outro· tipo de em, 
presa, ou funcionando de feíto como 
empresa, pero escurrindo o bulto das 
responsabilidades legais. Outras teñen 
miras máis altas, criando incluso mono, 

pólios excluíntes , que 
dificultan a libre cir, 
culación do merca, desemprego, presta, 

cións por incapacida, 
de laboral, presta, 
cións por xubilación, 
convénios colectivos, 
subvencións ás em, 
presas de produción, 
contratos mercantís 
ou de servizos, con, 
tratos de distribución 
ou de axéncia, con, 
tratos de exclusivida, 

'A administración 
descoñece· 

do ,tanto. de empre, 
sas como de-traballa, 
dores,_,,.:rti~'ntres que 
abundan as comi, 
s·ió'ns de festas das 
vilas, aldeas, bárrios, 
concellos, que apa, 
recen como empre, 
sas contratantes , 
neste caso de exibi, 

o mundo artístico e 
en concreto 
o musical" 

de, cobrar ou pagar 
IVE, facturas, seguros 
de responsabilidade 
civil, contratos disco, 
gráficos, cláusulas de 
rescisión, incumpfi, 
·mento de contrato, 
reclamacións de da, 
nos e perxuizos, con, 
tratos de ptopriedade 
intelectual. .. 

Qué significado ten 
esta ringleira apa, 
rentemente inconexa 
de palabras pseudo, 
técnicas? Qué re la, ,_ 
ción poden ter entre sí ou, en todo caso, 
qué teñen que ver estes conceitos do 
mundo da burocrácia ~oa música? 

En fin. Todo is to e moito máis fai referén, 
cía ao que se coñece como xestión cultural 
dos artistas, dos músicos neste caso. Acti, 
vidades, procedementos, formas, requisi, 
tos, etc. para xestionar legalmente a acti, 
vidade das persoas que interveñen n9 pro, 
ceso de produción musical. 

Hoxe xa non deberia resultar extrano falar 
da música como un importante sector de 
produción do que se chama a indústria 

- · cultural. · E, do mesmo xeito que sucede no 
resto dos sectores produtivos, existen leis, 
normas, convénios, procedementos, para 
garantir que as persoas que interveñen no 
proceso, tanto empresários como traballa, 
dores, poidan exercer a sua actividade ou 
profisión con liberdade e sen menoscabo 
dos seus direitos. 

A este respeito hai que dicer que non 
son todos os que están, nen están todos 
os que son. As diferentes administracións 
,estatal, autonómica, local...' non apli, 
can ben as leis que elas mesmas promo, 
ven, ou ben insisten en normas que ho, 
xe xa non se corresponden coa realidade. 
En ' liñas xerais pódese dicer sen temor a 
erras que a administración descoñece, 
salvo casos aillados, o mundo artístico ·e 
en concreto o musical, en canto ao xeito 
de desenvolver o traballo, as necesidades 
e peculiaridades da profesión, etc. e polo 
tanto ,exceptuando acontecementos de 
primeira magnitude, non dispón dunha -
auténtica política musical que poidese 
reverter no desenvolvemento diário das 
empresas e os traballadores do país. 

As empresas m:usicais ,de produción, de 
distribución, de exibición, de xestión, 
etc.' non son todas do mesmo tipo. Al, 
gunhas operan no ámbito da pequena e 

' 

ción,, ainda ql:le só 
desenvolvan a sua 
actividade uns días 
do ano e ainda que 
na maioria dos casos 
deleguen a xestión 
de produción pro, 
priamente noutra ou 
neutras empresas. Os 
músicos, finalmente, 
antes de ser artistas 
son persoas que te, 
ñen necesidades de 
tipo económico e 
asistencial, que moi, 
tas veces ven poster, 
gadas pola vocación 
e entusiasmo co que 

se sumerxen no mundo profesional. Pe, 
ro os cachets globais ou mesmo indivi, 
duais ,como os tantos alzados,, ou mes, 
mo a consideración artística dentro do 
sector, non deberían ser incompatíbeis 
nen plantear nengún tipo de obstáculo 
p;,ira poder exercer a profisión de músi, 
co coas garantías mínimas ás que ten 
direito calquer trahallador. 

Con d~masiada frecuéncia o pouco ip.tere, 
se e o descoñecemento dos procedementos 
burocráticos por parte das persoas que xes, 
tionan a produción artística, e tamén por 
parte dos próprios músicos ,que confían 
nos xestores,, orixina irregularidades que 
'perxudican directamente a cada músico 
no exercício dos seus direitos. 

Naturalmente todo o que se refire á xes, 
tión cultural afecta a todos os estilos de 
música e a todas as formas de participar 
no proceso de produción musical. Como 
traballador ten os mesmos direitos un 
g~iteiro de romerías que un concertista 
de piano na sala de concertos. Outra 
cousa é a consideración social dos dife, 
rentes colectivos atendendo ao estilo, 
ámbito de traballo, proxeción a traveso 
dos meios de comunicación, cachet, etc. 
Pero por riba <lesas diferéncias, a dignifi, 
cación do músico como traballador que 
realiza o seu cometido con honestidade 
debe ser unha preocupación constante de 
todas as persoas que interveñen no pro, 
ceso de produción musical. 

Hoxe, vinte anos despois da Asamblea 
Constituínte do Sindicato Galego da 
Música -Fogar de San Francisco, Santia, 
go, 4 de Xullo de 1979- lembramos 
aquel momento e as persoas que, como 
Benedito Garcia, Anxel Garcia Seoane e 
tantos outros, fixeron posíbel ese move, 
mento asociativo. E ao mesmo tempo 
constatamos o feito de qu~ ainda queda 
moito por facer.• 

CONCELLOS, A DOBLE 
LINGUAXE SOCIALISTA 

MANuELMERA 

Quera facer esta primeira aproximación á 
análise das últimas eleicións aos concellos 
e ao parlament9 europeo, aínda sabendo 
que quedan flecos e que as vindeiras serna, 
.nas van amosar máis nidiamente a postura 
política_dos soc~alistas e dos conservadores. 

O BNG definiu, con realismo e partindo do 
interese xeral do país, que compria ante t°' 
do desprazar aos populares dos concellos nos 
que non tiveran maioria absoluta, aínda ce, 
dendo nalgunhas reivindicacións, xa que 
vinte anos de desgovemo eran moitos e ti, 
ñan un alto custe en desgaleguización, de, 
semprego e desfe'ita das comarcas interiores. 
T endo ~n canta como quedaron os resulta, 
dos eleitorais, esta estratéxia permitía gañar 
a unha coalición BNG,PSOE todas as cicla, 
des {agas Ourense) e moitas das grandes vi, 
las. Despois de várias semanas de nego, 
ciacións e11. eada concello, e dun acordo xe, 
ral entre as dúas forzas, o acordo fíxose rea, 
lidade_na maioria dos municípios. Pero que, 
dan moitas interro, 
gantes sobre o éxito fi, 

nesta disputa tamén o PSOE pode sair quei, 
mado, afortalando ao PP que ademais de 
manterse na Xunta poderla arrasar nos con, 
cellos dentro de catro anos. Tampouco 
penso que a sociedade galega, que case sern, 
pre albisca estas xogadas, non lle pase fac, 
tura a quen coloca os seus intereses partidá, 
rios (persoais) por riba do bo funcionamen, 
to dos concellos e moito menos que os sec, 
tares progresistas pechen os ollas ante unha 
estratéxia que consolida aos conservadores. 

Pero, como decia antes, aínda quedan moi, 
tas interrogantes e todo está moi quente, 
máxime cando aínda pOpulares e socialistas 
teñen que asumir o avance do nacionalis, 
mo. Cómpre esperar e ollar se os socialistas 
son capaces de ver máis alá destes límites es, 
treitos e actuar en función dos intereses de 
Galiza. O máis positivo para o país é que 
aposten por unha coalición de progreso e 
galeguísta, que se ofereza como unha alter, 
nativa consolidada fronte ao PP. De non ser 

así, ademais de aforta, 
lar ao PP, poden ato, 

nal da operadón, de, 
bido sobre todo a pos, 
tura mantida desde as 
filas socialistas. 

'Todo indica que 
desde o PSOE 

parse con que o na, 
cionalismo, mesmo 
nestas condicións de 
doble cerco, ache saí, 
das e se consolide defi, 
nitivamente nos gran, 
des concellos. Por que 
non, por piores situa, 
cións ten pasado! Non 
hai que esquecer que 

Todo indica que desde 
o PSOE se optou por 
facer un doble xogo. 
Por unha banda, e nun 
primeiro paso, manter 
a alianza co BNG para 

se optou por facer 
un doble xogo" 

desprazar ao PP das al, 
caldias, tendo en con, 
ta que ademais eles 
son o partido máis favorecido. Por outro la, 
do, non entrar nos govemos municipais nos 
que o BNG ten a alcaldía e, como no caso 
de Vigo en palabras de Uxio González, 
"agoirar un porvir á cidade máis ben gris". 
Declaracións que facia, aínda quente o acto 
de nomeamento da nova corporación. Por 
todos ·é sabido que a proposta do PSOE a 
coparticipar no govemo da cidade era, na 
práctica, desdoblar a alcaldía e quedarse co, 
as concellalias máis importantes. Era unha 
proposta que buscaba o non. 

Revisando o que pasou nas negociacións en 
cada concello todo parece indicar que a es, 
tratéxia dos socialistas é meter ao BNG 
nunha trampa, ou sexa axudarlle a acceder 
ás alcaldías e depois facerlle difícil a gover
nabilidade para o desgastar e poder deste 
xeito recuperar~ a segunda praza política 
dentro do país. E unha aposta cega, xa que 

os movimentos sociais, 
os sindicatos e o con, 
xunto dos cidadáns, ta
m én teñen algo que 

pintar dentro da actuación municipal. 

Por último, hai que salientar o éxito do na
cionalismo nestas eleicións, tanto a concellos 
como ao Parlamento Europeo. Este foi un 
trunfo que ternos que ollar con mcx:leración, 
porque amosou as virtudes do proxecto pero 
tamén as eivas. Nomeadamente, que alí onde 
hai estrutura organizativa ou houbo loitas e 
mobilizacións sociais, deu e un importante 
avance. Mais tamén, en moitos concellos 
evidenciouse a falla de organización ou a 
apresentación de candidatos con pouco reco
ñecemento entre a cidadania. Para seguir 
avanzado hai que correxir estas eivas, que son 
a mellar demostración de que non chega cun 
lider e moita propaganda (como algúns argu, 
mentaron antes da Asemblea de Ourense do 
BNG), e que: fai falla traballo social, militán, 
cia organizada en cada concello e bárrio e un
ha esrrutura con méios e áxil. • 

Xosé Lois 

, ' ' 
\ { f 



8 DE XULLO DE 1999 

Apreséntannos agora ao As- -
perglllus coma unha contami
nación IJlevltábel. 

Existe unha corrente de opi
nión, interesada, que pretende 
instalar na sociedade a idea de 
que o Aspergillus existe en to
das partes, cousa que é verda
de, polo que é inevitábel que 
entre nos quirófanos. lsto últi
mo non é certo. Existen unhas 
normativas e uns protocolos 
onde se detallan as normas pa
ra que non se contaminen os 
quirófanos. Hai sítios onde o 
Aspergillus non pode entrar. 
Eses son os quirófanos de alto · 
risco: ciruxia cardíaca, trans
plante e neurociruxia. 

Por que aparece agora o As
perglllus e antes non apare
cla? 

Tentase fomentar esa imaxe 
para minimizar a responsabili
dade do que pasou no Meixoei
ro, amplificando o que pasa 
noutro sítios sen que teña a 
mesma trascendéncia porque 
non son quirófanos de alto ris
co. Por outra banda, os siste
mas de detección melloraron 
despois destes brotes. Os bro
tes desta magnitude son, dun 
ou doutro xeito, un fracaso do 
sistema, da organización. A 
maioria dos hospitais non tiñan 
unhas normas internas axeita
das. 

Que fallou do Medtec de Vi
go? 

O obxectivo e xustificación do 
Medtec é a mellara da eficiéncia 
no contexto do sistema sanitário 
público. Despois de estar fun
cionando tres anos existen sufi
cientes datos para dicer que 
nun cumpre os obxectivos para 
os que foi criado. Os que son 
responsábeis da idea e os que a 
puxeron en marcha terán que 
explicar por que persiste ainda. 
A información ténica di clara
mente que non está xustificada 
a sua existéncia. 

Cando se poda analisar as 
cantas e os procedimentos de 
xestión, polos organismos per
tinentes, podaremos ollar cla
ramente que son cartas estas 
afirmacións. Non só os níveis 
de ineficiéncia xustificarian a 
sua desaparición, senón a per
versidade mesma intrínseca a 
este sistema. 

Pero esta é a lóxlca que está 
seguindo a sanldade pública, 
tanto a nivel galega como 
estatal. 

Certamente, seria extrapolábel 
a moitas fundacións que están 
en curso. Existe ampla docu
mentación que pon de manifes
to estas afirmacións, pero seria 
moi longo de explicar. 

Os fallos 
do próprio sistema 

Voltemos logo ao Medtec de 
Vigo. Non fallaria só o siste
ma no caso do Aspergillus ... 

Os fallos son consecuéncia do · 
próprio sistema. Pero fallou o 
xeito de deseñar o quirófano, 
pois non tiveron en canta a 
normativa vixente para quirófa
nos de ciruxia cardíaca. Os 
controis non se levaron a cabo 
tanto do deseño dos quirófa
nos como da sua montaxe. Os 
controis da obra, os controis 
posteriores á obra ... Foi un fra
caso total da cadea de respon
sa bi lid ades desde ' O comezo 

GALIZA 
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Caetano Rodríguez 
'A brutal dimensión do Aspergillus é a verdadéira tarxeta 

de visita do MEDTEC". 

-0- A. EIRt 

O ASPERGIUUS NON PODE ESTAR NOS QUIRÓFANOS DE AL TO RISCO, OS PROBL~ DO QUIRÓFANO DO MEDTEC 

iJE VIGO DÉBENSE A MÁ CONSTRUCIÓN, A SUA NON DETECCIÓN A TEMPO, Á PERVERSIÓN DO SISTEMA DO PRÓPRIO 

MEDTEC, QUE LEVOU AD XERENTE DO MEIXOEIRO A SOBREPASARSÉ.NAS SUAS .FUNCIÓNS LEGAIS PARA ATALLAR O 

PROBLEMA. ESTAS SON ALGUNHAS DAS AFIRMACIÓNS QUÉ .R~IZA CAETANO RODRÍGUEZ, O EX XERENTE DO MEl

XOEIRO, NA PRIMEIRA ENTREVISTA QUE CONCEDE DESPOIS DE PRODUCIRSE ÁS OITO MORTES NO HOSPITAL VIGUÉS. 

mesmo do deseño até a posta 
en marcha. Existiu unha falta 
total de adecuación qu~ foi o 
que levou ao resultado final de 
contaminación por Aspergillus. 
As probas que existen son con
cluintes: conculcáronse as nor
mas básicas do que é unha 
obra civil na administración pú
blica. 

Alnda asi ... 

Hai ademais un efecto que am
plificou estes problemas de ori
xe: a falta de encaixe da es
tructura dunha empresa aparte, 
dentro dunha organización 
complexa como é .o hospital. O 
xeito de poñer en marcha o 
Medtec, cunha falta total de le
xitimación no seo do hospital 
levou a que non tivesemos cri
téiros básicos de relación. Ese 
xeito de implicar a duas cultu
ras sanitárias distintas, por 
máis que algunlias persoas pu
xeran boa vontade, non se su
perou co paso do tempo. 

Esas disfuncións eran sabidas e 
coñecidas. No mes de Xullo de 
1998 paseille un informe á Con
sellaria no que lle indicaba que 
era preciso que o Medtec pasa
se a depender funcionalmente 
da xeréncia do hospital. Había 
disincronias e disfuncionalida
des que foron as que levaron a 
que os efectos do Aspergillus 
fosen moito maiores dos que ti-

ñan que ser. A diensión brutal 
que acadou o brote do Aspegi
lus é a mostra dunha institución 
cuxas bases non están adap
tadas profisional nen Legalmente 
á estrutura dun hospital. 

Pero, de cara a opinión públi
ca, quen aparece culpabiliza
do é o hospital. 

Asumin o feíto de que, concep
tualmente talando, eran unida
des dentro do mesmo hospital. 
Pero era un momento de crise. 
Un momento de tomar decisións 
que superaban mesmo as capa
cidades legais para asumilas, xa 
que non existía un marco legal 
que artellase as relacións entre 
o hospital e o Medtec, dunha 
forma nítida. 

Asumir responsabilidades 

Por que asume vostede esa 
responsabilidade? 

P. BERGANTIÑOS 

mero coordenador asistencial, 
do Medetec no hospital. 

Quer dicer que se vostede 
non toma esas decisións o 
problema seguirla?_ 

Nun momento determinado, 
nunha situación de emerxéncia 
plena, ante o vacío · legal 
existente, alguén ten que asu
mir que hai que parar de ope
rar, realizar inspecións e pechar 
os quirófanos. Ainda que legal
mente non me correspondía, fi
xémolo. e estou cada vez máis 
convencido do feito. Tanto que 
voltaria a facelo, mália as re
percusións persoais. Pero foi 
froito do consenso entre os pro
fisionais, non unha decisión uni
lateral. Eu non tiña xerarquia. 
Eu só era a cabeza visíbel dun
ha equipa multidisciplinar, con 
profisionais de moita cualifica
ción e a axuda dos represe·n
tantes dos traballadores, uns e 

, outros, compremetidos co siste-
Era o momento de tomar deci- ma público de sanidade. 
sións, non se podía agardar a 
ver que pasaba. Non se sabia Pero tardaron en dar coas 
quen tiña a capacidade de de• causas da entrada do Asper-
cisión e, ante aquela situación .gillus. 
de crise grave, decidimos pe
char os quirófanos. Non tiña 
esa capacidade legal, pero. al
guén tiña que facelo, indepen
dentemente do que pudera pa
sar logo. Eu, segundo o convé
nio que se asina todos os anos 
entre o hospital e Medtec, era 

Pensamos que a contamina
ción viña dunha obra, pero non 
estaba tan perto como para 
contaminar, segundo a docu
mentación existente doutros 
casos. O que non entendíamos 
é como se podía manter durante 
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tanto tempo: Ós oito casos pro
.ducíronse entre Maio e Xullo. 
Despois do 5 de Decembro, no 
que apareceu o primeiro positi
vo, o quirófano continuaba 
contaminado, por iso nos vi
mos na obriga de pechalo. 

Chamamos a várias empresas 
especializadas, a primeira lnge
clima, pero non atopou nada 
que nos non tivéramos visto xa. 
lnformou que o quirófano estaba 
mal deseñado pero non entrou 
no problema da climatización. 
Botáballe tamén a culpa a obra 
ainda que se explicaba a mala 
circulación de profisionais e a 
limpeza deficiente. 

Despois comezamos a investi
gar por factores específicos, 
como a climatización, a presión 
e a renovación. Contratamos 
para facer o estudo a unha em
presa de Pontevedra, a mellor 
do mercado no Estado, Talrpo. 
Eles foron os que atoparon a 
causa: estaba no sobreteito. 
Non producía a renovación de 
aire e a presión necesaria me
tendo o aire de fara para den
tro. A climatizadora nunca pu
do dar as condicións de reno
vación e de presión e estaba 
totalmente incapacitada por ví
cios ocultos de obra. 

Os fallos 

Como non se detectaron an
. tes estes fallos? 

Ao non estar· claras as respon
sabilidades e cal era a implica
ción cos servizos, non se pudo 
detectar o fallo a tempo. A luz 
dos informes técnicos, que nin
guén pudo pór en cuestión, ain
da que o intentaron, vese clara
mente que os problemas son de 
climatización. O problema non é 
de onde procede o Aspergillus, 
senón porque entrou e perma
ñeceu tanto tempo dentro. Ha.i 
que ter en canta que o pó da 
obra entraba por regandixas ao 
quirófano. Onde se viu i.sto! 
Fendas con tres anos de funcio
namentol 

Neste problema tamén se pu
xo en evldéncia un enfrenta
mento entre os defensores da 
medicina pública e os da pri
vada ... 

Foi un test tremendo á hora de 
ver as distintas sensibilidades, 
sobretodo dalguns que se lles 
enche a boca defendendo o 
público, pero nos seus infor
mes e actuacións, están a de
fender o pior da sanidade pri
vada e a poi ítica da Consellaria 
e do Ministério: a privatización 
encoberta, que, agardo, non 
sexa irreversíbel. · 

A min, no caso do Medtec, non 
me preocupa tanto se é públi
co ou privado. Conceptual
mente é público pero instála
se, ás veces, na pior óptica do 
privado. O Medtec, tanto pola 
opacidade como por toda a ló
xica do funcionamento desta 
empresa, actuando de costas 
á lóxica do sistema sanitário 
público, .preva·lecendo a canta 
de resu'ltados, ·convírtese no 
pior do sistema privado. O pro
blema non está no concepto, 
senón na falta de control, de 
transparéncia. Estes sistemas 
son portas abertas a que mo
delos políticos pouco democrá
ticos fagan neles o seu niño de 
corrupción. Son un intento de 
escapar ªº control democráti
co da Administración para con
seguir clientelismo ou desvío 
de recursos públicos.+ 
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MEIO AMBIENTE 

O grupo portugüés Sonae volve amasar interese en facerse coa empresa de past~ de papel 

A Xunta renúncia 
~ 

á protección ambiental na privatización de ENCE 
Mália que a Lei de Protección 
Ambiental da Galiza comezou a 
tramitarse na pasada lexislatu
ra, o portavoz do PP Xaime Pita 
recoñeceu que o texto foi con
xelado para non interferir na 
privatización da Empresa Na
cional de Celulosas, ENCE. Oes
te xeito, quen se faga coa com- · 
pañia de pasta de papel de 
Pontevedra, non terá que afron
tar unha lexislación protectora 
do meio ambiente. Por outra 
banda~ Tafisa, o -e.mpório por
tugués SoNAE, proprietário de 
TAFISA, manifestou a sua inten
ción de poxar por Celulosas. 

Á Lei de Protección Ambiental 
só lle queda a sua aprobación 
definitiva, pero esta retrasouse 
sine die para facilitar a privatiza
ción de ENCE. En palabras do 
portavoz popular Xaime Pita, 
"non se debe ir en contra dos in
tereses de Galiza" e unha lei co
mo a que está no Parlamento 
poderia pór en risco a viabilida
de de ELNOSA, a fábrica de cloro 
pontevedresa asociada a ENcE. 

Pésie a que Pita anunciou que a 
Lei será aprobada en Setembro 
ou Outubro, matizou que a apro-

Porque decidiron entrar a for
mar parte da Asociación Pala 
defensa da Ria de Pontevedra? 

Moitos dos que agora formamos 
parte deste colectivo xa eramos 
sócios da asociación a título indivi
dual. O problema de Celulosas 
ven de vello e sempre se buscou 
a relación entre a sua ación conta
minante e a existéncia de determi
nadas enfermidades, unha rela
ción que non está demonstrada 
científicamente pero que preocu
pa a cidadania. Houbo unha épo
ca na que se intentou darlle eco, 
pero sen que existisen · estúdios, 
algo que até certo ponto puido ser 
contraproducente. Cómpre reto
mar o tema, con seriedade, e un
ha das maneiras de facelo é 'des
de un colectivo de profesionais sa
nitários. Despois de várias reu
nións fixemos un manifesto para . 
apresentar publicamente. Nos pró
ximos dias deixaremos a estrutura 
formalmente constituida e cargos 
como o de portavoz eleitos. 

Que denúncian? 

Os sanitários, médicos e demais 
profesionais, ternos a intuición, 
poderiamos dicer que case que 
a certeza, de que a contamina
ción que existe na cidade produ
cida por. indústrias como Celulo
sa, E/nasa e Tafisa ten que ver 
con enfermed~des respiratórias 
e alérxicas que na nosa comar
ca parece que teñen unha maior 
incidéncia. Polo tanto máis que 
denunciar exiximos que se fagan 
estudos epidemiolóxicos sérios 
para constatar este fenómeno. 

De quen son responsabilidade? 

Son estudos complexos, que exi
xen técnicas de investigacións 
que non se poden levar a cabo 
de xeito individual. Necesítase 

sións Obreiras e UGT ameaza
ron con que non haberá paz so
cial se esta medida se leva 
adiante. Lores respostou que 
esas centrais non van ditar a 
sua política ambiental. 

Por outra banda, Portugal vol
veu a amosar o seu interese po
la privatización de ENCE. Destas 
fíxoo através do vicepresidente 
de T AFISA, Sérxio González, que 
precisou que Sonae, a multina
cional portuguesa á que perten
ce a compañia T aboeiros de Fi
bra, S.A., só iria á privatización 
se podia facerse co 35% das 
accións, con posición dominante 
e capacidade de decisión. 

O translado de ENcE é unha vella reivindicación. Na foto, a nmanifestación conta esta 
planta o pasado 27 de Xuño. EA Pero xa houbo intentos fallidos 

dos portugueses de entrar en 
ENCE. No pasado o Estado es
pañol abortou unha compra de 
Celulosas por parte da made
reira portuguesa Portucel, de 
carácter público. Posteriormen
te, o Governo central tamén 
vetou á própria SoNAE na priva
tización de ENcE, Todo isto 
provocou unha resposta de 
PORTUCEL na que se acusaba 
ao Govemo español de xenófo
bo e antiportugués~ + 

bación será "sempre despois da 
venda de Celulosas". Con este 
proceder, todo indica que no fu
turo, cando ENCE sexa privatiza
da, a Xunta relaxará o control 
sobre as actividades da compa
ñia de pasta de papel para que 
non vexa ameazada a sua conti
nu idade. Esta atitude contrasta 
coas declaracións do coriselleiro 
Xosé Guiña que advertira en 
tempos que ENcE non . podia 

continuar contaminando e coa 
cada vez máis unánime solicitu
de de que a empresa traslade 
as suas instalacións e que EL
NOSA proceda ao seu peche. 

Neutra orde de causas, e ante o 
anúncio do novo alcalde de 
Pontevedra, o nacionalista Mi
guel Lores, de pór data de cadu
cidade á empresa na cidade de 
Pontevedra, os sindicatos Comí-

Sérxio Mártinez Fernández 
'A Administración ten que investigar a relación 

entre a contaminación de Pontevedra e 
determinadas enfermidades' 

*P.B. 

Coincidindo coa Marcha pota Defensa da Ria de Pontevedra, que se 
celebrou o 27 de Xuño, un colectivo de profesionais sanitários en
trou a formar parte da Asociación pola Defensa da Ria de Ponteve
dra. Sérxio Martinez, médico do Hospital Provincial, sinala a necesi
dade de que a Administración investigue as repercusións que para 
a saúde teñen indústrias como o complexo Ence-Elnosa e Tafisa. 

unha equipa de traballo para fa
cer recollida de dados, escollar 

unha mostra e comparala con 
outra povoación que serva como 

testemuña para saber se existe 
relación entre o axente a estudo 
e a enfermidade. Conleva tempo 
e cartas e as autoridades res
ponsábeis da sanidade tanto mu
nicipais como autonómicas de
berian implicarse proporcionando 
os méios para poder facelo. 

Pódese talar de repercusións 
derivadas da inexisténcia des
tes estudos? 

Exíste moita incertidume. Por in
formación recollida de diferentes 
fontes, todos sabemos que a 
contaminación e determinadas 
enfermidades están íntimamente 
relacionadas. O manifesto que 
demos a coñecer recolle dados 
de tipo epidemiolóxico, contras
tados en todo o mundo, que si
nalan a contaminación como un
ha das causas de enfermidades. 
Hai relación directa entre a cali
dade do meio ambiente e a for
ma de enfermar. Non hai que 
demonstrar que na nosa cidade 
existe unha contaminación que 
provén das indústrias, dos verti
dos e dq falta de depuración das 
augas. E evidente que debe ha- 
ber unha relación entre ·esa con
taminación e as enfermidades 
que estamos a padecer. 

Seren profisionais da sanida
de implica algun tipo de auto
limitación para facer ·este tipo 
de denúncias? 

Levamos unha surpresa agradá
bel. Existe moita sensibilidade e 
gañas de participar. De momen
to houbo boa receptividade por 
parte de todos aqueles cos que 
talamos. Non atopamos rexeita-

<i mento nen tampouco indiferén
u.i cia co tema. Somos máis de 

trinta persoas entre as que hai 
médicos, enfermeiros, auxiliares 
de clínica ... + 
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Aplaudidores 

R oedores do corpo eleitoral. 
Rumiantes do voto de, 
pendente. Parásitos dos 

carros públicos e da subvención 
axustada á curva de apoio demos, 
trada en eleicións várias. Adictos 
das transaccións en espécies, dos 
favores con pagamento aprazado, 
das compensacións por volunta, 
riosas xestións ante autoridades 
competentes sen moléstia apa, 
rente. Xentes sen outro ofício 
nen benefício que un pasto polí, 
tico,retribuido, co seu futuro la, 
boral supeditado a continuidade 
da percepción de ingresos por 
canta do Estado. 

Ali estaban rendindo preitesia. 
Renovando o compromiso de obe, 
diéncia debida ao caudillo da trí, 
bu do noroeste galego e sacando 
peito cal tarzáns do repaño de su, 
fráxios universais. 

Roxélio Aramburu, fracasado em, 
presário de corte e confeizón, me: 
tido a delegado provincial de Me, 
dio Ambiente (sobre catrocentas 
mil mensuais). O alcalde de Tea, 
Armando Blanco, especialista en 
restauración tortilleira, viaxa sem, 
pre cun xarnón metido no male, 
teiro do coche para convidar a un, 
has lascas mentres fai reparto de 
papeletas e toma nota dos rapaces 
en idade de mandar a un campa, 
mento veraniego ou a unha excur, 
sión por Europa (no seu município 
clase unha característica pouco co
mun entre a mocidade galega: case 
tcx:los coñecen tres ou catro países 
en viaxes orgaizadas pola Conse, 
llaria de Famflia). Adolfo Gacio, 
asesor de alto standing da Conse, 
llaria de Sanidade e alca lde 
maioritário indiscutíbel de Bo, 
quei.xón, gábase da sua última faza, 
ña bélica, borrar do seu t:erritório a 
oposición nacionalista, mentres 
repasa a lista de persoal contratado 
por Fundacións e entes sanitários 
inscritos no censo particular. Pam, 
pin, alcalde de Melide, orgaizador 
de 27 festas gastrónomicas, 7 feiras 
de artesania variada, 3 exibicións 
equinas e 1 concurso de beleza pa, 
ra a T erceira Idade, todo iso baixo 
o patroazgo do Xacobeo e sen ir a 
Cuba máis de 20 veces en un ano. 
Como última adquisición do Mi, 
nistro con feudo galego, apareceu 
Dositeo Rodriguez, concelleiro por 
Santiago, deputado de Lugo, vici, 
ño de T eo e veraneante en Porto 
do Son. A excepción na claque. A 
el só se lle coñecen pastos de de, 
s·empeño profisional, un técnico 
ao servizo do ben comun disposto 
a abandonar unha Consellaria por 
ir ver os fogos do Apóstolo desde 
un balcón de Raxoi. 

As adesións son quebrantábeis. Po, 
de un levar toda a vida a defender 
as cores do Celtiña, pero se lle po
ñen sobre a mesa poder x9gar a 
Champions e encima subir uns 
centos de millóns a conta anual, 
non hai reparos en vestirse, ainda 
sexa, de branca. + 
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MANm:LCAo 

A calquer que se achegue por Lalin pódelle surprender a 
grande cantidade e calidade das comunicacións por estrada 
dependentes da Xunta de Galiza. Curiosamente, a estrada 
de máis tránsito Lalin-Santiago é a de pior calidade sendo 
frecuentes os accidentes con vítimas mortais. Esta via trans
corre polo meio e meio de vilas como Silleda e Bandeira e 
por outras aldeas cos lóxicos límites de velocidade e non ten 
nengun carril de veículos lentos no traxecto que discorre 
pola província de Pontevedra até a chegada dorio Ulla. Pe
la contra, existen estradas magníficas cara Vila de Cruces, O 
Carballiño, Agol~da ou Chantada con moito menos tránsi
to e cun trazado e piso excelentes. Un pode interrogarse so
bre cal pode ser a razón de tal modelo de asignación de re
cursos públicos para o ii).vestimento en comunicacións por 
estrada por parte das Administracións Públicas. 

Pois ben, resultando que o secretário xeral do PP de Galiza e 
conselleiro da COTOP, X. Cuiña, é natural de Lalin, convén 
salientar a diferente avaliación dos investimentos realizados 
pola institución autonómica ou polp Estado central. A actua
ción da Xunta ide Galiza parécenos, neste casd, axeitada e ve
lai o estado das comunicacións por estrada, desde 9 deseño do 
Plano de Est;radas de Gáliza (1991-2000) para demostrar que 
a maior parte dos investimentos foron realizados pola Xunta. 
Pola contra, a actuación do govemo de Madrid fo¡ bastante 
negativa -e con excepción das Autovías cara a Meseta, feítas 
con retraso, son poucos os recursos adicados á mellora ou re
modelación de moitas estradas chamadas nacionais. 

É fácil observar unha inquina especial do Ministério de Fo
mento respeito de determinados tramos tanto para nova 
construción como para simple mantimento. Non hai moito 
asistimos a un retraso inxustificábel no man:timento da N-
120, cuns enormes baches en toda a zona de Valdeorras, 
precisamente, na única zona que se lle resiste eleitoralmente 
a Baltar. En troques, en toda a comarca do Deza as vitórias 
do PP son sempre moi amplas e non é doado atopar un lugar 
que teña unha mellor posición na Administración Pública 
para actuar como grupo de presión: de Lalin é o Conselleiro 
pero tamén o Presidente da Deputación de Pontevedra. 

A.N.T. 

'P ocle existir 
unha marxinación consciente 

por parte de Fomento" 

Para explicar esta situación pode haber várias razóns. Dun
ha banda, pode existir unha marxinación consciente por 
parte de Fomento, condenando aos usuários <leste tramo a 
unha viaxe difícil para castigar ao caudillo do Deza. Dou
tra banda, pódese comprobar a influéncia de Ctiiña, inca
paz de lograr un investimento, pequeno en términos cuan
titativos, para unha obra absolutamente necesária e impos
tergábel. Disque en Merza unha liña de alta tensión pasa 
polo meio dunha aldea violando todas as normas sanitárias 
e legais para benefício de intereses concretos. Esta situa
ción relativiza o liderazgo real de Cuiña, pois non é mor
mal que un político aparentemente con tanto poder sexa 
incapaz de vencer presións' tan contraditórias co interese 
xeral da colectividade. Aquí, compróbase a fortal~za e soli
dez dun líder. Algo moi diferente dos recadádores de votos 
que sempre actuan con prepoténcia cos febles e como tira
levitas de calquer mínimo poder.• 

Continuará_ sen.poqer construir barcos 
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A.~.T. 

O Goverrlo a·núncia unha reduciOn 
. . 

do cadro de persoal de AsTANO á metade 
' i 

-0-P.C. 

1 / rl 
O Governo esta.tal ; considera 
que a continuidade da activi
dade na facto ria · ferrolá de 
Astano está garantida, pero 
condicionada á. evolución de 
diversos factores externos. 
Sen embargo, anúncia a re
dución do seu cadro de per
soal e asume que o estaleiro 
non poderá volv~r a cons
truir barcos. Ao tempo, >éusti- · 
fícase esta redución como un 
intento de sanear a empresa 
para proceder á sua privatiza
ción. Pola contra, para o BNG, 
detrás deste anúncio agácha-· 
se a tentativa de desmantelar 
definitivamente a factoria. 

A evolución do plantel e da 
produción da factoría Astano 
leva xa uns 20 anos en regre
sión progresiva. Do millón de 
toneladas pasou ás actuais 
305.000 e dos 5.582 traballa
dores do ano 1985, cando co- · 
mezou o proceso de reconv!3r
sión industrial -case 7.000 en 
1969-, chegou aos 1.150 que 
seguen en nómina hoxendia. 
Co anúnci.o feíto público nas úl
timas semanas, estas cifras 
minguarán ainda máis, xa que 
se pretende reducir en 557 o 
número de traballadores que 
seguen no estaleiro, co que di
m in u irá, en consecuéncia, a 
sua capacidade produtiva. 

Mentres se facia pública e.sta 
nova reconversión na factoría, 
o Governo respostaba a unha 
pergunta do deputado naciona
lista no Congreso, Francisco 
Rodríguez, asegurando que 
"nestes momentos Astano ten 

expectativas de poder contra
tar máis unidades flotantes de 
perforación ·e/ou de producción 
petrolíferas". 

1 

En todo caso, condicionaba 
ésa continuidade e a consecu
ción de novas contratos a toda 
unha serte de factores exter
nos entre os que sinalaba a 
evolución dos prezos do cru, a 
competéncia dos estaleiros de 
Extremo Oriente, nomea
damente os de Corea, e á posi-· 
ción que adopte a Unión Euro
pea sobre posíbeis medidas· de 
apoio ou defensa da constru
ción naval europea. 

Alén diso, frente aos recentes 
ariúncios de novas contratos de 
unidades flotantes para Astano, 
na sua resposta o próprio Go
verno os puña en cuestión, sina
lando que "estes proxectos es
tán na sua fase incial e o seu 
desenvolvimento dependerá da 
evolución do prezo do cru". 

Factores internos 

O que para o Governo central 
son condicionantes exóxenos, 
para o deputado nacionalista son 
limitacións endóxenas, desde a 
redución da capacidade produti
va do estaleiro até a diminución 
do número de traballadores. 

Así, mentres en Andalucía e 
Euskadi só se reduciu nun 35% 
a sua capacidade produtiva, en 
Ferrol acadou caseque o 
100%, o mesmo que aconte
ceu no caso de pequenas fac
torías, sobretodo da ria de Vi
go, que mesmo acabaron por 
pechar. 

Ademais, para Rodríguez a ' so
lución para enfrentarse ao pro
blema da competitividade non 
pode vir dada por deixar á em
presa "en mínimos operativos", 
tal e como se pretende. 

O Bloque Nacionalista Galega 
tampouco ere que a pretensión 
do Governo sexa a de sanear 
a factoría para proceder á sua 
privatización, á vista de que 
todos os indicadores sinalan 
que se .dirixe cara ao seu des
mantelamento. 

O deputado nacionalista sinala 
que outro dos problemas que 
sofre a factoría é a falla de ca
pitalización. Un aspecto reco
ñecido polo próprio Governo e 
que xustifica argüindo que "es
ta só poderá facerse dentro 
das marxes que permiten as 
aportacións públicas autoriza
das no seu dia pala Comisión 
Europea". 

Unha afirmación que ven signi
ficar, que sobré Astano non só 
recae a proibición de contruir 
barcos senón que nen sequer 
pode receber axudas estatais 
que permitan solventar as 
suas deficiéncías actuais. 

Ainda máis, lego de case 20 
anos en proceso de reconver
sión, agora o Governo anúncia 
que, dada a sua ·situación, "es
tanse analisando todas as cir
cu nstánci as estruturais que 
afectan a este estaleiro, co ob
xectivo de darlle unha solución 
individualizada a cada unha 
delas". A primeira será, ao pa
recer, deixar na metade o ac
tual cadro de persoal. • 
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A CIG de Lugo afirma que os traballadores 'están aterrados' · 
polas condicións laborais que se viven na construción 
O 90% dos contratos no sector 
da construción son eventuais, 
segundo ven de denunciar a 
Confederación lntersindical 
Galega. Esta central critica ta
mén a práctica masiva da sub
contratación e o crecemento no 
sector das empresas de traba
llo temporal. 

A central nacionalista denún
cia, por outra -parte, que os ac
tuais contratos fixos de obra, 
cos que un traballador pode 
estar até tres anos na empre
sa, trasladado de obra en obra 

cd 
en 
o 
z 

e despedido en calquer mo
mento cunha indemnización de 
só o 4,5% dos conceitos sala
riais cobrados, supón na prácti
ca .a legalización do despido li
bre. 

A CIG sinala que os obreiros 
da construción están aterrados 
palas abusivas condicións la- -
borais. A maioria son, segundo 
esta versión, obrigados a -pro
longar a xornada de oito horas, 
traballando en dias festivos, en 
ben de casos sen pagas ex
tras, nen vacacións e asinando 

o finiquito ao mesmo tempo 
que o contrato. 

Escasa liberdade sindical 

Estas condicións laborais limi
tan a liberdade sindical. Para a 
·central nacionalista, o pequeno 
tamaño das empresas da cons
trución lucenses favorece que 
moitos delegados eleitos señan 
encargados, xefes de obra e 
persoal de confianza do empre
sário, incluidos familiares. 

A CIG considera que-o descon-

tento entre os traballadores é 
moi grande pero que a escasa 
liberdade sindical existente im
pide que manifesten as suas 
reivindicacións ou que elixan 
ao delegado co que máis sim
patizan e mesmo que se atre
van a presentarse como candi
datos. 

A mesma central en Lugo critica 
a oposición das centrais estatais 
a aprobar un convénio galego 

. para o sector, amplamente sen
tido, na sua opinión, polos tra
balladores. • 

Alfonso Daniel Casteao 
Colección Esencias 

Memoria erótica, de Carh Velo 
Colección Fardel da Memoria 

Pri~ciliano, profeta contra o 
poder, de Xosé Chao Rego 

Colección Nós os galegos 

O futbol na sociedade 
galega, de Alfonso Eiré. 

Colección Nós os galegos 

Breogán, 

Cantos do Valadouro, 
de Xesus Pisón, Manuel 
Lourenzo e Isaac Ferreira 

Colección Nós os galegos 

de Xabier P. Docampo e 
Pepe Carreiro 
Colección Mitos e Leudas 

A 
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A suba do petróleo 
contradi as previsións 

Se o acorde de reducir a 
produción, a fin de subir os 
prezos, tomado en Abril 
polos principais paises 
produtores de petróleo, 
puxera xa o prezo desta 
enerxia a 15 dólares barril, 
agora unha nova subida 
elevou a factura aos 18, 15 
dólares. Os expertos 
ocidentais, que non 
esperaban que o petróleo 
acadase ao longo do ano un 
prezo superior aos 18 ou 19 
dólares, veñen de agoirar 
que o barril pode chegar, 
antes de finais de ano, aos 
22 dólares.• 

Aler1a contra 
un novo boom 
dos pisos 

Os promotores veñen de 
declarar a alarma ante un 
novo posfbel incremento 
desmedido do prezo da 
vivenda, semellante ao 
ocurrido a finais da década 
dos oitenta e primeiros 
noventa. Entre 1988 e 1992 
o prezo dos pisos 
incrementouse nun 250%, 
pero esta subida veu 
seguida dun parón de 
vendas que puxo en 
apuros a moitas 
inmobiliárias. • 

Medra 
a economía galega, pero 
non medra o emprego 

A economia galega medrou 
un 3,9% en 1998 pero este 
crecemento non se traduciu 
nunha mellara do emprego, 
segundo ven de poñer de 
manifesto o presidente da 
CIG, Manuel Mera. O 
número de traballadores só 
se incrementou nun 0,6%. 
Segundo o lnquérito da 
Povoación Activa, a taxa de 
paro galega segue a estar 
por riba do 17, 1 %. • 

O 66% das famílias 
sofren dificuldades 

, . 
econom1cas 

Sete de cada dez famílias do 
_ ~stado español chegan a fin 
de mes con dificultades 
económicas. Segundo dados 
oferecidos pala Oficina 
Estadística Europea 
(Eurostat), só un 34% das 
famílias asegura que pode 
aforrar cada mes, en tanto 
que o 66% declara que lle 
resulta imposíbel. • · 
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Rexeita a liña de ferrocarril Ferrol-As Pontes 

O governo central recoñece 
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que ·ENDESA poderia non ter continuidade apartir do 201 O 
-0- P.C. 

O governo central desbota a 
posibilidade de pór en mar
cha a liña de ferrocarril Fe
rrol-As Pontes e ádia o início 
inmediato -atendendo aos 
prazos previstos- da autovia 
ao non estar garantida a 
continuidade de Endesa logo 
do ano 2010. Pésie esta pre
visión, nen a administración 
central nen a autonómica te
ñen previsto artellar planos 
alternativos que permitan 
paliar as consecuéncias de
rivadas do peche da central. 

Segundo o deputado nacionalis
ta no Congreso, Francisco Ro
dríguez, "despois de esgotados 
os lignitos de Meirama e As 
Pontes non existe garantía de 
continuidade das centrais de ci
clo combinado, polo que Galiza 
poderia ser deficitária en enerxia 
eléctrica". Ademais, entende que 
tanto a actitude do governo cen
tral como do galego, perante es
te problema, "é dunha total irres
ponsabilidade e pasividade". 

As declaracións do representan
te do BNG no Congreso prodú
cense lego de ter recebido duas 
respostas do governo a raiz das 
perguntas realizadas polos na
cionalistas sobre as axudas ás 
caneas mineiras galegas. 

Nun primeiro momento, as can
eas galegas quedaron á marxe 
das axudas á mineiria do car
bón. A dicer do governo, porque 
"Galiza non produz carbón CE
CA", o que provocou a sua ex
clusión. Sen embargo, as condi
cións das térmicas galegas si 
permitiron a sua inclusión, "só 

f"rtas para o translado de material nas minas das Pontes. 

nos aspectos compatíbeis", no 
Plano 1998-2005 da Mineiria do 
Carbón e Desenvolvimento Al
ternativo das Comarcas Minei
ras, en concreto, na liña de in
fraestruturas. 

Mália o próprio governo indicar 
que esta liña está orientada "á 
construcción dun sustrato que per
mita a implantación dun tecido in
dustrial e, en xeral, empresarial al
ternativo", as actuación previstas 
cínguense a eixos xa existentes. 

O Anexo do Plano listaba as in
fraestruturas que, no verán de 

1997 se prevían realizar. Ainda 
que se contemplaban diversas 
actacións en Galiza, non se in
cluía nengunha na primeira fa
se, no biénio 1998-.1999. 

Sen embargo, en Febreiro de 
1998 asinóuse o Protocolo de 
Colaboración entre o Ministério 
de lndústria e Enerxia e a Xunta 
de Galiza, no que si se recollian 
actuacións a levar a cabo nesa 
primeira fase do plano. Unhas 
actuacións que non se executa
ron na sua totalidade .nos pra-

- zas previstos, segundo o próprio 
governo, porque "as condicións 

1 ;1Mli*liiiii19 

técnicas dos pro
xectos impediron 
chegar á siríatura 

· de convénios es
pecíficos, para 
actuacións con
cretas en 1998". 

Na mesma res
posta o governo 
indica que non 
pode dar a consi
deración de ur
xente a. nengún 
proxecto "de for
ma unilateral", 
porque as actua
ci óns lévanse a 
cabo "no marco 
da colaboración 
entre a adminis
tración xeral do 
estado e as co
munidades autó
nomas". 

Contradiccións 

Pésie estas expli
M. sENDóN cacións, o próprio 

governo incorre 
en contradiccións 

xa que mentres que na primeira 
das respostas dadas aos na
cionalistas galegas, garante a 
posta en marcha, para a terceira 
e cuarta fase, do ferrocarril Fe
rrol-As Pontes, logo, cando tala 
do problema do transporte do 
carbón recoñece que se desbo
tou facelo, á vista de que Endesa 
non ten asegurada a sua conti
nuidade apartir do ano 2010. 

A xustificación que esgrime o 
governo baséase nos resultados 
das conversas mantidas entre 
os anos 1994, 1995 e 1996 entre 
os representante? de Endesa, 

do daquela Ministério de Obras 
Públicas, Transportes e Medio
ambiente e do Porto de Ferrol. 
Através destes encontros tratá
base de analisar a viabilidade 
da construcción dun ramal ferro
viário que posibilitara o trans
porte do carbón do porto de Fe
rrol até a central térmica. 

As conversas acabaron por inte
rromperse á vista de que "Ende
sa non podía asumir compromi
sos a respeito do funcionamento 
da central máis alá do ano -
2010", explica o governo, enga
dindo que desde a própria térmi
ca se asegurou que o seu pro
blema de transporte estaba re-
salto através da estrada. · 

Ainda máis, a resposta explicita 
que o ministério non ten previs
ta "nengunha actuación, en soli
tário ou con Endesa, para o fi
nanciamento dun ferrocarril Fe
rrol-As Pontes destinado ao 
transporte de carbón", engadin
do que- "si o está a autovía Fe
rrol-As Pontes". 

Estas informacións poñen en 
evidéncia, segundo o deputado 
nacionalista que a Xunta "actua 
de forma submisa, pero propa
gandística". A suposta autovía 
Ferrol-As Pontes "non existe, é 
un corredor colapsado polo tráfi
co do transporte do carbón". 

Ademais, Rodríguez asegura 
que "non se pode entender que 
duas empresas que tiveron e te
ñen benefícios multimillonários 
explotando as nasas riquezas 
podan desaparecer despois de 
ter arrasado miles de hectáreas 
de terreo e sen tecido produtivo 
alternativo".• 

Atontamento colectivo 
De novo hai que acudir á prensa norte, 
americana para enterarse un pouco roáis 
do que pasa coas empresas representan, 
tes do lmpério en Europa, verbi gratia, 
Coca Cola. Ainda que tardía, a campaña 
de imaxe despregada pola Coca,Cola 
pouco a pouco vai recuperando a con, ' 
fianza dos consumidores europeus. Os 
govemos <leste lado do mundo cederon 
ás presións da grande multinacional, e 
xa poucos lembran a crise sanitária desa, 
tada recentemente. 

Pero en Wall Street son máis severos coa 
Coca,Cola, segundo cantan os grandes ro, 
tativos ianquis. Os especuladores de Nova 
York poden perdoar unha caída de benefí, 
dos momentánea, pero mitan máis a fun, 
do nunha crise que afecta a imaxe da 
compañia de refrescos sefiamente. O custo 
da crise tirou á baixa as accións da Coca, 
Cola ( 64 dólares agora frente aos 70 dóla, 
res por acción de finais de Maio). Pero os 
problemas xa viñan, de antes. A factura, 
ción xa caíra no primeiro trimestre de 
1999 un 1 %, os benefícios operativos un 
11 % e o benefício neto un 13%. 

En medio desa-crise acontecen os casos de 
intoxicación coa Coca,Cola en Bélxica, 

Holanda, Luxemburgo, Alemaña, Franza e 
España. A iso, súmase o feíto de que a 
transnacional das bebidas afronta nos Es, 
tados Unidos várias demandas por discri, 
minación racial, cousa terríbel tendo en 
conta que a fábrica está na cidade de 
Atlanta, con maioría 

de todas as idades e situacións· sociais pe, 
den o famoso refresco nas terrazas de vrau. 
O presidente de Coca,Cola debe pensar 
que hai débiles mentais por estes lados 
cando, nada máis chegar a Bruxelas en 
plena crise, negara rotundamente que o 

seu producto supuxese 
negra. E por si fose 
pouco, nestes mesmos 
momentos, Coca,Cola 
afronta en Europa 
máis escándalos, ao 
descobirse barolo con 
bactérias nunha auga 
mineral {propriedade 
da compañia) en Po, 
lónia e de latas de Co, 
ca,Cola con funxicida 
en Alemaña. En Wall 

'En Wal Street 
ameaza algunha para a 
saúde e, a renglón se, 
guido, ofrecera pagar a . 
factura médica dos 
200 intoxicados. Pero 
o verdadeiramente in, 
sultante é a explica, 
ción_ última da compa, 
ñía sobre as intoxica, 
cións: segundo esta in, 
teresadísima versión 

Street saben que a cri, 
se da Coca,Cola ainda 
está empezando e re, 
capitulan sobre avalo, 
ración dá compañía. 

O caso é que os consu, 
midores europeus esta, 
mos a ser tratados co, 

saben que crise 
da Coca--Cola 

ainda está 
empezando" 

os consu~idores case 
que son os culpábeis, 
xa que eran vítimas 
dunha "reacción psi, 
cosomática colectiva", 
desatada polo escán, 
dalo das dioxinas. Mi, 
ra ti ... 

mó parvos nesta agresiva campaña de ima, 
xe que desatou Coca,Cola, na que xentes 

Neste caso, Coca,Co, 
la comportouse exactamente igual que os 
governos belga e británico no caso dos 

"p~los tolos" e das "vacas tolas". A norma, 
tiva comunitária exixe que calquer país 
ten a abriga de comunicar aos seus sócios 
imediatamente.a detección dun problema 
sanitário na cadena de alimentación. Iso 

-foi xustamente o que non fixo o govemo 
belga agora, nen Coca,Cola, nen o gover, 
no británico no seu momento. Tiveron 
qu~ producirse. os casos de intoxicación 
para que os responsábeis deran a cara. E 
nos tres casos empezaron mentindo ou 
ocultando a situación descaradamente, 
asumindo o problema a regañadentes logo, 
e por último desatando unha campaña de 
imaxe descarada, mentireira e de atonta, 
mento éolectivo. 

Estes manexos demostran que nen gover, 
nos nen empresas se toman en sério isto 
da calidade sanitária dos alimentos que 
consumimos os cidadáns. Como consola, 
ción nos queda o feito de que polo menos 
Coca,Cola paga en depreciación das ac, 
cións o. seu comportamento, o governo 
belga perdeu as eleicións o 13 de Xuño e 
T ony Blair perdeu as europeas ese mesmo 
dia. Menos dá unha pedra. O outro sería 
tirar para o monte a criar parcos, pitas, 
etc, e sembrar patacas e grelos ecoló, 
xicos. Amén. • 
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Califican de cata de bruxas as demisións aceit~~as po~ Currás 
• ·o " 1. • • 

• ,, .:- ;¡ • ' • • 

Os directores de ensino secundário iniciarán. o. vindeiroc 
,~· ~~ I -,: : • -~:· ~ • J.._~~. ~·I • • .._ • 

. curso con novos actos dt!_ pro~~ta ... 
-0-P.B. 

Os membros da Asembles de 
Directores do Ensino Secundá
rio (Adiesg) califican de caza 
de bruxas a seleción de dimi
sións aceitadas PC?la Consella
ria de Educación. E por iso que 
xa anunciaron que o vindeiro 
curso virá marcado pola con
vocatória de novos actos de 
protestas. Por outra banda, a 
Consellaria de Educación 
convocou para o Luns 6 unha 
reunión da Xunta Galega de 
equipas directivas, na que 
membros desta asociación 
volverán demandar solucións 
para os problemas que consta
tan nos centros e que provoca
ron a demisión colectiva de 
11 O directores no mes de Maio. 

Os directores denúncian que 
Celso Currás mentiu na com
parecéncia parlamentária do 
15 de Xuño á hora de explicar 
os critérios que se ian empre
gar para selecionar as demi
sións. Ese dia Curras dixo tex
tualmente "que todas as renún
cias que se apresentasen con 
carácter individualizado, por un 
motivo específico de cada cen
tro, serian aceitadas". 

Nunha reunión celebrada o pa
sado Martes 13, representan
tes de Aisdeg de todo o país 
analisaron caso por casa cada 
unha das 16 demisións admiti
das pala Consellaria de Edu
cación. "En todas as provín
cias hai directores e directoras 
que apresentaron renúncias 
por motivos persoais que non 
foron aceitadas e sen embargo 
si se aproban en casos, como 
por exemplo o de catre perso
as de Lugo, no que pésie ser 
apresentadas de ·xeito indivi
dual, os afedados alegan os 
mesmos motivos que se fixe.
ron constar na demisión colec
tiva. ·son menibros dá aso
ciación, persoas· que participa
ron activamente no IT)OVirpen.to 
desde o princípip";· exP,l!ca Ra
món Eixo, da Adiesg: "E dicer, 
en contra do que dixo" rio ·par
lamento: o con~elleiro aceitou 
demisións de corripañeirO$ 
simplesmente por ··0s·tar impli~ 
cados nas protestas. lsto de
monstra que actuaria do mes
mo xeito con outras persoas 
da asociacLón, no caso de te- . 
ren tamén'Aeil'o -a renúncia ·rdé'': · 
xeitO iÍidividuaP·~ ·· .. . . .... · 

;:,'f ,,~-~ ~ :l.¡•. 

Adieig mantén que sé consta
ta ·que Currás tentóu_ ~istraer a 
atención pública decindo que ·a 
demisión cólecfüra non era vá
lida para forzar a aprssenfa- · 
ción de rénúnciás ··individuajs ~ ,. 
así aáeitar. s9 ~gu~etra~· -q~~ ·11e ... ~ 
interesaban. ~:Ao fjo mantefien · 
que o conselleiro estivo espe- · -
rando a que rematase o prazo 
para iniciar procesos ~leitorais 
nos ·centros e asi, n'os institu
tos por el selecionados nome
ar a dedo as novas equipas. 
"Agora o que queda -di Eixo-
é que se produza eleición dixi
tal da que nós non somos par
tid ár·i os". Denúncia tamén á 
Consellaria, por realizar, espe
cialmente no caso de Lugo, 

"campañas soterradas -
con movimentos de ins
pectores e outros mem
bros da administración
para temar promover re
presentantes nas Xun
tas Provinciais partidá
rios dos seus plantexa
m~ntos". 

Xunta Galega 

O Mércores 7 Educa
ción convocou aos re
presentantes dos cen
tros para unha reunión 
da Xunta Galega de Di
rectores que se vai céle
brar o Luns 12 de Xullo. 
"Nesa reunión pedire
mos de novo solucións 
as caréncias que 
constatamos nos cen
tros e taremos constar 
en acta a nasa protesta 
por este acto de perse
cución, este intento de 
matar ao mensaxeiro e 
a peculiar forma de dia
logar que ten a conse-

- llaria, quitando 90 meio 
aos representantes máis 
incómodos para poder 
dicer que todo vai ben", 
indica Ramón Eixo. 

Outra das críticas de 
Adiesg retírese ao. presi
dente da Xunta, Mánuel 
Fraga. "lnstitucións de 
alto prestíxio, como o 
Valedor do Pavo, soube
ron comprender a nosa 
atitude dialogante e sen 
embargo o Presidente 
non tivo a ben interesar
se pala demandas, que 
tacemos representantes 
legais das comunidades . 
educativas".+ Celso Currás, Conselleiro de Educación. 

l . 

DA 
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Multa 
de .: 180;000. 
pesétas --·."-~ = •• ••· 

por · cham~r 
qadrón' 
ao INI 

O xulgado do Penal de Ferro! 
ven de condear con multas de 
180.000 pesetas ·a Alfonso Te, 
Hado, Pedro Domínguez e Ma, 
nuel Grandal por repartir pan, 

fletas nos que aseguraban que 
"os traballadores e traballadoras 
cÍe Bazán estaban fartos de tan, 

· to engano coa F~ndación INI 
que da man de CCOO roupa, 
ron 600 rnillóns de pesetas". Os 
tres son delegados da CIG e a 

.. senténcia-. de ·Ferrol tamén os 
cm."\dea a 500.0DO pesetas a 
CCOO por calúmnias contra 
esta central. 

Como, se ch~gou a esta sentén, 
cia? -Segundo. relat-a un das ; 
condeadc)'s, Alfon¡o Tellado, 
os panfletos enmárcanse na 
política -sindical- e en nengun 
momento: se lles chamou la, 
dróns a CCOO. "Os traballa, 
dores de Bazán ternos un eco, 
nomato laboral. Cando a em, 
presa quizo eliminalo, fixo un, 
ha oferta ao persoal. Entregaba 
11 7 millóris de pesetas anuais 
para compensar a perda das 
rendas. Desde a CIG propuxe, 
mos, en troques de coller os 
carros, . que son moitos, que os 
sindicatos xestionasemos o 
economato. Bazán daba 600 
millóns xuntos para esto. Aquí 
comezou a loita con CCOO, 
que non apoiaban a idea pen, 

•I
S,., 

sando que nós iamos rendabili, 
zalo sindicalmente. Ao final, 
votouse en asemblea, e 1.500 
votos contra 1.100 botaron 
abaixo a nosa proposta", canta 
T ellado. A votación deulle a 
xestión das tendas á Fundación 
Asistencial do INL "É un orga, 
no que se rexe pola lei de fun, 
dacións privadas e en cuxo Pª' 
droadb, están CCOO ··e .U GlT. 
Bazan entregouÜ~s os 6.00I ·mi, 
llóns. Eles pintaron un pouco os 

' locais .e cambiaron as máquinas 
rexistradora~. ' Aos dous anos, 
abandoan a xestión e traspasan 
aos locais, que non son seus, a 
Froiz",, con ta T ellado. 

A raíz deste abandono a CIG 
repartiu os panfletos. "Está cla, 
ro que non estabamos dicindo 
que CCOO fosen uns ladróns, 

· senón que contribuen a que 
unha fundación leve 600 mi, 
llóns por non facer nada. Xa 
non me preocupa tanto a con, 
tia economica das multas, que 
lle chega ben, como que unha 
central se querele por ese pan, 
fleto. Aos sindicalistas da CIG 
chamanos de todo e non de, 
nunciamos", di T ellado. • 

8 DE XULLO DE 1999. 

O programa informático 
· da Xustiza, en castel6n .· . 

A deputada nacionalista Pilar 
. G,arcia Negro verí de pergLin
" tar á ~untá-'de que vale 

~- impa.rtir cúrsos de g'alego pa
ra os funcionários xudiciais 
se o programa informático da 
Administración de Xustiza 

·· está 'en castelán. García Ne
gro subliña que a 
implantación dun programa 
en galega pode ser o veículo 
para normalizar este ámbito. 
Sinala tamén a parlamentária 
do BNG que existen progra-

. mas informáticos para a ad
ministración de Xustiza en 
basca e catalán. "Mais unha 
vez lamentamos como non 
se ten o menor interese e 
responsabilidade política en 
aplicar a lexislación e máis 
vontade necesária para facer 
presente o uso do idioma ga
lega na administración de 
Xustiza, a través da nova im
plantación informática", di 
Garcia Negro.• 

Prémios León Felipe 
para Xurxo Souto, 
Rivas e Manu Chao 

A Fundación León Felipe, 
ubicada en Madrid ainda 
que dirixida polo galega 
Alexandre Finisterre, ven 
de entregar os seus 
prémios anuais. No aparta
do do humor, ven de distin
guir co galardón a Xurxo 
Souto, Manuel Rivas e Ma
nu Chao. D1stinción que 
ven dada por seren "anima
dores desa leda e pacff ica 
revolución bravú, poética, 
musical, deportiva, lúdica, 
reivindicativa da vitalidade: 
o valor do individuo -da 
épica das persoas- frente a 
unha sociedade que persi
gue a mensaxe única". O 
prémio menciona a revista 
Bravú como "universal e 
enxebre". Outros 
premiados foron Maruja 
Torres, Seminário de Inves
tigación para a Paz, Sabino 
Fernandez Campo e Joan 
Garcés e Hellen Mack. • 

Xúlia Vaquero 
non revalida título, 
pero vai ao Mundial 

A guardesa Xúlia Vaquero 
non pudo revalidar o seu títu
lo de campeona de España o 
pasado Xoves 1 de Xullo en 
Guadalajara. Mália levar a 
di,anteira d~rante oito quilóm
teros da proba, tivo que loitar 
contra Teresa Recio, do Clu
be Universitario de Salaman
ca, que chegou primeira á 
meta. Vaquero sinalu que 
rion puido aturar o calor. De 
calquer xeito, Xúlia Vaquero 
ten asegurada a participación 
nos mundiais que se 
celebran en Agosto en Sevi
lla. Outra galega participaba 
nesta carreira, a lucense Ma
ria Abel, que pertence ao 
Clube Adidas como Vaquero 
e que conseguiu o terceiro 
posta. Houbo máis preséncia 
de galegas: na categoría ju
nior dos 5.000 metros partici
paba a deportista de Cangas, 
Maria Xosé Rodal, que que
dou en cuarto pasto.• 
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Contado, en EUskadi o entendimento cos nacionalistas foi parcial 

As alcaldias para· o PSOE e IU 
confirman os pactos progresistas no Estado 
Agás algunhas excepcións, en 
xeral a eleición de alcaldes e 
presidentes de Comunidades 
autónomas -Sábado tres de 
Xullo- ofereceu os resultados 
que estaban previstos. Os 
pactos progresistas permitiron 
que a esquerda arrebatase ao 
PP algunhas alcaldías de ci
dades importantes, ainda que 
no Pafs Basco e Nafarroa o 
entendimento entre os socia-
1 istas e os nacionalistas foi 
parcial. Casos como o voto atí
pico do PSOE en Melilla, cons
titu i ron as únicas surpresas. 

Al i onde as esquerda sumaba a 
maioria absoluta, hai governo de 
progreso. Os pactos para apoiar 
a lista progresista máis votada 
executáronse sen sobresaltos. O 
PSOE fíxose con quince alcal
días de cidades capital de provín
cia e o PP recuou e só acadou 
vintenove. Asi, o PSOE gaña dez 
capitais e o PP perde once. 

O PSOE pactou en duas frentes: 

No País lasco, e coma en anteriores comicios, nas listas de Euskal Herritarrok ian presos da ETA. Na foto, o edil Gorka Fraile chega 
ao concello de Durango. 

concello de Gasteiz, neste caso 
co apoio de Unión Alavesa. 

Nas restantes Deputacións Fo
rais -Bizcaia e Gipuskoa-, previ
sibelmente o PNV conservará o 
poder, pero tamén nunha situa-

ción de precariedade, ao non ter 
efecto o pacto con EH. O PSE, 
pala sua banda; governará a ci
d ad e de Donosti grazas ao 
apoio brindado polo PP. Igual 
sucederá en cidades como Ba
rakaldo ou lrun. 

Nos Pa"isos Cataláns, o pacto do 
PSOE cos nacionalistas tivo unha 
clave de esquerdas. Os sócios 
foron Esquerra Republicana e Ini
ciativa per Catalunya no Principat 
e Unió Mallorquina e Partit Socia
lista de Mallorca nas lllas. 

15 
N2 890 -ANO XXII 

En Andalucia o Partido Andalu
cista e Izquierda Unida foron os 
aliados do PSOE sempre que o 
Partido Popular non tivo a 
maioria absoluta. Sevilla retor
nou ás · mans dos socialistas e 
Córdoba foi para IU. O partido 
de Pedro Pachaco quedou con 
Alxeciras e Xerez, e o PP con
servou as alcaldias de Málaga, 
Huelva e Xaén. 

En éastela-León o PSOE ocupou 
por primeira vez as alcaldias ·de 
Burgos, Sória e Palénciá e en 
Castela-A-Mancha o PP e o 
PSOE repartíronse as das capi
tais de província. En Estremadu
ra, en troques, todas as cidades 
importantes están nas mans do 
PP, que ten a maioria absoluta. 

Pero os pactos non sempre fun
cionaron. En Zaragoza o gover
no de progreso esvaiuse ao non 
chegar a un entendimento o 
PSOE, o Partido Aragonés Re
xionalista e a Chunta Aragone
sista. No pasado o PAR colabo
rou co PP governando a comuni
dade autónoma. Noutras cida
des de Aragón, como Huesca, 
houbo governo de progreso gra
zas ao pacto entre os socialistas 
e a Chunta Aragonesista. • 

Izquierda Unida e as forzas na
cionalistas, tanto as moderadas 
como as de esquerdas. A cám
bio, IU acadou algunhas alcal
dias que para este partido eran 
estratéxicas, como é o caso de 
Córdoba. Co nacionalismo basca 
non houbo total sintonia e en 
Araba o PP tirou partido desta si
tuación. O mesmo fixo o sócio 
navarro dos populares, a UPN, 
Unión do Povo Navarro, que 
conqueriu facerse coa presidén
cia da Deputación Foral grazas 
aos desencontros entre os socia
listas e os nacionalistas no seu 
conxunto. lsto debeuse a que en 
Nafarroa o modelo do PSOE non 
se corresponde co de PSE. 

Xogada táctica do PSOE para situar un social-demócrata na alcaldia de Melilla 

En Euskadi, os sócios do PSE 
son o PNV e Eusko Alkartasuna, 
que concorreron en coalición nos 
comícios municipais. Pero ás ve
ces' o concurso de Euskal Herri
tarrok foi fundamental para aca
d ar maiorias de progreso. En 
Araba, sen embargo, o PSE non 
se entendeu cos nacionalistas, 
pero non aposto u polo PP, só 
deixou que goveme, pero en mi
noria, na Deputación Foral e no 

A maior surpresa que deparou 
a eleición de alcaldes e presi
dentes de Comunidades ·autó
nomas deuse en Melilla. Ali to
do facia prever un pacto a vá
rias bandas para evitar que o 
Grupo Independiente e Liberal, 
G1L, de Jesus Gil governase 
esa cidade autónoma. O PP 
era a forza que máis pulara por 
este pacto e de feito chegárase 
a un acordo polo que Juan Jo
sé lmbroda, da Unión do Pavo 
Melillense, seria o alcalde-pre
sidente. Ao acorde, ademais do 
PP, tamén se sumaban o Parti
do Independiente por Malilla, o 
PSOE e a Coalición por Malilla. 
Pero o PSOE desde as elei
cións manifestou outras prefe
réncias para ocupar a alcaldia 

e apostou por Mustafa Aber
chan, de Coalición por Melilla, 
que era a maioritária de todas 
as forzas do pacto. Se a Unión 
do Povo Melillense de lmbroda 
representaba á direita, a Coali
ción por Malilla representaba a 
esquerda social-demócrata. 

En princípio, o PSOE de Madrid 
forzou aos seus representantes 
en Malilla a votar a lmbroda en 
virtude dun pacto de Estado, 
pero a última hora o G1L decidiu 
apoiar a Coalición por Malilla, 
de modo que o PSOE tamén 
variou o sentido o seu voto, eli
xindo a Mustafa Aberchan. 

Tanto o PP do Estado como os 
partidos Unión do Povo Melillen-

Liberdade para os dirixentes de HB! 
O mundo sabe -e el mesmo o recoñece- que o gover
no dos Estados Unidos foi o principal responsábel do 
golpe de Estado en Chile, pero ninguén leva aos res
ponsábeis da Casa Blanca a un tribunal internacional. 

Pésie aos vinte anos de democracia transcurridos, 
o monumento recen inaugurado en Tui é un dos 
primeiros que se lle ergue en Galiza ás vítimas da 
República que ainda son para moitos as culpábeis 
do seu próprio martfrio. 

Todo sucede igual que cando os viciños coñecen o ca
so dun marido que bate a cotio na sua muller e calan. 

Tamén cala (e outorga) España cando Amnistia In
ternacional dedica várias páxinas aos casos de bascos 
torturados pola policia e a Garda Civil. Calamos to
dos, pésie a que sabemos, ou deberiamos saber que, 
nos últimos vinte anos, vintecinco mil cidadáns bas-

cos pasaron por comisaria. Calamos todos, mália ser 
conscentes de que é antidemocrático e inxusto que a 
direción de HB siga, despois de dous anos, no cárce
re por intentar exibir un video no que dous membros 
de ET A expoñian a sua alternativa de paz. O noso 
siléncio ten a sua xustificación. Antes argüíamos que 
os etarras eran uns asesinos, despois a ka1e borroka, 
agora o frentismo nacionalista, tamén a Declaración 
de Barcelona ou a concesión de emisoras por parte 
do govemo Pujo l. Todo misturado, todo vale. 

Un conferenciante nacionalista na Coruña pide un 
nacionalismo blando. Recorda a declaración do se
cretário de Estado norteamericano cando sostivo 
que a seguridade dos Estados Unidos se encontraba 
ameazada polo governo da illa de Granada que tiña 
400.000 habitantes. Se un boxeador pelexa cun ne
no, pedímoslle ao neno que non morda, porque iso 
non o permiten as reglas do boxeo.+ 

se como o Partido Independien
te por Melilla, viron na atitude do 
PSOE unha traizón e asegura
ron que Coalición por Malilla go
vemaria apoiado polo G1L. Pero 
non hai tal, en realidade o 
PSOE fixo unha xogada táctica 
para colocar na presidéncia da 
cidade a unha persoa de maior 
proximidade ideolóxica e agora 
pulará pola formación dun exe
cutivo que integre ao resto dos 
partidos agás o GtL. Oeste xeito, 
entrarían no governo o PP, o 
PSOE, Unión do Povo Melillen
se e o Partido Independiente 
por Melilla. Asi, o PP terá que 
apoiar a este govemo, que non 
estará encabezado por unha 
persoa de direitas, senón por un. 
social-demócrata. 

Planificación 
Estratéxica do 

Desenvolvemento 
Local 

Valorización 
do Medio Natural e 

Traballos de Ecoloxía 
Aplicada 

Estudios Económicos 
e Proxectos 

de Promoción 
Económica 

A atomización política de Ma
lilla, como a de Ceuta, e a re
pentina irrupción do GtL son a 
última consecuéncia do dete
rioro da situación deste encla
ve colonial español. 

Tanto o PSOE como o PP 
alentaron a discriminación da 
povoación de orixe marroquina 
pero non foron quen de contro
lar a masa populacional de ori
xe ~spañola, nucleada en tor
no a funcionários e militares 
que radicalizan a sua posición 
de colonos. Asi, os musulmáns 
a cada van organizando forzas 
próprias ao tempo que agra
man forzas ultradireitistas en
t(e a povoación de procedén-
cia peninsular.• . __ _ 
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Cinco persoas, entre elas o médico_ galega Luís Ocampo, serán xulgadas en Outubro 

Petición de cárcere por trocar 
as placas das ruas franquistas en Palénc~a 
-0- A. ESTtVEZ 

A unha petición de un ano e 
médio de cárcete enfréntense 
cinco membros de Izquierda 
Castellana por cambiar as le
tras-nas· placas de duas ruas 
de Palencia, ainda denomina
das General Fraoco e José 
Antonio Primo de Rivera. O 
xuízo, que os acusados, en
tre eles o galega Luís Ocam
po, califican de "político", 
convertirase nunha mostra 
de apoio da esquerda, inclui
do o PSOE, as accións leva
das a cabo polos acusados. 

Luís Ocampo leva quince anos 
exercendo como médico na vi-
l a palentina de Mallorga de 
Campos. Enfréntase á petición 
de cárcere e ás 500.000 pese
tas de multa xunto a Juan Car
los Gómez, Pablo Cano, Rocio 
Mielgo e Doris Benegas. '"No 
caso concreto de Doris Bene
gas, a acusación non ten nen
gun fundamento porque nunca 
tomou parte das accións, sim
plesmente actuou como a nosa 
avogada cando fumos denun
ciados pala policia municipal 
por destrozos no mobiliário", 
comenta Ocampo. Engade que 
nunca tiveron a intención de 
destrozar nada senón que só 
borraron algunhas letras das 
duas placas. Ao mesmo tempo, 
en Xaneiro de 1998, en Bur
gos, onde hai outra persoa _ 
pendente de xuízo, Salamanca 
e León, facíase o mesmo. 

seguir chamándo
se Franco. A re
presión pola Gue
rra do 36 en Cas
tela foi moi impor
tante; en Palencia, 
os paseados sape=
r a n os 500 e en 
Mallorga, de 1 . 700 
habitantes, seten
ta foron fusilados. 

De cara ao xuízo, 
que se vai celebrar 
o 26 de Outubro, 
están a recoller si
n aturas de apoio, 
incluídas as das or
ganizacións políti
cas. Durante a vis
ta actuarán como 
testemuñas, Elio- · 
doro Gallego, o no
vo alcalde en Pa
léncia polo PSOE 
-nun xesto que 
amasa a sua ven
tad e de iniciar o 
cámbio dos nemes 
das ruas-, a socia
lista. Frahcisca 
Sauquillo, que ac
tua corno avogada 
de Doris Benegas, 
o que fara respon
s áb e I de CCOO, 
Marcelino Cama
cho, e o deputado 
do BNG, Guillarme 
Vázquez. O xuízo 
coincide cunha ho
menaxe ás vitimas 
da represión no an
ti g o cemitério de 
Palencia, no que 
estan soterradas 
as máis de cinco
centas persoas pa
seadas, e que in
clue a inauguración 
dun monolito na 

Tanto Burgos como Paléncia 
teñen alcaldes do PSOE tras 
os resultados das P?Sadas 
eleicións municipais. "E só un 
indicativo de que os viciños 
están fatos de alcaldes tan fa
chas coma estes que se negan 
a debatir se as ruas teñen que SU a memória. + Os símbolos franquistas continuan· decorando os edificios urbanos. Na fo, o Pazo de Xusti:za de Ourense. 

O espectáculo da política estatal 

O espectáculo debe continuar, C.!lmpre dar 
sensación de movimento, de tensión, mesmo 
de dialéctica entre contrários. Logo do terre, 
moto do 13, X, estamos xa en precampaña, o 
mercado eleitoral non concede trégua, agora 
todo son mercadorias, sociedade de merca, 
do, economía de mercado, partidos de mer, 
cado, votos de mercado, inflación de espa, 
ñolismo, deflación de democrácia. Logo do 
terremoto do lJ,X, logo de vermes ao presi, 
dente dos españois coa faciana demudada a 
ceibar menosprezos contra o voceiro dos ga, 
legos no Congreso, desencaixado o presiden, 
te dos españois perante a evidéncia de que 
Galiza existe, tan amigábel o presidente dos . 
españois con Blair e tan pouco dado a falar 
con nós, os galegos, (por ·que se falan conti, 
go é que che outorgan tratamento de ti seres 
algo actuante no cenário), logo de todo isto 
chega o primeiro partido da oposición no 
Congreso dos españois e pon en marcha o 
segundo acto da operación Descabalguemos 
a Borrell e Viremos as Costas ás Bases e Co, 
ciñemolo Todo Entre os Notábeis ·Que So: 
mos os que Mandamos, nada verdadeira, 
mente oposto á cultura da Casa, lembremos 

ao Borrell derrubado e derramado a dicer a 
todo canto o quixer ouvir que el debía ser a 
única voz autorizada "para falar con todo o 
que pintase algo neste país". Estamos abafa, 
_dos de tanta voz autorizada. A do emperador 
Clinton. A do fámulo Solana. A do presi, 
dente dos españois. A do Xefe González na · 
sombra e a pleno sol. A .do efeito-Borrell es, 
luído, triste, solitário, final. -A do berroque, 
ño Almúnia, nova criatura mediática: se tes 
un bon aparello propagandístico detrás, cal, 
quer cadro político parte coa vantaxe de que 
cando menos o consideren un tipo sólido. 
Nen líquido nen gaseoso. Sólido. 

Todo son conversas entre catre, intue o pú, 
blico no pátio de butacas. Catre que son as 
voces autorizadas. Carro que son os que pin, 
tan algo· no Estado. Catre que teñen en co, 
mun várias cousas, as suficientes para se in, 
tertrocaren sen que·mude nada, ás veces non 
é ben nen mudar a epiderme lampedusiana. 
Várias cousas, a saber: o mercado (entelé, 
quia que consiste en qu~ ti podes p,:oducir e 
ti non) e o lmpério son sagrados; a indepen, 
déncia do Banco Central Europeu é sagrada; 

T urquia é unha democrácia, Sérbia un Esta, 
do autocrático; e, claro, todo nacionalismo é 
unha enfermidade, un mal puro e absoluto, 
unha Ideia que combater. 

Eses catro, nada a ver coa banda chinesa, xa 
saben o que vai pasar no vindeiro proceso 
eleitoral. Xa o decidiron hai tempo. Todo 
baixo control. O espectáculo é o espectáculo, 
embora que o libreto non se poida saír das 
marxes coñecidas. 

Menos mal que os catre autorizados e que 
pintan algo non son coma os narradores om, 
niscentes dos romances clásicos. 

Non o -saben todo. De Galiza, por exemplo, 
non saben nada. Do noso desexo de sobrevi, 
ver como povo, menos. 

Eles -eis o presidente dos espafiois- só dan 
composto un aceno tenso e destemperado 
perante Galiza, a quen non consideran voz 
autorizada. 

E, porén, nós habemos seguir falando.• 

8 DE XULLO ·DE 1999 

O Constitucional -
a piques de exca~erár 
á Mesa Nacional 
de Herri Batasuna 

Nun prazo moi breve o 
Tribunal Constitucional dará 
o visto bon a un borrador 
dunha senténcia que _anulará 
a condena do Tribunal 
Supremo de 1997 contra os 
vinta tres membros da Mesa 
Nacional de Herri Batasuna e 
procederá a excarceralos par 
falta de probas 
condenatórias. A senténcia 
do Supremo no seu dia _ 
considerara que-tdaa a Mesa 
Nacional abertzale cometera 
soliqariamente un delito por 
exibir publicamente nun mítin 
un vídeo da organización 
independentista ET A. 
Precisamente esa condena 
constituia un precedente 
anómalo en toda Europa, 
onde os delitos son 
individuais e non 
colectivos.+ 

Amar anúncia 
o retomo de Pinochet 
a Chile 

O Cúmio de chefes de 
Estado e de Governo 
latino-americanos 
celebrado en Rio de 
Janeiro deparou unha 
surpresa para as 
organizacións 
democráticas que 
pretenden a aplicación da 
xustiza no caso chileno. O 
presidente do Governo 
español, José María Aznar 
declarou que o ex ditador 
Augusto Pinochet "pode 
retornar ao seu país por 
razóns humanitárias". Q----
anúncio atopou unánime 
resposta no Estado 
español. Por outra banda, o 
tirano ainda ten que 
comparecer diente dos 
tribunais británicos para 
ser extraditado a España e 
posteriormente ten que ser 
submetido a xuízo diante 
da Audiéncia Nacional de 
Madrid.+ 

O PSC pola oficialidade 
das línguas autonómicas 
en todo o Estado 

O Partit Socialista de 
Catalunya, por boca do seu 
candidato á presidéncia á 
Generalitat, Pasqual 
Maragall, manifestouse a pral 
da oficialidade de todas as 
línguas que se talan no 
Estado ao longo de todos os 
territórios estatais. Oeste 
xeito, o galego seria tan 
oficial na·Galiza como en 
Castela ou como en 
Catalunya. Maragall precisou 
que "non se trata de obrigar 
a que os estudantes de 
Almeria estuden catalán", 
senón que se trata de 
garantir o direito de uso da 
língua diante das institucións 
oficiais cu para realizar 
papeleo administrativo. 
Dentro da prop_gsta de 
Maragall estaria a impresión 
dos novas billetes e moedas 
do euro nos catre idiomas do 
Estado.+ 
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A revista estadounidense The National Inte, 
rest dedicou este verári un número monográ
fico ao décimo aniversário da publicación do 
artigo do mestre Fukuyama, ao que segueu 
un libro de igual título: O fin da Historia?. 
No noso benéfico e centrado Estado o diário 
El País tivo a ben obsequiamos (con data 18 
de Xufio) con algunhas reflexións (o "se
cond thoughts") publicadas nesa revista, 
nun alarde de modéstia auto-publicitária, 
polo mestre Fukuyama. Afortunadamente 
ese mesmo diário ofereceunos poucos dias 
máis tarde ( 26-6- 1999) un ha columna de 
Eduardo Haro Tecglen titulada "A volta da 
moral" na que se realiza unha irónica e acer
tada crítica dalgunhas ideas deste novo cen
tinela-predicador de Occidente, cuias teses 
semellan achegarse asimptóticamente e a 
grande velocidade ás moi coñecidas nestes 
reinos do benaventurado Escrivá de Bala
guer cando non ás do polo de agora non be
naventurado, pero non por iso menos Mon
señor e hispo, Guerra Campos. 

Que os ideólogos do país tecnolóxica e militar
mente máis avanzado do capitalismo global se 
apoien nunha base filosófica tan ráncia e re
presiva como as de Fukuyama é, ao meu en
tender t un síntoma moi evidente do carácter 
terminal do sistema que sofrimos. Ao irracio
nalismo do ser corresponde o irracionalismo 
arcaizante da conciéncia; irracionalismo que 
poderia parecemos cómico ou risiíbel senon 
lembrasemos a súa eficácia operativa. 

Chegados a este punto ocurrense-nos certas 
reflexións para uso da nosa esquerda intelec
tual. Aí van con todo respeito para Don 
Eduardo: 

Non é á vez admirábel e lamentábel que per
soas como Haro Tecglen lean con benedicti
na paciéncia as elucubracións vertidas en xa 
tres extensos libros polo profesor Fukuyama, 
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- __ Qs.unionistaSJerán qÜe acei-
unha espécie de Fray Gerundio de eam.pazas go de El País do 1 'l<teXuño é bastan_te P-ªra tar-ª pres~nza de~ubfica-
ínfimo sub-hegeliano q~e nunca comprende- catalogar adecuadamente ao naso -profesor. -- n&s no Governo de_Jrlanda 
rá a Hegel e cuio primer libro sofreu~ ªº Sel!_ . o i3eal de futuro de ~Fukuyama é claro::.:NHn . do Nort9j deSt~ xeito oS-labo
debido tempo, unha demoledora e despiad~~ --remedo histriónico de Myl'X,-Fukuyamª"-pro- -= ristas d~rfi(jo de_Jo1Jn H1;1-
da autópsia no mor conservador Times Ute fetua o.fi.n:-cta-prerustória. -GniG-ias á::manipu-- -- - me-~forza=nactóna:tista de es-
rary Supplement? lación xenética as nosas neuronas ser.ffi sus- queráa moderada-::: participa-

- ceptíbeis de _acceder-á; sup_oñemos- superio!~ _ rán no Exe_eutivo: E>e 
Merece realmente a pena someterse -a tortura categoria de algo similar a un circuito i:mpre~ momentQ_CLSlnn-Féin -quedou 
mental e ao tédio de ler a Fukuyama :para de_.. -- _§O. k imperfecta humanidade será asi sucedí- apartado do. Govemo sob a 
nunciar, como certeiramente fai Haro, o es- -cla pormerais modélicos robots. Perocitemos - excusa de qua-o lRA non en-
treito parentesco entre - - -'--aG profesor -Fukuyama-~ tregou a~ armas;- ~ando nos 
certas ideas de Fukuya- que escrebe: "Neste -_e:: acor~o~ de paz at_1rmase que 
ma e os corolários da so- 'Q ponto teremos conclui- - _::--o ~xerc_itg:-Aepubhcano lrtan-
ciobioloxia wilsoniana ue o;-ideólogos do definitivamenr-e a des tera que-ter .entregado 
que continua ~vanzando história humana porque as ar~as efl Ma!~ _dQ ª':'º 

, . d. l d do pat;-S ~m- a"'t'S ava-nzado b l"d 2000, peFO-OOA se_prec1Sa-grac1as a i.vu ga ores _ teremos a o 1 _o_ aos_ se- que-o PJOcesoAeña que 
como R. Wnghts_ no se~ - h b - res humanos como ta-- comezar añtes-da-
recente: The moral am~ Se apoien nun a ase - les". constitución do_Governe. Es-

mal? · f1' loso"' fi· ca tan ra"' nc·1· a ta erertrsión-dos -.::-- 7 

Non seria quizais prefe
noel difundir ou criticar 
libros tales como, e po
ño catro exemplos case 
ao azar, os de Samir 

é síntoma do-carácter 
terminal do sistema" 

Nunca fora expresadº républL~nos do Sinn Féin 
con ~anta claridad€-e n-- _ non-é-unha $ttfi:!_Fesa~10cfo in-
gor o ideal escat~ló~ico-- dicªba..q.u-ª- o Pilrtido- --= -
do capitalismo. Agrade_: UnioRi-sta-doiJlster,q!:Je dlri-
zamos a FukuyJlIIla o ~lo __ . xe DavtQ_Trirñblif, pretendía 

Amin: Au-dela du capita-
lis me, M. Neocle-0us: 
Fascism, P. Gowan: The 
Global Gamble (sobre o 
que voltaremos próxi
mamente), ou o de W. 
Robinson: Promoting 
Polyarchy? Ou é que aca, 
so existen nos nosos hexemónicos meios de di
fusión de masas cerros límites que as "libres 
opinións" non poden transgredir? 

No que toca á miña inmodesta persoa niani
festo que me propoño non ca!r nunha tenta
ción masoquista. Non lerei o último libro da 
predicador Fukuyama coas súas moralinas de 
propagandista da fé en virtudes do progreso 
(que pouco posmodemo é isto irmaus!) por 
obra e grácia do mercado mundial. Ler o artL 

feito. - éxcltffra-tcrdos-os-"republica-
- _ nos do Fxecutivo, de modo 

Códa: A princípíos deg.. que a=-p![rticipacióQ de John 
te triste sécy,lo-.-e~gran Hame=represe_nta:ufl Uiunfo 

-poeta e dramaffirgo-=che- cfos-nacionafistas;Errrealida-
co-Garel Capee (i!Wen- de, os_umorustas, máisque 
torda verba "fooGt"f es- querer excluir aos nacionalis-

- _ -- crebeu unha belísím_a- tas-do Go~emQ.-Préferirian-
'b l -1 O"'U4) que ñon ~*isnse uo 8cecutivo. para o a tea.tra : 1'..-. :_ .1'.., - d 

na que unhos perfecionadísimos 15io..auróma:::- Eles portian é-calquer caste -
ras sofüan un proceso dehominiZaCión ~_¿-0~ de autonomia pJ>rque se hox_e 

"C os unior.ustmrson maiorítários, 
enfrontaba súbitamente co amor, a liberdade-_ -
e=a morte. Unha nova humanidade-"así reco- mañá haberánselo_os republi

canos, xa que os católicos es-
men:zaba. O pedestre e ridículo determinismo tán acQ!íg_cer unha expansión 
científico- técnico dos eí!ot Fukuyama no11 - demográfica e rematarán por 
autoriza tal esperanza escatolóxica.• ser o g-rUJLQ_máis numeroso. 

- Daquelas, a unifi<~ación-de lr-
XósÉ FERNANDO PÉREZ ÜIA é--economista. landa será inevitábel e 

Traballou para as Naci6ns Unidas en Xenel)_ra, no . Trimble, ao seu pesar, teria 
departamento especializado nos países de Europad0-SuL.. - dado O ptime_!ro paso.• 

A Xunta Xeral de accionistas de Promocións Culturais, Galegas S.A. celebrada o dici 26 de-Xuño- de 199-9 
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 désexa ser 
accionista pode ingresar o diñeiro dff seguinte -forma: 
•CONTADO: 

-Mediante cheque emitido a favor de ANOSATIBBA. 
- Mediante ingreso nas cantas 2091,0501,61, 
3040038976 de Caixa. Galicia ou 2080,0000-79, 
0040233801 de Caixa Vigo ambas de Vigo, especificando 
"Ampliación de Capital Social Promocións Cuturais Ga, 
legas S.A. 6/99" e nome, enderezo e NIF de quen o fai. 

• DOMICILIAGION DO PAGAMENTO~ATÉ 6 MESES. 

Contra o ingreso emitirase re5gardo pro\risório até a entrega dos títulos. Pre
zo de cada acción: 5 .000 pta. Os novas accionistas pagarán unha prima de 
2.500 pta. polo que o prezo final de cada acciónp~ est-@S será de 7.500 pra. 

- Pode recabar máis informadón no teléfono 9_.s6 433 830 ou ben nas ofi
c~nas de A Nosa Terra, siras na_rua c!_~~ríncipe _22 ~aixo, de Vigo. 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------_::_---------1 

Sr. Director . -~- -l~ 
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de.aforros Nº .................................................. -.... os documentos de : 
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. ·- _ ¡-

' 1-1 
1 

TITULAR DA CONTA 
No me .......................... Apelidos ..................................... . Banco/Caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . _: 

................. ~ ......................... N.l.F. -................................. _ ... .. Axéncia Nº ............ Enderezo ................... ~ .................... -.. . 

Enderezo ....................................................................... . 

C.P. ········:· ................. Loéalidade ......... : ........................... . Localidade ........ -.................... Província .......................... ~ 
-- : - -

Província ..................... Teléfono .................................... . •.......................... a ............ de .......................... ~ ... de--1999 

Profisión ................ ~ ........................................................ . Asinatura 

[ 
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AS TROPAS DA O.T.A~N. XA EST ÁNEN KOSOVA/KÓSÓVO-~~- º " 

Unidades italianas, francesas, inglesas, ale, 
manas, estadounidenses, españolas ... con, 
trolan o território kosovar e os respeitivos 
comandantes en xefe d3$ cinco primeiras 
goveman manu militari a nova situación. 
A ONl) ainda está por chegar e mesmo a 

• dia de hoxe ten sen determinar quen go, 
vemarán os diferentes níveis da estrutura 
que teñen deseñado para a chamada "re, 
construcción", que para nada se restrinxe á 
desfeita das infraestruturas, extendendo,se 
sen embargo até á criación do entramado 
instirucional ( concellos, tribunais de xusti, -

. za, policia), a administración civil ou o re, 
gulamento económico; ou sexa, ao deseño 
político e social de Kosova/Kosovo. 

Esta nova volta de torca nesta guerra, que 
ainda non fo¡ nen tan sequer qedarada, dei, 
xa ver, a quen queira abrir os ollos, un novo 
avance material na decisión dos Estados 
Unidos de América (EUA) de buscar a sua 
hexemonia económica, militar e política a 
nível mundial e particularmente na zona in, 
termédia entre a Unión Europea e Rúsia. 
Máis unha vez (últimos ataques a Iraq, Su, 
dán ... ), coa intervención militar sobre un 
Estado soberano -Xugoeslávia-, os EUA e 
os seus aliados teñen ignorado de cheo a 
Carta da Nacións Unidas e as posteriores re, 
solucións do Tribunal Internacional, marcos 
e acord9s que "abrigaban" formalmente a 
todos os Estados até estes últimos presenres; 
nesta ocasión os EUA, nunha boa mostra da 
guia dos seus obxectivos, chegaron incluso a 
negar unha resolución do Consello de Segu, 
ridade da ONU que, a solicitude francesa, 
planteaba a autorización do despregue de 
forzas "pacificadoras" da OTAN na zona. 

Polo camiño desta guerra non rematada, fi, 
cqn a nenguneada ONU, que acepto u sen 
maiores disensos un novo xeito de interven, 
ción militar exterior que a situaba á marxe 
de calquer preséncia real até á cena na que 
cómpre que interprete ainda que devagar o 
seu papel no guión que os EUA e a OTAN 
lle teñen. escrito; a Unión Europeia, a 
Unión Europea Occidental (UEO ), a Orga, 
nización de Seguridade e Cooperación Euro- · 
peas (OSCE) cos socialdemócratas Schro, 
der, Blair e o bufón Solana na vangarda, ser, 
vindo de corifeus e participando de cheo na 
agresión militar, interpretando,a cinicamen, 
te e para todos o.s públicos como unha inter, 
vención humanitária,. renunciando a buscar 
vias altemativ~ ás militares e e tentando fe, 
siruar,se .e recoller algun tninfo residual no.s 
mercados e influéncias da "reconstrucción"; 
a Rúsia de leltsin, ·renegóciando e acadando, 
simultaneamente, por baixo da mesa, a nova 
remesa de crédito.s do FMI é a sua respetabi, 
lidade entre os poderosos .... Cómpre non ~ 
quecer tampouco o grande negócio das em, 
presas armamentísticas ianquis e europeas , 
unhas máis e outras menos, mas todas mui, 
to- e o enorme pulo recibido nestes meses de 
siniestra ·actividade; é facilmente previsível 
·que deseguido, na "reconstrucción", recursos 
públicos europeus e estatais sexan reasigna
dos ás empresas privadas a prol sempre das 
causas humanitárias. 

Mas tamén fican as tra:xédias: a estas alturas 
· ninguén pode ter dúvidas racionais sobre a 

brutal persecución sofrlda pola xentes alba
no,kosovares a mans do Exército e os para, 
militares sérvios, acentuada significativa, 
mente tras o início dos bombardeios da 
OTAN ·-algo "totalmente predecível" se
gundo o xeneral estadounidense W es ley 
Clark, Comandante das forzas da OTAN e 
xefe da operación militar contra Xugoeslá, 
vía- e acompañada dos seus "efeitos colare, 
rais". T ampouco habian existir dúvidas so, 
bre as duras consecuéncias derivadas do 
desprazamento dos espazos da sua vida e as 
dificuldades que comezan a viver no seu re, 
torno. Toca, lle a vez agora á povoación ser, 
vo~kosovar, masivamente expulsada para a 
viciña Sérvia oú en camiño dun parece que 

IÑIGO BERRIOCHOA 

de xestión sobre a sua vida colectiva dentro 
da República Sérvia. Algo preciso, insepa .. 
rável do anterior, seria recofiecer O-impres-

. dndível respeito á minoria sérvio,kosovar, 
os seus espazos, a sua identidade e o direito 
político de representaren,se no conxunto 
dunha comunidade kosovar plurinacional 
de feito e de direito. Voltar os olios atrás ~ 
pode,nos axudar a_comprender mais cum-
pridamente o presente, mas dificilmente 
podemos acordar q@-a::5olucrón há vir de, 
terminada polo pasado, particularmente 
nunha zona que cofieceu o ir e vir de comu, 
nidades enteiras seguindo os acontecimen, 
tos que regularmente sacudiron a rexión: 
migracións masivas sérvias en 1690 e 17 3 7, 
de novo entre 1878 e 1912, serán despois 
albanesas entre 1912 e 1915, volta a sérvia 
a partir do fin da chamada Guerra Europea, 
entre 1918 e o 1939 novamente será a po, 
voación albanesa quen masivamente se des
prace, para regresar de novo durante a II 
Guerra Mundial... até hoxe. Má solución 

_ ...par-ece a pre.tensión de estabelecer a unifor, ___ -----

Soldados británicos dianie dunha casa ardendo, supostamente de ziganos, en Prisrina. 

imparável ·proceso de minorización en Ko, 
sova,Kosovo, tamén centro do seu espazo 
vital; toca, lle tamén ao povo cigano, ob, 
xecto singular da persecución dalguns sec, 
tores da U<;K. Non deixemos atrás os cen, 
tos de vítimas sérvias produto dos bombar, 
deios da OTAN que, de paso, bµscaron e 
acadaron unha boa desfeita das infraestru
turas básicas de Sérvia, o que vai limitar sig, 
nificativamente, xlll)to 

reito democrático á livre autodetermina, 
ción nacional. 

• SOLIDARIEDADES. Nos ámbitos da es, 
querda e o nacionalismo, duas diferéncias 
ben sinaladas contribuiron a debilitar a 50, 

lidariedade, pouca, e as simpatias, muitas e 
diversas, na Galiza, e tamén fora da Galiza, 
coas vítimas evidentes destas guerras. Resu, 

midamente o corte pro
ao bloqueio económico 
e a presión que o 
acompaña, a recupera, 
ción dos níveis de vida 
anteriores á agresión 
por un longo te~po. 

'N ,, b. os· am 1tos 

ducia-se, e produce-se, 
a redor de duas cues, 
tións: a designación de 
quen é, ou son, os cau
santes esenciais dunha 
situación ignominiosa, 
quen determina os su, 
cesos determinantes e o 
decorrer dos acontecí, 
mentos? Quen orixina 
en último termo a des, 
feíta que se está a viver? 
Quen vai obter provei, 
to da siruación? A quen 
hai denunciar? E pare, 
llamente, a quen ternos 
que oferecer a nasa so, 

Unha última traxédia 
ten que ver xa non tan 
só coas povoacións de 
Kosova,Kosovo, senón 
tamén con Croácia, 
Eslovénia, Eslavónia, 
Bósnia, Herzegovina, 
Macedónia quizais?, es, 
tados que están a cons, 
tituir,se nos seus terri, 
tórios sobre unha base 

·da esquer~a e 
o nacionalismo, 

dif eréncias 
ben sinaladas 
contribuiron 

a debilitar 
a solidariedade" 

étnica homoxénea e, 
ainda coas suas dife-
réncias, excluínte. Esta 
non é, nunca o foi, un-
ha preocupación nen 
dos EUA, nen da UE, 
nen da OTAN .... , evi, 
dentemente: os seus posicionamentos nas 
persecucións étnicas en Croácia sobre os 
sérvios, a sanción do particular reparto de, 
rivado das posicións militares na antiga Re, 
pública de Bósnia,Herzegovina, a ignorán, 
cia da supresión da autonomía de Kosova, 
Kosovo hai dez anos, asi o demostran. Mas 
teria que se, lo nosa, de quen buscamos a 
solidariedade mais alá da raia, a harmonia, 
a igualdade nas relacións entre os povos e 
as persoas, a convivéncia pluriémica e o di, 

lidariedade? 

O segundo elemento en 
discusión, a segunda das 
cuestións, que na sua 
forma negativa dá ter, 
minante resposta á pri, · 
meira, poderia-se for, 

mular: son as e os albano,kosovares suxeitos 
de autodeterminar,se en Kosova-Kosovo? 

Comezando por esta última, hai que dicer 
que está fora de lugar o atrevimento de ne, 
gar un direito -particularmente o a da auto, 
determinación, o de autodeterminaren,se a 
si- á étnia albano,kosovar, que representa o 
85 ou 90% das persoas que povoan hoxen, 
día un território e a quen lles está negado 
formal e forzosamente o aceso a calquer tipo 

midade nacional como única perspectiva: 
un pavo, unha terra, unha fala, unha na-
ción, esquecendo as diversas identidades e a 
busca dun marco de convivéncia padfica 
entre colectividades que se saben e manifes, 
tan diferentes nun mesmo território. 

De volta á primeira das cuestións, a de maior 
releváncia' quizais, as diferéncias nos posicio
namentos sobre os conflitos en curso pode, 
rian estabelecerse no recoñecimento, a de, 
núncia, de unha ou dua5guerras. Na modeg, 
ta opinión de quen escrebe estas liñas, quen 
considerou a agresión imperialista como a 
contmdición principal, relegando a un lugar se, 
cundário a persecución das e os albano-ko50' 
vares, non contribuiu precisamente a xerar 
unhas condicións que permitiran a mui pre, 
cisa e contundente resposta solidária no país 
que a siruación demandarla: coas vítimas sér, 
vías e as albano-kosovares, co povo xugoesla, 
vo, contra a agresión imperialista e a prol 
dunha orde internacional igualitária e respe-
ruosa cos povos. Non o fuco porque a mino
ración das masacres sofridas polos albano, 
kosovares, as suas reivindicacións nacionais 
e as opcións políticas das que se teñen dota, 
do, contribuiu a ignorar unha das duas gue-
rras perfectamente perceptíveis para a ci, 
dadania, bombardeada ademais polo sinalado 
espíritu humanitário, que ven de ser cinica, 
mente desig cela cv"o norte daiiresente e ao
ruras intervencións militares da OTAN. 

Por muito que digan os apoloxetas desta 
nova orde mundial paradoxicamente tan 
desordeada, a hiStória non finou. Si é ver, 
dade que os critérios centrados na bi,pola, 
ridade derivada dunha agora inexistente 
guerra fria para enfrentaren,se a un confli
to carecen de sentido e sinaladamente en 
situacións como a que nos preocupa, que 
está mui lonxe de permitir unha lectura 
unívoca. Deixan ver ademais unhas cantas 
contradicións diante do feíto nacional en 
sectores de esquerdas e anti,imperialistas. E 
tamén é certo que desde unha perspectiva 
de esquerdas e de reivindicación dos diréi, 
tos nacionais estamos en peores condicións 
.de enfrentar,nos aos desígnios de quen1ve, 
ñen impoñendo pola forza os seus presupos, 
tos sen respeito nen consideración nengun, 
ha: a OTAN dos EUA xa ten un pé firme 
en Kosova,Kosovo e mais Albánia, a UE 
co,govemará a reconstitución da provínc_ia 
xugoeslava en todos os eidos, a memória 
colectiva de quen teñen sofrido nestas gue, 
rras cargará,se de imaxes e símbolos que 
pouco han favorecer a convivéncia e o res, 
peito inter,étnicos ... En tanto as bases do 
direito internacional son novamente bülra, 
das sen consecuéncias maiores, Hungria, 
Polónia, Chéquia ... teñen sollcitado a sua 
entrada na OTAN e na UE. • 

IÑIGO BERRIOCHOA é membro dos Comités 
de Solidariedade da Galiza-COSAL. 

e 

r 
e 
e 
e 
f1 

I'\ 
fe 



8 DE XULLO DE 1999 

A axéncia 
Europa Press non 
depende do Opus 

O artigo publicado, na edición 
do pasado 27 de Maio 1999, 
baixo o título "Fina Luis Mariño, 
o primeiro editor comercial en 
galego" e subscrito polo xorna-
1 ista Gustavo Luca de Tena, 
manten unhas referéncias sobre 
a Axencia Europa Press que me 
gustaria comentar. 

Segundo sinala o articulista "A 
axéncia Europa Press, depen
dente do Opus Dei, explica nun 
despacho de 
obituário que 
Luis Mariño 
era un huma-
nista e vários En infonnacións 
xornais repro
ducen defe
rentemente o 
calificativo. 
Non talare
mos da mes
ma persona 
se como que
ren os sectá-

relixiosas 
reflíctese unha 
realidade social 
(o cristianismo é 
maioritário en 
España) pero 

rios do insig- nunca opinións 
nificante Es-
crivá, un pá- da Axéncia 
rroco facha, 
Mariño é in-
terpretado co-
mo un intelec-
tual que buscaba un novo mora
lismo conservador ... ". 

Desde o máximo respeito á li
berdade de expresión e opinión, 
que non é preciso nen mencio
nar neste caso, si me gostaria 
aclarar o que considero adxecti
vos que non se corresponden 
en absoluto coa realidade. 

Sen entrar nas créncias relixio
sas de cada quen, si podo ase
verar que a Axéncia Europa 
Press no depende do Opus Dei, 
ainda que pode que algún profe
sional da axéncia si pertenza a 
esa sociedade, pero igual que 
outros son membros doutras 
asociacións ou colectivos so
ciais, relixiosos, culturais, o mes
mo que seguidores de equipas 
deportivas diferentes. A axéncia 
distribue aiariamente máis de 
2.000 informacións sen que se 
poida apreciar unha liña editorial 
a favor oi.J en contra dunha de
terminada crenza relixiosa. En 
todo caso, en informacións reli
xiosas · reflíctese unha realidade 
social (o cristianismo é maioritá
rio en España) pero nunca opi
nións da Axéncia sobre estas ou 
outras cuestións. Tratamos de 
dar información variada e puntos 
de vista distintos e incluso en
frentados, pero non opinión. 

Pero o que xulgo máis desacer
tado e doente ao ler o artigo foi 
cualificar ao redactor/a, que fixo o 
artigo de "sectário". E evidente 
que é moi opinábel colocar o ad
x~ctivo de "humanista" a Luis 
Mariño -quizais eu non o hoube
se cualificado así, aínda que 
penso que Mariño o admitiria
pero que o fixera o redactor que 
escribiu a notícia en 'absoluto da 
pé a descalificalo como "sectá
rio", máis ben a interpretar que 
na Axéncia Europa Press existe 
un grao de libertade amplo e que 
cada redactor_ debe ser o primei
ro responsábel do que escrebe . . 

Non fai xustiza o artigo aos es
tarzas dos profesionais de Euro-
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pa Press por difundir informa
ción completa, libre e veraz ao 
conxunto da sociedade. • 

MIGUEL DUCAY REAL 
DELEGADO EUROPA PRE.ss 

ÜALICIA 

Pontoalizacións 
a Victorino 
Pérez Prieto 
No número de 24 de xuño do c6-
rrente ano, Victorino Pérez Prie
to publica n'A Nosa Terra un arti
go titulado "O sentimento relixio
so cristián en Blanco Torres", no 
que se cita a miña persoa de 
modo e de maneira que me abri
ga a dúas puntualizacións. 

Escribe Victorino Pérez Prieto: 
" ... Houbo quen chegou a dicir 
que Roberto Blanco Torres non 
era crente 
cristián, como 
corresponde a 
calquera per- Se Blanco 
soa moderna 
e intelixente, e Torres quixese 
aínda, para manifestar a súa 
máis abondar, 
de esquerdas. permanencia na 
lsto fíxoo, par- ortodoxia, 
ticularmente, 
Méndez Fe- sobraríanlle 
rrín, un home annas ltterarias 
que ten tanto 
de bo escritor para así facelo. 
-as súas crea-
cións literarias 
lémolas con 
agrado e gar-
dámolas con esmero nos andeis 
das nasas bibliotecas-, como 
pouco de persoa ecuánime e de 
xuízo asisac;jo, particularmente 
cando se retire ás cuestións rela
cionadas coa relixión cristiá, ou 
coa xente crente, coa que seme
lla ter un conflicto que roza o pa
tolóxico. Pásalle nisto como a 
outros, que talan dos cristiáns e 
da lgrexa sen ·cañecer moito a 
súa realidade, de xeito visceral, 
xeralizado, banal e, polo tanto in
xusto". Liñas abaixo, Victorino 
Pérez Prieto reférese a un acto 
sobre Blanco T arres en Entrimo: 
"Os xornais, radio e TV recolle
ron os actos realizados na vila e
apadriñados polos escritores e 
intelectuais (Méndez Ferrín, Díaz 
Pardo, Alonso Montero ... ) que se 
sentiron moi ofendidos ca alcalde 
deste concello, que ao P?recer 
deulles plantón (despois de agar
dar tres horas por eles ... )". 

Pois ben: 

1.- Revisando as varias confe
rencias e escritos que eu teño 
emitido sobre o asunto da reli
xiosidade de Blanco Torres, non 
atopo ningunha necedade tan 
irrespectuosa cos cristiáns como 
a que o señor Pérez Prieto me 
atribúe. O máis semellante, en 
canto ao tema e á formulación 
retórica, é un treito da miña con
ferencia nas Xqrnadas de Cuntis 
sobre Blanco Torres que di así 
(Roberto Blanco Torres. Vida e 
Obra. Actas das Xornadas de 
Cuntis, Xerais, Vigo, 1999): 

"En canto ao seu cristianismo 
(de Blanco Torres), que tamén 
foi n:ienci0nado aquí, hai que di
cir que dentro -de Izquierda Re
publicana chegou a haber mes
mo sacerdotes, cregos actuan
tes e misacantanos ... Non era 
incompatíble unha posición ca
tólica -véxase o cas.o de Ale
xandre Bóveda- cunha posición 
republicana exi:>.lícita e polo tan
to aceptadora da separación da 
igrexa e do estado, da reduc
ción da igrexa ó ámbito privado. 
Pro a min paréceme que Rober
to Blanco Torres non estaba 
próximo a Bóve.da; neste senti
do non teño noticias de que pra
ticase, e tampouco non teño no
ticias de que asumise o dogrna 
católico. A unha persoa."intelec
tualmente tan ben organizada 
como era Blanco Torres, se qui
xese manifestar a s(Ja perma
nencia na ortodoxia, sobrarían
lle armas literarias para así fa
celo". lsto é o que eudixen. 

2.- Por moito que o señor Pérez 
Prieto apele á te$temuña da ra
dio, da ·prensa e· da TV, abofé 
que eu non estiven presente en 
ningi.mha1. homenaxe a Blanco 
Torres. en Entrimo nin apadriñei 
nada nin ningÜén naque! querido 
concello arraiano nunca na vida. 

Por tanto: Victorino pérez Prie
to minte, terxiversa e, por par
te, insulta. 

Pala miña banda, eu déixoo a 
soas coa súa conciencia.• 

X.L. MÉNDEZ FERRÍN 

Ao Xulio César 
García ... Luengo 
A noite do 13 de Xuño pasado 
tiveches a ben adicarme expre-
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samente unhas palabras desde 
o balcón do Concello, entre as 
ovacións dos teus simpatizan
tes, e ante tal honor, véxome na 
abriga de re.sponderche. -

Refrescareiche a memória: 

Sinalándome co teu dedo (ame
azante?): "Ti ... ti estás fodida ... 
(aplausos), 
porque nós 
gañamos ... 
(márs aplau- Verbas como 
sos), nós ga-
ñamos e vós "cacique", 
pe r des tes!. '1avor'', "medo", 
(dobles aplau-
sos). E si, en "ameazas", 
parte tes ra- "cartas e "xogo 
zón; estou 
f a s t i d i a d a suxo" están en 

. (perdoa que boca de moita 
non empre-
gue a túa deli- xente. 
cada expre-
sión), pero 
non polos re-
sultado~ eleitorais (niso teño ca
llo, xa son moitos anos), senón 
por outras razóns: 

1 º/ Porque sexa un indivíduo éo
ma ti quen represente ao pavo 
de Crecente. 

2º/ Porque o meu pavo, sexa fa
moso polo seu "extravagante al
calde". · 

3º/ Porque durante os vinte 
anos que levas aí ~ó medramos 
en misérias de todo tipo. 

4º/ Po~que verbas. como "caci
qu~", "favor"; "medo", "amea- · 
zas'', .. "cartas e "xogo suxo" es
tán en boca de moita xente. 

Queres máis? Pe.nso que debe
rian abondarche, a tí e ao parti
do que representas. Pala miña 
parte só me queda declrche que 
(se ·non desaparezo outra vez 
"misteriosamente" do censo de 
Crecente), s·eguirei aí, e-non por 
ti, senón polo povo que me im- .. 
porta, que quera e me doe.Un 
saúdo afectuoso. + 

CRISTINA LOPEZ LOBARIÑAS 

(CRECENTE) 

OBNGe 
a metrópole 
Foi realmente deprimente, um 
Francisco Rodríguez de pedá
neo, cando as propostas tinham 

- l t'·, 

1 
1 
~Ufl~ 

8 .za, ~d-0-~ 

¡y.A .A~ 

Os mozos que 
realizan a 
prestatión social 
sustitutória 
atenden a ve.llos, 
apagan 
incéndios, 
conducen 
ambuláncias da 
c.ruz vermella. 
Chámanlle 
escravos. Non é 
un acháqego 
literário, pero 
resulta expresivo. 

Entre Paris e 
Xenebra hai uns 
500 quilómetros 
de distáncia. Ao 
tren lévalle 
unhas tres horas 
e o billete custa 
9 mil pesetas. 
Tendo -en canta 
as diferéncias 
salariais, seria 
como se o tren 
de Galiza a 
.Madrid tardase 
tamén tres horas 

,. e custase catro 
mil pesetas. 

Un novo modo 
quiiá.de rrfatnter 
as ditaduras. En 

· 1ndonésia houbo 
el-eicións o 7 de 
Xuño. O reconto 
ainda segue 
hoxe. 

En só seis 
mes~s, George 

., \' ·\. f 



<l.) 

1 Bush, filio do ex
presidente 
norteamericano 
de igual neme, 
recadou 5.800 
millóns de 
pesetas para a 
sua campaña 
eleitoral. Nen as 
famosas 200 

1 pesetas do 
cupón 
abondarian para 
facerlle 
competéncia. 

Aprensa 
oferece as 

1 cantidades en 
pesetas co seu 
equ_ivalente en 
euros. Para irse 
afacendo. O 
problema, como 
ocurre moitas 
veces, aparece -
cando a 
cantidade 

1 orixinal ven 
cifrada en 
dólares. Seria 
un exceso 
presentar as 
cantidades en 
tres versións. 

A intervención 
1 "humanitária" do 

exército alemán 
en Somália 
custou 300 
millóns de 
marcos. A axuda 
humanitária 
posterior 
elevouse a 0,6 
millóns de 
marcos. Ou 
seña, o 0,2% dos 
gastos 
·militares.• 
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_que vir feitas Chegou a dizer 
cara a que os 
galegas albis- O que 
quemos "outra a Metrópole 
causa" neste 
devalar de co- quer ouvir: 
lónia, ele bem "nos nom 
inserido no 
sistema que queremos a 
esmaga os an- independencia". 
ceios do pavo 
gal ego. 

Mesmo che
gou a dizer o 
que a Metrópole quer ouvir: "nos 
nom queremos a independen
cia". Abonda com esa frase para 
que conhezamos o que o BNG 
quer para estes mansinhos fil
hos de Galiza. 

Afortunadamente, alguns ainda 
seguimos a ser só galegas.• 

)OSÉ MANuEL LOPES IGLESIAS 
COMISSOM PARA A 

REINTEGRACOM DE ÜALIZA 
- (MADRID) 

OBNGe 
a legalización 
do cannabis 
No mes de Maio de 1-998 tive
mos unha xunta:nza ca repre
sentante do Grupo Parlamenta
rio do BNG, na comisión de sa
n idade e asuntos sociais, no 
Parlamento de Galicia. O pri
meiro que nos dixo Olaia Fer
nández, quen por certo foi moi 
amable connosco, foi máis ou 
menos, sic: "Eu estou na contra 
das drogas, agora que cada 
quen faga o que queira co seu 
corpo", todo isto ao tempo que 
puña enriba da mesa o paquete 
de tabaco, se non lembro mal 
fumaba negro. Despois dunha 
longa conversa, tan amable foi 
que até nos agasallou cunha co
mida no bar do parlamento, sai
mos daló coa impresión de que, 
alomenos ía mover o tema. Pa
saron os meses, xa os anos, e 
Olaia non só non nos chamou, 
coma quedamos, senón que 
tampouco respostou ás nasas 
chamadas posteriores ... 

Francisco Peña, nº 4 na lista do 
BNG ao concello da Coruña e 
tamén presidente da Asociación 
cultural Alexandre Bóveda, aco~ 
lleunos tamén con moita amabili
dade cando lle.s tomos pedir, por 
Xaneiro deste ano, que nos alu
gar.an un cuartiño no local da 
asociación, tal como teñen feito 
con A.I. e Adega Os -Verdes. 
Chegábanos dabondo cun pe
queniño, non máis de 3 metros 
cadrados, que tiñan adicado a 
gardar as causas da limpeza. 
Chegaba calquera causa con tal 
de poder dicerlle á xente que 
tenta contactar connosco que te
rnos un recuncho no mundo on
de (só o utilizaríamos duas ho
ras á semana), os Xoves e Ven
res de oito a nove poder coñe
cernos e talar e ... ben, saimos 
desa xuntanza pensando que xa 
tiñamos· local, máis_ que nada 
pala coincidéncia de critérios cos 
membros da A.B. que se pro
nunciaron. Finalmente a xurita 
directiva da asociación decidiu 
que non nos alugaban o cuarto. 
Todo hai que dicilo, despois axu
dáronnos a artellar unhas mesas 
redondas sobre a cuestión que 
nos ocupa, acadaron a asistén
ci a de moi bós ponentes e ... 
Agradecémosllo moito, en sério, 
a pesares de que, ao cabo, non 
quixeron que saisemos nos car
tazos coma co-organizadores. 
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No artigo da semana ante
rior, da páxina 12, titulado 
"Maos alimentos" aparece 
un erro grave. Onde di "A 
aparición de dioxinas en de
terminados produtos de ori
xe galega ... " debe dicer "A 
aparición de dioxinas en de
terminados produtos alimen
tares de orixe belga ... ".• 

En Abril deste mesmo ano reci
bí unos, na sua oficina da Casa 
ao Concello da Coruña, Henri
que Tello, tamén moi ben, amo
souse completamente a pral da 
normalización do cannabis, isa 
si, dun xeito persoal, cando ta
lamos do partido ... isa xa é ou
tra causa. 

Para por a guinda a todo isto, 
cando talamos co (secretário 
xeral?) de Ga-
1 iza Nova, 
MarHño, a 
quen manda
·mas por fax 
documentos 
da nasa aso
ciación, con
testounos lite- -
ralmente: 
"Nos estamos 

Que diaños pasa 
co BNG no tema 
das "drogas"? 

pala prevención",¿? 

Botémoslle unha aliada ao que 
pasa noutros sítios. En Euskadi 
-o governo do PNV pagoulle a 
asociación cannabica vasca 
(Kalamudia) a viaxe á reunión 
da ONU en New York sobre "as 
drogas", amais de que a depu
tación tenlles cedido un enorme 
local no casco vello de Bilbao, 
amais de que comparten local 
social (que pertence a unha 
asociación cultural) con outros 
colectivos, na Rua da Pelota, 
pleno centro, amais de que .... 

Podaríamos talar de Andalucia 
de onde nos acaba de chegar 
unha invitación para participar 
na "Expocañamo" que se vai 

- celebrar en Setembro artellada 
polo -"Consejo de la Juventud 
de Córdoba", cun presuposto 
de 7.500.000 ... Poderiamos ta
lar de Catalunya onde xermolou 
o movemento cannabico agora 
tan espallado. O que non pode
mos é talar de Galiza, alome
nos sen amolecer. Como que 
"nos estamos pala prevención"? 
E que non saben as mocidades 
do Bloque no mundo no que vi
ven? Esta é a xente loitadora e 
tolerante que nos vai gobernar? 

-Que diaños pasa co BNG no te
ma das "drogas"? Ou é que se
gu e vixente aquilo do "nom te 
drogues, luta": 

Non sabemos calé o motivo, o 
que si sabemos é que moitísima 
xente nova, e non tan nova, 
que vota BNG, está desabeira
da polos seus, e isa, pódeno 
crer, é abafante. 

Sen aspirar a tanto coma teñen 
neutros sítios, ao colectivo de fu
madores de cannabis galegos 
(entre 45.000 e 200.000 segun
do as fontes) gostarianos saber 
se nos han seguir tratando coma 
se fósemos un carafuncho no cu 
(do que só te preocupas na inti
midade) ou nos han abeirar nas 
nasas. reivindicacións, ainda que 
só sexa porque, como di a nasa 
campaña, "Somos moitos, temo
la razón". Cannabicos saúdos.+ 

p ABLO GUARDDON LEGALIZA, 
APARTADO 160, A CORUÑA. E, 

MAJL ACAc@MX3.REDESTB.ES 
HITP://PERSONALREDESIB.ES/ACAC 

A realidade da 
utopia: intemet 
No ano 1516 nascia a Utopía 
de Thomas More, onde um ex-
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Pactos . 
Di Lendoiro, com ramm, que um partido, com o que ·ninguem quer 
pactar, pom é um partido de centro. E norn o é porque ninguém o 
reconhece corno tal e porque existem sérias dúvidas sobre o que sig, 
nifica tal posic;om para o seu fundador, quem, apesar do seu passa, 
do, se proclama, sem o menor rubor, inventor do centro. 

Corno ·pp nom querem pactar as outras forc;as, nemas candidaturas 
independentes e ainda menos as da mesma madeira, nascidas por esci-

, som ou exclusom do partido. Noutras palavras, o pacto como PP é o 
único que parece merecer a considerac;om unánime de contra natura. 

Nom é porque o-PP nom o intentasse, nem por falta de insistencia 
ou de peso político dos compradores de votos de investidura, que 
oferecerom, inutilmente, desde compensac;ons económicas até a 
promesa política da cabec;a do bautista, pretendo ignorar que, até o 
rabo, todo é Cuiña. Todo mundo sabe que a sua decapitac;om pode 
ter tantos custos como os provocados polas suas manobtas, que nom 
é possível optar entre política e negócio quando o verdadeiro negó
cio é a política e, que no fundo, como dizia Adenauer, a única ma
neira de estar de acordo coní um tigre é deixar que ele no~ coma. 

A excepc;om é o Capo V azquez, o home do PP no PSOE, quem 
trasladou ao seu partido a oferta da permuta das alcaldías das de
mais cidades a cambio da de Vigo. Detras do discurso de Vazquez 
nom há mais ideología que as cifras multimílhonárias da especu
lac;om urbanística, com implicac;ons tam alongadas como para 
freiar as investigac;ons de El País ou ABC, e tam discretas como pa
ra nom incorrer no exibicíonismo de gatuno de Manuel Soto. A 
sua derrota ÍÍ.om virá das urnas, senom da mao da justic;a, se é que 
existe, corno a de Gil ou a de Andreotti. 

De Vigo a Baiona estende,se a área de especülac;om potencial 
maís importante de Galiza. Eis a proya do álgodom para o BNG 
e para o PSOE.+ 
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plorador portugués _centava o 
que para ele representava a 
anti-Utopia: "Ali or:tde ha pro
priedade privada e onde o din
heiro é a medida de todas as 
causas é difícil e quase im-. 
possível que se poda conse
guir um governo justo". Muito 
se tem falado ao longo dos sé
culo s sobre a Causa: Revo
IU<;om que se leva ao mundo 
contra a Consequencia: Uto
pía. Uns falavam e falam da 
revolu9om das massas que le
vem ao proletariado á ditadura 
de ele mesmo como passo ini
cial á sociedade sem classes, 
e cutres falam de urna revo
luc;om pe.ssoal que trocando as 
bases da pirámide social con
siga rachar com esta. 

Todas estas revolu9ons base
an-se no próprio ser humano 
ora na sua estrutura socio
económica ora na sua própria 
esséncia. Mas quem lhe ia di
ze r .ao ser humano que um 
modelo técnico que simula as 
comunicac;ons e as relagons 
pessoais como a Internet, (Pri
meiro andar das futuras Auto
estradas da informac;om) ia 
trazer na bagagem da sua téc
nica -normalmente sempre se
guidora dos valores do sistema 
capitalista-, a aproximagom 
máis real á Utopía. 

As rac;ons de tal aproximac;om 
á palavra mágica é muito sim-

- ples: Em 1 nternet a i nfor
mac;om (em maiúsculas) é a 
medida de todas as causas. 
Mas esta informa9om é real
mente a verdadeira, é dizer, 
nom é máis que a soma de 
subjectividades de todo aque
le que esteja ligado á Internet, 
e nom a soma de "objectivida
des" dos grupos de Poder. Na 
rede nom existe a necessida
de de um governo que guarde 
a gente dos perigos internos e 
dos perigos externos, porque 
em Internet tuda aquilo que se 
pom (arqui-
vos, correios, 
programas, 
... ) nom en
tande de pro
priedades 
privadas. Na 
rede nom há 
máis estrutu
ra social que 
a horizontali 
dade, e onde 
todo o mundo 
desde o Pa
pa até eu 
mesmo, te
rnos o direito 
a fazer uso 
das nossas 
sas opinions 
sem que a do 

Em lntemet tudo 
aquilo que se 
pom (arquivos, 
correios, 
prog~mas, ... } 
nom entende de 
propriedades 
privadas 

Papa tenha prioridade sobre a 
minha, ainda dizendo Santa · 
lnformagom (causa bastante 
frequente no mundo real). 

Ante este panorama de reali
dades subjectivas livremente 

, expresadas, sem mais limite 
que o limite da capacidade 
da rede, o Estado nom pode 
ficar parvo. Assim, os ata
ques da "Democracia real" 
contra a Democracia virtual 
(A Utopia) a meio dos seus 
Sistemas de Desinforma9om 
(Públicos e Privados: Radios, 
TV, lmprensa) nom podiam 
tardar .muito. Depois de tuda 
um lugar onde nom há pro
priedade privada e onde o 
dinheiro nom é a medida de 
todas as causas nom pode 
ser um bom lugar.• 

RAMOM GRIS CASTRO 
RAMOMGRIS@MIXMAIL.COM 
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Prémio González Garcés de poesía 
,,,, 

Xosé Mª Alvarez Cáccamo 
'Reivindico a Celso Emílio, que f oi ,aparcado 

pola necesidade de renovación poética' 
* CARME VIDAL 

As letras do abecedário provó
canll e palabras. As palabras 
incitan poemas e dan o Voca
bulario das orix.es o novo poe
f!t á ri o co que Xosé Maria 
Alvarez Cáccamo ven de gañar 
o prémio González Garcés da 
Deputación da Coruña. Des
pois da evocación do tempo de 
infáncia de Calendario perpe
tuo e a denúncia do extermínio 
fascista do 36 de Os cadernos 
da ira (Espiral Maior), Álvarez 
Cáccamo apresenta o que en
tende como "código básico, 
unha síntese de claves vitais''. 

Poderian ser as que escollese un 
cativo cando se lle pedise unha 
palabra que comez~e por unha 
determinada letra. Arbore, bar
co, casa, chúvia, Domingo, ele
fante ... palabras que promoven 
poemas case á maneira de autoa
nálise Literária. "Mentras se es
crebe var_ise revelando verdades 
nas que antes non se reparara. A 
escrita contrólase pero tamén 
produce sorpresas, en especial, 
cando se relen os versos co paso 
do tempo", afirma Cáccamo. 

E volven as vivéncias do escritor 
a sementar os novos poemas a 
meio de evocacións de escenas 
que prenderon na sua memória. 
Vivéncias que se mesturan con 
poemas de reflexión e reivindica
ción nun encontro que define a 
ua forma de atoparse no mundo 

e na que non se pode separar "o 
c mpromiso persoal e de escritor 
co cívico e político". Conxun
ción de sentimentos personais e 
políticos ~"porque non pode ser 
tloutro xeito"- que tamén agrama 
en Os cademos da ira, o Libro que 
recolle tres poemários de denún
cia e reivindicación. No terceiro 
deles, Cr6rúca de espanto, Álvarez 
Cáccamo recria literariamente a 
memória colectiva das víctimas 
do 36, e para iso bota man dos 
nomes de asasinos e represaliados. 
"Hai unha tradición de poesía sa
tírica medieval con nomes e ape
lidos retomada logo por Curros 
Enríquez e que tamén aparece en 
Celso Emílio ou Seoane. Cando 
se elabora un poema de denún
cia, como cando se leva a un xul
gado, faise con nomes e apelidos. 
E difícil que non resulte un pro
ducto prosaico pero ese é o reto 
do poeta con vocación cívica: 
conxugar a dureza temática -qúe 
non · moral- cun resultado estilís
tico atractivo" explica Álvarez 
Cáccamo. T eima asi facer visíbel 
a verdade arredor dos acontece
mentos de 1936 porque "non é 
ainda coñecida e precísase de
mandar a xustiza histórica. Hoxe 
todo o mundo coincide con que 
Pinochet debe ser xulgado e per
gúntome cal é a razón para que 

non se remexa o que aconteceu 
no levantamento fascista, nen se
quer por parte da esquerda esta
tal? Hai indubidabelmente un 
pacto de siléncio no que se quere 
facer ver que os herdeiros das vfc
~imas ternos tamén algo de culpa. 
E a idea de contenda civil, guerra 
fraticida ou demais expresións 
que fan igual de responsábeis aos 
dun bando que aos do outro. 
Queremos rachar con ese pacto 
de verdade e tamén desde a li
teratura", afirma o escritor. 

Reler a poesia social 

Xosé Maria Álvarez Cáccamo 
entende a poesía como instru-

mento concienciador pero non 
por iso se achea á definición de 
"arma para a revolución"_que, 
ao seu ver, acae excesiva para as 
posibilidades da literatura. Re
colle o legado de Celso Emílio 
Ferreiro, o poeta qge apenas fi
gurou como .referente da sua xe
ración pero que agora retoma 
con forza tirando os prexuizos 
que levaron por volta dos oiten
ta a soterrar a poesia socialrea, 
lista. "Coido que o exceso de 
crítica levou consigo certo si
léncio arredor da: obra de Celso 
Emílio e cómpre recuperar a sua 
palabra porque é un dos grandes 
poetas do século, mesmo como 
poeta político. O poemário On-

P. BERGANTIÑOS 

de o mundo se chama Celanova 
podía ter dialogado coa nosa xe
ración, pero non fixemos públi
ca a sua importáncia" comenta 
Cácamo. Ten vontade tamén 
de reivindicar ao autor de Longa 
noite de pedra, "aparcado por 
unha necesidade de renovación 
da escrita poética" que protago
nizou por volta dos oitenta a 
nova xeración de escritores. 

Coincidiu, segundo Cáccamo, 
cun momento de despolitiza
ción que agora toma as voltas e 
se reflexa tamén na nova cria
ció n literária na que aparece 
"moita xente nova facendo poe
sia política como reflexo dun 
momento de repolitización que 
é xeral pero que, na Galiza, se 
dá con especial forza: polas espe
ranzas depositadas no naciona
lismo e polo esta.do totalitário 
que aquí se prolonga nos gover
nos de Fraga". 

Pero o autor de Os cademos da 
ira non considera que esta sexa 
unha posición só sua. Encontra 
en toda a sua xeración unha 
"crecente preocupación polo 
nós que se aprécia en poetas 
como Baixeras, Ramiro Fonte, 
Miguel Anxo Femán Vello ou 
Chus Pato, entre outros. Non 
quero dicer con iso que a reno
vación non fose necesária e 
interesante, rea.Xiamos contra o 
anterior buscando camiños dis
tintos".• 

Antes do fin 

~ PILAR P ALLARÉS 

Ao comezo, nunha primeira 
leitura parcial e apresurada, 
decepzóns de leitora tópica. 
Tratando-se nada menos que das 
Memórias de Sabato, esperaríamos 
claves que iluminen a sua obra, un 

. exercício de estilo, o galano de 
confidéncias únicas sobre unha vida 
que se situa forado comun. Tamén 
informazóns de primeira man sobre 
o proceso de elaborazón do 
"Informe Sabato", con todo o 
horror dos torturados e 
desaparecidos, e seguramente esa 
visión totalizadora que fomece á 
vida a aparéncia de algo 
sistemático, rematado, con sentido; 
e que supoñemos ter-se-lle xa 
revelado a alguéri que se aproxima 
ao final, alguén que escreve 
conscientemente Antes del fin. 

9:.ro non hai moito da memória 
concreta neste livro: os anos de 
infáncia, sob a sombra protectora da 

. nai e o medo a un pai exixente e 
espartano, que vive agachando a 
ternura; o abandono do núcleo 
familiar e da cidade natal para 
estudar Secundária lonxe, a 
soedade, o primeiro e definitivo 
amor, a militáncia comunista e a 
heterodoxa simpatía polo 
anarquismo, o paraíso límpido e 
platónico da Física e a Matemática 
e unha crise vital que leva a 
mergullar no caos e nesa forma de 
sobreviver no caos que é a Arte. E o 
mestre nunca esquecido, Pedro 
Henríquez Ureña, unha entrevista 
con Cioran, a dor iusoportável da 
morte do fillo. Mais esa dor non é 
pasado, senón presente eterno, 
tempo detido para sempre. Desde a 
sua angústia sen horizontes, 
desesperado, escreve un home de 
oitenta e seis anos. Non nos pode 
comunicar nengun sentido porque 
anda ainda á sua procura nun 
mundo crepuscular. Evoca o pasado, 
mais a dor que o tinxiu foi xa 
depurando-se até vir dar en 
melancolia. É mais punxente esta 
dor de agora; a da morte de Jorge 
Federico, a dail mortes estarrecentes 
da ditadura militar -só unhas liñas, 
porque enfrentar ese horror resulta 
ainda insuportável-, a dun-"tempo · 
de imoralidade" no que a dignidade 
humana é a náufraga. 

~ato non relata os feítos do 
pasado; tenta iluminar con el este 
presente, procura unha porzón de 
esperanza para despois do fin, 
porque a ese despois pertencen os 
destinatários das suas palavras. 
Antes del fin é un testamento para 
unha xuventude sempre en procura 
do Absoluto e un "pacto entre 
derrotados". Nega-nos a 
posibilidade de sermos leitores 

. tópicos e exixe,nos un diálogo de ti 
a ti desde a desolazón. Situa-nos no 
nível dos ártistas que Sabato sempre 
preferiu: "Os que uniron á sua 
atitude combativa unha grave 
preocupazón espiritual; e, na 
procura desesperada do sentido, 
criaron obras cunha desnudez e 
desgarro que sempre imaxinei como 
única expresón para a verdade". • 
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• Debate sobre 
~· museus ma1s 

accesíbeis en 
Compostela 
O Museu do Povo Galego 
acolleu unha xomada técnica o 
Sábado 3 de Xullo que se desen, 
volveu babeo o título "Barreiras 
arquitectónicas nos museos: ¿un 
problema irresoluble?'' cuxo, o~ 
xectivo final era elaborar un d°' 
cumento dirixido aos organismos 
responsábeis con propostas para 
mellorar a accesibilidade dos mu, 
seus. Na xomada participou An, 
xo Queiruga Vila, representando 
á Confederación Galega de Mi, -
nusválidos, que fixo un relatório 
dos impedimentos que as persoas 
discapacitadas teñen para visitar 
os museus e centros de arte. Así, 
mesmo, aproveitou a ocasión pa, 
ra recalcar que son maioria os 
edificios públicos con obstáculos · 
insalvábeis. O arquitecto Arturo 
Conde Aldemira, que participou 
na redacdón da Leí de Accesibi, 
lidade de Galiza, destacou as pü' 

sibilidades que teñen os Bens de. 
Interese Cultural para estar ao al, 
cahce de todos. T amén tomou 
parte na xomada Xúlio Femán, 
dez Garabal, asesor da Dirección 
de Servizo Sociais, que informou 
da aplicación da lei. A iniciativa 
desta xomada partiu do Museo 
do Povo Galego e o Consello 
Galega de Museos.• 

• Gastronomia e 
~ . ~ mus1ca unense 

no rio Castro 
Unha xomada campeira, popular 
e musical é o que propoñen os vi, 
ciños da asociación O Castelo de 
Narahio, no concello de San Sa, 
dumiño, no VI Festival do Rio 
Castro que se celebra o Sábado 
1 O. Mália o público que se ache, 
gou ao lugar da Bola nas anterio, 
res edicións, apenas reciben axuda 
das institucións. A festa comeza 
pola mañá comendo á beira do rio 
pratos tradicionais, para os que in, 
cluso hai prémios; continua no se, 
rán con xogos populares . 
animados por Xalgarete e, xa pola 
noite, música con Ecos da T erra, 
Ramo Cativo, Os Carunchos, Nár, 
ba e Nen.os da Revolta. • 
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. • O festival rock de-Gerced~ cumpre dez anos . . . -

O tempo pasa voando e senon_ 
que llo digan aos promotores 
do Festival Rock de Cer€eda, 
que os dias 9 e 1 O de Xutlo ~ 
afrontan a X edición. 
A Asociación Lucerna aposta 
de _novo pola música 
combatiy:a e en galego. __ _ 
"O festival ten unha filosofía, 
que é dar oportunidad.e aos 
grupos -do país, pouco 
coñecidos e que cantan en 
galego", explica Xosé Antón_ 
Bocixa, un dos fuáis 
importantes dinamizadores da 
festª- e-membro-do grup~ 
Zenzar. No campo de futbol 
de Bos Aires tocan de aalde o 
Venres 9 o grupo da Co-ruña 
Diskatokan, os madrileños- de __ 
Caskarrabias, con ex membros. 
de Boikot, e os grupos locais 

· Sensacha e Shangri,la. 
Os cabezas de cartaz son os 

Os mexicanos-vanfr'Oi presentan disco en Cercecla. A.N.T. 

mexicanos de Vantroi, que 
veñen de editar o disc0-Bajo 

palabra, na que, coa mesma 
colaboración de Rosendo, fan 

unha versión de Flojos de 
pantalón. 

Hai carro anos que ao festival 
rock se lle sumou a festa folk, 
que vai ter lugar o Sábado 10. 
Antes de comezar a 
IV edición do Festival Folk, 

· actuarán a agrupación 
folclórica de San Martiño de 
Cerceda e o grupo de 
marionetas Seisdedos de Lalin. 

-As actuacións corren a cargo 
de Zaragallada, un grupo 
formado entre A Coruña e 
Carral, os Atalora, que se 
definen como fillos da cultura 
de taberna, e Carácülos, un 
quintento tradicional de 
Castro Caldelas. 
As actuacións e a acampada 
son de balde. Convidan a 
probar tapas de millo e trigo 
ademais de queimada. • . 

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

il Metallica, 
Aerosmith e 
Garbage no T--99 -

de Lisboa 
Tres dias de música no Estádio 
Nacional de Lisboa os días ló~ -
17 e 18 de Xullo. Pesos pesados 
da música dos útimos anos pasan 
por este festival, q_ue se_engade á . 
morea de actuacións que-duran, 
te Xuño_ e Xullo invaden tanto 
Porto como Lisboa. No y,99 os 
cabezas de cartaz do Venres 16 
son Metallica, -tamén están -
anunciados para Vigo- seguidos-
de Monster Magnet, Rollins _ 
Band, Mercyful Fate e os portu, 
gueses Anger. O-Sábado as estr~,
las son Aerosmith e van acompa, 
ñados de .Black Crowes-;-

Bill Holman adua o Venres 16 na Coruña. 

tas ~ cu5ta a entrada os - -
asiste..ntes poden ver, nos tres 
dias f=-as actuacións de Swinda 
Bando, Rascar Capák, Serafin 
Carballo e Triálogo. Antes dos 
concertos, proxécnmse fitas: 

Na Coruña, a FundaciÓn Barrie 
de la Maza patrocina o N Ciclo 
de Jazz, durante o mes de Xullo. 
Botou a andar o Martes 6 coa 
cantante Carmen Lundy para 
seguir o dia 8 coa voz ao estilo 
dos cincuenta de Bireli Lagrene. 
Este francés de orixe alsaciana 
está considerado un magnífico 
guitarrista e acadou xa o prémio 
Django de Ouro ao mellar músi, 
co de jazz no seu país. O ciclo 
continua o Venres 16 co-califor, 
niano Bill Holman e o Xoves 

-=-- -12 co trompetista franco,suízo 
- Erik !Tuffaz, exemplo da mestu, 

ra ao jazz, rap e hip,hop. • 

• Concertos, 
obradoiros e 
acampada 
de balde na 

Ministry, Guano Apes e Ramp. E, 
para rematar, os Garbage, cori 
Shirley Manson á frente, con 
Stereophonics, Swell, Zucchero e 
Repárter Estrábico.• 

_ John Lee Hooker, Round Midnight 
e Mo 'better blues. A festa remata 
o Sábado no Aturuxo cunha 

III F aliada de Lalin 
Grupos de música folk galegos, 
alxerinos e irlandeses 

•En Valga, de 
romana pagana 
nocturna 
O Ventes 9 celébrase na Cam, 
paña, no-concello de Valg;~
xx festa da Casa Vella, unha ro, 
maria pagana nocturna, única 
no país. D~spois da leituta do 
pregón, ás once actuará o grupo 
de música Xoldra e repartiranse 
gratuitamente 600 quilos de me, · 
xilóns. Haberá actuacións 
improvisadas de músicos e 
outros artistas, asi como fogos de 
artificio. A festa, á que veñen 
asistindo máis de un milleiro de 
persoas, remata con chocolate e 
churros.+ 

• Jazz na Coruña 
e en Bueu 
Por segundo ano celébranse en 
Bueu as Xornadas de Jazz, que 
este ano ano cadran o 8, 9 e 10 
de Xullo. Por catrocentas pese, 

jam session. 

oetas en Compostela 
• ·.71Qva en Compost!!la é o nome do ciclo 

··· .· 'r as da Cal que chega á III edición 
· db;.'a-quinct~NQG€5 durant~Xullo e 
· .. tq. A novidade deste ano é que os 
'if,iis nori van ter lugar nun sítio fi, 
''"'' xo. CQmez,áron Lupe Gómez, 

.Raul Pato e Manuel Seixas o 
día 6 no centro sócio,cultu, 
nil de San Lázaro ~ - tóman, 

lle o relevo o Martes 13 
Xosé _Carlos Caneiro, na 

fotografía, Helena de 
Carlos e Cláudio Pato 

no pub Pepa a Loba a 
. partires das dez. Enma 
· Pedreira, Eduardo 

Est@.vez e Anxo Pas, 

participarán, do V enres 16 ao 
Domingo 18, na 111 Foliada de 
Lalin que organiza a asociación 
xuvenil Berral. O programa 
comeza o Venres pola tarde coa 
abertura da feira de artesanía, 
sesión de cinema independente 
e os concertos dos galegas Viola 
e Berrogüeto e os irlandeses 
Lúnasa. O Sábado, xantar 
popular amenizado polo grupo 
de gaitas Beirola, talleres de 
animación con elaboración de 
monicreques, traballos to coiro 
e maquilaxe corporal. Antes do 
cinema haberá tamén unha 
charla sobre o manexo de 
instrumentos tradicionais, 
impartida por Anxo Pintos e 
teatro na rua coa actuación do 
grupo humorísticp teatral 
Caperucitoloxia. A noite 
Brendef olk, Rafik, Mau Mau e 
Sound System Wagner Pa . O 
Domingo o programa inclue un 
roteiro cicloturístico, un 
xantar amenizado pola 
agrupación de gaitas o Eixo da 
Xesta e os Terribles de Arousa, 
obradoiros de animación, con 
fabricación de xoguetes con 
refugallo, os espectáculo de 
malabares Mambo Brothers, 
cinema independente, un 
festival de títeres con Kaos e 
Titiritelles e unha grande 
queimada e festa de despedida. 
Os concertos, acampadas e 
actividades son de balde.• 

• Xa está 
en marcha o 
concurso folk 
de Santo Esteva 
Por segundo ano consecutivo o 
concello de Nogueira de 
Ramuín, e a compañia 
discográfica de Ourense Zouma 
Records organizan o concurso 
de música folk de Santo 
Esteva. De todas as maquetas 
que se envíen á discográfica --o 
prazo remata o 25 de Xullo- · 
seleccionaranse catro finalistas 
que participan o 6 de Agosto 
no concurso dentro do Festival 
Folk de Santo Estevo, que se 
desenvolve os dias 6, 7 e 8 de 
Agos~o.+ 
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Asás 
da libeliña 

Tlfulo: Doutor Deus. 
Autor: Xabler L6pez L6pez. 

Editorial: Sotelo Blanco. 

De Xabier López López xa coñe, 
ciamos Biff, bang, pow!, que nos 
informa con toda claridade da 
.sua queréncia polo discurso pa, 
ródico. Cómpre sinalar antes de 
nada que Doutar Deus gaña moi, 
to na literaturización. A estas 
alturas non irnos negar que, can, 
do menos, existen duas literatu, 
ras: a literatura como arte (moi 
entret ida para quen sabe decodi, 
ficala) e a literatura como entre, 
temento (que poucas veces che, 
ga a ser arte na medida da ante, 
rior); en definitiva, isto ten que 
ver moito co tipo de ambición 
do escritor. Quen quere sobrevi, 
ver ao tempo escribe literatura, 
arte e case todos os que queren 
vender moito escreben literatura 
de entretemento ( ou de xénero, 
como se queira). 

En Doutar Deus case hai de to, 
do como na praza de abastos, 
aparecendo desde recortes de 
prensa, á folla parroquial, rexis, 
tros de entrada, cartas, receitas 
de comida e bebida, comunica, 
dos orden, informes de crimina, 
lidade, esquemas, debuxos, sons 
onomatopeicos, apontamen, 
tos ... En fin, bótase man dunha 
ampla variedade de rexistros 
textuais, na forma, e de conti, 
dos, no fondo. Un deles é preci, 
samente a reflexión Hterária. 
Collamos, por exemplo, a páxi, 
na 154: " ... Escribes coma osan, 
xos ... Ofrece historias, Afonso, 
non ideas ... "; o que está en sin, 
tonia co que vimos afirmando, 

Guieirn-.. -CULRJRAI.\L -

Leituras 

DoutorDeus 
Xabier López I..ópez 

sións nas que se está moi pert0 
(se non se entra de cheo) da 
prosa poética sen que haxa posi, 
bilidade de consideralas como 
paródias; diremos máis, son dos 
mellores momentos da novela. 

Do dito deica agora xa tiramos a 
conclusión de que se trata dun, 
ha novela complexa, moL corn, 
plexa. E esa -complexidade vén · 
dada polo xa comentado recurso 
á multiplicidade de rexistros na, 
rrativos, que remata por debuxar 

·Nova poesia 
de Femández Navál 
Tras doce anos de silénciQ.na poesía, 
Francisco X. Femándei Naval publica 
Días de cera, un 
poemário escrito 
durante os dez 
anos transcurridos 
entre 1987 e 
1997.' Fernández 
Naval alude aos 
dias consumidos 
pola nostálxia, nos 
que un se abañdoa 

·:·· 

·-x.t·....-1"'""' 
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- un discurso excesivamente frag, 
mentado no 

semella que é escritor por easua, 
lidade, pois non se comporta co, 
mo tfll e o seu léxico deixa que 
desexar. O léxico é ainda unha 
asignatura pendente: aquí é on, 
de máis se nota a influéncia das 
orixes; a pesar do cal tamén con, 
tá con acertos, con logros salien, 
tabéis, como é o caso da partícu, 
la "che", tan repetida e que aca, 
ba sendo unha marca temporal. 
E falando da temporalidade hai 
máis, que no mesmo capítulo se 
recorra á Lois T obio e a Rousse, 
au, exemplifica tamén a ánsía de 
trascender fronteiras temporais. 
Outro tanto podemos dicer· das 
notas na pé de páxina ( unhas 
veces explicativas, outras com, 
plementárias, irónicas, ás veces 
superfluas ... sempre moi varia, 
das) que semellan indicar a ex is, 
téncia de un supranarrador - se 
cadra, simplesmente, de reví, 
sións do narrador- que tamén 

aos soños e nos que 
só hai lugar para a ---
memória de deste, 

pero, por se acaso, podemos 
confirmalo na páxina 155: "Por, 
que a Arte -con maiúsculas
precisa o seu compoñente de 
comprmn-tse- para se-clefini-r-eer-
mo tal. O outro, dicíndoo claro, 
é exercer de Onán ata perde-la 
sensibilidade do brazo". 

Non está claro, por outra parte, 
que haxa sempre un "tratamento 
paródico", precisamente porque 
un tratamento paródico insisten, 
te faria perder moitísima consis, 
téncia á história. O que hai é un 
autor que emprega multitude de 
rexistros, que domina moitas 
modalidades do discurso e que 
quere empregalas na construción 
da sua novela. Que haxa ironía, 
que se xogue (na sua acepción 
máis corrente) con diferentes 
modalidades textuais, non é 
máis que unha reivindicación da 
literatura como algo lúdico. 

Outro exerriplo: a páxina 118 
semella mostrar que a prosa poé, 
tica produce certo arrepio, sen 
embargo, son bastantes as oca, 

que non é fá, · 
cil seguir o 
fio condutor O leitor 
da história. 
Eis o seu mei, non · 
rande erro . identifica 
Porque iso con 
non deixa claridade as 
que o leitor 

rros, fugas e ausén, 
das. O poeta ourensán publicou en 
1981, Afonte abagañada e, seis anos 
máis tarde, Pabellón habitado.• 

Os xenerai.s 
de Vítor Vaqueiro 

desenvolve o papel de leitor de Dicia Vítor Vaqueiro nunha entrevista 
si mesmo (as parénteses poden recente en ANT que o. "conto 

id en ti fique personaxes. 
con claridade 
as pe_r_s_o_n_a-,-------,-----;--t-:-e_r_s_e_m_et ante caracterísfíCa-t~a,~..-es-tá~·máis perto =~=·========~[ 

xes. Unhas mén). Lástima de tantos "lotes" ~~~cl~i~~~0d: q--·--·~: .. ~~--1 . 
personaxes de tanta xíria xenérica, viciosísi, ¡ ; ' \ poesia son máis · · ·. ·. i ·· · 
que, por riba, teñen bastante de ma. Lástima porque a novela co, l ,.,, .. ~~ .. 1 intensos". Os xe· · \ 05~;::.M.\S 1. actanciais, ou polo menos de es, meza con cinco capítulos magnf, nerais de África, ·· 1 • oE K'F!{ICA 

~e:~~~~º~e¿g:~~~ d~b~r.a~ ~C:~ -:~l:~~ºit~~:s 5;r;~fJ! ~~l~eú~!~~!:º· ··· \ I' . . ·... \ 
Trotski; a nov.ela dá un salto dun prefácio e rematado~ cun cións, "a crónica · l ' ' \ 

~~:~~~~~:º a~~~=c~ezoq~e=~~ · ~~º!";¡,:!,~~e!:J ::"ead(~ ~=~¿;,~;; \~~t"'.J 
que acontece con Carrañas e o comezos dos libros case sempre ditadura". Publicado Lw•llll••'' 
seu can Parménides. Outro tan, son os mellores). en Galaxia, o lib~o · .. · 
to podemos dicer do fámulo recolle a preocupaCión do escritor por 
Wagner ou de Pero Núñez de En conclusión: eis unha novela dar coa palabra exacta e por afondar 
Taboada (mália ser unha perso, moi atractiva, irregular, ás veées 
naxe de referéncia). brillante, dun autor · moi novo 

Pola contra, as mulleres todas 
parecen unha: Gretchen, Ger, 
trudis, Mariví, Dona Sol... seme, 
llan todas ponlas da mesma ár, 
bore. E no mundo masculino 
Amadeo, Atila, Efrén ... semellan 
dar rnostras do mesmo, de tan 
difusas. O protagonist~, o portu, 
gués doutor Deus, rnoitas veces 

(nado no 74) que demostra tan, 
ta ambición como habilrdade 
narrativa. Sen dúbida, hai ma, 
deíra de bon narrador, e ha de o 
lograr en canto conxuguee acer, 
tadamente a sua habflidade e 
ambición. Xa causa expectación 
a próxima entrega.+ 

xost M. EH~t 

na memória éolectiva. • 

)amén Saeré, 
labrego e poeta 
Aparece en Noitarenga, a editorial 
que conduce Emílio Arauxo, Labrego 

coma (cinco 
veces), de Ja, 
mes Sacré. O 
escritor fran, 
cés, ainda que 
residente en 
Estados Uni
dos como pro, 
fesor de 
universidade, 
refírese á poe, 
Sla como a "al, 
go entre o co, . 
raz-ón e o mun, 
do, entre o co, 
razón e as pa

labras". Sacré..resgata as palabras do 
agro, as que dan sentido á vida dos 
homes e mulleres que traballan a te, 
rra nestes versos, traducidos por 
Arauxo, ainda que tamén publicados 
en francés.+ 

Escritores 
na Guerra do 36 
Unhas xornadas· 
contra o esqueci, 
mento, celebradas 
o pasado ano en 
Madrid e auspicia-
das pola revista • 
Página abierta, pu, 
xeron de manifes, 
ro a imponáncia 
dos escritores du
rante a resisténcia 
da cidade ás trop~ 
franquistas. Pablo 
Neruda, Maria Te, 
resa León, Rafael Alberti, Miguel Her, 
nández, Arturo Barea, Manuel Altola-
guirre ou Rosa Chacel son alguns dos 
que coa sua palabra contribuiron á me, 
mória do Madrid republicano e loita-
dor. Literatura en la Guerra Civil, en 
Talasa, recolle as intervencións de dez • 
especialistas durante as xornadas de Pá, 
gina abierta. • 
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Cristina Pato e Mick O'Brien no encontro 
de bandas de gaita de Ortigueira 
A ·xv edición do Festival Internacional do Mundo Celta 
~~!~brase do 15 ao 18 de. 2(.~llo ... ·1.~:·. 

~ ·. . . ,, 

-0-· P.B~ 

O ·encontro anual do mundo cel
ta ep .9rtigueira vaise celebrar 

· este.ano os días 15, 16, 17 e 18 
de Xullo. Como en edicións an
teriores a Escola de Gaitas local 
programa unha oferta variada de 
teatro, vídeos e mostras de di
ferentes tipo. O prato forte do 
festival sérvese á noitiña, cos. 
concertos. o· V enres 16 están 
os .Bágo_a de Raiñti,. Skol~an, 
Ronsel e Mick O 'Brien Band · 
e Q Sábado 17 ,_Lu-etig.a. de 
Cantábria, Domine ·cabra, · 
Deaf Shefferd e Cristina Pato. 

A apertura Qficial do xv Festival 
Internacional do ·Mundo Celta es
tá programada para o Venres 16 
a média mañá na praza do con
cello coa posta en escea dos an, 
fürións, a Escala de Gaitas de Or
tigueira, e as bandas de gaitas in
temacionais que desta volta par
ticipan na convocatória, Stone 
Pipe Band e Kevren St. Mark. 

Como acontece con outros fes
tivais, caso de Moeche ou Par
diñas -que este ano celebra o 
seu 20 aniversário-, a música 
folk e tradicional acompáñase 
de mostras que dan forma á cul, 
tura e á arte do país. En Orti
gueira este ano poderá visitarse 
unha exposición antolóxica 
desta festa do mundo celta e 
outras sobre o encaixe de boli, 
llos, o liño, as tallas de madeira 
e o coiro . Haberá tamén un 
1I1.ercado artesanal e un espácio 
adicado a coñecer o Ortega!. 

Desfrutar da música pero tamén 
coñecer de perto os instrumen- · 
tos tradicionais é outras das 
apostas dos organizadores do fes
tival. É' por iso que durante os 
tres dias desenvolveranse cursi
ños de música tradicional e pa
sarruas. O Venres 15, a média 
mañá, actuará na praza do Con
cell'o o grupo de Ortigueira Bri
sas do Cabo, o Sábado 16, a un, 
ha da tarde, Kevren St. Mark e 
ás nove da noite Stone Pipe Band 
e os gaiteiros de Ortigueira. 

Despois do xantar, polas tardes, 
teatr.o e v!qeos completan o 
programa. As nove da noite do 
Xoves 15 actuará o Teatro de 
Beneficéncia do grupo de Baile, 
Gaitas e Cantareiras Gamelas e 
Anduriñas de Espasante, aos que 
lle seguirá o teatro na rua Celtas 
e Romanos, que se vai poder ver 
no Xardin do Malecón e que re
piten actuación o Sábado ás oi, 
to e média . Previamente, ás 
cinco da .tarde do Sábado, pasa, 
ranse vídeos dos países celtas. 
Logo, ás seis, no teatro Roberto 
Diego, haberá unha conferéncia 
sobre a gaita en Cantábria e un 
concerto solista. 

O festival péchase, o Domingo 

18, co Dia das Bandas. Polas 
ruas de Ortigueira pasarán des
de as 12 horas a Stone Pi-
pe Band, Kevren St. 
Mark, a Banda de 
Gaitas de Occidente, 
que chegan desde 

. Asturies, e do país 
Augas de Xuntanza que 
son dos Peares, Ledícia de 
Mos, O Pedrón de Padrón, Bóve, 
da de Lugo e a Escala de Gaitas · 
de Ortigueira. Unha queimada 
popular en Espasante porá o 
ponto final do encentro até o 
vindeiro ano. 

Na segunda xeira 

O Festival de Ortigueria recu
perábase hai carro anos, logo 
de sofrir un siléncio de case dez 
anos desde que se celebrou a 
sua décima edición no 198 7. 

Ademais de Cristina 
Pato e Mick O'Brien, 
ne.s· fitos, actuarán 
Bágoa de Raiña, . 
Skolyan, Ronlel, · · 
Luetiga,. ~n• Cabra e 
Deaf Sheffercl. 

Na sua nova xeira renta conso
lidarse como ponto de encon
tro do mundo celta e concéde, 
lle especial atención ás bandas 
de gaitas. Os seus obxectivos 
veñen senda converterse nun 
cenário no que dar a coñecer a 
criación musical da zona e con, 
vidar a músicos doutras partes 
do mundo para compartir os 
seus traballos. 

Neste tempo os concertos epa-

sarruas conv'ináronse con acti
vidades paralelas como confe
réncias, teatro, mostras, feiras e 
pases de vídeos e documentais 
para achegarse aos países cel
tas . Despois dos tres dias nos 
que se desenvolveu o festival 
n9 ano da sua recuperación, 
1995, para o seguinte encentro 
os seus organizadores lanzaron 
unha ambiciosa oferta. Nove 
dias que incluían entre outros 
eventos o Congreso da gaita . • 

- -------1111 conta de discos l!tt-------

Compilando 
milladoiros 
íttulo: Aires da terra. 

Grupo: Mi!ladoiro. 
Edita: Sony. 

Abrindo boca de cara ao novo disco 
que os Milladoiro preparan para o re
mate do verán, a multinacional Sony 
ven de editar unha compilación da 
formación que cumpriu xa os vinte 
anos de andaina. Aires da miña terra 
recolle pezas trazando un surco por 
ti;idas a sua traxectória, que Xosé Luis 
Freire introduce nunhá explicación 
sobre o significado do grupo no pró
prio libreto do disco. Do dobre disco, 

xa que estes A ires conteñen trinta te
mas incluídas as melodías tradicionais 
de Teño un amor na montaña, Mazur
ca das areeiras e Auga das Bailadeiras, 
as composicións fe ítas expresamente 
para a película La mitad del cielo, co
mo Valsvoda ou as popularés Rosalia e 
o Insomnio dunha noite de verán, arga
lladas por Antón Seoane. "Só quere
mos divertir e divertirnos", din estes 
Galegas Egréxios, como ven de nome
alos a Fundación Prémios da 
Crítica.• 

Os enigm~s 
de Nordés 
Titulo: Egobarros naínarinos. 
Grupo: Nordés. 

Edita: Sonifolk. 

Os egobarros chegaron hai máis de 
dous mil anos e aniñaron nas terras 
cantábricas. ~ran povoadores das 
t'llontañas frias como a Serra do Xis
fral ou a Coriscada. Agora sdn reiv in
dicados por Nordés, no seu segundo 
disco baixo o título Egobarros namari
nos, no que a formación continua 
combinando melodias tradicionais 

coas próprias, sen esquecer darlle un 
toque rock ao seu traballo. Nordés re
colle símbolos e valores nas suas pezas 
que van desfacendo enigmas sobre o 
país, deixando ao descuberto a sua 
personalidade máxica. Neste segundo 
traballo arrancan co Romance da La
vandeira, aoque Fu;w.n os Ventos pu
xeran música hai vinte anos e ao que 
este grupo da Mariña proporciona no
vos arranxos. Son sete compoñentes: 
Almudena J aneiro, Manuel Fernán
dez, Marcos Barro, Suso Anello, Raul 
Romero, Alberte Prado e Fuco Váz
quez. Renden homenaxe ao deus cel
ta Lugnasad, reivindicado a primeir9s 
de Agosto na Bretoña (A Pastmiza) e .. 
no que retoman. o espíritu da Casa.da 
Botica, derrubada neste concello e 
defendida pola moced_ade até o últi
mo momento.+ 

A NOSA TERRA. .. 

Ü COQd~L 

O Correo da U:NESCO 
Maio 1999. Prezo: 620 pta. 

Dirixe: René Lefort. 
Edita: Organización das Nacións Unidas para 
a Educación a Ciéncia e a Cultura. 

Co título Ayacucho: rosas e espiñas, viaxe 
ao berce de Sendeiro Luminoso que empe· 
za a recuperar as suas tradicións festivas, 
despois de vinte anos de guerra civil que 

deixaron gran
des secuelas. 
En portada A 
febre do depor
te, Os direitos 
dos indíxenas 
frente ao po
der das multi
nacionais , 
Amias: unha 
carreira sen 
tregua e en
trevista a 
Leila 
Shaid, co 

lema o compromiso 
dunha "palestina do exterior". Ademais 
Virtudes dos xogos de simulación, A lexan
dria : do papiro á Internet e Rádios comuni
tárias en perigo. + 

Sirxe 
Publicación cúvica 
da fin de milénio 

Nl2 2 1999. De balde. 

Edita: Delegación de alunas de Humanidades 
de Vigo. 

Os ingredientes deste segundo número 
son, entre outros, Metasusolato de Tóri
co, Mesificante Normalizador Lingü(sti
co E-330, Fariña de Lfn guas introduci
das e Graxa de Skornabois Deshidrata-

da. Nesta re
vista de cria· 
ción o leitor 
pode atopar 
tamén infor
mación da 
Fundaci6n 
Galega Inés 
Ollern con
tra a lmpu
nidade e 
unha crít i
ca a O vixfa 
do Morra
zo, revista 
de informa-

ción xeral do PP que se editou no Morra
zo e na campaña eleitoral e á que o au· 
tor se refire como "panfleto cargado de 
xenreira e mala fe, dirixido 
explícitamente ao BNG". + 

Contra legem 
Nl2 9. Primavera-Verán 1999. De balde. 
Edita: Comités Abertos de Faculdade de Di

reito, Políticas e Relacións Laborais de Com· 
postela. 

Os Comités despédense até o vindeiro cur
so cun novo número de Contra Legem que 
inclue unha entrevista ao eurodiputado 
do BNG Camilo Nogueira e que trata 
cuestións como a Declaración de Barcelo-

na, o caso Pi
nochet, Mu
ller e direitos 
humanos -bai
xo o título A 
mutilación xe
nit.al femini-
na-, a 
emigración -
co subtítulo 
Hist6ria dun 
xenocídio 
non tan lon
xe da casa e 
as músicas 

de Galiza; Ún artigo que 
viaxa pola sua história desde Fuxan os 
Ventos até a "Real Banda de Marcianos de 
Ourense". Sílvia Varela pergúntase 
OTAN, .. defende? e Nelson Quinteiro es
crebe sobre o ecoloxismo na faculdade. • 
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·Escultores dos rioventa -en voz baixa 
Mostra de Caxigúeiro, Rosalia Pazo, Mª X. Díaz e X. Valmaseda 
no Centro de Artesania e Deseño de Lugo _ 

.. c.v. 

Catro escultores dos noventa 
mostran a sua obra en Lugo, na 
exposición que até o 25 de Xu, 
llo está aberta no Centro de Ar, 
tesania e Deseño de Galiza. Ca, 
xigueiro, Rosalia Pazo, Maria 
Xosé Díaz e Xesus Valmaseda 
expoñen cada un catto pezas nas 
que queren dar conta da renova, 
ción de linguaxes artísticas da 
que participan. Conscientes de 
que a sua é unha xeración a ca, 
balo entre o protagonismo de 
Atlántica e os trampolins promo, 
vidos para os novas artistas, 
xúntanse para mostrar as suas 
propostas En voz baixa, como re, 
za o título da exposición. 

"Protagonizamos un intento de 
renovar as linguaxes escultóras, 
introducindo unha ruptura co 
que foi Atlántica, anovamos nas 
criacións achegándonos ao con, 
ceito de instalacións" explica 
Caxigueiro que, como os com, 
pañeiros cosque comparte asa, 
la, comezou a traballar con ma, 
térias cerámicas para logo cami, 
ñar cara a diversificación. 

Atlántica deu grandes singulari, 
dades no mundo escultórico. 
Nomes como os de Leiro, Ma, 
nolo Paz ou Silveiro Rivas agro, 
maron dese movimento que su, 
puxo o momento de maior pro, 
xección pública da arte galega. 
Os nomes eran case todos mas, 
culinos e son agora duas mulle, 

res, Maria Xosé Díaz e Rosalia 
Pazo as que partillan desta rela, 
ción de carro nemes. 

"A comezos da década intenta, 
bamos rachar coas ling'l:laxes 
convencionais pero.desde os es, 
tamentos oficiais da arte déron, 

Dille Berce ao blimigo 

• .. 

i . • 

nos poucas oportú.nidades. Esta 
exposición En voz baixa é unha 
chamada á reflexión arredor da 
xeración máis descoñecida das 
que neste momento está actuan, 
do no mundo artístico" aponta 
Caxigueiro. O escultor nado en 
Catoira entende que as catro 

Europa: terápia pontoal, de Caxigueiro, á esquerda, e Sen título, de M!! Xosé Díaz. 

propostas mostran unha grande 
pluralidade, desde o conceptua, 
lismo até fórmulas narrativas co, 
.moa del mesmo nas uqe sempre 
busca "algo que contar". Coinci, 
den á hora de buscar a particular 
visión do espectador que se de, 
tén diante a obra e interpreta á 
sua maneira. As narracións de 
Caxigueiro tórnanse ás veces 
nun exercício de encentro per, 
soal da que a denúncia non é 
ausente. Acontece "Europa: te, 
rápia puntual" na que pretende 
elaborar unha "resposta á masa, 
ere, aos telexomais que angús, 
tian, sacar f óra as frustracións a 
meio dun exercício artístico". 

O autor do texto inserido no ca, 
tálogo, Antonio Garrido fala 
dun grupo unido por un material 
"a cerámica, que comezaba a rea, 
lizar ullha série de traballos que 
poñian en cuestión a relación 
existente entre arte e artesanía 
dando un salto a posicións con, 
ceptuais dunha novidade e fresu, 
ra inusitadas". O cotiá mergulla, 
do en diversas sensacións de Ma, 
ria Xosé Diaz, o ferro mecanicis, 
ta de V almaseda, os estudos arre, 
dor dos continentes de Rosalia 
Pazos e as narracións escultóricas 
de Caxigueiro reunense asi en 
Lugo para dar canta da criación 
escultórica dos noventa. + 

Antón e os inocentes 
X. L. Méndez Ferrin X.LMéndez 

Ferrín 

medusa 
j>tG!o bkiñOO 

Antón e os 
inocentes 

Unha novela maxistral: 
as páxinas máis exactas, 

duras e esixentes da 
ob de Méndez Ferrín .. 

í 
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Da.n- 1·-e1 Co,...~e--- -z6¡} ~--c~--- --~_---_·g;::;;~:!:~ª--7,~i!~.; 
- . ·i:-t_, ~ - . recnan o tempode Pnse1hano, 

· · -os lrmandiños e Pedro Madru, 

·'O-teatro ten que manter o sehtido-d~f é~ica~- -
ga ·ou Castelao. Anda agora ~· 
traballar nun texto no quedra, 
matizará -todo o que aconteceu 
en . Carral no 1846, deseñando 
unha traxectória global na que 
o autor cumpre o obxectivo de -0- CARME VIDAL 

A OBRA 'XELMfREZ OU A GWRIA DE CoMPOSTELA, QUE O CINmo ÜRAMÁTICD GAIEGO ESTÁ A RE~AR 
NA CDMPOSTaANA IGREXA DA Ü)MPAÑIA, R)RMA PARTE 00 PROXECID TEA1RAL DE DANIEL CoRTEZÓN ENCA, 

MIÑAOO A LEVAR AC6 ESCENÁRIC6 C6 ''MOMENTC6 aJMIO" DA HISrÓRIA DE GAIJZA. 0 AlITOR DEPENDE A NECE, .,. 

· c:::ontar a história fóra dos mitos 
que a engrandecen e ocultan a 
su~ traxédia. "En Xelmírez ex, 
présase un momento no que 
Galiza tivo oportunidade de di, 
rixir a história de España, pero 
cambiouse o ritmo. Non· é-un, 

SIDADE DE MANTER O ESPÍRITIJ ÉPICD E DESMITIFICAR lJNHA HISTÓRIA, AO SEU VER, "PENEIRADA-DE FRACASOS". 

1o11 e A·T Á ·L·o 'G º ' 
ESPECIALIZADO 11 EM 
PRIMEIRAS 11 EDI<;óES 
DA 11 LITERATURA 
eee GALEGA e.e:e 
FEITO NAB GALIZA. POR 
LIVRARIA A CENTÚRIA 
LIVRO ANTIGO E DE OCASIOM 

Solicitude gratuita a: Li\Taria Centúria 

R ua Lepan to 1 O, bai xo + 3 2 .00 3 Ou rense 

Tlf. 988 238 587 + Fax. 988 235 374 

fiCC1óN 
l. ELA, 

MAbBITA ALMA 
Manuel Rivas. 

Galaxia 

2. 0 HOME DE PAU 
Neira-Vilas:-

Xerais 

3. MoRN1NG STAR 
Xosé Miranda 

Xerais - . 

4. No VENTRE
DO SILENCIO

Xosé L. Méndez Ferrin. 
Xerais 

ha loita contra ningun centra, 
- lismo porque non hai centra lis, 
- mo senón minos poderoso.s,_en::__ 

tre -eles Castela, pero tamén 
Galiza, que no momento de 
Xelmírez era a que mandaba" 

_ sinala o autor, que bota abaixo 
:__ _ a cada pouco a interpretación 

do fracaso por causas de fóra. 
De esquerdas e nacionalista 
--como el mesmo se define, 
Cortezón nega que a dos Jr, 
mandiños fose unha revolución 
porque "só chegou a revolta, a 

- ~alzamento, non- se quería, nin 
podía, tomar o poder senón 

_ desttuir o poder feudal solarie, 
go e percurar as protección dos 
Reis". Do mesmo xeito que na 
sua tetraloxia arredor de Caste, 

=- _ lao fala das circunstáncias que 
- levaron ao posterior fracaso do 

galeguismo. 

Os seus títulos son unha singuJa, 
ridade nun panorama no '@_e o 
atltor bota a faltar un "teatro 

- -=histórico, o pouco que existe é 
xustificatíVo e ensalzativo. As 

- miñas obras enfócanse desde o 
-= fracaso do que é necesário saber 
- - as causas". Critica asi a t:endén, 

cfa. mitificadora, en especial, a 
que levou ao galeguismo a facer 

- un heroi de Pedro Pardo-de Cela 
<;:ando, pola contra, "os pavos 
de Galiza receberon cos-brazos 
abertos aos Reís Católicos (que 

· - _ certamen te foron católicos, peró 
· non cristiáns) porque estaban 

fanos dos señores feudais, dicer 
o contrário é terxiversar o que 
pasou. Pardo de Cela foi axusti, 
iado-cos aplausos do povo" en, 

gade COrtezón que ten duas tei, 
mas na sua liña de traballo: a 

, pergunta de por que fracasamos 
- - e o problema da mitificación. 

Entende que o seu é un discurso 
incómodo, que perturba mesmo . 
aos que, en princípio, tifian que 
estar do seu lado. Que incórdia 

5. Os sÉcuws 
DALUA _ 

X. CarTos Caneiro. 
Espiral Maior 

i.-BREvÉ 

2.MANuEL 
MUR GUÍA 

Henrique Rabufial. 
Laiovento 

3. A. I:tANIEL 
CASTELAO 

Manuel Rei Roin--;;u. 
ANosaTerra 

HlSTORl.t\ . - 5. ROCKBRAvú 
DA LITERATURA- - Xavier Valiño;--
GALEGA Xerais 

Mercedes Qúeixas Zas. 
ANosa Terra 

Libr,1ri,b cun,ult.1cl.h: 
C <1rta h¡'1 n (\ ' igo). Couccirn (A Cllruii.il. Índice (Fcrrnl). 

~tirhl'IL'n,1 (Pontl'\l'cki). Pedrl'ir,\ (S,1 nti,1go) . Souto (Lugn). Torg,1 (O ure n,c). 
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tamén aos que están na contra 
pero non dubida de defender a 
sua independéncia a golpe de 
frases como na que lamenta que 
os intelectuais "teñan medo a se 
enfrontar coa realidade, dedf, 
canse simplemente a xustificar 
os erras do povo". O seu é un te, 
atro político a mantenta no que 
Daniel Cortezón refuga daquela 
postura do escritor que se adica 
a "tocar _a lira, como fan a maior 
parte. T eño falado moito con 
Celso Emflio Ferreiro que era 
dos poucos que non andaban to, 
do o dia coa lira a voltas. Un 
povo que esquece o sentido da 
épica perde todo e se se empeña 
en facer da saudade o seu centro 
neurálxico métese nun mundo 
xustificativo e avital". 

A sua filosofia é ben outra. Ex, 
plica a história de Galiza coa te, 
orla do soño e a pedra. "O noso 
himno nacional pide, nos versos 
de Pondal, que Galiza esperte do 
seu soño, Castelao dicia que Ero 
era o santo que máis nos identi, 
ficaba e tiña razón porque pasou 
trescentos anos durmindo. Ta, 
mén Cels< Emilio falaba dunha: 
longa noite de pedra que xa está 
presente en Curros Enriquez 
porque esa idea do soño nos de, 
fine. Agora p~rece que estamos 
comezando a despertar" comen, 
ta, referíndose ao medre que es, 
tá a experimentar o nacionalis, 
mo. 

Daniel Cortezón define o seu te, 
atro como _:p~catoriano, moi 
documentado, social e esencial, 
mente político". Obras monu, 
mentais que requíren un grande 
despregue de meios que dificulta 
a sua representación pero non é 
este tema que lle tire o soño ao 
autor. "Fago a obra sen me preO' 
cupar de cando irá aos escená, 
ríos. Non é cousa miña. O tea, 
tro histórico require grandes 
meios e moitos actores pero iso 
non pode condicionar o que o 
autor escriba" afirma. Louba o 
traballo desenvolvido no Festi, 
val lrmandiño de Moeche no 
que boa parte dos viciños se im, 
plican na posta en escena da 
obra como gaba tamén os resul, 
tados do despregue de meios em, 
pregados polo Centro Dramáti; 
co Galego, dirixido por Roberto 
Vidal Bolaño, para representar o 
Xelmírez. Teatro amador e tea, 
tro público apreséntanse 'asi co, 
mo as duas vías de materializar 
os textos de Daniel Cortezón. A 
pesares das disficuldades para le; 
var a escena os seus textos que 
el recoñece, non busca o autor 
na leitura unha maneira de 
achegarse ao público porque, se, 
gundo defende, "o teatro non 
está para ser lido senón para ser 
posto en boca dos actores. E 
moito máis que a obra do autor, 
precisa ser levado aos escená, 
ríos". 

O teatro debe, para Daniel Cor, 
tezón, recriar a memóría históri, 
ca de forma artística. Apresénta, 
lle aos espectadores episódios 
colectivos que marcaron a tra, 
xectória do povo e diante deles 
o auditório pode "situarse de 
duas maneiras. Unha identifi, 
cándose co que está acontecen; · 
do, sen facer maiores análises, 
pero tamén hai outra posición 
que é a do distanciamento 
brechtíano no que o espectador 
ten sentido crítico. Esa é a que 
busco porque a crítica non debe 
esquecerse nunca" conclue + 



A NOSA TERRA. GuieirQ .. 
CULTU;RAL . 

Manuel·Femández gaña o 'prémio., 
de artesariia António Fraguas 

Manolo Fernández leva quince 
anos adicado á cerámica. Des, 
pois de graduarse na Escala de 
Artes Aplicadas nas especiali, 
dades de talla de madeira e ce, 
rámica artísticas comezou o 
seu traballo experimentando 
con materiais próprios das te, 
rras de Lugo coas que ven de 
gañar o prémio António fra, 
guas da Deputación da Coruña 
na modalidade de artesanía 
contemporánea. 

"Sempre me chamou a aten, 
ción o mundo das terras, asco, 
res e os volumes e isa conxúga, 
se na cerámica. As terras para 
compoñer as pastas, as cores 
para os esmaltes e os volumes 
para ir dando formas e ao final 
roda a máxia do lume no forno 
que dará o resultado definitivo 
da obra". Así explica Manolo 
Femández, Lolo, o seu traballo 
artesán na cerámica para o que 
emprega as materias primas 
que atopa nos arredores de 
Anseán, no concello do Cor, 
go, onde ten o seu obradoiro. 
Mestura terras de cores, barros 
roxos, grises, cinsas de madei, 
ras, granitos moidos ou pizarras 
trituradas en pezas elaboradas 
a torno ou modeladas directa, 
mente a meio de placas ou mó, 
dulos. 

"Intento integrar o volurne e a 
cor dunha maneira harmónica, 
sinxela, pretendo que sexa bela e 

expresiva, cunha mensaxe poéti, 
ca que se agoche en cada unha 
das miñas pezas, através da máxia · 

.. ¡ 

e o mistério interior que encerra 
dentro de si cada un dos meus 
volurnes" afirma o ceramista. 

No seu obradoiro, Lolo contra, 
la todos os pasos do proceso de 
elaboración das pezas, un ca, 
miño que se perc;:orre ao com, 
pleto de forma artesanal. 

A sua obra foi exposta en mos, 
tras colectivas en cidades como 
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Lugo, Madrid, Alicante ou Lis, 
boa e en proxecto ten a realiza, 
ción dunha exposición indivi, 
duai. A mestura de cerámica e 
escultura permítelle que pezas 
da sua autoría se distribuan tan, 
to en tendas especializadas co, 
mo en galerías de arte. • 

LOIS DIÉGUEZ 

Santos e poetas polos c<imiños do viña· . 
. , . - -

O siléncio en San Millán de la 
Cog lla dura longas horas. A ca, 
sa, litária, arrendou,no, e o 
viaxeiro dormiron até as oito e 
meia. Querian,se despedir do 
cantineiro, mais estaba a casa pe, 
chada e silencíosa, como a aldea, 
asi que correron á hospederia do 
mosteiro de luso, apurados pola 
insisténcia da Branca en tomar o 
seu café. Unha guia simpática le, 
vou,nos polo percorrido das visi, 
tas. luso, o mosteiro de Abaixo, 
construiu,se xa no século XJ, can, 
do os freires baixaron do de Suso, 
ou de Arriba, por interese polí ti, 
co do rei Garda de Nájera. Das. 
épocas primitivas apenas queda 
nada, se algo hai, pero resulta un 
interesante e grande arquivo no 
que se atoparon, entre outros im, 
portantes documentos, as Glosas 
Emilianenses, nas que aparecen 
as primeiras escritas nos idiomas 
populares, vasco e español. As 
pinturas rococó da sacristía mis, 
turan o pagán co cristián, e son 
como manchas que hai que aca, 
bar coa imaxinación. O púlpito 
da igrexa parece realizado pola es, 
cola de Moure, igualiño ao dos 
Escolápios de Monforte. No so, 
brado mostra,se a arca que gar, 
dou os restos de San Millán e 
pinturas e inscripcións da sua vi, 
da en textos tan inocentes como 
graciosos; un lenzo de Santiago e 
San Millán matando mouros coa 

axuda de tronos e lóstregos 
mentres os cabaleiros "bos" 
rezan e os malísimos agarenos 
matan nenos e mulleres. E asi 
segue a exposición dunha 
chea de xoias, como os gran, 
des códices colocados tal co, 
mo se facia na ldade Média 
para a sua boa conserV'ación. 
Na tenda que hai á beira do 
convento un mozo ilustra,os 
sobre os viños e os embutidos 
da zona. Nengyn turista sairá 
ari.~lfabeto err ~ tais 'metérias. ' 

~o~e,se polo monte ªº,-~;;: . 
teiro de Suso que San Millán 
fundou no século VI a partir 
das covas que ainda hoxe se 
conservan, pois máis que h°' 
me sociábel ( exerceu durante 
uns anos como cura de Ber, 
ceo, onde naceu), resultou de, 
voto das sociedades monte, 
sias. Apesar cliso, como· San, 
tiago, foi convertido en gue~ 
rreiro mata,mouros polo con, 
de de Castela Fernán Gonzá~ 
lez e os seus violentos descenden, 
tes. Aman os viaxeiros estas édifi, 
ca~ións pequenas e senlleiras que 
se agachan no máis profundo da 
serra. Desde os canzorros en rolo 
do beiril máis alto até os arcos vi, 
sigóticos ou mozárabes, os estilos 
de Suso son expresión reconvertí, 
da da pena, froito artístico da sua 
matéria que os viaxeiros senten 

como se _eles mesmos os modela; 
sen. Nunha das covas ven o sepul, 
ero en luído alabastro tallado con 
cenas dos milagres de San Millán, 
do seu corpo ou dos rostros de san, 
ta Orla e a sua nai Amuña, robus, 
ta obra construída ho século XI. 
T eodoro Lejarraga, o guia do mos, 
teiro, cando· os viaxeiros peden o 
libriño que sobre Suso escrebeu 

. seu pai, T ~ício, mostra, Hes entende que no século XI asi po, 
e~ detalle os grafflti.que se es, ·dian· s.er as febris paixóns dos 

·pallan poles fustes da porta e<rentes. E a T eodoro Lejarraga 
él.e entrada e por todo o mt!' 116n lle debé ·gastar a história, pois 
ro.,··verdadeiras 'obras de ~e , · feva,os a "poit:cileio", na entrada 
en carllcteres látinos,, arábigos - do mqsteiro, para lles mostrár ó 

· . ·e hebreqs~ . E Jogo, nó · mesmó · · empedr.;i.do mozárabe a base de es, . 
. daústro de. ~ñ.trada, as sepul, v:ásticas e follas ondd· se di que 

ti.lias dos sete infantes de La, ,Berceo escr~bia, entre vaso e va~ 
· ra\~ · do seu aio·N µño Salido, so, a;; ~.-suas liridas. hisfórias ve!Sifi, 
t-0n ~r:éci~adÓ da fustória .<íue cadas.· Redta· agora· o guia aquilÓ_' 

~:~os levou"á fuortH,~r ttálión . ae '"Gontato -ir dixercih ahetsifi,,~ 
de Rui Velázquez. cador/ que en su portaleio fizo esta 

Pero T eodor~ °Lejarqga n~n 
os leva á cova de Sanfa Oria, 
que qi:ieda nas roch~s, pür 
tras do mosteiro. Di .laconi, 
camente que ·~nori se pode 
ver", e eles, non insisten, sen 
saber tampouco ·mÓi b~n por ; 
que. Saef argallaba unh~ es, 
capaqa, seguro, ·poi.S os via, 
xeiros notaron no recuncho 
escuro do claustro c~~o se 
ian incendiando. as suas asi, 

· fias: Santa Ória -ingreiara -na, 
· quel mosteiro aos nove anos, 

coa sua nai Amuña, e· qu~dara 
emparedada na cova durante a 
sua vida, curta -menos mal-, pois 
morreu aos 27 anos. Os viaxeiros 
escoitarán, ao se iren, aquelas 
aparicións· que a moza tiña de to, 
das as santas do ceo e até da mis, 
mísima Virxe para animá,la no 
seu treboso retiro. "Tan noviña, 
pobre!", dirá Paco, mais Paco non 

labor/ ponga en el su gip.c;:ia Dios 
Nuesrro·Seño-r/ que vea la su glo~ 
ria en .el reino maior". E Paco, 
vencendo a sua timidez acaso pola 
solenid.ade do momento; contesta 
axiña: "Gonzalo fue .. su nommé . 
que fizo este tractado/ en $an~ 
Millán de Suso tui.de' nipez criao. 
do/ natural de Berceo· ond Sant 
Millán fue nado/ Dios guarde la su 
alma del poder del pecado": T eo, 
doro Lejarraga, queda tan enviso 
como .Santa Oria debía quedar 
nos seus ard01;os6s retiros, e ·agasa, 
lla ao recitador cun traballo pró~ 
prio, tamén en verso. É ben daro 
que Berceo dá poetas como o 
monte que de novo contemplan 
no frescor da mañá se enche de 
faias ou caxigos. Ou como a pró, 
pria nación dos viaxeiros, que na, 
da lle envexa aos cantos que a 
história repetiu en Suso, outro pa, 
raísci que ateiga un recuncho máis 
do corazón dos amigos.• 
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BOROBÓ 
\ -

Tropezón no serán do Ritz 
T ería que escribir un apendice a -Quen poidese quedar seste, dor, pra ir saudando aos jnvita, 
rnéu Libro de los tropiezos relatan, ando aquí no Senado -díxome do~ eonforíne penetraban. E ao 
do os· breves encontros que tiven entón Victori.po, ao despedirse- entrar Bo'robó díxolle algo así: 
na noite de San Xoán, no xardín ¡Aquí, onde nada hai gue facer! 
do Hotel Ritz. Ou mellar dito, - Todos ternos que felicitarnos ... 
ainda no serán, cando jan en, cumprfu absol~taménte tal Mr outro eu pensou Ílaquel trando os asistentes á cea de ga, aspiración, anos despois, 
la, sufragada por Unión Penosa, cando foi descabalgado da mtre que Fraga Iribarne re, 
onde se entregaría o premio do presidencia do Parlamento, tras eríase ao resultado poliva, 
Galega do .ano, escolHdo polos , ser engulidos os' centristas ou, lente dos comidos do dia de San, 
xorn,alistas madrigalegos; á · rensáns palas fauces fraguistas. to Antoni~, pero o león de ViUÍlba 
moda, en abstracto, do noso país. Obtivo, outra vez, como conso, · aclaroume de seguida o sentido da 

ladón, un_ escano na Cámara súa felicitación. Tíñase enterado w; se o meu libro empeza Alta, e agora vexeta ,alí, espe, aquela mesma rnañá do propósito 
recisamente, ao tropezar rando quizaves, coma os demáis de Borobó de doar a sua mcxlesta 
a porta principal do Ritz, désprazados das altas xerarquías biblioteca á Casa de Galicia, de 

neutro Jecer, co protagonista pri, do PP de Galicia, que se apague Madrid. Que sería o alicerce da 
meiro do meu enxendro, nin a estrela de Pepe Cuiña. que deberá cubrir o oco que en 
máis rrin menos que Manuel fra, canto ao a,cerbo literario e históri, 
ga, denantes de ser presidente da -¡Cousa moi complicada! Pois co galego topan tantos estudantes 
Xunta ... dista vez o encentro ini, . parece como se Cuiña tivese en, e estudosos ·de Galiza nas entida, 
cial foi con Victorino Núñez, o meigado a Fraga. O certo é que des madrigalegas. 

· ex,presidente do Parlamento ga, o ex,alcalde de Lalín exerce un, 
lego. O cal ligarla mellor no con, ha especie de sortilexio sobre o Algo sernellante, e~ Madrid, á 
texto da miña obra, coa súa ter- noso presidente case vitalicio. función que, cumpren a biblioteca 
ceira parte, consagrada a Euloxio Xa que don Manuel, solicita, da Academia Galega, na Coruña; 

• G. Franqueira; na que me refiro mente tan áspero cos seus subor- -ou a do Instituto P. Sarmiento, 
asirnesrno ao. xoven edecán do dinados, vólvese unha malva ao en Santiago; ou a da Fundación 
prohorne das Cooperativas Ou, aparecer Cuiña; ilurnínase a súa Penzol, en Vigo. Sería a prirneira 
rensáns, nun capituliño titulado faciana cun sorriso beatífico e pedra que a rnin non me doen 
Tropiezo con Victorino Núñez; e candoroso -ilustrourne un dos prendas de situar nisa casa de Ga, 
despois noutro no que conto que rnoitos populares que haquel re, . licia, xa que ista é propiedade de 
o topei nos corredores do Sena, burnbio do Ritz pululaban arre, todo nós. Anque hoxe nas rnans 
do, logo de rnorrer Franqueira, dor do seu xefe idolatrado. dil, rnañán ele ti, e pasado rnañán 
cando o mozo Núñez xa era se, sabe Deus de quen. 
nador, adernais de presidente da Ata que o presidente Fraga se 

Logo, rtaquil serán do . xardín, Depuración ourensán. colocou na entrada do come, 

QnÑ0 VEUº 0NG0&TQA No VA 

Por rnoito que se diga iso de "ho, 
me peludo home forzudo", non 
creo eu que a forza dun varón re
sidira nunca nas rnáis ou menos 
longas guedellas do seu coiro ca, 
beludo. Aínda se se dixese ao re, 
vés, que a decadencia do home 
se nota na diminución de pelo 
que ostenta sobre a cachola,, qui, 
zabes fose rnoito máis compren, · 
sible e <loado de aceptar; pois, 
polo xeral, cando o pelo escasea 
nas cabezas masculinas, tarnén 
merman as forzas e convértese 
no anuncio da decadencia física. 

P
osibl~rnente por esa inter, 
pretación do poder cabe, 
ludo, houbo Faraóns que, 

para arnosar o seu dominio so.,. 
bre os pobos conquistados, fací, 
anse representar suxeitando aos 
inirnigos pola melena, tal o pai 
que colle ao cativo revoltoso e 
lle dá un bo -tirón de pelos para 
arnansalo. Pola contra, os sacer, 
dotes exipcios, corno rnostra da 
súa subrnisión ao poder divino, . 
andaban sernpre coa cabeza ra, 
pada. (¿Ou sería para evitar ver, 
goñentas reprimendas.?) Eran 
rnaneiras de entender a relación 
do home coas forza vitais. 

¿E será por algo así que aos con, 
denados .e ás persoas non afíns 
aos réxirnes gobernantes se Hes 
rapaba a cabeza? 

Os gregos contaban a historia 
· dun rei chamado Pterelao que vi, 
vía rnercede a un fío de ouro que 

A melena de Sansón 

nacía do seu cocorote, e ocultaba 
· baixo -unha frondosa trenza. 

Quixeron as circunstancias da 
-vida que Anfitrión, o seu rnaior . 
inimigo, namorara á súa filla, 
Coneto, cousa que encheu de 
amargura ~o desesperado pai, 
que se apuña con toda a súa 
forza a aquelas tan aldraxantes 
relacións .para a seguridade na, 
cional. 

Pero o amor, sernpre tan 
forte e intransixente, le
vou á moza a entrar unha 

noite no apousento do pai, e con 
rnoito sixi1o, rapoulle a cabeza; 
cornetendo así un dos rnaiores 
parricidios da hurnanidade, só 
para ofrecerlle todo un reino en 
dote ao seu pretendente. 

Pero o rnáis famoso peludo, que 
acubillaba toda a súa forza na 
abundante melena, era Sansón, a 
quen os escultores rnedievais es, 
colleron para representar o triun
fo do ben sobre o mal, tal e -corno 
se ve neste lintel de san Martiño 
de Moldes, onde o home, coa sua 
melena estendida e os rasgos da 
forza facéndolle arquear o lombo 
á fera, cabalga e dorna a un enor, . 
me e espantoso león. -o-que non sei eu é se San, 

són e a sua malévola 
amante Dalila viviron 

antes ou despois de Coneto e 
Anfitrión, de todas as rnanei, 
ras, rnentres a grega sacrificou 
unha vida en aras do amor, o 
hebreo foi traizoado cos enga, 
nos do amor. 

tropezou Borobó con outro sor; 
prendente saúdo. Pois un paso 
máis adiante cruzouse con Don 
Xoaquín Arias Díaz de Rábago, 
o irmán da condesa de Penosa e 
vicepresidente da Fundación 
Barrié, quen lle anunciou: 

-Nantronte asinei a orde de 
que se lle envien todos os vo}u, 
mes publicados por nosa Funda, 
ción que vostede ainda non ten. 

-Moitísirnas gracias, ¿pero C0' 

rno saben na Fundación os libros 
seus que eu poseo? Xa que hai 
anos que me mandaron a pri, 
meira e, por agora, única remesa. 

- Todo queda perfectamente 
anotado na Fundación. E acle, 
mais, hoxe totalmente informa-
tizados, en décimas de segundo 
comprobamos cal foi o destino 
dos volumes que editarnos e nas 
mans de quen están. 

Nºn lle cheguei a decir a don 
Xoaquín -pois as donas que 
o acompañaban solicitaban 

a sua atención- que os exernpla, 
res a rnin donados da valiosa e 
monumental colección que diri, 
xeu ata a sua rnorte o pohfacéti, 
co polígrafo Filgueira V al verde, 
acabarán tendo acougo no antigo 
palacete de Arnézua. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

E é que en todos os tempos e en 
todas as culturas houbo traído, 
res e traizoados, vistos, sernpre, 
segundo os valores a resaltar de 
cada etnia. 

Pero ao meu entender, o do pe, 
lo de Sansón tiña rnáis de sím
bolo que de efecto real; e posi
blemente aquela rapada que a 
súa amante lle deu despois dun, 
ha noite de múltiples goces e 
praceres, rnáis que sacadle a 
forza física do seu carpo, sacou, 
lle ~ forza de líder do seu pobo. 

¿A ver corno lle explicaba el 
aos seus siareiros que a frondo, 
sa melena lle fora cortada por 
unha rnuller doutra etnia e de 
dubido~a reputación? ¿Corno 
ía el discursar contra os eter
nos inirnigos do seu pobo des, 
pois da evidente proba de que, 
faltando aos seus principios, se 
deixou seducir por aquela mu, 
ller allea aos costurnes, expo
ñendo 'diante de todos as debi, 
lidades dQ seu carácter e do 
seu liderato? 

Non, seguramente a Sansón 
non lle nacía a forza do pe, 
lo, pero a poboada -melena 

era o distintivo indiscutible do 
seu liderato; quen sabe se uns ri, 
zos sernellantes aos dos rabinos, 
e perdéndoos, corno un freire . 
sen hábito ou un crego sen bo- . 
nete nin estola, perdeu asernade 
o poder para facerse escoitar en, 
tre os seus fregueses. • 

-
ANOSA TERRA 

Lupe Gótnez 

'Hai moito 
. . ' puntan1smo 

Estou entusiasmada con Eduardo 
Galeano, que me quita ilusión po
lo resto dos libros. Tarnén estou 
lendo As palabras de Sartte , unha 
antoloxia poética de Alfonsina 
Storni e vo u cornezar con Ela , 
maldita alma, de Manuel Rivas. 

Que leituras recomendarla? 

Libros que a rnin me gestaron: Tic
T ac , de Suso de toro e O libro do 
desasosego, de Fernando Pessoa. 
Adernais, Os trópicos de Henry Mi, 
ller e toda a obra de Luisa Castro, 
que é unha poeta que a rnin me in, 
fluiu rnoitísi · , · 
que hai que ler a pc)esia que-se está 
a facer agora na Gal~a. -

No seu novo libro Os teus~s
na miña braga con regla, conti
nua o camiño_ de P-omogra/il{: o 
primeiro poemario. 

Ainda que sae agora editado, foi 
escrito seguido de Pamografia, hai 
xa tres anos. Continua coa miña 
teima de voltar á aldea, á terra, á 
pátria. Góstarne a cidade, ond~ vi, 
vo, pero identifico a liberdade coa 
aldea onde nacín. 

Ademais segue identificándose 
totalmente e sen medo co eu poé .. 
tico dos seus versos. 

Eu identifícorne plenamente coa mi, 
ña escrita. Para rnin escreber é unha 
forza, unha liberdade. Góstame dei, 
xar ceibe a fantasía, non estar atada 
sernpre ao que se considera racional. 
A rniña poesia vai espida, hai poetas 
que aseguran que son capaces de 
transformar trinta veces os seus ver, 
sos. Eu non podo. Os rneu poemas 
son frases pros'aicas e directas. lpclu, 
so na editorial querian que traballase 
en poemas rnáis longOS- e eu non p0' 

dia. T amén hai xente que se escan
daliza co título, dicindo que non 
van poder recornendalo. Non é para 
tanto, o que acontece é que a socie, 
dade é rnoi puritana, moi fea. --

Empezou autoeditándose pero 
agora é Xerais a quese interesoti _,..:.. ~ 
polo seu traballo. - -

Pamografia foi aut~~dita-dü-perq~ 
nengunha edit:Qrial- tiña mter~e 
nel. · Ao vencferse, _quedo u uernos--
trado que había un ptihlico aQ fil!e 
lle interesaba. Cando hai unha edi, -
torial detrás, é men~s-em~lonante. - ~;__ 
Aforras traballo pero a mm gos1:á, -
bame levalo conmigo e-ir a un pub - -
e que estivera o libro á venda• 

1 . 

Poeta. Curtis (1972). 
Obra publicada: Pamografia. 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRE LUCA • 

O Trinque 
Ven bailar Carmiña. 
O dia 16 celébrase o 
Carme, festividade que 
dá lugar a máis festas 
en toda Galiza. Dia 
tamén de· belidas 

procesións mariñeiras. 
Boa data, xa que logo, 
·para bailar ou para dar 
un paseo de balde 
polas rias. + 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Baiona Burela Katactow, ·malabaristas e 
Feiras de ONGs e artesanía; 

• EXPOSICIÓNS 

ARTISTAS VIGUESES 

• EXPOSICl6Ns 
teatro con La Mandrágora 
ademais da Festa rachada con 
M. Clan Nut for Us, Dis

T AUROMAQUIA mal e Skud D.F. O Domin-

Colectiva de pinturas e ta
pices no Concello. 

go 11, peche ca I Certame 
T ouros e toureiros na Casa do aberto de Klown na Galiza 
Concello. Até o 15 de Xullo. coas compañías Nove Dous, 

Bu.e u 
Good Idea Company, Tea

__ f!:o Talea e Jorge Mingella; 
Caldas d.e Rets danzas e gaitas con eetenis e 

a Escala Municipal. 

•MÚSICA 

lI XORNADAS DE JAZZ 
O Xoves 8 a partir das 21 
horas, documentais sobre 
John Lee Hooker e O xénio 
de Monk, a continuación 
concerto a cargo de Swinda 
Bondo. O Venres 9 á mes
ma hora, proxección da fita 
Round ningnight, de Ber
trand Tavemier e concerto 
de Rascar Capák. O Sába
do 10, a partir das 20 horas, 
a película Mo'better blues, 
de Spike Lee, concerto de 
Serafin Carballo e, no Atu
ruxo, de Triálogo, lago no 
mesmo local, jam session. 

BANDAS DE MÚSICA 

O Domingo 11 a partir das 
19 h. na esplanada da pra
za, 1 Festival de Bandas 
de Música con Ateneo S
Cecília de Marin, Airiños 
do Morrazo de Moaña, 
Bellas Artes de Cangas e 
Artística de Bueu. Entra
das a 400 pta. 

•MÚSICA 

CuL TURA QuENTE 

Foro de debate, ponto de en
contro de culturas diferentes 
que poidan manifestarse a 
través da música, pintura, li
teratura, deportes ... Os dias 
8,9 e 10, continuación do 
seminário internacional So
brevivir á g/obalización. O Xo
ves 8, no Auditório ás 18 
h.,conferéncia sobre O pa
triarcado global; ás 20 h. ex
posición de poesía infográfi
ca de Albert Calls e Jordi 
Muñoz; ás 21, presentación 
do libro Antoloxia da poesia 
1Jisual española por Pedro 
Gonzalves; ás 22,30, Poe.sia 
na noite, con Rosa Méndez 
Albert Calls, Xosé Leira e 
outros. O Venres 9, no Au
ditório, ás 20 h., conferéncia 
A cultura de Da1Jid. contra 
Goliat; ás 22, Noite de canta
autores con Pi de la Serra e 
Rafael Amor; ás 24, na car
balleira, concerto de Can
tad, cantad Malditos e 
Frente Frio. O Sábado 10, 

~A MOMIA. U.ns exiprólogoo andan á pro
~ cura dun tesouro e achan unha mómia so
bre a que pesa un maleffcio. Por erro espertan á 
mómia, que é a reencarnación do mal. Nova ver
sión do clásico do cinema de terror, con grandes 
doses de humor e espectaculares efuctos espedais. 

~NIÑO DE CORVOS. Un avogado é ex-
pulsado da profis16n por un problema de 

consciéncia e asina un libro que en realidade non 
escrebeu e que o incrimin~ na morte de vários 
avogados sen escrúpulos. 

~ MÁ TRIX. Un mestas loita contra a domi-
nación das máquinas, que tefien alienada á. 

humanidade facéndoa viver unha realidade vir
tual. Efeitos especials novidosos nunha história 
simplona aderezada cunha mistura de mitolol<ia ' 
clásica, cr~tianísmo e culturad~ banda desei'iada. 

~ EXECUClÓN 
· filme de Clint E 
yn xomali$~-Oeqi 
<le dun ~ondead& .a'ttl 
.sua 'execti.ci&n.:·BoQ: • 

f.rir.. COIDO QUE SI. Triángulo amoroso clá,.. ~ . ·~ .. ,, ··• 
sico, coa particularidade de que se desen.vol~ ""'~ UN ~ 

ve Mtre homosexuais. Un moro.que texeltou a '~•.ato'pati " 
outro nos tempos do instituto volve anos cl~is do ~ dt!Ciden q 
decidido a aceitat a relación, pero at6P9$C e~ qqe á o~ 
o seu án.terior pretendente está ligad0<cun <repo ~ 
do galán de televisión. AmyieQte de x-Olda, no q 
destaca, coma sempre, o excelente gosto m~ 
gay, Polo menos canelo se trata de bailar. ·' 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

PINTORES ÜALEGOS 
OOSÉCULO XX 

Laxeiro, Conde Corbal, 
Lodeiro, Bustamante, Ra
fael Alonso, Suárez Lla
nos e outros están presen
tes na escolma de pintura 
que oferece a galeria Bo
rrón . Até o Mércores 21. 

A Coruña 
•CINEMA 

C.G.A.l. 

Programa esta semana pro
xeccións de novas realiza
dores. O Mércores 7, Cas
ting de Fernando Marinero; 
o Xoves 8, Katuwira, onde 
nacen e marren os sañas de 
lñigo Vallejo-Nájera. Ás 

-
20,15 horas excepto Venres 
que ha1 aous sesións: ás 
18,000 e ás 20,15 horas. Sa
la de Proxeccións do CGAI 
en Durán Loriga, 10 baixo. 

• EXPOSICIÓNS 

CARMEN CHACÓN 

Escoima da sua obra na Sa
la de Exposicións Atlántica, 
até o Sábado 10. 

TRES ESCULTORES 
ENPARIS 

Julio González, Pablo Gar~ 
gallo e Manuel Hugué con
forman a mostra de escultura 
que está aberta no Quiosque 
Alfonso, até o Domingo 18. 

EscULTURA 
CON DEBUXO 

A Fundación Caixa Galicia 
mostra na sua Sala de Expo
s ic ións, esta colección 
pertencente á Fundación do 
Instituto de Crédito Oficial. 
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 ptimeiras vangardas 
até os nasos días. Con artis
tas como Gargallo, Picasso, 
Gris, Gaudí, Miró, Dalí, 
Granell, Chillida, Alfaro 
Palazuelo, Antonio López, 
Tápie.s, Arroyo, Víctor · 
Mira, Barceló e moitos ou
tros. Até o '31 de Agosto. 

JOAQUÍN SOROLLA 

Mostra da obra realizada por 
Sorolla para a Hispanic So
ciet.y of America por encatgo 
do hispanista A.M. Hun
tington na Fundación Barrié. 
Até o 12 de Setembro. A 
partir do Mércores 7, expo
s ición de Gregario Ferro 
(17 4 2-1812), considerado 
como un dos cúmios da pin
tura galega de todos os tem
pos. Até o 19 de Setembro. 

•MÚSICA 

ROCK ALTERNATIVO 

Dover e outros grupos ac
tuarán, o Domingo día 11, 
no recinto do porto. 

•BALLET 

1'HE Scorr1sH BALu;:r 

O Domingo 11 no Palácio 
de Congresos o Scottish 

Ballet e a Orquestra Filar
mónica de Bmo, con Alan 
Barker de director, inter
pretan Giselle. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

CAPRICHOS DE ÜOYA 

Pódense ollar no Centro 
Municipal Gonzalo Torren
t.e Ballester. 

Lalin 
•MÚSICA 

BERROGÜETIO 

O Venres 16, ás 23 horas o 
gruR<J Berrogüetto animara· 
nos a noite na Carballeira 
das Casianas. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

MELÓN CON XAMÓN 

Vinte artistas lucenses, 
pintores, escultores e fotó
grafos, xuntáronse para 
darnos a coñecer os seus 
últimos traballos na sala 
Bacabú.' 

EN Voz BAIXA 

Acolle un percorrido pala 
escultura dos anos 90 coa 

obra de Xesus Valmaseda, 
Rosalía Pazo Masidem, M~ 
Xosé Díaz e Casigueiro. 
No Centro de Artesanía e 
Deseño até o Domingo 25. 

MARGA CONDE 

Oferece unha rnostra da 
sua última produción na 
Biblioteca Pública. 

Ü CARTELISMO 
NA ÜALIZA 

Até o 27 de Agosto na sala 
da Fundación Caixa Galicia. 
Os cartazes do país, desde 
as orixes até o ano 1936. 

Moaña 
•TEATRO 

MUNOO 

O Sábado 10, ás doce da 
noite, poderemos contem
plar ao Transformista
Drag-Queen co espectácu
lo Mundo, unha noite con 
Cocó no Café-teatro do Re
al. Entrada libre. 

Monfero 
•FESTAS 

FOLKLORE 
HISPANO~LUSO 

O Sábado 10, vm Romaria 
Folklórica hispano-lusa no 
adro do rnosteiro. 
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The 5c:altish 
Ballet, na 
fologra6a, e 
a Orquestra 
Filannónica 
deBmo 
interpretan 
Giselle na 
CORUÑA e 
SANTIAGO. 

Os 
Monicreques 
de Kulcas 
pódennos 
facer pasar 
un bon 
momento 
con Unha 
noite no 
Pómcodo 
Paraíso en 
OURENSE. 
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ANOSATERRA 

·········································································••, 
Con.vocatórias 
INICIACIÓN Á ARTE 
DE CONTAR HISTÓRIAS 

rrectorado de Extensión Universita
ria organizan este curso, de 60 ho
ras, dirixido a alumnos da Univeisi
dade de Vigo. Terá lugar en Radio 
Ecca do 5 ao 30 de Xullo, de Luns a 
Venres, tres horas diárias'. O obxec
tivo final é o deseño, produción e 
realización de programas r:adiofóni
cos. Para inscribirse cómpre chamar 
ao telf. 986 436 888. 

de tema libre. Os cadros deberán 
presentarse . enmarcados cun listón 
de non máis de 2 cm. e sen vidro. A 
medida mínima será de 100x81 cm. 
e a máxima de 195 cm. Cada obra 
deberá remitirse acompañada do bo
letin de inscripción ao Departamen
to da obra Social de Cultural, Ronda 
de los Tejares 22 - 6!! planta, de 9 a 
·14 horas de Luns a Venres, do 1 ao 
20 de Setembro ámbos inclusive. O 
prémio está dotado con 700.000 pe
setas. Para calquer consulta pódense 
dirixir ao telf. 957 214424. 

Está organizado pola Casa da Xuven
tude de Ourense e terá lugar na segun
da quincena de Xullo. Información e 
inscripcións no telf. 988 228 500. 

PRÉMIO ESQUIO DE POESIA 

III PRÉMIO DE CruACIÓN 
FOTOGRÁFICA Luís KsADO 

Convocado pola Caixa Galicia e a 
Sociedade de Cultura. Os orixinais 
deberán ser inéditos e non premia
dos noutro certame. O prazo está 
aberto até o 31 de Xullo. Informan 
na Obra Social de Caixa Galicia. 
Rua Galiano 4. 15402 Ferrol. 

As fotografias que se presenten de
berán compoñer unha série de un 
mínimo de seis e un máximo de do
ce en formato de 30x40 cm. O tema 
será relativo á Galiza e as cópias en
tregaranse sen nengun tipo de mon
taxe. Os traballos presentaranse bai
xo un título e un lema, achegados 
de plica, na que conste o título e o 
lema no seú exterior· e o nome, ape
lidos, data de nacimento, enderezo e 
número de teléfono do autor, no in
terior, dirixidos á Deputación Pro--
vincial da Coruña, Sección de Cul
tura e Deportes, Avda. Alférez Pro
visional s/n, 15006 A Coruña, indi
cando no sobre III Premio Luis Ksa
do de Creación Fotográfica. O pré
mio está dotado con un 1.000.000 
de pesetas e o prazo de admisión de 
orixinais remata o 31 de Agosto. As 
bases están publicadas no BOP 286 
do 15 de Decembro de 1998. 

XIII CONCURSO DE POESIA 
ROSALIA DE CASTRO 

XXV CERT AME LITERÁRIO 
DE VILALBA 

Os traballos, ben de narrativa ou de 
poesia deben estar escritos en língua 
galega. O prazo está aberto até o 17 
de Xullo. As bases foron publicadas 
no OOG do 10 de Xuño. 

CONCURSO 
DE MúsICA XoVE CuR.Tis 99 

A asociación cultural galega Rosalía 
de Castro de Comellá (Barcelona), 
convoca o concurso coas seguintes 
bases: O poema estará escrito en ga~ 
lego cun máximo de cen versos e un 
mínimo de trinta. Os traballos de
ben enviarse ·antes do 30 de Outu
bro nun sobre sen remitente e sen 
indicación algunha referente ao au
tor, ao enderezo da asociación: Rua 
Federico Soler 71, 08940 Comellá 
(Barcelona). Noutro sobre pechado, 
co primeiro verso do poema no ex
terior, enviaranse os dados do autor, 
DNI e teléfono. O primeiro prémio 
está dotado con 120.000 pesetas, o 
segundo con 60.000 e o terceiro con 
40.000. Máis información no teléfo
no/fax 933 751103. 

O Concello de Curtis e Radio Voz 
convocan o prémio para formacións 
musicais da província da Coruña. 
Cómpre presentar fita-cassette con 
3 obras de entre 2 e 5 minutos de 
duración, interpretadas polos seus 
integrantes. O prazo está aberto até 
o 27 de Xullo. Hai tres premios de 
100.000, 75.000 e 50.000 pesetas. 
Informa o Concello de Curtís. Ap
do. 1520 A Coruña. 

VII CERT AME DE PINTURA 
MESTRE MATEO 

XIII PRÉMIO DE POESIA 
FELlCIANO ROLÁN 

CuR.so DE INTRODUCIÓN 
Á CRIACIÓN NA RÁDIO 

Organizado por Caja Sur e a Casa 
de Galicia, poden participar artistas 
andaluces ou galegas ou aqueles que 
residan dende hai 8 anos ñalgunha 
destas comunidades. Cada autor po- . 
de concursar cunha obra orixinal e 

Poden participar todas aquelas per
soas que o desexen ·cun máximo de 
2 poemas, orixinais e.lnéditos (non 
deberán ter menos de JO versos nen 
exceder de 100). O tema é libre. Os 
traballos presentaranse a dous espá~ A Fundación Ecca, xunto co Vice-

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

ALFREDO ERIAS 

Os traballos máis recentes 
de Erias poden contem
plarse desde o 8 de Xullo 
no Ateneo. 

•MÚSICA 

GRUPO DE METALES 
DE BARBADÁS 

Xunto coa Coral infantil 
Kaohsiung e o grupo fol
clórico de Bing-Tung 
(Taiwan), actuarán o Mar
tes 13 no Teatro Principal. 

•TEATRO 

UNHA NOITE NO 
PÓRTICO DO P ARAISO 

Todos os Martes, Mércores e 
Xoves os Monicreques de 
Kukas pódennos facer pasar 
un bon momento, na Praza 
de San Martiño ás 23 horas. 
As entradas están á venda 
até as 19 h. na Oficina Mu
nicipal .de Turismo ou na 
Praza de San Martiño antes 
de comezar a actuación. 

Pon.tevedra 
• EXPOSICIÓN$ 

ARTE DO CíSTER NA 
ÜALICIA E PORTUGAL 

Mostra na que se combi
nan imaxes de edifícios e 
pezas reais pertencentes á 
Orde do Císter. No Museu 
de Pontevedra. 

Novos CAMIÑANTES 

Pinturas, fotografias, ·escul
turas e vídeo-instalacións 
dan contado labor da máis 
nova xeración de artistas 

do país. No Pazo de Con
gresos e Exposicións até o 
Sábado 17. 

As HABIT ACIÓNS 
DO HEROI 

Na galería Sargadelos, mos
tra do escultor Juan Fer
nando de Laiglesia que le
va por título As habitacións 
do heroi. 

TusI 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 l~va por título 
amostra de Simón Pache
co, que se pode ollar duran
te estes dias na sala de ex
posicións de Caja Madrid 
(Avda. Santa Maria, s/n). 

•MÚSICA 

ELTON ]OHN 

Un dos mellares represen
tantes da música p~p ac
tuará, o Mércores 14, na 
praza de touros. 

HOMENAXE 
Á ESPERANZA 

Coa Orquestra Filarmóni, 
ca de Brno dirixida por 
Aldo Cecatto, o Luns 12 
no Auditório Municipal. 

PEDRO E O LOBO 

Concerto infantil pola Real 
Filharmonia de Galiza con 
Maximino Zumalave como 
director e Alberto Comesa
ña como narrador, o Xoves 
15 no Auditório Municipal 

Santiagó 
• EXPOSICIÓNS 

COLECTIVA 
DE ARTE GALEGA 

Eiravella, Alexandro, Ana 
Legido, Pardo de Vera 
mostran unha escolla da 
sua obra na galeria José Lo
renzo, até o Venres 16. 

NOVAS DOAZÓNS 

No Pazo de Berulaña pode
mos contemplar a colec
ción do piritor Uxio Gra
nell cedida á Fundación 
que leva ó seu nome. Está 
composta por un cento de 
obras entre os que destacan 
artistas como Picasso, La, 
xeiro, Urbano Lugris, Mi
ró e moitos outros. 

CAMIÑODE 
SANTIAGO VIRTUAL 

Unha nova forma de viaxar 
polos recunchos da Galiza e 
polo tempo sen ter que mo
verse de San Martiño Piná
rio. Até o 31 de decembro. 

VICENTE PREGo 

Até o Sábado 24 permane
cerá aberra unha mostra da 
sua obra máis recente na ga
leria de Arte Contemporánea. 

CASTELAO · 

Escolma de debuxos orixi
nais e inéditos penduran 
das paredes da sala de expo
sición do Hotel San Carlos. 

ÜOUBLE TROUBLE. 
COLECCION PATCHETI 

O humor e o dobre sentido 
son a clave da Colección Pat
chett: unha mostra de case 
300 obras na que está pre
sente a arte baseada en ideas 
como o movimento Dadá e o 

seu contraponto americano 
Fluxus. Coas máis coñecidas 
figuras históricas: Marcel 
Duchamp, Man Raye Jo
seph Beuys e os artistas máis 
polémicos da actualidade: 
Chris Burden, Mike Kelley, 
Charles Ray, Cindy Sher, 
man e Kiki Smith. Unha 
coprodución do Museo de 
Arte Contemporánea de 
San Diego e o Auditório de 
Galiza. Podémola contem
plar no Auditório de Galiza 
e igrexa de San Domingos de 
Bonaval desde o 10 de Xullo 
até o 5 de Setembro. 

CoLECTIV A DE PINTIJRA 

Lodeiro, Viola, Casanova, 
Del Valle, García Héctor, 
Suárez Gómez, Morago, 
Vinardell, son alguns dos 
cen artistas que compoñen a 
mostra da Sala Enrique Egás 
do Hostal dos RR Católicos. 

XOSÉ M. ALONSO 

Oferece unha escolma de 
debuxos ao carbón no Pub 

·Pepa a Loba, até o Luns 26. 

AMPARO F. RIBEIRO 

A libraria María Balteira, 

cios por unha só cara pechados nun 
sobre cos dados do autor, enderezo e 
número de teléfono, dirixido ao 
Apartado de Correos 60. 36780 A 
Guarda (Pontevedra), antes do 24 
de Xullo. Hai tres premios: o pri
meiro dotado con 30.000 pta. o se
gundo con 10.000 e o terceiro con 
5.000, ademais de unha placa todos 
eles. Máis información na Agrupa
ción Cultural guardesa. 

REVOLTALLO 

A oportunidade para o salto á fama. 
Os grupos de pop-po, hip-hop, de 
música experimental, avangarda, de 
música feita por ordenador e outras 
que non sexan pop-rok, nen punk 
ou metal, teñen a 'posibilidade de 
participar na VI Edición da xuntanza 
que terá lugar no Monte dos Pozos 
en Valadares, Vigo, os dias 11, 12, 
13, 14 e 15 de Agosto. Deben enviar 
antes do 15 de Xullo unha maqueta 
ao C.V.C. Valadares, Estrada de Va
ladares 233. 36314 Vigo. Máis infor
mación no telf. 986 468 684. 

PRÉMIO MERLIN DE 
,A.ITERA TURA INFANTIL 

Edici6ns Xeraís de Galida convoca a 
XIV edición deste prémio dotado con 
un millón de pesetas. Poderán 
concorrer todas aquelas persoas que 
presenten os orixinais en galego. Os 
textos, inéditos e orixinais, hanse 
presentar en papel tamaño fólio (seis 
cópias), a dobre espacio antes do 1 
de Setembro nos locais de Ed.icións 
Xerais de Galicia, S.A. Dr. Marañón 
12. 36211 Vigo, dentro dun sobre co 
nome ·completo do autor, enderezo, 
teléfono e o título do libro, indican
do Para o Premio Merlín. O xuri emi
tirá o fallo no- curso da cea Xeraís 

que terá lugar o 6 de Novembro. A 
editorial resérvase os direitos de edi
ción sobre a obra premiada en todas 
as línguas do Estado español. 

PRÉMIOS G ALICIA 
DE COMtJNICACIÓN 

Dotados con un millón de pesetas 
para cada unha das seis categorias 
para profesionais, institucións e em
presas de comunicación que co seu 
traballo profundicen no coñecimen
to da realidade galega. As produ
cións deben remitirse á Secretaría 
Xeral para as Relación cos Medios 
Informativos da Xunta de Galicia 
antes do vindeiro 15 de Outubro. 
Os traballos recibidos non serán de
voltos e a Xunta reservase o direito 
a publicalos sen ánimo de lucro. 

PRÉMIO DE INVESTIGACIÓN 
LITERÁRIA 
TORRENTE BALLESTER 

En homenaxe á figura e obra de 
Gonzalo Torrente Ballester, a Caixa 
de Pontevedra organiza iste prémio 
en convocatória única, dotado con 
un millón de pesetas. O tema debe
rá ser unha análise e estudo crftico 
da figura e obra do escritor en rela
ción coa cidade de Pontevedra. A 
obra premiada será editara e distri
buída no prazo de doce meses . Os 
orixinais, sen limite de extensión, 
presentaranse antes do 1 de Marzo 
do 2000 en cópia impresa en dis
quete na Caixa de Pontevedra, Au
gusto Gonzalez Besada 2-4, 36001 
Pontevedra nun sobre no que debe
rá indicarse Para o premio de int-OeSti
gación Gonzalo Torrente Baflesr.er. O 
xuri emitirá o fallo antes do 23 de 
Abril do 2000 e o prémio poclerá fi
car deserto. + 

AOrquestra 
Filarmónica 
de Bmodá 
un concerto 
oVenreJ 9 
en VIGO. 

na rua Nova de Abaixo, re
colle unha mostra dos seus 
óleos, bodegóns e paisaxes. 

CENTRO GALEGO DE 
ARTE CoNIEMPORÁNEA 

Podemos contemplar neste 
lugar a exposición fotográ
fica Asylum, de James Ca, 
sebere até o 25 de Xullo; a 
mostra do artista galego 
Santiago Mayo até o 11 de 
Xullo; e a titulada Do im, 
presionismo ao Fauvismo, 
da colección de Carme 
Thyssen Bomemisza. 

e Sábado 10 haberá concer
tos na praza do Toral. As 
jam sesions terán lugar no 
pub Dado Dadá e na Praza de 
San Paio. O encontro anual 
de jazz terá lugar cunha 
grande xomada na que esta
rá o Grupo Flamenco de 
Diego Gallego, con David 
Liebaman e outra figuras o 
Sábado 10 na .Quintana ás 
10 da noite. A entrada aos 
concertos é libre e . gratuita. 

Entre os 
par1icipanles 
no fe•tival 
de Música ele 
SAN11AGO 
encóntranse 
o violonchelo 
solista 
Mstislov 

Arteta ea 
pianista 
Marisa 
Tanzini. 

COLECCIÓN 
CAIXA GALICIA 

Continua na Sala Isaac Dí
az Pardo do Auditório de 
Galiza, a mostra d!l Colee-

. ci6n Cai:xa Galicia. Unha es
colma de máis de sesenta 
obras de escultura e pintura. 

•MÚSICA 

ENCONTROS DE 
EsCOLA.S DE JAZZ 

As ruas e prazas da cidade 
continuarán acollendo os 
grupos <lestes encontros até 
o Domingo 11. O Venres 9 

I FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MúSICA 

O Xoves 8, na praza da 
Quintana, Mstislav Rostro
povich, violonchelo solista e 
a Real Filharmonia de Gali, 
za, dirixida por Andreas S. 
Weiser, interpretan obras de 
Boccherini e Haydn. O Sá
bado 10, na praza -do Obra
doiro, Plácido Domingo, 
Ainhoa Arteta e a Orques
tl'éJ. do Festival dirixida por 
Eugene Kohn interpretan 
desde árias a música ·popular 
española. O Domingo 11, na 
igrexa de San Martiño Piná
rio, Missa Salisburgensis, po
la Música Anti.qua Koln de 
Reinhard Goebel e Gabrieli 
Consort et Players de Paul 
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Exposición 
dos 

bolseiros de 
Caixa 

Galicia en 
VIGO. 

Ádireita 
unha obra 

de 
Almudena 

Femándm:. 

Milladoiro 
está de 

concerto en 
VILAGARCIA 

eXINZO. 

A Rede 

McCreesh. O Martes 13, no 
Auditório de' Galiza, o Scot
tish Ballet e a Orquestra Fi
larmónica de Bmo interpre
tan Giselle. E o Mércores 14, 
na igrexa de San Francisco 
Marisa Tanzini ao pianó in
terpreta obras de Mozart, 
Prokofiev e Albéniz. 

ACRIACIÓN 
DEHAYDN 

Concerto da Real Filhar
monia de Galicia e Gii· 
chinger Kantorei Stuttgart 
A Criaci6n de F.J. Haydn. 
Director Helmut Rilling. 
O Venres 23 ás 21 horas na 
Catedral. Entrada libre. 

•TEATRO 

XELMÍREZ OU A GLORIA 
DE COMPOSTELA 

Babeo a dirección de Vidal 
Bolaño e cun extenso repar
to, o Centro Dramático Gale
ga vai representar a obra de 
Daniel Cortezón, na igrexa 
da Compafiia. Interesante 
texto para o tempo do Ano 
Santo. De Martes a Sábado, 
ás once da noite, até o tres 
de Serembro. 

Vig_o __ _ 
•DEPORTES 

II BAIXADA EN 
CARROS DE BOLAS 
DO MONTE ALBA 

Poderán participar todas 
aquelas persoas que o dese
xen con carros de rodas de 
bolas ou de gomas o Sába
do 10 a partir das 4 da tar· 
de- O prezo de inscripción 
(no Centro Viciñal e Cul
tural de Valadares) é de 
1.000 pta. para individuais 
ou 15.000 para colectivo. 

• EXPOSICIÓNS 

OCAMlÑO 
DE SANTIAGO 

Mil anos de historia ... Mil li
bros para coñecela. Baixo 
este epígrafe acóllese a ex
posición bibliográfica que 
podemos contemplar na 
Casa das Artes, organizada 
pola Asociación de Ami
gos dos Pazos e a Federa
ción Espaf'l.ola de Aso
ciacións de Amigos do Ca
mif'lo de Santiago. 
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ARMANDO GUERRA 

Oferécenos unha coidada 
escolla dos seus óleos, de
buxos e acuarelas, até o 
Xoves 15, na Sala de Arte 
de Caixavigo. 

Xúuo RODRÍGUEZ 

Unha escolma da sua pin
tura exíbese na Nova Sala 

de Exposici6ns de Caixavigo 
até o Xoves 15. 

BOLSEIROS 
DE CAJXA GALICIA 

Elena Prado, Almudena Fer
nández e Paulo Orza mos
tran as suas obras na sala da 
Fundación (Policarpo Sanz 
22), até o 29 de Agosto. 

PAULA MARIÑO 

Baixo o titulo de Cousas 
Transparenr.es, Paula Mari
ño oferécenos unha mostra 
das suas pinturas na gale
ria Ea.celos. 

MIGUEL COPÓN 

A galería Ad Hoe acolle du
rante estes días a mostra de 
pintura de Miguel Copón. 

PINTURA ESPAÑOLA E 
FLAMENCA 

Na Casa das Arr.es encón· 
trase a mostra de Pinturas 
antigas, españolas e fia.men
cas. No mesmo lugar, no 
segundo andar, está aberra 
a Colección Torras, que 
organiza o Concello. 

RUTH M. ANDERSON 

Gal.icia 1924-1926 é o título 
da mostra fotográfica reali
zada coas instantáneas que 
esta norteamericana fixo 
durante a sua vixe pala Ga
liza. Sala de Esposici6ns do 
Centro Cultural Caixa"igo . 

•MÚSICA 

A AMBOS LADOS 
DO ATLÁNTICO 

O Venres 9 no Centro 
Cultural CaiJcavigo, a Or· 
questra Filarmónica de 
Brno con Aldo Cecatto 
como director, interpreta 
Un americano en Paris e a 
Sinfonia do Novo Mundo. 

PEDRO E O LOBO 

Anúncios-de balde 
• Curso Intensivo de tenis na 
A.V.e.o. de Lavadores (Vigo). Duran
te Agosto ~ Setembro. Prezo (incluí
da licencia federativa 3.000 pesetas. 
Menores de 14 anos 2.000. Lugar: 
Pista A.V.e.o. lavadores. Informa
ción: Tlf. 986 379 618-

• Alúgase entrechán zona Medusa. 
Lugo. Tel. 982 204 076. 

• Andaina, Cooperativa de Educación 
infantil, ._precisa profesional~ con 
aportación económica para integrar
se no proxecto de criación do centro 
de Educación Primária: Diplomados/as 
en Educación Primária e especialistas 
en Inglés e Educación Física, Diploma
dos/as en Educación. Infantil, Xerente
administrativo/a, Cociñeiro/a. Presen
tarse no Salón de Actos da Escala de 
lmaxe e Son (Somesa 6, A Coruñá) ás 
11 h. do Venres 9 de Xullo para am
pliar' información (inicio de probas e 
presentación de C.V. o 10 de Xullo). 

• O grupo de expressom poética e 
audiovisual Além do Cócito informa 
que: 1) Para conseguir o n2 3 do nos
so vozeiro só hai que enviar un selo 
da quantidade suficiente para que o 
enviemos a: Café Trincheira. lrman
dinhos 15 baixo. 36201 Vigo-Galiza. 2) 
O manifesto Mal-Dito está esgotado, 
mas sairá publicado íntegramente no 
n2 5 da revista Terra Uvre da AMI. 3) 
O grupo Além do Cócito apoia a con
vocatória unitária do independentismo 
galega o 25 de Julho em Compostela 

• Grupo lndependista basco pide 
axuda económica. Quérennos pe
char a sede e ternos que pagar, no 
prazo de 3 meses, unha sanción de 
750.000 pesetas. Por iso pedimos 
axuda, mandade os donativos a tra
vés de xiro postal. Graciñas. Baraka
Taldea. C/Ekonomia n2 17-4 iz. C.P. 
48902 Barakaldo (Bizkaia) 

• Véndese gaita galega, 45.000 
pta. Interesados chamade ao teléfQ
no 981 213 803. 

• Curso intensivo de ioga en Tirán 
(Moaña), do 26 ao 30 de Xullo, a reali
zar no Centro Socio-cultural X.Mª Cas
troviejo. Impartido polo profesor Kaila, 
da Asociación de loga Sanatana Dhar
ma. 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 Galego {Ensl
no Médio), na província da Corufia 
por outra na províncla de Ponteve
dra. Interesados chamar ao teléfono 
986 204 77 4. Gratificarase. 

• Queres a¡udar-nos a distribuir o 
Falcatruada'zine? 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 publicac;ao mais subversi
va do panorama fanzineroso!!! 

• Grupo Independentista do povo 
Basca vende 2 camisetas de todas as 
cores ao prezo de 5.000 pta. as duas, 
unha é Euskadi inaependiente e a ou
tra Presoak ka/era. Moi bonitas. Man
dade os é:artos, número de talla e o vo
so enderezo e en 1 O días 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 Au
gasquentes. Centro Cultural Zapatista. 
Apdo. 4.036 A Coruña. Envía 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 J65 089, calquer hora. 

• España va bien, Galicia 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. 

• Gustañame coñecer xente galego 
talante que lle preocupe todo o relacio
nado coa Galiza, en especial o tema da 
língua. Maria. Apartado 129. Lugo. 

• Vendo casa de pedra con horta 
na Ribeira Sacra de Ourense. Maria 
Reyero. Teléfono 988 207 5 28. 

• Alúgase &Qartamento en ~rno
t&, ao carón da praia. Completamen
te equipado. Teléfono 981 761 144. 

• O Sindicato de Oficios Váños da 
CNT de Vigo, informa que está aberto 
o local sindical en Povoadores 51 bai
xo. Tlf/Fax: 986 221 310. Correspon• 
déncia ao. apdo. 5.156, 36.200 Vigo. 

• Véndese Seat-600 PO-A, en bon 

estado. Teléfono 986 369 997. 

• Artábria. Boletim de lnforma~om 
da Fun~m "Artábrla 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
tuito 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, 72 D. 15006 A Coruña. 

• Persoa con experiéncia oferécese, 
por horas, para traballos de limpe
za; ·coidado de persoas maiores ou 
nenos na zona de Santiago. Interesa
dos chamar 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 986 294 183. 

• Á venda do N!! 8 do voceiro Treme 
s tetra. Entrevistas a Nen@s da Re
volta, Atyahíde, Diskatocan, lnadap
tats, banda deseñada, opinión, poe
sia ... Se queres recibila, mándanos 
200 pta. en selos de 25 ao apdo. 90 de 
Pontedeume, 15.600 (A Coruña). Cola
bora con cartas, poesía, debuxos, etc. 

• Vendenm-se auto-colantes com o 
lema Nem Espsnhs nem Portugal: 
independendcis Nacional, co galho 
da campaña contra organizac;óns impe
rialista portuguesas na Galiza (CEDA
DE-Galiza, Comité pela Reunificac;áo., 
etc. Encomendas no correio electrónico 
estado galego@hotmail.com 

• Merco ou alugo casa ou pi&o de 
4 dormitórios en Cangas do Morrazo 
ou arredores. Teléfono 616 131 032. 

• Ofrecese axudante ou aprendiz 
de camlceiro 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.• 
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Concerto infatU a cargo da 
Real Filhannonia de Galiza de Exposicións da Casa da podemos contemplar unha 
con Maximino Zumalave Cultura. variada mostra de pintura 

me-director e-AlherteHCouo-----------·--~e~e=s=e=u=ltura de diferentes 
mesaña na narración. _o artistas como Adolfo Bal'-
Martes 13 no Centro Culru- Xinzo da Limla natán, Antonio Murado, 
ral Caixavigo. Eduardo Arroyo, Tapies, 

•TEATRO 

II MosrRA DE 
TEATRO E DANZA 
ESTUDIO 41 

O vindeiro Mércores 14, ás 
21,30 horas, no Auditório do 
Centro Cultural Caixavigo. 

Vilagarcia 
•MÚSICA 

MILLADOIRO 

O famoso grupo dá un con
certo de música folk na 
Praza de Galiza o Venres 9 
á noitiña. 

MÚSICA PARA VER 

Até o Domingo 25 na Sala 

MILLADOIRO 

Na Alameda do Toural o 
Sábado 10 ás 11 da noite. 

Vieira da Silva, Josep 
Bofill e outros. Até o 30 
de Xullo. 

Lisboa 
Madrid •EXPOs1c1óNs 

• EXPOSICIÓNS SEXA NATURALISTA 
CONNOSCO 

XURXO LOBATO 

Até o Venres 16, a galería 
Fauna's acol~Negra sombra 
a série máis recente do fotó
grafo Xurxo Lobato. 

Brag_a __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

PINTURA 

Na galería dos Coimbras 

Dentro do ciclo de exposi
cións Preparar o século 
XXI, organizado pólo Cen· 
tro lnterdisciplinar de· 
Ciéncia, Tecnologia e So
ciedade da Universidade 
de Lisboa, esta mostra está 
concebida en torno aos 
momentos· máis especiais 
da nosa relación coa natu
reza e a cultura. Museo 
Nacional de História Na
tural até o 26 de Xullo e 
do 3 de Agosto ao 14 de 
Novembro. 

D z L s e y E o M R B 

Q V L A R X E E L N R o 
-r; M Ñ z I> B G p G A o p 

Q o e A Ñ A H o X V R w 

Trece coñecidos presentadores de TV de todos os tempos. 

Port.o 
• EXPOSICIÓNS 

DEBUXOS SURREALISf AS 

Até o Venres 30 está 
aberta, no Museu Soares 
dos Reís, a selección de 
deseños do Grupo Surre· 
alista ele Lisboa (1947) e 
dos surrealistas disidentes 
de 1948. 

A NOVA MoscovA 

Legado fotográfico de 
Alexandre Rodschenco 
sobre a modemidade revo
lucionária da Moscova en 
1932. Proxéctase tamén a 

- SoLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

fita Moscova 192 7 de 
Mi.ghail Kaufman. No 
Centro Portugués de Foto
gráfia. • 
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~ ARANTXA ESTtVEZ 

O Bobi ten dezanove anos e 
vai xogar os seus primeiros .~ 
cinco mi·nutos na. prim,ira · 
equipa do Celta, unha equipa 
inzada de estranxeiros. Asl 
arrinca a trama da novela Lu
me de blquelra, que ven de 
publicar Xosé Vázquez Pintor 
(Xerais) coa intención de hu
mani%ar todo o que ~e move 
detrás do futbol. "Non só hai 
goles e patadas, hai directivos 
que negócian e buscan J>!lcler, 
hai persoas que loitan polo . 
deporte base e xogadores que 
soñan' toda a vida con chegar 
á primeira ·equipa", explica o 
autor. Os protagonistas son 
Bobi, o" canteirán, e Xaime 
Barreiro, o mestre que pula 
polos ...... rapaces futbolistas 
dos campos de-bair.r.o-de Vigo. 

"Por que facer unha novela ao 
redo·r do futbol? Foi moi gratifi
cante a miña experién_cia facen
do comentários en galego nun 
xomal, dentro das páxinas de de
portes. Cando deixei ·de facelo, 
deime canta de que xente que 
nunca lia nada, si se fixaba nes
tes comentários dentro da sec
ción deportiva. Pareceume un 
xeito de normalizar o idioma fa
céndoo através dunha actividade 
que ten tantos seguidores como 
o futbol", 'conta Vázquez Pintor, 
que se esforzou en recuperar e 
recoller o galego para o futbol. 
Tamén está detrás da novela a 
sua própria queréncia polo de
porte. "Tentei xogar ao futbol de 
pequen~. O meu ídolo era Amán
cio. Apresenteime ás probas do 
Deportivo e conseguin entrar na 
equipa infantil. As categorias in
feriores eran responsabilidade de 
Rodrigo Vizoso. Hoxe en día ten 
noventa anos e continua indo to
das as mañás a ver os adestra
mentos. Abandonei os estudos e 
a miña nai · decidiu que o futbol 
remataba para min. Antes de 
despedirme, roubei un balón de 
válvulas,· que foi o primeiro que 
chegou a Melide, de onde eu 
era", comenta Vázquez Pintor. 

Pero non é Lume de biqueira, a 
história da frustración do autor 
como futbolista. A novela ten 
un Bobi ilusionado -que ben 
poderia ser Fran, Xosé Ramón, · 
Pablo Couñago ou Michel- que 
loita por xogar en Primeira Divi
sión. Mália os méritos, é da ca
sa .. e. polo tanto, non atopa o 
seü~oco nunha equipa chea de 
estranxeiros e na que o ades
trador é alemán. O seu valedor, 
Xaime Barreiro, responsábel 
das ·categorias inferiores, berra 
nos corredores e' nas oficinas 
de ,.Baláídos contra un ha directi
vatqúe so busca o poder'' . . 

Por'qü~"·6ee~ ·como centro da 
história? "M~li~ que eu sempre 
soñei con xogai no Deportivo, le
vo. máis de vir:ite-ar.ios no Morra
z-0 .. é coñezo xa moito-mellor os 

sado a sua valía nas equipas in
feriores e na selección sub-19. 
Pero a oposición do adestrador 
a prescindir das estrelas que vi
ñeron da sua man e a chegada 
dun novo astro brasileiro botan 
por terra todas as esperanzas. 
Ao seu favor ten a unha afeizón 
que clama o seu nome cada Do
mingo no estádio e a Xaime Ba
rreiro, co-protagonista da novela, 
adestrador de perto de setenta 
anos, resistente á liga das Estre
las, opositor a unha directiva de 
novos ricos que só buscan com
pararse ao Real Madrid, que só 
queren usurpar os éxitos da 
equipa para benefício próprio. 
De xeito profético -a novela foi 
escrita hai un ano- aparece un 
directivo que soña con entrar en 
política pola porta grande . 

. 'as1»ecws-;, socióloxiéos e· deporti
_:-vo'S: Sfé~\l¡_g~ .. tju~ da Coí!:J.fía. Ade
. : . .máís deede o nome até- a afeizón 

. -~ ·arflosar-(que é·a ~qu_ipá·cpn ~.áis - ·~."Na novela, Barreiro asegura 
_presehzá i1a Galiza·.: :Atb~í~a!:f~ ~.:"que se conformaria o dia que 
aos siareiros cada Domingo e co- tres dos seus xoguen na equipa 
mo a baixada das tribus cara ao grande. A realidade é ben dife-
Atlántico", sinala Vázquez Pintor. ·rente. Michel Salgado marcha do 

A base do futbol 

Que é o que .impede a Bobi xo
gar na primeira equipa do Celta? 
Como média punta xa ten amo-

Celta para o Real Madrid. Ven 
Pablo Couñago que moito me te
mo que vai ser un Bobi na ban
cada. Os cartas bárreno todo e 
non se pode culpar os xogado
res. Porque se Michel tivese na 

primeira equipa uns cantos com
pañeiro'S máis da canteira xo
gando con el, poderian presionar 
para ql.ledarse. Pero, claro, é un 
profesional e quen non se vai 
sentir tentado sabendo que vai 
xogar cos grandes de Europa a 
vindeira tempada?", comenta o 
autor de Lume de Biqueira. O 
Bobi da novela vai gañando mi
nuto a minuto o seu soño. E, no 
cuarto encontro que narra a no
vela, consegue sarr de titular. 
Tamén acada un novo valedor: o 
astro brasileiro, Edmon, resulta 
ser un excelente rapaz, saído 
das favelas, que lle aperta as 
torcas a adestrador e directiva 
para que respeiten a canteira. 

Aperta de canteiráns 

O último encontro resulta ser o 
derbí Celta-Deportivo. Bobi dá~le 
unha aperta emocionada a Fino 
Lago, o canteirán coruñés. "A 
novela procura unha rivalidade 
san, ademais de reivindicar ex
plicitamente a criación dunha se
lección galega. Pinilla, o grande 
xogador xa morto do Celta, tiña 
unha grande· fachenda de tér 
pertencido á selección. Dicia 
cando xogabamos no campo de 

A.E. 

Coía, Pasarin, Polo, Luís Otero, 
Ramón González, defendendo 
as cores gaiegas, comíamos a 
herbé/', di o autor. 

A afeizón é outra protagonista. 
"Non hai masas amorfas. Descri
bo de xeito afectuoso aos dif e
rentes grupos que _apoian á sua 
equipa. Falo dos verdadeiros so
fredores. No último partido da li
ga, estiven na grada de Fondo 
con eses rapaces que, mália a 
decepción de non conseguir a 
Liga da Campións, continuaban 
apoiando á equipa cos seus be
rros. Os xogadores sá_beno e 
Dutruel non foi tirar as. suas lu
vas á grada de Tribuna, dirixiuse 
ao Fondo, o mesmo que Michel'', 
di Vázquez Pintor. 

"Alguns pasarán de longo da no..: 
vela pensando no futbol como un 
espectáculo abominábel. Pero é 
un fenómeno social, que tamén 
hai que incluir dentro do p~oceso 
de normalización do país. E unha 

. ousé;lqia, pero eu aposto por ela. 
Gostaríame, sobre fodo, chegar 
aos siareiros", di. A dúbida que 
lle queda ao leitor é se o Bobi, 
tras o seu éxito frente ao Deporti
vo, marchará ao Real Madrid.• 

Construír 
cultura 
XOSÉ RAMóN POUSA 

,· anta a mitoloxía que Mi, 
· das, rei de Frixia, foi pre, 

miado por Baco conce, 
déndolle o poder de converter 
en ouro tcxlo canto tocara. O re, 
sultado non foi a riqueza, senón 
un desencanto que cáseque o le, 
va á morte en medio de alimen, 
tos convertidos en metal. Sen 
embargo o mito é unha cons, 
trucción lingüística destinada a 
poñe,las CQusas no seu lugar e re, 
servar aos deuses as capacidades 
de transformación e de maxia. 
Pero en forma simultánea repre, 
senta a torna de conciencia dun, 
ha sociedade en canto á relación 
entre a linguaxe e a realidade, re, 
lacións sempre complexas e fon, 
tes de especulacións e artificios. 

A existencia social do home ten 
a súa base nesa relación que se 
manifesta na capacidade de 
construir, comunicar e interpre, 
tar símbolos e, en derradeira ins, 
tanda, en non confundir a reali, 
dade con eses símoolos que soio 
serven para evocala e en moitos 
casos para construila ou prefigu, 
rala. Disto non só depende a 
saude mental do home como in, 
dividuo, senón a existencia mes, 
ma da condición humana. 

A cultura e a sociedade son o re, 
sultado dun proceso vasto e ina, 
cabado de accións comunicati, 
vas que se constituen coa concu, 
rrencia de diversas linguaxes. O 
coñecemento non só provee de 
conductas posibles fronte ás 
continxencias producindo un si, 
mulacro do posible. Pero o saber 
non permanece inmutable, cam, 
bea de estatus co tempo e nese 
cambeo proxéctanse as necesi, 
dades da sociedade. 

Indagar na cultura propia con 
inquedanza de coñecemento é a 
mellor forma de descubrir xe, 
rarquizacións e postergacións 
históricas que explican aspectos 
da nosa realidade e nos propo, 
fíen mcxlos de actuar para que o 
futuro non siñifique unha sim, 
ple reiteración do presente. A 
conciencia de postergación ten 
que dar paso a unha crecente 
necesidade de rexurdimento e a 
unha ruptura coas pautas que 
impuxeron a postergación e a 
conciencia de alleidade. Neste 
tempo en que ahondan os mi, 
das mediáticos e políticos, a re, 
alidade tamén se transforma 
coa construcción da cultura, so, 
bre tcxlo cando todo está por fa, 
cer.+ 

VOLVER AO REGO 

As alcaldías nacionalis, 
tas terán a virtude, 
ainda non valorada,· de 

rexenerar a prnfisió,n xomalís, 
tica nas suas respectivas cicla, 
des. Xa se comeza a ver como 
alguns dos habituais tiralevi, 
tas, profisionais sobre,colledores . 
ou incansábeis pelotas do po, 
der político, recuperan a vella 
trincheira opositora, afian a 
pluma da crítica e ingresan ne, 
sa escola case abandonada do 
xornalismo de investigación. 
Como <licia Franco, non hai 
mal que por ben pon veña. • 


