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Un pormenorizaqo estudo culpa a Alemaña de instigar a guerra desde 1988 

Sete perguntas sobre a intervención 
Ocidental en lugoslávia 

* M. VEIGA 

Anos despois do seu iriício, o conflito iugoslavo ainda parece escur.o. Por que a guerra renace unha e ou
tra vez? Ten responsabilidade Ocidente? É culpa dos nacionalismos? Ocidente é responsábel por inter
vir demasiado tarde ou hai que buscar as verdadeiras raíces da violéncia en Washington e Bonn? Un 
amplo informe; titulado O xogo da mentira. As grandes poténcias, lugoslávia, a OTAN e as próximas gue
rras, do que é autor o francés Michel Collon, esclarece, cun grande aporte de dados, o papel de Alema
ña e Estados Unidos ~esta confrontación. A continuación oferecemos un resumo das suas teses principais. 

1 Foron os ódios étnicos se
culares os causantes do 

conflito? 

Calquera historiador, mínima
mente rigoroso, poderia de
mostrar que sérbios, musul
máns. e croatas conviviron en 
paz durante centos de anos. 
Máis ben haberia que explicar 
outras causas. Por exemplo, 
por que Bonn financiou e inclu
so armou durante alomenos 
doce anos aes croatas para 
preparar a secesión. 

20s sérbios son os princi
pais culpábeis? Non foron 

eles acaso os que provocaron 
o conflito cos musulmáns de 
Bósnia invadindo o país e in
tentando sometelos polas ar
mas? 

Esa interpretación baséase nun 
erro intencionadamente difundi
do polos meios de comunicación 
e no que mesmo caiu Warren 
Christopher, ministro de Exterio-

res de EEUU á sazón. De feíto 
durante as negociacións de Xe
nebra tivo lugar ~sta conversa. 
W. Christopher: "E a vasa culpa, 
europeos, por deixar que os 
Sérbios invadisen Bósnia!". Res
posta de David 
Owen, mediador 

sérbios viñan de fara, cando en 
realidade Bósnia-Herzegovina 
estaba habitada por un 43% de 
niusulmáns, un 31 % de sérbios 
e un 17% de croatas. En con
creto, no momento da indepen-

déncia, só había 
en Bósnia cinco

europeo: "Pero E 
se xa vivían alí!". stados Unidos· 
W.C.: "Desde hai 
moito?'.'. D.O.: 

centos mil sér
bios meros que 
musulmáns. 

"Desde sempre!". 
Meios de comu.ni
cación tan presti
xiosos e de mar
chamo progresis
ta como Le Mon
de e Libération 
durante a guerra 
de Bósnia referí
an se sempre a 
"Bósnios", cando 
se · trataba dos 
musulmáns e 
"Sérbios", a se-

xoga 
a dividir ó eixo 
franco-alemán, 
ao tempo que 

/ 

amplia o poder . 
da OTAN -

3os· croatas 
· como calquer 
outro povo iu
goslavo tiñan di
re ito á autode
terminación? 

A . aütodetermi
nación non é un 
direito que se 
poida valorar en 
abstracto. Ale
maña recoñeceu 
este direito de 

cas, cando se trataba dos Sér
bios de Bósnia. Oeste modo a 
opinión pública pensaba que os 

·maneira distinta, segundo os 
seus intereses. Por exemplo, 
recoñeceullo aos croatas (o 

país que entrou nas Nacións 
Unidos cos trámites máis rápi
dos na história desta organiza
ción) baseándose en que o 
19% de croatas que había na 
antiga lugoslávia estaba opri
mido polo 36% de sérbios que 
eran a étnia dominante. Sen 
embargo, pouco despois, en 
Bósnia, Alemaña negouse a 
que os serbo-bósnios que eran 
o 31 % se separasen da maio
ria do 43% de musulmáns que 
consideraban opresora. 

4É innegábel a crueldade 
sérbia na guerra? 

Ninguén pode negar os crimes 
de, por exemplo, o líder sérbo
bósnio, Karadzic. Pero hai que 
ter en canta o sesgo da infor
mación difundida por Ociden
te. Asi, por exemplo, na mes
ma semana de Xaneiro de 
1993, foron abatidos en Sa
raievo dous ministros do go
verno. bósnio. O primeiro era 

Pasa á páxina seguinte 
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15 DE XULLO DE 1999 

' Ven da páxina anterior 

musulmán, asesinado polos 
sérbios. Apareceu en todas as 
portadas. o segundo era de 
orixe croata e matárono as mi
lícias musulmanas. Morreu no 
completo siléncio. Un pouco 
antes, o 3 de Setembro de 
1992, un avión humanitário 
italiano da ONU foi abatido 
por dous misis, perto de Sa
raievo. Case todos os meios 
acusaron ás forzas sérbias. 
Cando a ONU estableceu que 
o culpábel fora o ·exército bós
nio, o asunto desaparecéu da 
prensa. As mentiras foron 
abundantes. O xornalista nor
teamericano Peter Brock es
crebeu que en 1992 a cadea 
de televisión británica BBC fil
mou a "un musulmán bósnio 
prisioneiro nun campo de con
centración sérbio". Pouco des
pois os seus coñecidos identi 
ficárono . Tratábase de Branko 
Velec , oficial do exército iu
goslavo xubilado. Era un sér
bio de Bósnia prisioneiro nun 
campo de concentración mu
sulmán. A primeiros de Agosto 
de 1993 o New York Times 
presenta a u nha m uller croata 
de Posusje chorando ao seu 
fillo morto por un ataque sér
bio. Pero en Posusje os com
bates foran entre croatas e 
musulmáns. Os exemplos 
deste tipo son numerosos. Al
gunha vez a falsidade descu
briuse porque o enterro do su
posto musulmán seguia os ri
tos ortodoxos ou porque a 

. vestimenta recoñecíbel dun 
corpo figuraba nunha reporta
xe di fundida un ano antes. 
Cando os croatas bombardea
ron a ponte de Mostar, Actuel 
e Newsweek acusaron aos 
sérbios , que en realidade 
abandonaran a rexión meses 

antes. Incluso os croa
tas recoñeceron o ata
que. Outra das técnicas 
de contrainformación foi 
a de presentar aos sér
bios sempre de unifor
me e aos demais de ci
vil. Nunha entrevista de 
TF-1 , emitida o 3 ·de 
Xaneiro de 1995, vese 
a un militar musulmán 
de paisano. Nunha es-

ANOSATERRA 

A competéncia 
Washington-Bonn continua. 
Nengun dos dous gaña nada 
cun fin rápido do-conflito 

imaxe vitimista do ré
xime ·de lzetbegovic. 

55araievo foi unha 
cidade mártir, ase

diada polos sérbios? 

lso nos quixeron facer 
crer, agachando que 
dentro da cidade mo
rre ron sete mil sér
bios a mans das for-

quina, a cámara mostra o uni
forme depositado no chan. As 
instrucións proviñan da em-

presa norteamericana de rela
cións pública Ruder Finn, en
carreg ad a de fabricar unt)a 

zas musulmanas, segundo a 
Cruz Verme/la. Na cidade ha
-bia bairros sérbios. Os sérbios 
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nunca trataron de recuperar 
nengun bairro que non fose 
seu anteriormente. Foi o diri
xente musulmán lzetbegovic o 
causante de boa parte dos so
frimentos da cidade, incluidos 
os pasados polos próprios ci
dadáns desarmados de étnia 
musulmana. As milícias de 
lzetbegovic bloquearon a che
gada do gas natural ruso e o 
restablecemento da electricida- · 
.de, suspenderon as axudas hu
manitárias e mantiveron os al
macéns cheos, ·reservados pa
ra o mercado negro qúe con
trolaban eles mesmos. Cando 
o Ministro francés de Cultura 
pediu en Novembro de 1993 
"un corredor de liberdade" para 
permitir aos intelectuais e artis
tas bósnios sairen de Saraievo, 
esq.ueceuse de dicer que os 
que mantiñan o encerro eran 
os soldados musulmáns. O xe
neral francés Morillon afirmou 
ese mesmo ano, nunha entre
vista ao xornal Lidove Noviny 
de Praga que "o governo mu
sulmán de Bósnia non deixou 
que se levantase o sítio de Sa
raievo, a fin de que a cidade se 
convertese no ponto focaliza
dor da simpatia do mundo". Is
to mesmo é o que opinaban 
persoas independentes que vi
vian na cidade e que sofriron o 
asédio, como a campeona de 
baloncesto Oiga .Djokovic , 
quen afirmou a un xornal fran
cés que "nós, os habitantes, 
estabamos sitiados polos sér
bios, pero eran os musulmáns 
quen nos impedian sair da ci
dade ( ... ) Habia criminais, má
fias, a quen lle interesaba que 
a situación se prolongase. E 
estes eran todos musulmáns, 
pota simples razón de que to
dos os postas importantes es
taban nas suas í!lans ( ... )". + 

A Siemens compra Croácia O papel dos 
Estados Unidos 6Dise que a raiz do conflito 

iugoslavo estivo no recoñe
cemento por parte de Alemaña 
da independéncia de Croácia e 
Eslovénia. Alemaña afirma 
que este recotiecemento xur
diu a partir dunha demanda 
"espontánea" . Foi iso certo? 

Non. En 1991, o xeneral francés 
Gallois revelou que "desde princí
pios dese ano e sen dúbida antes 
Alemaña armaba a Croácia via 
ltália, Hungría e Checoslováquia". 
Asi que, cando menos seis meses 
antes dos primeiros combates, xa 
se producira entrega de armas, 
tanto lixeiras, como misis e muni
ción. Pésie aos embargos de ar
mas, Eslovénia, por exemplo, dis
puxo axiña de material fabricado 
por unha filial de Mercedes, a 
MBB. Outro dato. En 1979 entrou 
a dirixir a BND, equivalente ale
mán da CIA, un tal Klaus Kinkel, 
futuro ministro de Exteriores. Se
gundo un libro de E. Schmidt-Een
boom, Kinkel preparou moi activa,
mente o estalido de lugoslávia. A 
sua chegada, Kinkel reclutou cen 
axentes en lugoslávia, a maioria 
croatas, herdeiros dos ustachis, 
pronazis. Nos anos 70-80, os ser
vizos secretos croatas consegui
ron independizarse dos do resto 
da federación. En 1989, Alemaña 
superaba xa aos seus rivais euro
peos e norteamericanos na sua 
penetración no mercado iugosla
vo. En Xuño de 1991 Bonn supri
miu as garantias que protexian o 
comércio con lugoslávia. Dada a 
monstruosa débeda que _asolaba 

o país, esta medida colócao na 
bancarrota. As diversas repúblicas 
comezan unha tirapuxa para 
transferir ás outras o custo da dé
beda. Xusto nese momento, Bonn 
abre créditos para as repúblicas 
secesionistas. Pouco despois, 
Alemaña controlaba o 40% do co
mércio exterior de Croácia. En Xa
neiro de 1993, o periódico croata 
Danas titula: "Siemens compra 
Croácia por tres 

O 9 de Decembro de 1991, o 
mediador Lord Carrington avi
saba: se se recoñece a inde
pendéncia antes de que t)axa 
un acordo entre as tres comu
nidades, a guerra. civil será 
inevitábel. O 17 de Decembro 
prodúcese o Cúmio Europeo 
de Maastricht. Once Estados 
dos doce opóñense ao recoñe
cem ento inmediato dos dous 

paises . Só Ale
maña o reclama. mil millóns de dó

lares". En efeito, a 
poderosa em
presa alemana 
acababa de ad
quirir obrigacións 
do novo Estado 
por esa cantidade. 
Outras fontes si
nalaron: Non cria
ron Estados que 
se autodetermi
nen, criaron clien
tes". O novo Esta
do croata expul
sou aos sérbios 
da Krajina che-

Mitter-rand 
cede ante 
Ale maña, 

- Pero ás catro da 
madrugada 
adóptase a posi
ción de Bonn. 
Máis tarde sabe
rase que Mitte
rrand obtivo a 
cámbio o apoio 
do Bundesbank 
ao franco fran
cés, ameazado 
polo especula
ción, mentres 
que Major conse
g u ira o direito a 

a cámbio de 
que Bonn apoie 
o franco 
ameazado de 
devaluación 

gando a bombar-
dear as carava-
nas de civis que fuxian. A masa
cre e o terror antisérbio afectou a 
máis de 400.000 persoas, pero foi 
sempre despreciado polos meios 
de comunicación. Croácia adop
tou a mesma bandeira da época 
pro-nazi e Bonn financiou a cam
paña eleitoral de Franjo Tudjman. 

7Apoiaron todos os países a 
independéncia de Eslové

nia e Croácia? 

non asinar o 
"apartado social'~ 
de Maastricht. 

Ao outro lado do Atlántico, o 
portavoz do Ministério de Exte-

. riores de EEUU lembra que "os 
principais loitadores polo reco
ñecemento -Alemaña, ltália, 
Austria e Hungria- son exac
tamente os mesmos países 
que apoiaran á Croácia fascis
ta durante a Segunda Guerra 
Mundial". Os Estados Unidos 
aceitaron este feito consuma
do en Abril de 1992. + 

A finais dos oitenta os Estados Unidos pediron a lugoslávia que 
acelerase as suas reformas capitalistas. En princípio, os 
Sérbios negáronse por medo a que as privatizacións 
provocasen un forte conflito social. 

En Xullo de 1992 os Estados Unidos conseguiron instalar ao 
cidadán americano, de orixe iugoslavo, Milan Panic en 
Belgrado, como primeiro ministro. Milosevic aceitou. Panic 
intentou que todo o país seguise o modelo de .privatización 
exitoso de Galenika (principal empresa farmacéutica iugoslava), 
convertida en filial de /CN Pharmaceuticals. O dono deste grupo 
era o próprio Milan Panic. 

Pero a povoación sérbia rexeitou o plan. Panic perdeu as 
eleicións presidenciais de Decembro de 1992. Washington 
decide entón cambiar de táctica. Dase canta de que a 
prolongación do conflito divide aos europeos (Fráncia e 
Inglaterra mantiñan relacións tradicionais con Sérbia). 

Nese momento Estados Unidos estase enfrentando a Europa 
nas negociacións do Tratado de Libre Comércio Mundial 
(GA TI) e ademais acaba de asinarse o Tratado de Maastricht. 
Os Estados Unidos usan o argumento de que Europa non sabe 
resolver os seus próprios problemas para establecerse · 
militarmente no continente e comezan a deseñar un aumento 
das funcións da OTAN que deixa de ser unha organización 
defensiva para ampliar as suas posibilidades de intervención en 
calquer país, baixo mando norteamericano. 

A competéncia Washington-Bonn continua. Nengun dos dous 
gaña nada cun fin rápido do conflito, pero ambos sairán 
beneficiados dunha disminución da forza Sérbia que abre as 
rutas do petróleo do Cáspio e do Kazajstan, os condutos de 
gas e vias de comunicación básicas como o próprio rio 

· Danúbio, o principal rio europeo, que une Alemaña co Mar 
Negro, pasando por Bélgrado. • 

ANOSATERRA 



O· 16 de Xullo cumpre un a.no da sua andaina. 

o Declaración dé Barcelona será relanzada aPós das eleicións xerais 
*A.EIRÉ 1. 

Os asinantes da Declaración 
de Barcelona, BNG, CiU e PNV, 
móstranse satisfeitos deste 
ano de andaina, ainda que afir
man que as diferentes . convo
catórias eleitorais impedíron
lles imprimirlle un maior dina
mismo. Por iso os distintos vo
ceiros coinciden na necesida
de de relanzala despois de que 
se celebren as eleicións xerais. 

A virtualidade e a eficácia da 
Declaración . de Barcelona po
den medirse, un ano despois, 
polo cumprimento dos seus ob
xetivos e tamén palas reac
cións que provocou, positivas 
ou negativas. Os coordenado
res das tres formacións, Fran
cisco Garcia (BNG), Josep 
Camps (CiU) e Ricardo Anso
tegi (PNV), coinciden en consi
derar como "moi positivo este 
ano que trascorreu desde o 
asinamento do primeiro docu
mento". 

Tamén coinciden en ql.'.le, froito 
dos comícios en Euskadi, dos 
municipais e dos europeus, ·se 
deu "unha imaxe de re/anti', que 
para Francisco Garcia "é máis 
aparente que real, porque os dis
tintos grupos de traballo seguen 
a funcionar", para Josep Camps 
é "unha imaxe que non se ·co
rresponde coa realidade" e para 
Ricardo Ansotegi, "quedámonos 
ainda a médio camiño do que 
nos teria gustado, porque o tra
ballo partidário neutros campos 
obrigounos a ir a pouco gas". 

Os tres son conscientes de que 
coas eleicións catalanas á vis
ta e, logo, as ~erais, "os grupos 
van seguir traballand_o, pero os 
partidos seguirán dando priori
dade, loxicamente, a outras di
námicas". Ansotegi pon como 
exemplo o libro que sobre o 
Galeuska está a escreber o 
profesor galega en Euskadi Xo,.. 
sé Esté.vez, "que xa vai moito 
máis adiantado ca nós e non 
somos quen dé forn.ecelo dos 
dados precisos". 

Despois de Marzo, data na que 
poderian celebrarse as eleicións 
xerais, está previsto un relanza
mento da Declaración de Barce- . 
lona, tal e como se aprobou ría 
última reunión celebrada na ca
pital catalana. Ansotegui pon de 
manifesto que, daquelas, terá 
que existir unha "maior coorde-

-nación, pois até de agora non fi
xemos todo o posíbel neste .as
pecto, ben polos grlJpos de tra
ballo que ainda van atrasados 
nalguns aspecto.s, .beq. por es
tratéxia eleitoral". 

"Un ha maior coordenación", é 
tamén un dos obxectivos- de 
CiU para a nova etapa no Cc;>n
greso e unha das vias de que 
"a Declaración progrese",. afir
ma Camps. Francisco García 
considera que, mália .ao prazo 
de un ano desde a firma da de-

, claración, "xa se deron iniciati
vas conxuntas no Congreso, 
que haberá que potenciar na 
nova lexislatura". · 

X.M. Beiras, Pere· Esteve e Arzallus no encontro de Barcelona. ., ' X. CARBALLA 

Os logr~s do acordo ' 

Entre os principais logros, as 
tres fórzas políticas citan unani
memente como o prrmeiro-"o 
avance e aprofundamento das 
relaccións entre nós, antes pra
ticamente inexistentes". Rela
cións que non só se consolida-=
ron a nível político, "serión que 
agora existe unha relación pe-r
soal e dé confianza mútua entre 
os dirixentes pártidários das 
tres nacións". Fornas quen de 
"superar unha política que an
tes era de costas duns a ou
tros", afirma Camps. 

Francisco Garcia considera que, 
despois da Declaración de Bar
celona, abríronse "moitas posi
bilidades: de que o marco estatal 
se adapte á realidade· plurina
ciónal". Josep _Camps afirma 
que o documento "obtivo un éxi
to absoluto no tempo tra"nscorri
do, xerando diálogo e debate no 
conxunto da sociedade do Esta
do sobre a estrutura plurina
cional do Estado español". 

Camps distingue entre o posi
cionamento que tiveron forzas 
"do nacionalismo estatal, imobi
listas e cerris como PP e 
PSOE", frente a oufras non 
centralistas·, no que· haberia 

. que incluir a .movimentos so-
ciais, que non só entrarían no 
debate senón que asum¡ron .o 
espírito da declaraci(>n. A reac
ción airada do PSOE e PP, 
mesm9 con propostas de refbr
mar a Constitución para sacar.-
11 e peso aos nacionalismos 
periféricos, seria tamén un sinal 
da importáncia deste acordo 
entre os nacionalistas. 

Francisco Garcia pon de mani
festo como este debate está 
presente este verán en moitas 
universidades e cursos, desde 

. . . 
Burgos a ~evilla, pasando por 
Valéncia, a Me11éndez Pelayo 
ou o a Universidade a Distáncia. 
E Ansoteguia considera que a 
Declaración '.'obrigou a todo o 
Estado a retomar o debate a ní
vel institucional".· 

En Catalunya, -parte ·do PSC 
asumiu os post1:1lados da Del
caración de Barcelona. Asi en 
Outono de 1998 o candidato a 
Generalitat, .Pascual Maragall, 
apresentaba un documento no 
que se posicionaba a pral da 
reforma da. constitución e dun 
Estado federal. Agora Maragall 
prológalle un libro ao seu com-

pañeiro de partido Rubert de 
Ventós, no que defende un Es
tado no que se recoñezan 
"duas nacións ou máis". O libro 
ten o significativo título de Da 
identidade á independéncia, 
unha nova transición" (Ver crí
tica na páxina 24). 

Coordenación en Europa 

O documento asinado estabele
cia unha coordenación no Par
lamento europeu das tres for
zas integrantes da Declaración 
de Barcelona. Coordenación 
que, uns e outros, afirman que 
vai existir nos termos aproba-

A. EIRÉ 

Cantos de gaivota 
ou de serea? 

As dificuldades-C:¡ue están a ter o BNG e o PSdG,PSOE para arranxar 
un governO" de coalición en Vigo e Ferrol non se situan nas diferén, 
cias programá.ticás nen de postulados políticos que defenden ambas 
formacións. As causas hai que procuralas nas estratéxias políticas, no 
intento de asurriir lavares de governo q~e lles dean maior proxección 
e interlocucion soCial a cada quen, pero, sobretodo, na distinta cultu, 
ra política de a,~b~ f9~as. O :E}NG segue a rrianter a seriedade tradi, 
cional da esquerda que olla os asuntos públicos coma unha espécie de 
sacerdócio, receando da publicidade mediática nas dis~usións e nego, 
ciacións. O .PSOE, sobretodo desde 1982, instalouse na cultura mediá~ 
tica da barafuUa , tanto nos líos internos e na política externa. Usan 
as filtracións e·aos meios de comunicación como elementos de presión 
tratando de posicionar á ' opinión pública na sua conveniéncia. Este 
xeito de proceder enfurruña aos dirixentes do BNG próducindo os · 
efectos contrári0s que desexaban os socialistas. Tanto é así que, na, 
queles casos nos·que os dirixentes socialistas están malvados·por estas 
práticas, a posibilidade de acordo foi recuando segundo ian avanzando 
as negociacións directas e teñen que buscar vias alternativas. AS di, 
reccións do BNG e PSdQ, PSOE sabían destas dificuldades cando fir, 
maron rapidamente _os acordos en Compostela e tamén dos intéhtos 
do PP de encerellar polo médio, facendo da gaivota unha serea.. • 

dos por máis que os resultados 
eleitorais doutras forzas euro
peas lles impeden conformar o 
grupo parlamentar das nacións 
sen Estado. 

No seu defecto existirá un sub 
grupo no que non só se coor
denarán BNG, CiU e PNV, se
nón tamén os coaligados con 
CiU, andalucistas e canários, e 
os partidos nacionalistas de 
Escócia e Gales entre outros. 
CiU xa pertencia ao sub grupo 
das nacións sen Estado, por 
máis que a representante de 
Unió estivera integrada cos de
m oc ri st i anos e os de Con
vergencia cos libarais. Agora 
os canários e andalucistas ta
men estarán no grupo liberal. 

O PNV está a debater se seguir 
no Grupo Popular, onde non se 
atopa a gasto, ou integrarse no 
grupo dos Verdes (concorreu 
en coalición cos verdes cata
láns) onde teria mellar acougo. 
O problema radica en que o 
PNV foi un dos partidos funda
dores da Internacional Demó- . 
crata Cristiana e non queren re
nunciar a coordenarse con as
tes partidos ainda que nela en
trasen conservadores coma o 
PP ou coma Berlusco.ni, por po
ñer dous exemplos. O BNG, 
pala sua banda, integrarase no 
grupo dos verdes. 

Non ao frentismo 

Josep Camps afirma que coa 
Declaración de Barcelona o 
que non queremos é xerar 
"nengun tipo de frentismo, de 
exclusión: é unha proposta en 
positivo, de diálogo. Non que
remos seguir unha táctica polí
tica de confrontación". Nega ta
mén Camps a posibilidade de 
que poda existir no Parlamento 
de Madrid "unha frente comun 
das tres nacionalidades, por
que seria unha pexa, dado que 
somos nacións diferentes, ca
da unha coa sua carácterística 
própria". Esta coordenación só 
poderá darse en aspectos que 
sexan asumidos por todos co
mo as cuestións lingüísticas. 
Non se pode incluir no "debe" 
da Declaración que PNV, CiU e 
BNG cada un sega a realizar a 
sua política, porque "nunca foi 
o propósito deste acordo". 

Serian os grupos de traballo, co
mo o cultural ou o de fiscalida
de, aos que Francisco García lle 
dá vital importáncia, os que, co
as suas conclusións, marcasen 
os pontos de encentro e de de
fensa ante Madrid. Ansotegui 
afirma que, mália á existéncia 
"dunha sintonía ·importante entre 
as tres formacións, á hora de ir 
á política prática estámonos 
quedando sempre a médio ca
miño". Desde o PNV considera
se importante que "outras for
macióris nacionalistas suscre
ban o aéordo". 

Como coinciden en afirmar Gar
cía, Ansotegui e Camps, "a De
claración de Barcelona non só 
son aspectos concretos e medí
beis; é un símbolo''·.• ' · 
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Encama Otero, Luis Toxo e Xosé S. Bugallo forman o espiñazo do govemo compostelán. Voz Noticias 

Os socialistas divididos en Vigo e Ferrol palas negociacións cos nacionalistas 

BNG e PSdG·PSOE asinan un acordo de 
governo en Compostela até ó ano 2003 
-O:A.E. 

O BNG e o PSdG-PSOE asina
ron o 14 de Xullo un acordo 
programático de governo en 
Compostela que terá catro 
anos de vixéncia. Pola contra, 
en Vigo e Ferrol os socialistas 
están divididos sobre a tática 
a levar para entrar no governo 
cos nacionalistas. Unha ten
déncia pretende presionar ao 
BNG para acadar mellaras na 
negociación, mentres outra 
está disposta a aceitar as pro
postas que realizou o Bloque. 

O acordo programático asinado 
polo BNG e o PSdG-PSOE, nas 
persoas do alcalde de Composte
la Xosé Bugallo e na primeira te
nante de alcalde Encarna Otero, 

· en cada unha das suas 28 follas é 
unha simbiose de ambos os dous 
programas eleitorais. Nel recóllen
se as liñas de actuación principais 
tanto no referente á visión da ci-

. dade, a participación cidadada e á 
"integración de toda Compostela 
no proxecto", asi como as traves 
que sosterá a acción de govemo 
en cada unha das tres áreas que 
o conforman: presidéncia, urba
nismo e servizos. 

Socialistas e nacionalistas cenifi
caron ante os xornalistas e a ci- . 
dadania esta sinatura deixando 
claro que só existe un governo 
totalmente ·integrado, segundo · 
verbas do alcalde Xosé Bugallo, 
cunha mesa presidencial presidi
da polo alcalde e dous tenantes 
de alcalds e rodeados de toda a 
eqaipa de concelleiros que com
poñen o governo compostelano. 

No organrgrama o BNG contará 
coa coa primeira, quinta e oitava 
tenéncia de alcaldía. O BNG ta
mén terá responsabilidades no 
Consórcio, planos especiais, cas
co histórico e muller, que levará 

...... directamente Encarna Otero. Os 
cutres concelleiros do BNG terán 
ao seu cárrego as áreas de me
diambiente e servizos (Nestor 

. - . 

Rego); facenda, orzamentos, pa
trimónio e mercados (Xoaquin 
Leceaga); educación e mocidade 
(Xosé M. lglésias), relacións vici
ñais e cidadáns, .normalización 
lingüística, sanidade, auditório e 
consumo (Manuel Portas). 

O alcalde, Xosé Bugallo, terá ao 
seu cárrego interior e persoal. Luis 
Toxo urbanismo, García Sabell, 
cultura e Capital 2000, Xosé Pa
sin, infraestructuras e obras, Fran
cisco Candela, turismo, emprego, 
transportes e desenvolvimento. O 
PSOE tamén governará cos de
m ais concelleiros outras áreas 
menores como festas, eventos 
culturais, deportes ou tráfego. 

División do PSOE de Vigo 

En Vigo non avanzan as nego
ciacións entre socialistas e na
cionalistas. No PSOE amósanse 
duas liñas dispares. Unha que 
seria partidária de chegar a 

' acordes canto antes e outra que 
pretende castigar ao BNG para 
negociar logo con vantaxe. 

Segundo fontes socialistas, Car
los Príncipe non está disposto a 
pactar sen antes "humillar ao 
BNG e deixarlle claro á cidada
nia que, ainda que non sexa al
calde, quen manda e ten a sar
tén polo mango é el". As discre
páncias, segundo estas fontes, 
están xa no próprio grupo, se
gundo se puxo de manifesto na 
última reunión, na que Príncpe 
discrepou da maioria. Discre
páncias que tamén se trasladan 
á própria dirección do PSdG
PSOE, na. que Dolores Villarino 
ocupa a vicesecretaria. Esta cir- -
cunstáncia levaría ·a que Prínci- " 
pe e Villarino xa non -manteñan 
idéntica postura na estratéxia a 
seguir no pacto co BNG. 

O castigo que pretendería inflixirlle 
Príncipe seria derrotar ao BNG no 
pleno :ne~ que se elixirán as dedi
cacións exclusivas. Pero xa antes 
pode saltar a chispa entre BNG e 

PSOE se Príncipe boicotea a reu
nión de Portavoces a celebrar o 
15 de Xullo. De darse estas duas 
circunstáncias aviado diálogo 
entre nacionalistas e socialistas 
seria ainda moito máis dificuldosa. 
Desde o BNG afirman que, dada 
a situación, non saben se o PSOE 
se nega ·a entrar no governo mu
nicipal, mália as promesas reali
zadas o dia da investidura, ou se 
unicamente se trata de pór en 
marcha táticas dilatórias. Pero os 
nacionalistas manifestan que es
tán agardando, sen pór a andar 
moitos departamentos, a que os 
socialistas se decidan a entrar no 
governo dunha vez e contesten 
ás suas propostas. 

O PSOE amea:za no Ferrol 
con pasarse á oposición 

No Ferrol as conversas tampou
co avanzan entre nacionalistas 
e socialistas. Estes últimos non 
só mudaron duas veces de posi
ción, pois primeiro querían en
trar no gov.erno, logo voltáronse 
atrás, e agora, finalmente, ame
azan con "pasarse á oposición" 
se o BNG non accede ás suas 
posicións. Pero no PSOE do Fe
rrol tamén existen distintas pos
turas, entre Bonifácio Borreiros, 
o cabeceira de lista e o secretá
rio local e tamén concelleiro Fer
nando Blanco. Borreiros segue 
a talar ainda du·n "governo ao 
50%", mentres B'lanco declara 
que "hai que entender o governo 
municipal como u~ todo". 

O BNG, pola sua banda, saiu por 
vez primeira ante á opinión públi
ca para explicar, en rolda de pren
sa, cal era o seu posicionamento 
e a oferta; rexeitada, realizada 
aos socialistas. O BNG non consi
dera léxico que os socialistas pre
tendan as áreas de urbanismo e 
cultura, dándolle a escollar os na
cionalistas "unha das duas". Ain
da asi, desde o BNG afirman que 
para eles o problema non est~ no 
reparto das áreas "senón na filo
sofía do governo". • 

ANOSATERRA 

O PP prepara un Congreso · 
de tres, dios en Outubro 
Dositeo Rodríguez é o encarregado de organizar o Con
greso do PP galego programado para os dias 1, 2 e 3 de 
Outubro. Velai, a primeira novidade, xa que os congresos 
populares despachábanse na Galiza nunha mañán. A 

· ambigüidade dos contiaos que ali se van tratar segue 
sendo a habitual: Manuel Fraga retírese á "renovación e 
continuidade" e Xosé Guiña, secretário do partido a "asu
mir ~ámbios con normalidade". De calquer xeito, estabe
lécese o voto .segredo, ainda qué se restrinxe a partici
pación. Non haberá 4.500 compromisários como o pasa
do ano, senón 1.500. E as ponéncias pasan de ser seis a 
tres: Organización e estatutos, Política e Estratéxia eco
municación. Outra das novidades é que Xoán Casares, 
cun pé fora da política activa, redacta dunha das ponéncias. • 

O rexisto mercan~I 
admitirá as contas en galego 

5 

Despois do Rexisto Mercantil da Coruña non admitir as 
contas de várias empresas por estar en galego -entre 
elas a memória da Compañia de Rádio e Televisión de 
Galiza- e tras o escán.dalo producido pola discriminación 
da nosa língua, o Governo central admitiu, ~nte unha pér
gunta do BNG no Congreso dos Deputados, que vai intro
ducir unha reforma legal no regulamento dos Rexislos 
Mercantis para garantir o direito das empresas e particu
lares das comunidades con duas línguas oficiais -caste-

- llano e a própria- a apresentar as suas contas-usando un
ha das línguas de xeito exclusivo. A nova regulación non 
suprimirá a necesidade de tradución, pero os gastos que 
esta implique correrán a cárrego dos respeitivos rexistos, 
prévia autorización das empresas e particulares que apre
senten as suas contas na sua própria língua.+ 

Galiia Nova celebra en Poio 
as suas XI Xornadas de Verán 
Os días 16, 17 e 18 de Xullo terán lugar na vila de Poio as 
XI Xornadas de Verán da Mocidade que anualmente cele
bra a organización xuvenil do -BNG Galiza Nova. A proble
mática do sector pesqueiro, a ecoloxia, a sexualidade e o 
despois da guerra dos Balcáns serán as cuéstións que se 
van tratar nas diferentes mesas redondas. A formación e o 
debate convínanse con diferentes actividades lúdicas co
mo roteirós, obradoiros, unha festa o Venres pola noite e 
un concerto rock, o Sábado. As xornadas rematan cunha 
homenaxe a Alexandre Bóveda no monumento da Caeira. • 

Fracasa a reunión 
entre os directores de instituto e a Xunta 
A conversa mantida entre os responsábeis dos centros 
de Ensino Secundário Obrigatório (ESO) cos da Consella
ria de Educación non produciu nengun achegamento en
tre as duas posturas. A Xunta segue a rexeitar as deman
das dos directores: máis orzamento e material, reformas 
na LoxsE e elevar a cinco a equipa directiva dos institutos. 
Esta negativa serve aos directores para calificar de 
"decepcionante" a primeira conversa coa Consellaria des
de que hai dous meses 110 directores de instituto presen
taran a sua demisión. Oeste encontro unicamente saíron 
dous acordos. O prim'eiro é que a Consellaria se compro
mete a constituir antes do remate do ano un órgano que 
. ~nglobe a to~os os responsábeis da ESO de Galiza; O se
gundo .acordQ fo"i o de reunirse de volta en Setembro para 
tratar de achegar .posturas. Mentres, Educación segue a 
tratar de nomear directivas afins. • 

Camilo Nogueira in~rase . 
no grupos dos Verdes 
O eurodeputado Camilo Nogueira integrase no grupo dos 
Verdes dentro do Parlamento europeu de Eslrasburgo. A · 

decisión foi tomada tamén polos 
representantes de Eusko Alkar
tasuna -que se apresentou ás 
eleicións dentro da Coalición Eu
ropa dos Pavos, xunto ao PNV
e o ·Partido Andalucista -coaliga
do nos comícios con Coalición 
Canária-, Gorka Knorr e Carlos 
Bautista respeitivamente. O 
grupo pasará a denominarse 
Os Verdes-Alianza Libre Euro
pea, e integrará a membros 
doutros partidos nacionalistas 
como o gales, escocés e fla
menco. Coas incorporacións dos 

. deputados n~cionalistas, o grupo dos Verdes-Alianza Libre 
Europea terá un total de cuarenta e sete integrantes.• 
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OPtNIÓN 
-. ..: -

"ESTAMOS ASISTINDO - SEGUNDO O AUTOR- A UNHA IRRESISTÍBEL ATRACCIÓN DO NA
CIONALISMO NO ELEITORAOO GALEGO QUE CONDlCIONA O PANORAMA POLÍTICO: ÜS "~º 
ANALISTAS NON DEIXAN DE .PERGUNT ARSE COMO É- P!)SÍBEis ·J:Sli F.El~ÓMENO, PARA LOGO ;;_:S\~ 
PASAR, SEN MÁIS INTERMÉDIOS, A DAR AS SUAS RECEITAS DE. COMO D~BEMOS COMPOR-~- :._i.X 

TARNOS E CAL DEBE SER A NOSA LIÑA, SÉICA A ÚNICA POSÍBEL: MODERACIÓN E FACER 
AS POLÍTICAS QUE DESEÑAN OS ARQUITECTOS DO FUTURO". "EN MA.DRID FALAN -SOS
l'EN O AUTGR-c J>E~Q -~EQJJEN SEN ENTENDE~,.- AGUI ENT,ÉNDENNOS r.ERO ,.MAIORITARIA- · 
M~TE, 'POR, OBRfGA "ou -PO~_CONVICCióN, .QJÑW~SE "a.( XpRDOs E CEÓOS VIRTUAIS". 

Q ,.BtOQUE E-AS POSIBILIDADES DE FUTURO 

Poucas 'v'eces, por non dicer nengunha, 
unha expresión ·do nacionalismo galega 
mereceu tanta consideración fóra ou den
tro do noso país. O Bloque, bloquea as 
neuronas dos avispados deseñadores . Un 
proceso natural de criación, consolida
ción e eclosión dunha formación política 
é presentado como artificioso, cando o 
verdadeiramente artificial, · a negación da 
identidade galega, máis alá de certos fol
clorismos, non se cuestiona. 

Aceitando a parte de subxectividade que 
todos ternos, debemos arriscamos a falar 
sen ataduras, desde dentro, do noso dese
ño de organización, de políticas, de país e 
da sua relación co Estado. Non deixemos 
que prevaleza a idea do~ contrários de 
conformar unha nebulosa na atmósfera 
bloqueira. Somos xente coñecida polos 
nasos erras e acertos, con compromisos e 
con valores sociais fortes, criativos e inte
gradores, contundentes e permisivos, ilu
sionados co noso prnxecto e co país, hu
manistas, internacionalistas e como sínte
se de todo, nacionalistas. 

Os que nou'tros tempos demonizaron o 
nacionalismo e a esquerda política máis 
alá da socialdemocrácia, agora seguen a 
facelo pero doutro xeito. Baixo a cobertu
ra dun crédito democrático con menos 
aval que o noso, adícanse a xerar unha 
corrente de ópinión que plantea dous 
problemas disque irresolúbeis, como son a 
convivéncia nunha organizacÍón de dife- · 
rentes perspectivas ideolóxicas e a ·exis
téncia dun núcleo calificado de duro que 
ten agachadas as suas pretensións estraté
xicas, o que conleva, disque, m.el,1.os de
mocrácia interna, menos renovación de 
ideas e de persoás, o control escuro do 
conxunto da orgap.ización, a non homolo
gación. co patrón do nacionalismo con 
pactos no Estado e _un perigo de futuro · 
polo descoñecimento dos óbxectivos polí
ticos dalguns dos integrantes do Bloque. 

Se nos detemos nas cidades, nas vilas, nos 
diferentes sectores sociais, económicos, 
laboráis, etc .. ., a comp¡uación ent~e _a mi
litáncia do nacion~lismo bloqueiro· e a do 
resto non é negativa .para os pritÍieiros.:Se > 
perguntásemos aos · cidadáns cal é o grao 
de percepción que teñen sobre esta cues
tión, coido que o noso aval democrático 
non ten défkit na vida e no traballo diá
rio. Pero dito isfo, non deberamos esque
cernos de que na dialéctica política o 
vento artificial dos contrários é xerado 
non tanto . para .botamos da estrada insti
tucional; como para dificultar a nosa pe-. 
netracíón nos sectores sociais máis vulne, 
rábeis ou máis m~ex.á.beis e que consti
tuen, ao meu entender, o sustrato eleito
ral máis estábel do nacionalismo español. 

É por iso que planteo a seguinte cuestión: 
as dúbidas sobre a demóáácia e-as súas 
prácticas debemos combatilas no traballo · 
diário en todas as · institucións e foros, ob
xectivando o problema principal, como é o 
control e a participación dos cidadáns, e 
para iso nada mellar que a contradición en
tre o que se dí e o que se está disposto a fa
cer. Tamén internamente, sabendo que a 
formulación organizativa asembleária per
mite e obriga ás compensacións entre ten
déncias e territórios, entre o traballo insti
tucional e o político-organizativo, el).tre os 
aparatos e as bases. 

FERMIN PAZ LAMIGUEIRO. 

ªO lnlballo institucional é unha lm'efa calecliva e .._.. exclusivamente dos expertos ou dos elexic:los". P. BERGANTIÑOS 

.• UN BNG COXUNTURAL ou UNHA -
CONTRIBUCIÓN X. DEMOCRACIA. Asistfu . 

· nizativa ten o mesmo calado que o resto do 
-proxecto político. Do contrário seriamos 

unha resposta táctica 
ante a impoténcia para 

ha(poucós .días a un --~ 
.:de.bate interno, no que· . 
s~ produciu un contras
te entre as ideas clas vá
rias correntes que con- . 
forman o &toque, por 
moito que parecía que 
os partkipantes ínter-

. viñan por outra concii
dón. O destacábel, . 

· desde o meu ponto de 
vista, é a permeabílida
d e cada vez máis im
portante da rri.ilitári.cia · 
a conceitos que nos po
den facer · moito dano 
intemamente. 

O Bloque é unha apor, 
tación. organizativa 

'A nova situación 
póde11os trae~ 

· máis apoios socia is e 
. ~leitoráis 

naJnedida 
en que acertemos a 
trocar o necesário" 

construir forzas pró
prias na Galiza con 
posibilidades de gover
no e, por iso, precisa
riamos da mistura ide
o lóxica, logo de moi
tos e continuados in
tentos e fracasos. Iso 
iría na liña dos que te, 
ñen pronosticado que 

. o Bloque actual é un
ha necesidade de su
pervivéncia e de ce
sión dos duros, pero 
que máis tarde ou máis 
cedo, O · seu problema 
de identidade, fará sal
tar polos aires o entra
maq.o organizativo. interesante e eficiente; , .,~ 

nóñ é. produto dun pensamento para unha ' · 
coxuntura política. Como tal fórmula orga- Sen embargo, a nosa contribución é pre-

Xosé Lois 

- ... 
:_ ¡._ 1, ' - 1 1 ,,' ... ' '", ~ 1 l'·~ ... 1 '"··'"- ~ ~ ,-, L 1 l,'1 

cisamente a de equilíbrio ideolóxíco para 
un proxecto de país que é negado de múl
tiples maneiras. Contnbución que haberá 
que verificar maioritariamente, através da 
democrácia, cedendo cada quen en bene
fício de todos, o que permite ao naciona
lismo ter unha maior influéncia. Equilí
brio tamén coas ideas que conforman o 
proxecto, porque todas teñen un espácio 
coa simple abriga de respeitar as normas 
que nos darp.os, e de desequilíbrio con 
quen sitúan os problemas en clave de fóra 
ou contra o país. Neste senso, entendo 
que o BNG representa un exercfcio conti
nuo de equilfbrio, que esixe esforzos, ce
sións e lealtade, que en si mesmo é unha 
contribución moi importante en termos 
de democrácia interna, por moito que os 
devaluadores do debate das ideas e as ide
oloxias o neguen. 

Que eles sigan cabreados e nos abramos as 
portas que outros pechan, perfecionando 
os métodos de traballo coa participación 
da militáncia, tanto dos colectivos como 
dos non alineados, co control da xestión 
que facemos nas Institucións e desde a 
oferta programática que fixemos á socie
dade. Chamémoslle as causas polo seu 
nome, fuxindo dos localismos e dos perso
nalismos que nos fan desentender da pers
pectiva do país. 

O progresismo e a renovación son dous 
conceitos positivos, o mau é que sempre 
son aplicados aos outros e nunca a quen 
os demanda. Progresismo e renovación 
ademais, cando receben o apoio maioritá
rio da base acaban por perder contido en 
máns do próprio aparato que, a través de 
mecanismos inconfesábeis, considerará 
como aventura o que noutro intre califi, 
cou de aportación histórica e de grande 
leición de democrácia. Tamén neste cam
po, o exercício debe ser d iário e perma
nente. Estirar un conceito de de a conve, 
niéncia sen concretalo nunha norma de 
ación e condura significa cair n oportu
nismo. 

Espero con paciéncia e ilusión (duas carac
terísticas donoso modo de facer política) o 
futuro, fogo das novas posibilidades coa 
que canta o BNG, despois das eleicións Eu
ropeas e Municipais. Coido que a nova si
tuación pódenos traer máis apoios sociais e 
eleitorais na medida en que acertemos a 
trocar o necesário. 

Para min iso pasa por unha organización 
aberta ao sentir nacionalista, que non de
be poñer en cuestión os equilíbrios dos 
que falei con práticas non leais, que deba
ta con claridade calquer aportación, que 
aceite a decisión democrátiéa (sen "fil
trar" interesadamente aos meios de comu
nicación as cuestións que interesan a cer-

. tas persoas ou colectivos) e que debe acei- . 
tar que o traballo institucional é unha ta
refa colectiva e non exclusivamente dos 
expertos ou dbs elexidos. Neste sentido a 
organización debe investir en máis recur
sos para equilibrar o traballo con maiores 
esixéncias e responsabilidades das que 
agora ternos, tratando de dar apoio técni
co e de todo tipo a quen están nas institu, 
cións e calisquer organismos representán
donos. De todo iso dependerán as nosas 
posibilidades de futuro.• 

FERMIN PAZ LAMIGUEIRO é militante do BNG nas Pontes 

:-,:· :!. ; • ... ·, ~ " •• ~J ' • 
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q BNG procura meios técnicos para que as persoas que non podan entrar na Quintana escoiten a arenga final , 

Dia _da Pátria para celebrar o éxito eleitoral 
"Galiza co futuro na man". Este 
é o lema escollido polo BNG 
para celebrar o Ola da Pátria 
deste ano. O BNG pretende dar 
a mensaxe de que o nacionalis
mo nunca estivo en mellor po
sición para defender os direitos 
de Galiza e que, agora, "o futu
ro depende de nós, está na no
sa man como nunca estivo". 

O nacionalismo celebra todos os 
25 de Xullo o seu xubileo do Día 
da Pátria. Cada ano, ao pechar 
unha xeira, fai balanza e come
za unha nova andaina na que se 
marca outros retos. En tempos, 
non moi lonxanos, o Día da Pa
tria foi unha data de resisténcia. 
Lago unha celebración da mili
táncia. Agora, o BNG non só se 
dirixe xa a toda a sociedade, á 
que quer implicar maioritaria
mente nesta celebración, senón 
que lle apresenta cais son as 
suas ideas e os "seus poderes". 

Se o número de manifestantes 
foi, celebración tras celebración, 
un termómetro para medir a for
za do nacionalismo e a saúde 
organizativa, agora, o BNG foi , 
pouco a pouco , institucionali
zando a data e apresenta ao 
mesmo tempo os seus cárregos 
públicos a toda a sociedade. Es
te ano serán os alcaldes e con
celleiros, xuntamente co parla
mentário europeu Camilo No
gueira, os grandes protago-· 
nistas. Por vez primeira, as xen
tes vidas de todos os concellos 
de Galiza e da emigración esta
rán xuntos para celebrar o éxito 
eleitoral, afirman no BNG. 

Aspecto da concentración, na Praza da Quintana compostelá, no Dia da Pátria do pasado ano. A.N.T. 

Saben que, como xa hai un lus
tro, os manifestantes non son 
quen de entrar todos nu·nha 
Quintana ateigada con média 
manifestación. Este ano pode 
ser o último que o BNG celebre 
o fin da manifestación nesta em
blemática praza tan significativa 
para o nacionalismo, xa desde 
os seus tempos da etapa gale-

guista. Para que os manifestan
tes podan seguir o discurso final 
do seu voceiro nacional, Xosé 
Manuel Beiras, os servizos téc
nicos do BNG, están á procura 
de atapar os médios técnicos 
axeitados, con grandes panta
llas de vídeo e altofalantes para 
que, desde outra partes da cida
de, podan seguir o discurso os 
que non sexan quen de entrar 
na Quintana. 

Unha Quintana na que haberá 
un corredor para que os pele
grins podan entrar pola porta 
santa, que como corresponde 
ao 25, Domingo, está aberta. Os 
nacionalistas están a negociar 
co concello estes dispositivos 
para conxugar a celebracion pa
triótica e a relixiosa/turística. 

Salto cualitativo 

Pero o BNG, non-quer só cele
brar os seus recentes éxitos elei
torais, que "permiten un salto 
cualitativo na nos8: política", afir
ma o seu responsábel de organi
zación Francisco Garcia. O par
lamentário europeu e as alcal
días acadadas, sobretodo as das 
tres cidades, "fan que os resulta
dos deste curso político, que co
mezou coa Declaración de Bar
celona, sexan altamente satisfac
tórios á hora de realizar o balan
za, pero unicamente un chanza 
máis na loita deste povo, agora a 
nosa meta está nas eleicions xe
rais", afirma Francisco García. 

A posibilidade dos galegas "pa
ra actuar sobre o seu futuro, po-

Non van deixar o Parlamento pero poderian integrarse no grupo socialista 

· la fortaleza que teñen as suas 
forzas políticas próprias", que 
afirma García, queren potencia
la coa consecución dun grupo 
parlamentário próprio no Con
greso e outro no Senado. Esta é 
a meta que se fixa o BNG para 
as próximas eleicións xerais. O 
25 de Xullo, Xosé Manuel Bei
ras daralles a saida, sen tempo 
ainda para descansar, aos mili
tantes para acadar estes obxec
tivos. Garcia afirma que, a con
secución de grupos parlamentá
rios próprios "permitiranos ainda 
realizar unha mellar defensa 
dos nasos intereses no Estado". 

O BNG conta que, neste ano, a 
afluéncia de manifestantes des
borde mesmo as previsións máis 
optimistas de anos anteriores. 

"Sabemos que foron moitos os 
que se sumaron á nasa alternativa 
no último ano e que a nosa men
saxe empapou moi fundo á socie
dade'', afirman desde o BNG. 

T am~n será longa a lista das or
ganizacións convidadas que esta
rán presentes, tanto aquelas que 
hai anos que veñen mantendo re
lacións con elas, como outras no
vas, como algunhas de nacións 
sen Estado de Europa coas que 
terán que traballar en Bruxelas. 

Pero non estarán presentes 
unicamente representacións 
estranxeiras. Organizacións 
sociais de todo tipo, desde as 
sindicais, culturais, gremiais, 
etc., da nasa nación tamén se 
farán ver en Compostela na 
manifestación do BNG. Está ta
mén anunciada a presenza de 
múltiples observadores euro
peus e do Estado que queren 
coñecer, in situ, a unha organi
zación poi ítica que agora está 
de moda. Segundo pudo saber 
A Nosa Terra, a médio de emi..: · 
grantes, en diversas cidades 
están a preparar excursións 
para asistir á manifestación de 
Compostela como, noutros 
anos, ian a Euskadi. 

Celebracións nos concellos 

O Dia da Patria non terá unica
mente a celebración en Com
postela. Como en anos anterio
res o BNG realiza un chama
mento aos concellos e outras 
organización sociais para que 
se impliquen na proxección so
cial desta data. 

O BNG non só vai seguir cele
brando os actos que viñan pro
gramando os concitas nos últi
mos anos, senón que naqueles 
nos que colleu· a alcaldía vai tra
tar ainda depotencialos. Tamén 
serán novidosos os bandos que 
alguns alcalde~ van facer públi
cos nas distintas cidades.+ 

O Consello Nacional de EdG analisará a sua autodisolución o 17 de Xullo 
-0- P.C. formación política, tomar unha sua aportación. Canto ao segun- grantes, no cu'estionemento da tas comarcas terán que debater 

decisión a respeito de cal será o do, afirma que "nos deixaron á sua própria contin~idade. · primeiro a ponéncia resultante 
A análise dos resultados eleito- seu futuro como partido. marxe dese proceso". desta xuntanza para achegar lago 
rais e o escaso apoio cidadán Para Cons é lóxico que haxa as suas próprias conclusións e 
acadado nas pasadas eleicións Mália a sua presenza no Parla- O próprio Anxo Guerreiro, nos xente que considere que a me- apresentalas no Congreso. 
autonómicas serán os eixos mento Galega, obtida grazas ao _ días seguintes aos comícios, ava- llor opción "seria a auto-disolu-
nos que se centrará o debate pacto pre-eleitoral asinado cos liaba tamén os resultados como ción e que se cuestione se te- O proceso de reflexión apresén-
do Consello Nacional que Es- socialistas nas pasadas elei- "pobres" e trataba de relacionalo mas utilidade cando eleitorado tase intenso, xa que, ao igual 
querda de Galiza celebrará o cións autonómicas, nas recentes · "co feíto· de que levemos anos e nos deixou á marxe, ou se o que se apela á honestidade e se 
próximo dia 17 de Xullo. Ainda municipais, Esquerda de Galiza médio nada máis, lago ounha que estarna§ realmente pravo- propón a disolución, tamén son 
que no seo do partido coméza- só obtivo 14.000 votos en todo o dramática ruptura con IU e eso cando é máis unha distorsión numerosos os integrantes de 
se a cuestionar a sua própria país e un total de doce concellei- . leva un tempo recuperalo e asen- que unha aportación". EdG que apostan por seguir 
continuidade como forza políti- ros. Unha representación resi- talo, ao igual que a própria identi- adiante. "Desde aquí non se 
ca, esa decisión só pode ser dual mesmo se se compara coa dade e a imaxe corporativa do Ainda máis, o proprio responsá- percibe un sentir maioritário de 
ratificada pala Asamblea Na- obtida por EU-IU, da que se es- partido.". Xa daquela, q portavoz bel de organización sinala que a cara a disolvernos", di Cons. 
cional que non se reunirá até o cindiron lago dos enfrontamen- de EdG apostaba por fácer "unha sua viabilidade como forza políti-
próximo outono. tos internos co sector anguitista: reflexión máis profunda de cara ca depende só da capacidade Co debate aberto, queda en cer-

ao futuro, sen que esto signifique que teñan "para contribuir no de- nes o papel que, en diante, xo-
"Cuns resultados eleitorais tan Os seus obxectivos, cando se unha desculpa ou xustifiéación". vir político", matizando mesmo gará esta fqrza política no Parla-
pobres é abrigado ver como celebraron as municipais, cen-

Consello N~cional 
que "non somos un ha secta". mento galega. A este respeito, 

irnos actuar para aportar o naso trábanse en contribuir, por unha Cons subliña que "non se parali-
grao de area e acadar a derrota banda, "a que se constituiran go- Sexa cal sexa a conclusión que sará o traballo". A sua preten-
de Fraga". Partindo desta premi- vernos de progreso desaloxando A reunión do Consello Nacional, se tire tras da reunión do Consello sión é cumprir cos compromisos 
sa ábrese, segundo explica ao PP do maior número posíbel o próximo dia 17 de Xullo, cen- Nacional, a quen 11e corresponde adquiridos cos socialistas nas 
Paulo Cons, responsábel .de Or- de ámbitos de poder" e pala ou- tréirase, á vista dos resultados, no adoptar unha decisión definitiva é pasadas eleicións autonómicas 
ganización de EdG, un periodo tra, a acadar presenza nos con- debate a respeito do papel que á Asemblea Nacional, que non se e continuar desenvolvendo o 
de reflexión e discusión tanto in- cellas. Ainda que Cons entande EdG está a xogar na vida política reunirá até o próximo outono. lní- · seu labor no lexislativo xunto 
terna como coa sociedade que que se conseguiu o primeiro, ta- galega e, palas declaracións rea- ciase, xa que. lago, un procese coas outras forzas con repre-
permita, aos integrantes desta mén é certo que non se debeu á lizadas por algúns dos seus inte- pre-congresual no que as distin- sentación parlamentária. • 
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-e> P.C. ·. E se o ~spazo xa: 'é pe-.. · · · · ~,_ · bs ·'ms;e~ de Xaneiro ·e F~
bre.iro p~s.aron por aguí ca-· 
.da,-15 días":: · · · · ·- , . 

·' -
>\go(a, .a esta_s-·defiqién- ~ 

·, c;:ias .,sú~?nse~áp ·áumen- ,. 

1 5 DE XUlLO DE 1999 

quei 10 de máis para 
0 único módulo de nais que· ~cougar O berCE;?,· impó
existe na Ga_liza atópase no. ··síbel"facer que entre de 
cárcere de Tei_xeiro,de recente algún xeito un parque 
construcción e que, suposta- J{; pé(ra qu~ ?<:qgu~n dentro 
mente,. GOnta coas instala¡,; .-., :S~n -perrgo · ou gatuñen. 
ció ns máis modernas. Sen em,;;'.31.c~e ~~~:~:!,i:ll\ q!! ,er~ h abe nd o 
bargo, os outros presos, os-.... , ~s~~':t;,.q~":S·enon dentro 

to . d~ densiaqde .de p0v:o'":.~ ~ 
';: ación reclúsa. 'Na-pranfa. ~· -~ ·. -------'--"-----''-------
~.-,do m óCl_ti ró hai, ~ entr e ~-· · -r. 

. nais,- · embarazadas e ne~ :···- . · ... 
': nos: "ún" total dá i 1 perso- .. 
. · as, ·ás que. Hes híili que · . . · 
· sumar as 20_ presas qe~ . ~ 

. 
· máis noviños da, prisión caré~-,~?· -&! . ..¡:~:?fi~i no salón ou 

, .cen _de moitos dos servizos . .- .. :f,lo.:"p~tlo-,· ._lmha acti\dda
~ -· imprescindít?eis para garantir~- '·'°9:~~~~".l ' fftViql -pero bási
'-· o seu nor.mal desenvolvimen- _~'\ca :: .:Cemo-- gatuñar non 

to. Asi o denúncian os seus~: '~~deb"erja:alópar demasia
familiares e. as próprias nais!, · :dos' .. i[!J'Je.'.diment.Qs·. Sen 

. . segundo grao que v,~ñen: · . · . 
·,. c:te "en·trar -na segunda ·'""'·--~--------

viceversa 
. - · · - -- embargdf:no cár.Cere re-

Sen sequer ·un. e$paz·o ondé "· s.ul ta un ha od !_s~a{ t\s 
aprender a gatuñar comezan os ' nais explican que ~'é>":.pª- . _ 
primeiros anos de. vida do$ pica.:· .tf<j é. ~Qdo dé"~cem.0,nto, ·~'. 
riños que -viven coas suas nais non _ ... hái~ ·n,en g iirt::;s. (1i"o::-·~ 
no cárcere de·Teixeiro. _As pró- con af~a ou.~~erbél¡~- n~n. _ 
prias condicións das instalacións unha-'miséreni"a·· árbbrtL 
dificultan, cando non impeden, ' e os chatis. e~t~ri ~r.nah- .,,,,_ '• . 
. levar a cabo unha actividade tan chados '<~on.P-O ~é~co_m1as11-. Pero o máis~~-~i~oc"upante para · 

Pranta. Esto acre~centa ' 
os problemas ·que~ xa ti
ñan. "De entrada ocasio
na problemas de espazo 
e de ruído , dificulta a 
tranquilidade e o desean-

- só dos nenos e poderia 
A._N.~. mesmo provocar probJe-
m~s · sanitários por contáxios". 

básica como esta . . Nos apenas , . . >· ·. f.~Y.lF . - as ·event6.tais habílántes deste -
12 metros eadrados (2,25x5,25) As Et1f1culdades prQ~pcadas pola ·· recinto p~il:en.ci~rio, son as de- · Máli~ . ter. recoñecido o direito ao 
das celas discorre a sua ·infán- falla -de espazo e_ngádeselle as ficiéncias··en·-matéria educativa. ' descanso, a relativa tranquilida-
cia, completada con paseos polo óbvias d~r-ivad_as::dO ,crecimento . _ Fóra do móa~lo, ·n_tmh~ estánciq·' .. de t ranstórnase a cada pelas 
pátio o salón e a gardeiria. Fami~- dos nenas·. o·-~c"ere · proporc_ró'.':' .;/ext~rna;~s!á~-g~rdeiia; cs)n hP,- - :_ chamadas de -megafonía. Neste 
liares e nais asisten impotentes nalles ás nais se~ón, berce, par-~-:':· rárfos aEf:~,~a-0 a, ~ 4~00 ·h(!ras:- l<:--: módulo, seg.uodo o próprjo di- . 
ás dificultades que dia a dia xor- que, trona carricoche, roupas•-'pa:..-· ·"" Duas coia'adorás encarréganse. .fector.....c:lo centro,· só póden usar 
den para oferecerlles un desen- ra quen as precise, cueiros, lote dos rapaces neste tempo e as os altavoces para avisar d~ 
volvimento o máis normal posí- de aseo infantil e biberóns. E xun- nais non poden asistir. apertura e peche das celas. E 
bel atendendo ás especificida- to a estes utensílios, unha desas dicer, catro veces ao dia. Pela 
des dunha situación que en por . cativas bañeiras de plástico que Por iso, r_ecLaman que se lles contra, e tal e como declaran as 
si é pouco normal. de seguida quedan pequenas pa- proporciOne.Jorrnación e infor- próprias nais, escóitase de con-

Conta unha das nais que no in
terior da cela hai duas liteiras 
que non se poden sacar polo 
que "o berce coite malamente". 
Mesmo carecen de armários on
de pór a roupa e os accesórios 
dos rapaces. "Témolos que gar
dar en bolsas para· evitar que 
callan pó", afirman. Ainda máis, 
aseguran que a letrina que está 
no interior da cela non ten se
quer tapa e "non é a primeira 
vez que atopamos aes nenos 
beben.do ou xogando al-í". 

ra lavar aes rapaces. De aí que mación canto a coidados, ali- tínuo a megafonia do módulo 
"apartir de determinado momento mentación, saude, educación 10, que da avisos de chamadas, 
non serve e témolos que lavar ouseguimento dos nenas e ne- cartas, instáncias, economato, 
ñas duchas, que carecen de man- nas.' En todo caso , recoñecen linipezas, saidas, médico .. . 
do para r~ular a temperatura da que a institución proporciona, só 
auga e mesmo de auga fria". na teoría, xoguetes e material · 

Aprendizaxe 

Tampouco hai, a dispór das 
crianzas, "un local onde podan 
xogar, tirars~ ao chan ou satis
facer as suas necesidades de 
aprender" sinala unha das fami
liares que adoitan ir de visita. 

escolar "que está sen repartir''. 

A asisténcia sanitária tampouco 
parece ser o ponto forte do cárce
re. Os mesmo médicos de medi
cina xeral que aten.den ás nais 
son os que aten.den aes rapaces. 
"Só unha vez ao mes receben a 
visita do pediatra, ainda que entre 

Para as nais a situación non é 
moito máis doada, xa que os ta
lleres,. que están no segundo pi
so da zona da escola, perruque
ria e ximnásio, non funcionan, 
"están fechados e non hai nen
gún cursiño en funcionamento". 
Nen sequer poden ir ao salón 
de actos, "porque non podemos 
levar aos nenes". + 

D espois das penas e 
fracasos das eleicións 
municipais a Roma

ria do Monte do Faro, vaise 
converter nun exame de for
za-s e apoios, calculadas por 
número de autocares, grupos 
folclóricos e asociacións de 
mulleres rurais. Todos es
tratexicamente ubicados e si
nalizados segun a parcela que 
corresponda aos feligreses de 
cada parróquia ou neste caso 
baixo os pendóns, faixas e es
tandartes de obediéncia. 

Alguns queren darlle carác
ter reivindicativo e de mobi
lización manifestante: Dosi
teo Rodríguez denuúncia o 
pacto antidemocrático de 
Santiago e o abuso de poder 
exercido o primeiro dia de 
mandato po lo concelleiro 
nacionalista encargado de 
cementérios, os da comarca 
de Vigo so lidarfzanse cun 
funcionário municipal víti
ma de persecución política e 
seica represaliado polo novo 
Alcalde, Pedrosa e a militán
cia de Pontevedra recollen 
sinaturas en contra da baixa
da de salário de Lores e re
claman o usufruto partidário 
de setecentas invitacións po
lo morro aos concertos Xa
cobeos, de Ferrol, e polo que 
poid a pasar, avisan c unha 
pan carta feita a cánfort da 
inamobilidade eterna da es
tatua ecuestre, un grupo de 
n o v as xen eraci óns t eñen 
anunciado que ao rematar a 
misa van berrar: Que queiran 
que non , a empacadora é pra 
Vilaboa. En Lugo parece que 
xa teñen preparados cinco· 
mil panfletos co lema: Blo
que, Psoe a mesma tropa é . 

Cuiña promete· que nos· alto
falantes do lugar vai so~r O 
meu can xa ten cadela. Ulti
mo éxito do popular cantan
te J uán Pa rdo e con letra 
axustada á mensaxe de com
ba te e confontracióri que 
desde a fronteira da autoi
dentificación se quere dar a 
entender aos enemigos hoxe 
no poder. De seguir asi as 
cousas o próximo ano o lema 
da 'Romaria vai ser: Polo 
mantemento do aparato caci
quil, a loita continua. • 
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se iniciativas propiciadas polo 
BNG que ao chegar a Madrid, o 
PP ou o. PSOE non tomaron en 
consideración. 

A que outros exemplo desa 
_ "farsa" Jai referéncia? 

Prometeron que a autovia A Co
ruña-Carballo ia ser gratuita e 
despois estabeleceron un dos 
peaxe rnáis caros, case o dobre 
do qúe -dixera inicialmente Gui
ña. Tamén hái que facer alusión 
a autóvia do Cántábrico, En 
tempos do govemo tripartito, no 
1986, sendo cohselleiro da CO
TOP, Antolín Sánchez · Presedo, 
elaborouse un estudo· para sa
ber por onde de· ia ser-o trazado. 
Para ese estudo seguiuse con
cedehdo unha partida dos orza
mentos do Estado durante astes 
trece ·anos, pero os cartos para 
construila ainda non se viron. 
Hai tres anos o Conselleiro, Xo
sé Guiña, tamén adiantou que a 
autoestrada Santiago-Ourense 
estaria rematada este ano" e pa
rece que até o ano 2000 non 
van empezar nen as obras. 

O problema é que non se .pode 
ter unha atitude tan claudicante 
e entreguista como a que ten o 
presidente Fraga, que encarna 
hoxe esa política de sumisión 
perante o Governo central. Non 
defende os intereses' do país e 
actua de forma partidista. O que 
tanto o PP como o PSOE cha-

.voz Noticias man política de Estado na práti
ca consiste en que Galiza ten 
que asumir un retraso de dez 
anos nas autovias e outros tan
tos na modernización do ferro
carril de alta velocidade, porque 
xa nos emplazan ao ano 201 O. 

'PP e PSOE pactaron a marxinación de Galiza na modernización 
de infraestruturas' 

Defende que o PP e PSOE · 
provocaron un falso debate a 
respeito de cal debia ser o tra
zado das autovias. E o mes
mo que está acontecer agora 
co ferrocarril? 

* PAULA BERGANTIÑOS 

O REMATE DAS AUTOVIAS PARA O 2001, "EXCELENTE NOTÍCIA" PARA O P.P. "CRÓNICA DUNHA FARSA" PARA MANUEL MONGE. É AUTOR 
DO LIBRO AUTOV/AS GALEGAS, UN TRABALLO NO QUE EXPLICA AS CLAVES ~ARA ENTENDER .O ATRASO NA CONSTRUCIÓN DESJAS INFRA

ESTRUTURAS. AO FIO CHAMA A ATENCIÓN SOBRE O PERIGO DE QUE O "ENGANO" SE REPITA COA MODERNIZACIÓN DO FERROCARRIL. 

Cales son os antecedentes do 
fracaso das autovías? 

. Convén retroceder até o ano 
1986, que é o momento no que o 
Congreso, cos votos a favor dos 
deputados do PP e do PSOE, 
aproba o primeiro Plano de Estra
das (1984-1991 ). O proxecto con
templaba a construción de 3.250 
quilómetros de autovias para to
do o Estado e só 30 para Galiza. 
Entre os representantes que da
quela estaban en Madrid e que 
apoiaron este documento esta
ban Manuel Fraga e Francisco 
Vázquez. O plano tiña que estar 
rematado de cara á celebración 
da EXPO de Sevilla e das Olim
piadas de Barcelona. Contempla
ba unha inversión de 2,5 billóns 
de pesetas e Galiza só recibía 
124.894 millóns, algo máis do 4% 
do total cando a nosa povoación 
representaba o 7% do Estado e a 
nosa superfü:ie o S,6%. Entramos 
nun proceso no que Galiza que• 
da totalmente marxinada e empé
zanse a suceder no Parlamento 
Galega as inidativas coas que a 
oposición, nomeadamente na
cionalista, reclamaba a inclusión 
neste primeiro plano. O certo é 
que nos anos claves, cando se 
estaba investindo en todas asco
munidades para rematar no 
1992, a Galiza concedéronselle 
300 millór:is no 1992 e 6.000 mi-

llóns no 1993. Namentras as in
versións que deron á comunida
de de Madrid ese mesmo ano por 
exemplo eran de 55.702 millóns, 
para a comunidade de Valencia 
máis de 47 mil e para Andalucia 
40mil. 

No 1990 asínase un manifesto 
no Parlamento no que se exixe 
a finalización das autovias de 
enlace coa mesetas para 1993. 

É un documento histórico. Todas 
as organizacións políticas agás 
o PSOE reclamaban a inclusión 
das autovías nese primeiro pla
no. Asinábano Xosé Guiña polo 
PP, Xosé Manuel Beiras polo 
BNG, Camilo Nogueira polo 
PSG-EG e Cándido Sánchez por 
Coalición Galega. Foi apresenta
do en Abril e días despois celé .. 
brábase no Parlamento, en réxi
me de autoconvocatóri~, unha 
xuntanza que poñia de manifes
to unha unidade na. que .. con
fluían partidos políticos, sindica
tos, organizacións empresariais, 
cámaras de comércio, reiteres 
de universidade, ect. 

Ante esta resposta da sociedade 
o PSOE e o PP asinan en No
vembro o segundo pacto, que eu 
defino como Pacto da Marxina
ción. As causas escapábans~
lles das mans e non tiñan máis 

saida que asinar un convénio no 
que fixaban o remate da autovía 
do Noroeste e a da Rías Baixas 
para 1995. Desde esa data tanto 
o PSOE como o PP, de común 
acordo, van engañar a opinión 
pública. Asi, a dia de hoxe, cali
fican de excelente noticia o re
mate destas infraestruturas para 
o 2001. O que cómpre pergunta
se é como se pode mentir tanto 
durante tanto o tempo. 

Como influiron os ·procesoso . 
eleitorais? 

unha débeda histórica de 500 mil 
millóns de pesetas, que xa esta
ba ben de marxinación e que ha
bía que reclamar ese pago. 

E que supuxo a chegada do 
Governo de Aznar? 

O PP cando chegou ao governo 
esqueceuse de todas estas cues
tións. O 31 de Decf,3mbro de 1995, 
dos 600 quilómetros ·de autovías 
que tiñan que estar rematados só 
estaban inaugurados 11'. Despois 
de gañar as eleicións do 1996, o 
PP sinala que isa vai cambiar e 

O PSOE e o PP utilizan unha do- promete grandes inversións. Pero 
bre linguaxe que varia en función os tramos de Pedrafita, por exem-
de si governan ou non. Durante o plo, poñen de.manifestb a falta de 
tripartito, o PSOE xustifica ao Go- vontade política para rematar nos 
verno central. O PP pola contra, prazos previstos. Nós orzarnentos 

· actuaba de xeito reivindicativo. O de 1997 adicábanlle 765 millóns e 
.próprio Romai en Decembro de · en 1998, 3.200, cando o total de 
1988 no Congreso decía que non inversió.n necesária é de 72.000 
podíamos esperar ao ano 2000 · · · millóns. · 
porque non podíamos se9uir per
d~ndó posiciónsJelativas. Recla
maba as' inve·rsión necesáiias e 
dicia incluso textualmente "esta
mos illados por mar, terra e aire". 
Era oposición tanto en Madrid có
m o na Xunta. En 1993, por 
exemplo, Xosé Antonio Orza, 
Conselleiro de Economía daque
la, nas véspera das eleicións au
tonómicas, como quen estaba 
governando en Madrid era o 
PSOE, recordaba que Galiza tiña 

No 97 para o ferrocarril deron 
- 696 millón e no 98, ·1.040, cando 

no 1995 o Parlamento galego to
mou por unanimidade ó ácordo 
de que no periodo 1996-2007 té
rian que investirse 15 mil millóns 
anualmente. Esta mesma iniciati
va levouna o deputado do BNG, 
Francisco Rodríguez, ao Congre
so, pero o PP votou en contra e o 
PSO~ abstívose. No Parlamento 
galega moitas veces aprobáron-

A situación a respeito do tren es
tá recollendo a mesma dinámica 
que empezou hai quinc.e anos 
coas autovías. Cando non había 
vontade política para construir
las, como agora non existe para 
modernizar o tren, téntase des
viar a atención. Pretenden des
pistar a xente estudiando duran
te moito tempo cal pode ser o 
trazado máis idóneo, pero a rea
lidade é que os orzamentos non 
recollen os cartas necesários. O 
grande reto ao que ten que en
frentarse o PP nos orzamentos 
do 2000 é o de conceder unha 
partida para a mellara do tren de 
35 mil millóns, senón estarán a 
tomarnos o pelo de novo. 

Perante estes agrávios un pa
pel importante xogárono as 
plataformas cidadás. 

Valoro o traballo institucional e de 
feíto todas as propostas que se 
apresentaron no parlamento tive
ron a sua releváncia á hora de in-' 
formar e de concienciar a povoa
ción. Pero dou moita importáncia 
tamén ao traballo feito desde as 
plataformas cidadás, que permite 
criar unha infraestrutura de apoio 
ás iniciativas institucionais. Hai 
que potenciar este tipo de organi
zacións nos concellos afectados 
e no conxunto do país, ·sempre 
que non se deixe ao raposo o 
cuidado. do galiñeiro como pasa 
nalgunhas zonas. Non se pode 
pretender facer unha plataforma 
para pular pola 'autovia do Noro
este, cando os que as están diri
xindo son os alcaldes do PP, o 
mesmo partido que está en con
tra de que a autovia chegue a Fe
rro! polo_ Cantábrico.+ 
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Viciños de Ordes denúncian o abandono· no que se topa o -camiño Inglés 

VertedOiros de lixo e piscinas na rota xacobea 
A asociación cultural Obra
doiro da História de Ordes 
ven de denunciar o abando
no e desprotección por parte 
de todas as institucións do 
Camiño Inglés ao seu paso 
pola comarca. A queixa foi 
dirixida ao Conselleiro de 
Cultura e a xeréncia e pro
moción do Camiño de Santia
go. Lavadoras e neumáticos, 
son alguns dos souvenirs cos 
que se pode topar o peregri
no de camiño a Compostela. 

Milleiros de turistas aproveitan 
o Xacobeo para a chegarse 
até Compostela e gañar o xu
bileo, un evento dabondo pro- . 
mocionado pola Administra
ción galega. Pero a rota xaco
bea non as ten todas consigo. 
En Ordes, segundo denúncia a 
asociación Obradoiro da Histó
ria, treitos do camiño están 
abandonados, intransitábeis e 
mesmo con grandes vertedoi
ros de lixo. 

"No concello de Oroso -expli-
. ca Manuel Friam un dos seus 
membros- arrasaron hai uns 
meses, en pleno ano Xacobeo, 
un tramo histórico para cons
truir unhas piscinas. Viñan as 

eleicións", engade. Neste con
cello tamén sinalizaron a alter
nativa da Xunta por unha pista 
da concentración parcelária, 
sen antes estudar as alega
cións ao trazado feitas por es
ta asociación, o BNG e o 
PSOE. 

Asimesmo, en Ordes, nas parró
quias de Buscáns e Pereira, a 
vexetación fai intransitábel a ro
ta, que nalgunhas partes tamén 
se anega cando chove. Ao che
gar a Paulo, os peregrinos ven-

. se na abriga de ir pala pista as
faltada porque o camiño históri
co, ademais de estar cortado ta
mén pala mesta vexetación, ten 
un vertedoiro de lixo, con neu
máticos de camión, unha lava
dora, neveira e plásticos, entre 
outros refugallos. 

"Pensamos que o Xacobeo é 
unha grande farsa -comenta 
Friam. Gastan millóns de pe
setas en fastuosos actos, 
mentres que o Camiño Inglés 
e o património histórico e na
tural que hai ªº longo do seu 
percorrido están esquecidos 
por uns governantes c:¡ue des
precian a nasa história e a na
sa identidad e".+ Vertedeiro no Camiño Inglés ao seu paso pala pa!Ji>quia de Poulo, en Ordes. A.N.T. 
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Douscentos .manifestantes 
en contra dos depósitos 
bloquean o concello 

. en Vilagarcia 
Uns douscentos membros e 
simpatizantes da Plataforma 
en Defensa da Ria da Arousa 
impediron o acceso á Casa 
Consistorial de V11agarcia 
durante a mañán do pasado 
Luns, paralizando asi a 
atención ao público no centro. 
A Plataforma pretendía amasar 
desta forma o seu descontento 
pola concesión ese mesmo dia 
das licéncias para construir no
vas depósitos de carburante 
no porto. O alcalde, que se 
reuniu con representantes do 
colectivo, excusouse afirman
do que a empresa concesioná
ria cumpre todos os requisitos 
legais. O bloqueo da Casa do 
Concello é unha máis das ac
cións que esta asociación leva 
realizando dende que se anun
ciou a construción dos depósi
tos de Ferrazo.+ 

Critican á Xunta 
por non respeitar o casco 
histórico de Betanios 

O BNG, a través da deputada 
Pilar Garcia Negro, 
preguntoulle á Consellaria de 
Cultura sobre a sua suposta 
pasividade na protección do 
casco histórico de Betanzos. 
A zona vella da vila está am
parada pola Lei de Patrimó
nio Cultural de Galiza e por 
outra lei similar de nível esta
tal. A normativa estabelece 
que a Consellaria de Cultura 
debe efectuar, prévio informe 
arqueolóxico, unha 
validación das modificacións 
nas zonas protexidas. No ca
so de Betanzos, segundo 
Garcia Negro, a Consellería 
saltouse a norma e non soli
citou informe nin, polo tanto, 
viu necesidade de tramitar 
permiso. O BNG quéixase 
dunha actitude por parte da 
Xunta que consideran siste
mática por terse repetido na 
remodelación do Cantón 
Grande da Coruña.+ 

Piden ás eléctricas 
que non varien 
o caudal dos rios 

Tras a marte pala crecida do ria 
de duas persoas que practica
ban deportes acuáticos no 
Mandeo, a Federación 
Ecoloxista Galega denúncia 
"unha vez máis po grave perigo 
para a seguridade das persoas 
que representan os aumentos 
bruscos de caudaias causados 
por encaros e minicientrais 
hidroeléctricas cando turbinan". 
Para os ecoloxistas, as martes 
están claramente relacionadas 
coas enchentes ocasionadas 
irresponsabelmente. A lei abri
ga a que ''toda variación do 
caudal do curso fluvial motivada 
por calquera tipo de aproveita
mento hidraúli,co deberá facerse 
paulatinamente". Tamén existe 
a abriga de instalar sinais acus
ticos e luminosos que advirtan 
suficientemente sobre a abertu
ra de comportas.+ 
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Tendéncias 
· MANUELCAO 

Os resultados das últimas eleidóns autonómicas e munici, 
país en España deron lugar a significativos cámqio_s no Pª' · 
norama político e institucional. Asi, por exeínplo, o PP 
perdeu, nalguns casos por primeira vez na história da de, 
mocrácia, feudos como as Illas Baleares e alcaldías impor, 
tantes de cidades da Castela tradicional como Sória, Bur, 
gos ou Paléncia. Se lle engadimos aquí casos como Ponte, 
vedra ou Lugo teremos á vista unha tendéncia a prescindir 
para o governo dalgunhas cidades de panidos que parecen 
coartar aspectos básicos das liberdades sociais e individuais 
polo que son releYados do poder por coalicións eleitorais 
que poden ter importantes diverxéncias entre elas pero 
que non teñen inconveniente en aliarse para sacudirse o 
domínio dun partido que produce na sociedade unha reac, 
ción alérxica e de rexeitamento moi amplo. 

En efecto, algo grave debe ter que acorrer nas Baleares pa, 
ra que todo o espectro político se unise para desaloxar ao 
PP. Unha coalición que abarca desde o independentismo 
até o centrismo· pasando polo centralismo suave tipo 
PSOE ven de gañar nun feudo tradicional da direita espa, 
ñola. Pénsese que en todo o período democrático só Balea, 
res non tivo un mínimo período de govemo dos partidos 
da esquerda. Nen sequer na época da destrución de UCD, 
cando o PSOE se atopou con 202 deputados e praticamen, 
te todo o poder en España se prod~ciu cámbio nas Illas. 
Realmente parecía un contrasentido que a Comunidade 
Autónoma máis rica e internacionalizada do Estado non 
fose capaz de renovar a sua clase política. • 

No que se refire aos cámbios neutras capitais do Estado 
todo parece indicar que as inércias dos grupos governantes 
empezan a ter datas de caducidade mesmo en territórios 
con menor dinámica económica e social, de xeito que na 
sociedade emerxe un sentimento difuso pero implacábel 
sobre o sano e necesário que é renovar á clase política, 
tanto desde o ponto de vista das persoas como das organi, 
zacións. Resulta enternecedor pero moi saudábel para a 
consolidación da democrácia e das institucións, por exem, 
plo, que o PP do concello de Lugo se preocupe pola cali, 
dade e meios cosque conta o local asignado á oposición, 
non habendo nengunha outra forma de sensibilizar a al, 
guns grupos políticos, como non sexa a forza dos votos e a 
perda efectiva do poder institucional. 

M11 Antónia Munar, de Unió Mallorquina, e Francesc Antich da PSOE. 

'Na sociedade emerxe 
un sentimento difuso 

pero implacábel sobre o sano e 
/ . / necesario que e renovar 

a clase política" 

Na dinámica poítica das sociedades modernas parece darse 
unha grande volatilidade e variabilidade nas preferéncias 
eleitorais. O famoso caso do Presidente· J. Chirac é ben 
ilustrativo do infundadas que son as certezas na percepción 
das dinámicas do proceso político a· curto prazo. Máis, 
nembargantes, parece axeitado acreditar na existéncia de 
tendéncias no cámbio político que operan de maneira, a 
veces, case inexorábel. Neste sentido, as tendéncias pare, 
cen encamiñarse cara o rexeitamento de modelos de patti, 
do único de supostas maiorias naturais, na positiva valora, 
ción das negociacións para governar entre grupos diversos 
e nas avantaxas de limitar a prepoténcia dos grupos 
maioritários activando o ritmo dos cámbios no poder me, 
<liante o pulo éleitoral de grupos e políticas alternativas. 
Todas estas tendéncias son pouco favorábeis para o panido 
que governa as institucións autonómicas:+ · 
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Recentemente o Estado español negouse a vender ENcE a PoRTUCEL e a SoNAE 

A compra de Champalimaud polo ·ascH 
ameaza os intereses galegos en Pe>rtugal 
*H. VIXANDE 

O intercámbio accionarial do 
Banco Santander Central His
pano, escH, co grupo portu
gués Champalimaud é un in
tento de adquisición da cor
poración lusa por parte da 
entidade financeira española. 
A forma escollida e a desau
torización do Governo de An
tón i o Guterres ameaza cun 
enfrenta mento con España 
que poderia prexudicar aos in
tereses galegos en Portugal. 

O Governo de Guterres prefire 
que o Grupo Champalimaud 
quede en mans portuguesas, 
xa que considera que se trata 
de un empório de interese es
tratéxico, por iso está a vetar a 
sua adquisición por parte do 
Banco Santander Central His
pano, sscH. Mália que é habi
tual que os estados protexan -
determinados investimentos 
para evitar que caian en mans 
estranxeiras, o veto portugués 
levou ao Estado español a diri-
x irse á Unión Europea para 
que esta obrigue a Portugal a. 
aceitar a operación. ·Asi, o se
cretário de ISstado portugués 
do T esouro e das Finanzas de
nuncio u que _Europa está a _ 
exercer fortes presións para 
mudar a- posición lusa diante 
da operación de compra. Estas 
presións significarian que tanto 
a UE apoia ao sscH como que 
o Estado español desenvolveu 
grande actividade política para 
obrigar á Comisión a tomar un
ha decisión cunha celeridade 
que ~xtraña ao secretário de 
Estado. Galiza len intereses pesqueiros e doutro tipo en Portugal. Na fotografia, a Docapesca, 

En todo caso, pésie que o Exe
cutivo de Guterres aclarou que 
o asunto non enturbiará as re
lacións con España, un manda
do da Comisión europea favo
rábel ao sscH, máxime despois 
dunha intervención española a 
prol do banco, poderia prowfcar 
unha resposta portuguesaf im
previsíbel, sobretodo se se ten 
en canta que as relacións eco
nómicas con España nos últi
mos tempos non foron de igual 
a igual. Convén lembrar que o 
Ministério español de lndústri¡;¡ 
pronunciouse en· contra da ad
quisicíón da Empresa Nacional 
.de C.elulosas, ENCE, por parte 
de capital portugués ~ que esta 
blindaxe non se fixo para prote
xer o investimento de Celulo
sas, xa que previamente fixera 
cargar a ENcE coa papeleira as
turiana Ct=ASA, -Unha compañia 
que acumula fortes perdas, es
tá ao borde de -quebra e que 
adquiriu ENCE por mandado do · 
Executivo. Por outra banda, a 
negativa española a dar entra
da ao capital luso na papeleira 
galega motivara unha resposta 
por parte do grupo PoRTUCEL, 
que pretendeu adquirir ENcE 
que calificou a atitude de veto 
por parte de España como un 
comportamento xenófobo e an
tiportugués. 

Agora, o refrendo do Governo 

que xestiona a lomea de Matosinhos, onde se subasta maito peixe galego. A.N.T. 

español ao intento de compra 
do Grupo Champalimaud por 
parte c;lo sscH apreséntase co
mo unha nova afrenta e pode
ria motivar unha 

legas radicadas en Portugal ou 
con fortes relacións co irmán 
do Sul. Un exemplo deste últi
mo caso é a falta de implica-

ción do Governo 
central ante os resposta non 

amigábel por 
parte de Lisboa 
ainda que re
centemente o 
ministro de ln
dústria de Portu
g a I asegurou 

As compañias 
galegas 

conflitos pes
queiros ·entre 
barcos galegas 
e portugueses e 
as constantes 
fricións que se 
dan na lonxa de 
Matosinhos por 
mor das· caidas 
de prezos de 
peixe rexistadas 
cando chegan 
cargamentos 
procedentes da 

. que non habia 
nada que temer. 

l,itereses 
galegos 

teñen grande 
penetración _ 
no tecido 
.empresarial 
portugués. 

alén do Miño 

As empresas ga
legas radicadas 
en Portugal ou 
con intereses 
alén do Miño po
derian ser as pri
m ei ras vítimas 
dun enturbia
mento das rela-
cións bilaterais. Duas razóns 
avalan esta posibilidade: Por 
unha banda a grande penetra
ción do tecido empresarial ga
lega en Portugal e pala outra .a 
pouca -sensibilidade amosada 
po.r España na defensa dos in
tereses das compañias ga-

Galiza para su
bastar ali. 

Ademais, o Go
verno da Repú
blica ven de 
abrir un.ha nova 
frente para im
pedir a venda, 
demonstrando 

ás claras que vai empregar a 
fundo todos os argumentos no 
conflito de Champalimaud. 
Oeste xeito, Guterres mandou 
investigar unha das empresas 
do grupo na busca dunhas 
irregularidades das que hai 
sospeitas.+ 
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É unha das sete factorias que queda senProqución no ámbeto do Estado 

·Tabacalera apresenta ,, -

os planos .para pechar a planta. ~a . Coruña 
~ .... _ ~ . . ~ . . . 

A pirvatización éJl t998 de Ta-. 
baca/era agudizou ainda máis 
a crise da planta da Coruña 
nos últimos, anos. Unha nova 
redución de persoal e a incerti
dumé. do futuro da fábrica de 
tabacos provocou que as tra
balladoras ·se mobiliza$en du
r~nte meses. Ag<>.ra, ó plano 
definitivo que a empresa apre
senta aos sindicatos preve .o . 
seu peche a meio prazo, sendo 
absorbida a produción coruñe
sa pola factoria d~ Logroño. 

"A empresa estaria encantanda 
de quedarse só con unha das 
tres fábricas de tabaco loiro, a · 
de Logroño, e p~char· a de Ta~ 
rragona e a da Coruña''. Eran o 
anúncio premonitório, hai agora 
un ano, de Eduardo Louzán, 
membro do comité c:Je empresa 
por UXT na fáqrica da Pall.oza. 
Tiña certas as intencións da em
presa, xa que as duas plantas 
mencionadas pechan. A produ
ción no norte da península con
centraria ademais ás factorias 
de Xixón, Santander e Málaga .. 

A última regulación de emprego 
afectou a 95 persoas na Coruña. 
Era o terceiro expedente desde 
1993, qt,Je non pudo ser prorro
gado porque os organos labo
rais rexeitárono. Se en 1990 tra
ballaban na fábrica da Pal loza · 
520 persoas, agora son 258 os 
empregados que siguen alí. A 
proposta da empresa, segundo 
as centrais sindicais, referirase a 
baixas incentivadas, as prexubi-
1 ación s e, posibelmente, ao 
translado a outra factoria. 

O comité de empresa rexeita o 
plano de Tabacalera e criticou 
as promesas da Xunta ao anun
ciar que se ian investir 500 mi
llóns de pesetas e que se ia así: 
nar un contrato par~ producir 
150 millóns de paquetes de ta
baco en dous anos. Os traballa
dores, que tras o remate do últi
mo expediente de regulación la
boral, esperaban outro, amósan
se surprendidos do plano defini
tivo. de Tabacalera, quen expón . 
claramente que as baixas labo-_ 
rais tja planta da Palloza non 

Planificación 
Estratéxica do 

Desenvolvemento 
Locai 

Valorización 
do .Medio Natural e 

.Traballos de Eco.loxía · 
Aplicada 

Estudios Económicos 
e Proxectos 

de Promoción 
Económica 

As traballadoras manifestáronse diante da fábrica da Palloza, durarite o pasado ano, contra o desmantel~mento da mesma. AN.T. 

van ser cubertas. Os traballado
res· reseñan que, --.ao contrário 
qüe outras empresas públicas 
ou con problemas de viabilidade, 
a factoria de Tabacalera na Co~ 

lecemento industrial do. Norte 
peAinsular. Fundouse na primei
ra década do-século XIX para 
surtir a demanda . . 

mulleres na cidade . Algunhas 
das que viviron o proceso de me
canización da fábrica nas últimas 

e para rematar co . 
contrabando que '~.o· . . , 
entraba para· zo:. .com1te 

. ·ruña si ten carga ~e traballo. ,. 

O proxecto da empresa é contar na da Coruña e d 
só con dous grandes centros de Betanzos. A mo- e empresa 
produción, o xa .mencionado no . narquia, que ne: rexeita o plano 
Norte e outro na costa que aglu- · cesitaba obter 
tinaria o traballo de Valéncia, novos ingresos, de Tabacalera e 
Alacant e Donostia. Anún.cian tiña competéncia 
un forte investimento nestas exclusiva sobre critica 
duas plantas corí avanzada tec- os tabacos e con-
noloxia para fabricar cigarrillos. . cedeulle á Coru-
0 preces.o de privatización dei- ña o "priviléxio" 
xou un 3% das accións ao SEPI de instalar a fá-
e ao Estado o control sobre o brica. 
Consello de Administración du
rante oito anos. A cigarreira da 

Amparo que pre-

as promesas 
da Xunta. 

décadas ainda 
continuan traba
llando. Fabrica
ron farias a man 
até o ano 1989, 
cando se aban
doou este méto
do artesanal. Ta
mén foi deixando 
de fabricar taba-
co negro para 
centrarse no loi
ro. Pero as pro
mesas de revita-
1 izar a fábrica 
quedaron en na
da e Tabacalera 
manexa diferen
tes posibilidades 

As· m~Ueres da fábrica 

Durante moito tempo a, fábrica 
da Palloza foi o principal estaba-

side en escultura a praza da Pa
lloza -protagonista de La Tribuna 
de Emília Pardo Bazán- simboli
za a loita e o peso social destas 

para o magnífico edifíGio que al
berga a fábrica. Nos sindicatos 
non descartan unha operación 
inmobiliária cos terreas.+ 

R/ A Rosa 22- 3° Esq.15701 
Santiago de Compostela 

TELF. 981· 55 3~ 23 
FAX: 9815533 29 

e-mail: dsconsJiorescq1mixrnoil.corr 

15 DE XULLO DE 1 999 

Lá~teas e sindicatos 
recuperan o diálogo 

Nunha reunión mantida o 12 
de Xullo entre a Asociación 
Galega de lndústrias · 
Lácteas e o Sindicato 
Labrego Galega, ambas 
organizacións coincidiron na 
necesidade de acadar un 
marco de relacións no sector 
que implique definfr 
calidades e condicións de 
recollida do leite para 
impedir baixadas de prezos, 
contar con dados fiábeis 
sobre a supertaxa e a 
produción -ante o que 
calificaron como 
"escurantismo" do Ministério 
e da Consellaria- para 
estabelecer critérios de _ 
reparto da reserva estatal, e 
reivindicar reunións coa 
Administración para abordar 
aspectos relacionados coa 
cuestión anterior. O SLG 
tamén anunciou a 
posibilidade de mobilizarse 
se as indústrias lácteas 
someten a intereses 
externos as suas decisións 
no marco da lnterprofisional 
estatal.• 

A inflación galega 
supera en duas décimas 
a media do Estado 

O Índice de Prezos ao 
Consumo (iPC) 
pertencente a Xuño 
revelou un incremento do 
custo .da vida en Galiza 
do O, 1 por cento, polo que 
a taxa interanual sitúase 
no 2,4 por cento, duas 
décimas por riba da taxa 
do Estado. Na taxa 
acumulada neste ano, as 
diferéncias amplíanse, 
mentres que no total do 
Estado os prezos subiron 
un 1,3 %, en Galiza xa se 
acadou o 1,6. lsto 
significa que, a seis 
meses para o remate do 
2000, a taxa galega está a 
tan só duas décimas da 
previsión do Governo 
para todo o 99. O 
Executivo demostrou non 
poder controlar a 
inflación subxacente, 
polo que a estabilidade 
económica vese 
ameazada.+ 

Bazán poderia 
absorver Astano 

A Sociedade Española de 
Promocións lndustriais 
(SEPI), dependehte do 
Ministério de lndústria, ten 
previsto reorganizar, lago 
das eleicións xerais, a sua 
estrutura naval, coa fin de 
reducir as perdas das suas 
empresas menos rendíbeis. 
A SEPI pretende incluír o 
.estaleiro Astano no 
organigrama de Bazán. Se 
esta absorción acaba 
pr9ducíndose, redúcense 
ainda máis posibilidades de 
que As.tano valva construír 

.. buques' civis -Bazán é un 
estaleiro estri.tamente 
militar-, tarefa que xa non 
estaba desenv.olvendo 
desde que a UE obrigona a 

· especializarse na · 
construcción de · 
plataformas.+ 

• '"t _1 i ... r:· r 1:. 1 
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Segundo as caixas, o Produto Interior Bruto ainda está a trinta pontos da Unión 

Galiza ficou relegada da converxéncia co11 --Europa 
Desde 1985 Galiza mantense 
case estática no proceso de 
converxéncia da sua econo
mia coa média comunitária. 
De felto, desde entón só avan
zou un posto entre as comu
nidades do Estado no ritmo 
de mellara económica e o seu 
Produto Nacional Bruto por 
habitante dista trinta pontos 
da média europea. Contrasta 
este estancamento co desen
vo lvimento que rexistan ou
tras autonomias como Estre
madura. Son dados dun infor
me da Confederación de Cai
xas de Aforras, que poñen de 
manifesto que con Fraga .a 
converxéncia con Europa non 
é nen real nen nominal. 

Galiza perde povoación, pero 
non gaña en nível de desenvolvi
mento medido en 
Produto Interior 
Bruto por habitan- No 

2006 te, senón que se 

lsto, ainda que en apariéncia 
supón un avance importante, 
non o é se se compara cos re
sultados conqueridos noutras 
latitudes da Península, onde en 
xeral as comunidades conqueri
ron níveis de progresión maio
res dos acadados na Galiza. De 
feito, por Comunidades autóno
mas, os postos baixos da táboa 
por nível de converxéncia -en
tre os que se atopa a Galiza-, 
case permaneceron inalterados. 
Asi, Galiza segue a ter un PIB 
por persoa maior que Andalu
cia, Estremadura e Castela-A
Mancha. A única novidade resi
de en que adiantou a Múrcia, 
que hoxe ten un PIB menor que 
o naso. 

Ainda que a converxéncia nas 
nacións e rexións do furgón de 

cola do Estado 
case permane
ceu invariábel, 
hai diferéncias 

estanca en ter
mos relativos no 
conxunto de to
das as Comunida
d es autónomas 
do Estado. 

o Estado español 
perderá o direito 
aosfundos 

notábeis dunhas 
con respeito ás 
outras. Mentres 
o PIB da Galiza 
medrou dez pon
tos en trece 
anos, o de Estre
madura coñeceu 

A UE significou para os galegos a liberdade de circulación, pero non o progreso económico. A.N.T. 

En termos abso
lutos, nos últimos 
trece anos o na-
so país pasou de 
rexistar un PIB 
por habitante do 

de coesión. 
un avance es
pectacular, pa
sando do 46% 
en 1985 ao 
61,3% na actua-

estaba a algo máis de catorce 
pontos por baixo. 

Perda dos fundos 
de coesión 

cunstáncia. En canto o con
xunto do Estado acade un PIB 
do 90% da Unión Europea, Es
paña deixará de percibir os 
fundos de coesión e Galiza 
perderá así unha fonte de fi
nanciamento vital para o seu 
desenvolvi mento. 

60 ,3% da média europea a aca
dar unha porcentaxe do 70% a 
respeito do resto do continente. 

lidade. Oeste xeito, en trece 
anos colocouse a menos de 
dez pontos da Galiza, cando 

Cos ·dados da Confederación 
de Caixas de Aforras, Galiza 
tardará ben anos en acadar a 
sua converxéncia_ co resto .de 
Europa e esta situación verase 
acentuada cunha nova cir-

Segundo as caixas, ese mo
mento chegará no ano 2006. 
Para entón o P 1 B estatal en 

conxunto será o 90% da-UE. 
Pero unha proxección do pro
greso do Produto Nacional Bru
to galega indica que daquelas o 
noso PIB terá acadado como 
moito o 80% do europeu. A 
partir dese momento a conver
xéncia será moito máis lenta, 
xa que desaparecerán os fun
dos de coesión como instru
mento de desenvolvimento ao 
perder o Estado direito a eles.• 

A cri e financeira mundial non deixa des, 
cansar aos especuladores no vrau. As últi, 
mas tres tempadas estivaís poñen a proba 
a aúde card faca dos brokers, traders e dos 
investidores. Primeiro foi Asia, logo Rú, 
sia, posteriormente Brasil, e agora Arxen, 
tina. Co bafiador nunha man e o teléfono 
celular neutra, non hai quen descanse. 
Son tres anos de goteo perpétuo, de ines, 
tabilidade, de altas e babeas. Trátase dun, 
ha crise por capítulos e con moita ironía: 
cada vez que os "gurus" anúncian o remate 
da crise, salta algunha lebre. Agora fala,se 
do "efeito tango". 

Pero primeiro foi Brasil o que pillou a en, 
fermidade asiática na América Latina. A 
economia brasileña caiu en picado. Os co, 
mezos do ano 99 desmontaron o gran 
"bluff', o tinglado neoliberal que vendera 
o presidente Cardoso baixo os auspídos 
do FMI. A "milagre brasileña" foi apresen, 
tada desde 1994 como a panacea para to, 
dos os males da economia. 

'd'i''*"'"''il 
Crise por capítulos· de verán 

Xa o ano pasado se expresaban claramente 
os devanditos síntomas. Foi o proceso elei, 
toral o que distorsionou todo e represou o 
estoupido da crise. Hai que lembrar que 
por Outubro de 1998, un Cardoso en cam, 
pafia dicía que todo estaba baixo control e 
desde o FMI prometéranlle 41 mil millóns 
de dólares. Criouse un eficaz manto comu, 
nicacional virtual que tiña por obxecto 
evitar a vitória eleitoral de Lula. Pero un, 
ha vez logrado o oh, 
xectivo a realidade re, 
al volveu a imperar. 

'O-

ais están agora a 32%). A intención era 
frear a fuga de capitais, pero 'só logrou re, 
baixala a 300 millóns de dólares diários. A 
débeda interna incrementouse como con, 
secuénda da devaluación e perfílase clara, 
mente unha severa recesión pa.ra este 99. 
Cálculos conservadores estiman a caída 
do PIB en 5% este ano. Des·astre total. 
Todo esto sen nomear o feíto de que a de, 
valuación empobrece ainda máis ao xa 

empobrecido povo 
brasileño. 

A crise brasileña tivo 
efeitos directos en La, 

Cifras de impacto algo menores atópanse 
en Ur.:uguai, Paraguai e Chile,. En resumo, 
a crise brasileña arrastrou á caída a. toda a 
subrexión do Mercosur. Para Chile a situa, 
ción será moi dura. Chile xa recebera un 
v~rapau coa crise asiá~ica, destino dunha 
boa parte das suas exportacións. Este novo 
golpe paralisa o crecemento chileno e pro, 
vocará sérias convulsións económicas. A 
devaluación do real arrastrou ás moedas 
de toda a su brexión do Mercosúr, para 
equilibrar de novo o comércio entre eles e 
para cobrir as insufü:iéncias fiscais qué se 
presentaron en todos os países. 

A situación fiscal de país europeu 
Brasil era insostíbel, a · ~ tinoamérica e secun, NQ_ que respeita a Perú, Ecuador, Bolívia, 
moeda nón podía se, - )h~ÍS 'eX-póStO · dários no ~esto· do Cólombia_e Venezuela, a situación non é 
guer cotizando a ese · ", ·f. - ~ · - mundo. O primeiro . mellor, ainda que o 'impaéto de Brasil é 
prezo a risco de esgo, á crise . inanceira p'aís afectado foi Ar'" moit9 menor nas respeitivas economías. O 
tar a reservas interna, latino ... a· mer1· cana - xenfina, que vende a caso é-que a situación glob~ des~as econo, 
cior:tais . . Só hai que BrasTl o 30% das-sua5 mías é tat'nén dramática. Colombia e Ecua, 
lembrar que Q dia -an;- " E - " exportacións. A deva, dor xa devaluaron a finais do ano pasado e 
terior a devaluación e spana luación do-real enea, Venézuela faino dia tras dia coas minide, 
lineal do real (Xanefro rece· ·~s expottacións valuácións. O déficit público venezolano 

, , de 199.9) fogáro.nse., arxentinas e abarata as . achegase tamén ao 8~o dq PIB: Ecuador es, 
Xa dixeramos aquí que o ·"segredo'' de 1.200 millóns 'de dóla, ·- exporta~i~ns~$bra~sile; ,, tá en piática. m,01"3:t~ria_~e dépeda ext.erna 
Cardoso foi tan simples como pedir per, ~tes. Enfre "'0u'tubro dé ñas. A metade dos cb, · _e teiuando renegóciar os bonos _ Braély, 

'manentemente prés~amos aos organismos 3998 e Xaneiro .-do 99· ches fabricados en Ar, criando unha sÍtuación de inestabilidadé 
multilaterais e a banca privada, e priVa~i... ,sairon· de Bfasil máis -~- xentina véñdense eti , se_.mellante á desatada por Dullalde ·en Ar ... 
zar as empresas públicas pata financiar o ~ ,. d-~ 30 ·mil mtlÍóns de Bras!l, asLcomo o 80-% ~~ntina ·ao comentar que tentará a renego, 
consumo interno e o déficit público. Un, ,;,_' ,ciólarés .~ . .i_, ·. ·_ da exportación de lác, dacíóµ da débeda externa de ese país. 
ha vez esgotado o crédito externo e esquil, .. · · teos e o 35% da ex, 
mado o tecido empresarial público, á v0lta Cardoso tivo .. entón , portación de combus, 
de catro anos o resultado de tal polfücafoi •e' que abandoar a ·sacrosanta receita do FMI tíbeis. O impacto para Arxentina da trise 
unha moeda sobrevalorada, un xigantesco e devaluou cáse un 33~ .o real en menos brasileña pódese calcular arredor dos 2 
déficit público que se achegou ao 8% d2 dunhci s'emana_. Elinünou a banda de flota, . pyntC?S de cre~emento. Pésima notícia, to, 
PIB, unha enorme débeda externa .e .Ja'~.} .. ·." ción e crioü unha band'á encuber'ta .que · . mando en conta que o governo arxentino 
tema que urxe polo vencemento este aho · \ prevé unha devaluación ao longo do ano-. C'a:lculaba o crecemento do PIB para este 
de 100 mil millóns de dólares e tipos d~ ·de case 100%. O banco central sub,iu a:· ano ·en 3%. Hoxe, fálase de que Arxenti, 
xuro do 39% anual. 41 % o teito dos tipos de xuro (os tipos re, na entra en recesión. 

Pa~a rematar, mentres i:odo is.o pasa en.La, 
tinoamérica, as bolsas españolas tremen. 
O país europeo máis exposto -financieira, 
mente nesa zona é España. Os especula, 
dores españois compran barato pero con 
alto risco, empresas, bonos e todo o que 
poden en Hispanoamérica. Pero a en, 
chenta pode sair cara.• 
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Campaña _ 
: ~ ; parcí-incorporar. o· galego 

ao servizo postal , : ,,, .. ,Qs. mér:itos L .;'; : . · ,. 
• .,. ~: .. ~ •• ; • ¡ -.. • - ,.· :.: '.. - .. ~ -~~ • ¡. !-:...; : -~ ::~ . 

O 9 de Xullo~ case ás déz:da nc)ite, o consello de adminis~raéión 
do Celta de Vigo fac~~ públlcáa fithaxe, despois do pagamento de 
case 600 millóns éle. pesetas; do dianteiro italo-arxentino de 20 
anos Mario Hécl.of-Tindó, C!ise- ninguén na ~aliza .sabia deste fut
bolista e a su~:"próii~a che-g~da foi unha su~pre5a para todos. 
Muitos achatan .. perfecto ter un novo xoga~or no plantel, con ese 
exotismo l! reminiscénciás -míticas que ten o futbol arxentino·. 
deste lado ·do ·océano Atlántico. Unha pártctd_Q celtismo e dos 
meios de comunicación ·sentiron alivio ao .ver ,· que a maquinária 
das novas incorporacións, que parecia parada en-Vigo, comezaba 
a renxer con forza; traendo unha promesa; un.valor para o futuro._ 

Pero, quen é Mario Turdó? Todos _ Logo da rri~rthá de Míchel Sai~ 
ternos as mesmas réferéncias, os · gado ah Mádrid, -o estandarte Qo· 
poucos dados biográficos que · futbol g¡;,¡lego na equipa celeste 
aparecen na internet, a imaxe deféndeo Paulo Couñago. ·Este 
dundos seus goles e nada máis. xogador, que .a tempada pasada . 
O único que se sabe del é que estivo cedido no Numáncia de 
xoga no Independiente de Ave/la- Sória, xa gañou un lugar no co-
neda no poste de dianteiro centro, razón da xente da cidade e do 
que naceu na cidade de Arms- celtismo. Ainda ternos na retina 
trong, no 1979 e que o seu niaior a sua imaxe cociñando chocos 
logro foi xogar coa selección ar- en Redondela, grácias _á televi-
xentina no Mundial sub'20 despu- sión e aos xornais, todos cóñe-
tado en Nixéria este mesmo ano. cernos a sua família e os seus 

amigos do bai.rro da Dobrada, 
verdadeiro centro de convivén
cia da rapazada que xoga nas 
categorías inferiores do Celta.-

'\: .... - ~·' 

. - .... ,_ ;,Selos plurais" pret~~de. que o 
galega se use como unha 
língua máis e non con carácter 
testemuñal na edición de seles 
e demais efeitos postais antes 
de que acabe o ano. A Mesa 
pota Normalizacíón Lingüística 
é a encarregada de organizar 
na Galiza esta campaña de ní
vel estatal. Para tal fin a Mesa 

· ten previsto presentarlle aos ca
tre grupos parlamentares un bo
rrador de Proposición de Lei 
cos obxectivos da campaña. 
Esta reunión completaráse con 
consultas a concellos, sindica
tos e outras asociacións. A idea 
de abertura lingüística da admi
nistración postal partiu da cata
lana Organització pe/ 
Multilingüisme e até hoxe reci
biu o apoio dunha dúcea de or
ganizacións e partidos políticos 
cataláns e bascos. • 

Pulo á língua entre 
a mocidade redondelá 

Ao mesmo tempo que se anun
ciaba esta nova incorporación, 
os directivos do Celta ian perfi
lando o futuro da xente da can
teira. Até tres futbolistas do filial 
xa asinaron contrato co Levante 
de Valéncia, da Segunda Divi
sión, outros, que rematan con
trato, xa están procurando desti
no nas equipas galegas de Se
gunda B e Terceira e os outros, 
os que fican no Celta 8, saben 
que non van contar con · minutos 
coa primeira 'equipa, agás cando 
haxa algun· encentro amigábel 
en má época e as estrelas multi- · 
millonárias precisen descansb. 

.Paulo Couñago coa camiseta da selección e5pañola. 

Baixo o lema "Saca a língua 
de marcha" preséntase en 
Redondela unha campaña 
para fomentar o galego entre 
a mocidade. A iniciativa, con
cebida pola Equipa de 
Normalización Lingüística do 
Instituto Meendinho da vila, 
céntrase fundamentalmente 
na promoción nos ambientes 
de troula. Son trece os locais 
desa~an~urnaquesecom
prometeron a galeguizar a 
propaganda e distintivos, in
crementar a música en gale
ga e en atender a clientela no 
noso idioma.• 

1·· ~- ~ • 

. . 

A XUN'f.A XERAL 

ACCIONIST;\s:_ DE. 'PRó~o .. .. 

Mais todo isto non lle garante 
nada a Couñago. Desde a se- Estas palabras seguramente lle 
cretaria técnica do cli..Jbe advír- zoaron na cabeza a Couñago 
tese de que, a non ser que o cando soubo da fichaxe de Tur-
adestrador Víctor Fernández dó e ollou, na fotografía que os 
esixa que fique, o seu -destino xornais tiraran da internet, o as-
máis imediato é volver .sair de . p~ito do ··futuro' celeste. Segura
Galiza para xogar outro ano ce- ·mente leu os seus' dados ·e aufo-
dido. Desde as oficinas. do ·celta r;naticamente rep_asou .o seu pró- . 
semµ,re se repite a .. mesma fra- , prio currículo. -Pauio González 
se: "E un xpgador nov9, que _ten Couñago, naéidó en Redondela 
que facer 111é"ritós, len que de- _ nai vinte anos,. é:tianteiro centro 
mostrar o qUe vale". do Celta; cedido ao Númáncia e 

máximo goleador no Mundial 
sub'20 de Nixéria coa selección 
española. Ollando novamente a 
foto do seu compañeiro sulame
riéano, quizais pensaria en qué 
méritos t.eria agachados Turdó, 
eses méritos que el ainda ten 
que facer se quere triunfar algun 
dia no Celta, tal e como lle puxe- . 
ron as causas, coa competéncia 
de tres futbolistas máis para o 
seu mésmo posto.+ 

CIÓN.S CULTURAIS GA. .. . 
LEGAS S.A~- ·c~LEB~~~K 
o DIA-26 DE ')(uf¡~ D_E · 
1999 úECIDíU CONVq--: . 

CAR UNHA AMPUAGlóN · 

DE cArlT Áf üF. w. ~:oo · 
ACCióNS CUN _YALOR -

NOMINAL DE S'.D.00 yrAS: 

Se vostede desexa ser accionista de A N osa Terra 
pode ing:reSar· O diñeiro da seguinte forma: 

• CONTADO: • DOMICILIACION DO PAGAMENTO ATÉ 6 MESES. 

-Mediante cheque emitido a favor de A NOSA TDIA. ACCióN E UN MONTANTE 
· ·· · ü ooo-

TOTAL DE, fl.2.Q.0 ,, · .. , -
CUN PERíODÓ DE SUS-

CRIPC.IóN QUE VA~ :O-o 
1 DE XULLO AO 30 DE 

SETEMBR_O_ D_E .. \?99 · 

- Mediante ingreso nas cont~s 2091--0501.::6~. -- · 
304003 89i6 ·de Caixa -· Galicia ou 20t30--QOOO-- 79 .. 
·004023.3801 de Cmxa Vigo ambas de VigÓ; ~cificindo 
"Ampli3:ción de Capital Social Promocións Cuturais Ga-
legas S.A. 6/99" e nofi1:e, end~rezo e NIF de quen o fai: _· 

Contra o ingreso emitirase resgardo provisório até a entrega dos útulos. 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 acción para estes será de 7.500 pta. 

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

.. .. . -- ~ 

~ ._, ... .... 

r:_- .... -~:; -,-=--:.-~~~-~-~:-.. ~-~----;:~----------------------------------------------------------------------------.--:-------------------------------------------1 

Sr." Director · . : 
Rógolle que a parti.r desta data se sirvan: atender con cargo á miña canta c9rrente/de aforro$ Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 l. 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 

.os _documentos de ~obro que lle sexan apres~nt~dos por Promocións pulfür~is Galegas S.A.' en concei.t.o c;fe comprc;tde .......... acci~ns da segui~te ¡ 
forma:·' .. ·..: ·· men$ahdades de .... : ......... _.···:·····-···: pta. ~ada unha. . .. : . . · . . ~ . , . _· : 

ilTULAR DA CONTA 

· Nome -········'., .... ~ .......... · Apelidos .: .............. : ... : ................ . 
................. : .. .'.:-................. : .. N.l.F ................................ .-..... . 

Enderezo ·-························: ............................................ . 
C.P.r ·-·-··············-········ Localidade ..................................... . 

Província ·······-·-········---· Teléfono .... : .................... ·-·-··-···-

Profisión ······························-···-··-·--····························-·-·· 

Banco/Caixa ......... ; ........•..... : ........ · ..........................•......... 

Axéncia Nº ............ Enderezo ... · .............................. ~ ........ . 

Localidade ................ : ........... Província · .......................... . 

........................... a ............ d·e ............................ de· .. 1999 

Asinatura 
1 
1 
1 

--------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------~ 
' •• 1 ...... . ', . ' .. ~ ~ ' ... :1 , "'i ,f \, 
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DI O AUIDR QUE A GUFRRA DE llJGOSIÁ VIA TIÑA IXJAS \:A' 
RAS: A DA OTAN CDN1RA SffiBIA E A 00 ÜOVERNO SffiBIO 

CDN1RA q rovo .ALBAN().{XH)Y AR. NESIB ARTIGO CDMF.N, 

TA UN INroRME FlABORADO IDR ECOI.DGISf AS EN ACCIÓN 

93BRE OS SEl)S FH.CIOS AMBIENTAIS, QUE IDDE CDNSULTARSE 

AIBAVÉS DE IÑTFRNET (WWW.N00050.0RG/Ecol.CGISfAS/). 

'"..,' .. 

EFECTOS AMBIENTAIS DA GUERRA DE IUGOSLÁVIA 
XACOBE MELÉNDREZ FASSBENDER 

,,. . _;, .. , .. 
~J~ 

Ao sufrimento humano orixinado pela 
guerra engádense consecuéncias negativas 
derivadas da contaminación radiactiva, 
química e biolóxica, dos solos, as augas e 
o aire que constitúen unha triste herdan; 
za que legamos ás vindeiras xeracións. A 
deforestación e erosión ocasionada polos 
bombardeos súmase unha dramática se, 
menteira de minas antipersoa, que tamén 
inciden sobre a fauna. 

Outro dos efeitos da guerra de Cosovo é 
o orixinado polos bombarde0s dos deno, 
minados obxectivos sensíbeis, especial, 
mente aqueles que 

Has morreron por efecto do xofre. Todos 
estes impactos deben ser sensibelmente 
sup~riores en Sérbia, ainda que dada a 

situación, descañé-
cense os dados. -

Mal se poden protexer os direitos dunha 
comunidade contaminando os seus solos e 
augas para moitas xeracións. 

'Ademais destes efectos devastadores das 
armas convencionais, hai que engadir os 
orixinados polo uso de proxectis con pon, 
ta de uránio empobrecido. Utilizados pola 
sua grande capacidade -de penetración so, 
bre os albos blindados e que presentan a 
característica de sementar radioactividade 
de intensidade baixa e media ali onde ca, 
en , sen distinguir entre civis e militares, 
nen entre as distintas étnias. 

conteñen materiais 
tóxicos e perigosos: 
refinerías de petró, 
leo, plantas · quími, 
cas, indústrias far, 
macéuticas ... Tone, 
ladas de produtos 
contaminantes in, 
vadiron o rio Danú, 
bio e xeraron nubes 
contaminantes. De, 
tectáronse grandes 
manchas de petró, 
leo no río ao seu pa, 
so por Bulgária e na 
sua desembocadura 
no mar Negro, vén, 
dose afectados lon, 
xanos portas da 
Ucraina. As deposi, 
cións acedas deriva, 
das das nubes tóxi, 
cas fixeron sentir os 
seus efectos sobre o 
Suloeste de Ruma, 
nía afectando aos 
bosques, onde as ár, 

'Mal se poden 
protexer os direitos 
dunha ·comunidade 

contaminando 
os seus solos e 

augas pára moitas 
xeracións" 

I 

Os avións militares 
cando se encentran 
en dificuldades des, 
fanse das suas bom, 
bas para. paliar as 
consecuéncias dun 
posíbel acidente. 

Durante esta guerra 
os avións da OTAN 
realizaron esta ope, 
ración sobre o 
Adriático, semen, 
tándoo cunhas cento 
cincuenta bombas en 
ácio, que foron de, 
rectadas porque pes, 
cadores venecianos 
xa recolleron algun, 
has. Des te .xeito a 
contaminación ori, 
xinada ac/hégase a 
lugares insospeitados 
do medioambiente, 
chegando a ameazar 

•• - ..... '= 

Os movimentos masivos de peisoas, tanto 
militares coa sua "parafemália~' de auto, 
móbeis blindados, trincheiras e fortifica, 
cións, ~orno de refuxiados que cangados 
coa sua dramática situación se viren obri, 
gados a · fuxir e estabelecerse en condi, 
cións de salubridade dubidosa, orixinaron 
erosión e deforestación sobre o terreo e 
efectos sobre os acuíferos da zona que ain, 
da están sen avaliar. 

Esta guerra como calquer outra, orixina for, 
tes impactos sobre o médioambiente, ·tanto 
social como natural, con consecuéncias no 
presen_te e no futuro. A guerra cirúrxica -
non existe, por má~s que se empeñen en 
amosamos a sua cara positiva para disimu, 
lar a realidade. 

Tal vez, como di no seu artigo "Ficción" 
Manuel Vicent, nunha futura viaxe á zona 
cheguemos a dubidar: Aqui sucedeu a gue, 
rra de lugoslávia onde os mísis intelixentes 
ao equivocarse aceitaban a responsabilida, 
de humana. Ou foi todo aquilo só unha pe, 
lícula do Oeste?". + 

Estes proxectis foron xa utilizados na Gue, 
rra do Golfo, contabilizándose a utilización 
de aproximadamente de 7 50 toneladas de 
uránio empobrecido, os seus efectos están 
sendo estudados pela Organización Mun, 
dial da Saúde, pero xa existen estudos pu, 
blicados pe la universidade de Waterloo 
(Canadá ) que cifran entre 20 .000 e 
100.000 o aumento de cancros entre a po, 
voación do Sul do Iraq e os soldados vete, 
ranos da Guerra do Golfo. 

bares perden as suas follas, e aos cultivos 
agrícolas, numerosos enxámios de abe, 

recursos naturais como os deste caladoiro 
tradicional. 

J{AcoBE MELÉNDREZ FASSBENDER é membro 
da Asociación Ecoloxista Cempés 

" ... Nunca María vai tan a contracorrente, corno nos 
últimos anos da súa vida, no teatro e na rúa. A súa non 
foi unha carreira cara un estrelato definido pola 
popularidade, o diñeiro e a boa vida. Se, aos setenta 
anos, o que se espera dunha dama da escena son dez 
minutos de gloria nun papel secµndario dunha peza de 
autor resoado e con estrea na capital, María é corno un 
salmón que escala a corren te do río ... " 

Maria Casares, 
de Arantxa F.stévez 

1 º de Maio de 1936. Última manifestación obreira 
en liberdade. A artista galega Maruxa Mallo pinta Sorpresa 

do trigo, o cadro no que da man nacen as espigas. 
Ao pouco .viaxará canda ela no seu fardel de fuxida. 

A súa é unha vida intensa, fascinante e tráxica tamén. 
Rebelde e inconformista. Lacerada pola travesía dun exilio 

que abre fendas na súa biografia. 
A dunha muller combativa ... e tan maquillada. 

Maruxa Mallo, 
de Carme Vidal 

UNHA COLECCIÓN QUE DESCOBRE MULLERES 

A crónica vi
sual do mun
do do traba
llo na Galiza 
contemporá
nea coa que 
se restauran 
as angunas , 
os labores e 
o protago
nismo dos 
homes e mu

lleres que, en epopeia colectiva, estabelece
ron o roteiro principal para a construci6n do país. 

".---· 1maxes da fatiga, 
de DIONISIO PEREIRA 

Crónica gráfica do traballo 
na Caliza. 

.. 
EDICIÓNS 
ADA'l'llBBA 
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~ Jl6. Aou:v. En Internet tamén 
se manipula 

O empresário 
vigués Fernando 
Fernández Tápias 
afirmou, nunha 
charla-en 
Cambados, 
destinada a 
futuros 
empresários, que 
non entendia ·a 
preocupación que 
existe en Madrid 
polo nacionalismo. 
"Aqui nunca houbo 
diso -sentenciou 
Tápias-, como 
máximo empezou 
hai dous anos". É 
normal que non se 
entere, tendo en 
canta que a sua 
leitura preferida é 
o Hola!, sobre 
todo cando sae do 
ganchete de Mar 
Flores. Nunca un . 
emp~esário inglés 
diria que ignora 
algo referente ao 

· nacionalismo 
irlandés. Outro 
tanto sucederia 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

Escribía Ramón Gris no nº 890 
de A Nosa Terra que a aproxi
mación máis real a Utopia des
crita por Thomas More, era In
ternet. Basaba a sua afirmación 
en tres pontos, a información li
bre das influéncias dos grupos 
de poder, a.horizontalidade so
cial ao non existir a propriedade 
privada (tanto no e-mail como no _ 
software .. . ) e 
a igoaldade 
de direito e 
prioridade ªº Unha ferramenta 
manifestar un-
ha idea. Sinto fundamental son· 
moito ter que 
dicer que me 
parece que ·o 
utópico é isa 
idílica visión 
da rede. 

A · información 
manipúlase 
en calquer 
ámbito que 
poda ter in-

os buscadores e 
algunsxa 
decidiron 
priorizarás 
páxinasque 
pagan 

fluéncia na sociedade, desde a 
prensa escrita até Internet, bas
taba tentar conquerir informa
ción sobre Kosovo que non fose 
desde a perspectiva da OTAN 
para comprobalo, xa que na re
de non é tan importante o feito 
de ter unha páxjna "web" ou 
participar nun grupo de notícias 
para expresarse, o importante é 
ter a capacidade de facer acce
síbel a información, de espalla
la, e aí xa hai limitacións. 

Así unha ferramenta fundamen
tal para a navegación en Inter
net son os buscadores, e por 
dar só un dato, un dos máis Í!Jl
portantes, Altavista, decideu hai 
uns meses .Priorizar ás páxinas 
que pagan a sua inclusión· na 
sua base de datos sobre as que 
non, de xeito que cando realiza
mos unha búsqueda a informa
ción xa ven filtrada. 

Outro aspecto falso desa Utopia é 
iso de que o correo electrónico e 
os programas non entanden de 
propriedade privada. Precisamen
te uríha das meirandes preocupa
cións dos grupos que se apañen 
ao control da rede é a privacida
de, en especial a do correo, exis
tindo páxinas onde se poden ata
par gratuitamente programas para 
a encriptación das mensaxes, 
aparte de que debemos lembrar 
que a confindencialidade da co
rrespondé n ci a, electrónica ou 
non, é un dos direitos máis reividi
cados e defendidos diante de cal
quera amenaza guvernamental, 
sexa por parte dun governo dita
torial ou dunha "democrácia". 

Con respeito aos programas, é 
certo que existe software gratuito, 
pero tamén é certo que as aplica
cións realmente útiles e importan
tes son de pago, desde as bases 
de datos, follas de cálculo aos 
programas de tratamento de texto 
e un longo etc. que non ven ao 
caso enumerar, lembrándonos 
que certos fabricante incluen pro
gram i ñas que ao conéctarse ca 
rede envían datos do usuário e do 
seu software á casa matriz e que 
xa levan tempo senda denuncia
dos na própria rede. Tampouco 
debemos esquecer que existe o 
comércio electrónico e outras 
practicas que xeran millóns de 
gañáncias, incluindo nelas a ex-

• -plotación ·de menores· con fines 
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sexuais e non precisamente en 
páxinas recónditas e escondidas 
no profundo da rede (con só es
creber a palabra "lólitas" en cal
quera buscador podese acceder 
a un bon número de tales páxi
nas) ou as coñecidas pirámides. 
O racismo, o fascismo, as sectas 
relixiosas tamén teñen o seu im
portante papel, así que certo e li
mitado control faise inevitábel. 

O que tamén parece esquecer 
Ramón Gris é que a pluralidade 
aparente da rede ben condiciona
c;ta polos elemento necesários 
para entra nela. Un ordenador, un 
modem, unha conexión telefónica 
e o software son aparentemente 
moi asequíbeis para un habitante 
do chamado Primeiro Mundo e 
ainda así podemos levar moitas 
surpresas. Nista mesma publica
ción decíase hai xa tempo e co 
gallo da instalación da telefonía 
rural na Galiza, que as equipas xa 
eran obsoletas e que carecían da 
tecnoloxia necesária para unha 
conexión a Internet. Asi ternos, se 
é que non o solucionaron, que un
ha parte importante da povoación 
do noso país non pode ter unha 
conexión, e se isto é así, pode
mos imaxinar o que será en pai
ses como Guatemala, Alxéria, An
gola, Pakistán e unha longuísima 
lista de países onde o salário dun 
traballador converte calquer de
ses elementos nunha verdadeira 
utopía inalcanzábel? 

Hoxe por hoxe Internet non fai 
máis que porierlle trabas a 
aqueles que non poden acceder 
a ela, a información limita o seu 
uso a unha minoría privilexiada 
deixando nunha -·éadá vez máis 
grande desv,erltaxa a aqueles 
que, ainda quer.endo ou necesi
tándoa,. non pode~ utilizala. + 

Xúuo M. FDEZ. REQ~NA 
xuuo6 l@ARKAMIS.COM 

Cq.ciquismo 
eleitoral 
A xornada eleitoral do 13 de Xu
ño foi unha dobre vitória, a do 
BNG cun ascenso--m0tforad0 -

máis ·a do PSOE cunha baixa 
relativa, se cadra o máis impor
tante sexa o afianzamento da 
práctica da democrácia polo po
vo galega fronte as xa coñeci
das argalladas do caciquismo 
popular. Nas cidades e vilas de 
~aliza a toma de conciéncia po
la cidadania da necesidade im
periosa dun cámbio positivo na 
forma de diri-
xir os asuntos 
públicos im-
púxose na
mentres nas 
pequenas al
deas da Gali
za o control 
do PP man
tense, a pesa
res dunha 
fonda contes
tación social. 

Ourense, é 
por desgrácia, 
a província 
galega onde o 

O desequilíbrio 
na participación 
foi debido a que 
namesaB 
estaban 
censados os 
anciáns do asilo 
relixioso 

caciquismo exerce un poder 
omnímodo. Os métodos perver
sos do polbo caciquil nunha 
província en franca regresión 
económica e demográfica son: 
Ameazar os postos de traballos, 
mercar votantes, fomentar o 
transfuguismo e maquinar a 
mans cheas co voto cautivo de 
emigrantes e xubilados. 

Un dos moitisimos exemplos foi 
o da Porteliña, na estrada de 
Rairo, trátase dunha área máis 
rural que urbana onde non te-

- ñen chegado as beirarrúas, é 
unha zona de predomínio do 
PP. No coléxio eleitoral da Por

-teliña instaláronse dúas mesas, 

fortes síntomas de padecer de
méncia senil pois ían cantando 
en voz alta) , neses mesmos in
tres un vello comenzou a berrar 
que lle deran a papeleta dos so
cialistas, na barafunda conse
guinte o interventor do PP dixo 
que era o único voto sincero . 
No tocante ao BNG na mesa C 
tíñamos un voto por 3 do PP e 
na mesa B Uñamos 1 voto por 5 
do PP. 

É tamén interesante sinalar o 
acontecido co partido Unidade 
Ourensá, unha agrupación polí
tica das clases médias e de 
contestación perante as formas 
autocráticas de governo do al 
calde popular M. Cabezas. Na 
mesa C U.O. tiña 8 votos de 
171 votantes e na mesa B tiña 7 
votos de 299. Unidade Ourensá 
puido ter logrado representación 
no concello e facer perder a 
maioria ao PP. 

Oeste xeito é como o PP tenta 
frear o ascenso imparábel das 
forzas de progreso en Gal iza, 
empregando como de costu me 
os métodos caciquís máis mes
quiños. 

Abofé que Galiza, por moito 
que lles pese, encomenza a sa
í r do túnel. Desgraciadamente 
en Ourense ternos os diñeiros 
mesturados co poder, moitas 
veces o diñeiro está onde non 
se ve, e polo tanto irnos na dire
ción contrária e seguiremos a 
padecer os abusos de sempre, 
como o recente intento antide
mocrático de mudar a direción 
local da cruz vermella. O de 
Ourense xa non é un túnel se-

a 278 e a 28C. A mesa C tivo nón un pozo negro.+ 
un 47% de votos e a mesa B ün 
65%; é un feito abando curioso, 
poderiamós sospeitar que os 
eleitores da mesa !3 tiñan. unha 

GONZALO BLANCO V ÁZQUEZ 
(ÜURENSE) 

alta con'cienciación política, na- Ardi' -Beltza e 
da máis lonxe da realidade, , o -
desequilíbria na participación foi Gali· za 
debido a que na mesa B esta-
ban censados ·os anciáns do 
asilo relixioso, foi un voto segu- Eu perguntábame que é isa de 
ro nunha soa dirección a do PP. _ "Ardi-Beltza" para pedir suscrip-
Baixaron os vellos coma se fo- cións na nasa terra ... ? E mira ti, 
sen gando e co sobre ben pe- o Pepe Rei é o promotor da 
-chado falgúns dos andá.ns eon - - idea. Como -é que non ten ideas · . 
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Mulheres Nacionalistas propoñen nomes para feminizar o nomenclátor 
. . 

Só santas e marquesas dan nome de muller ás ruas 
-0- A. ESTé:VEZ 

Só as santas poden fachen
dear de estar ben representa
das nas placas das ruas. San
ta Rita, Santa Marta, Santa 
Eulalia, Santa Mariña ... e ain
da asi saen gañando os san
tos varóns, que copan boa 
parte das máis céntricas 
ruas. Se un sae a dar un pa
seo, decátase axiña de que 
só os homes semellan ter mé
ritos para dar nome ao rueiro. 
Marián Mariño, antropóloga, 
ven de estudar en Vigo o an
d roce ntri s mo das placas de 
prazas e ruas. O traballo serve 
a Mulheres Nacionalistas Ga
legas para propoñer ao conce
llo unha homenaxe ás prota
gonistas esquecidas da Histó
ria dándolle os seus nomes 
ás ruas. 

Luisa Ocampo e Marián Mariño 
encarregáronse de apresentar o 
traballo As ruas tamén teñen 
xénero. O seu estudio ten duas · 
vertentes: a primeira, un perco
rrido polas ruas de Vigo que 
amosa a auséncia das mulleres 
e, a segunda, a proposta de no
me individuais e colectivos que 
poderian servir para chamar a 
novas ruas sou prazas da cida
de. "No concello de Vigo hai ao 
redor de oitocentas ruas, delas 
só trece teñen nomes de mulle
res", comenta Marián Mariño. 
Destes, as nobres teñen a 
maioria: a praza da Princesa, a 
rua Purificación Saavedra, a rua 
Isabel a Católica ou a Condesa 
Bárcena. Outra rua céntrica leva 
o nome Maria Berdiales, unha 
muller vencellada á banca e á 
construción, que doou cartas ao 
concello. Tamén hai represen
tantes da literatura como Rosa
lia de Castro e Concepción Are
n al, que repiten neutras cida
des, e outras que veñen de es
trear placa en vi-

No pasado mes de Novembro inaugurábase en Vigo un parque có nome de Msi Xosé Quei%án, a proposta da Asociación de Escritores. 

a Católica, e na Coruña, Maria 
Pita, a heroína contra a Armada 
Inglesa, e Teresa Herrera, Te
resa dos demos, que fundou o 
hospital dos pobres na Coruña 
e que hoxendia non só dá nome 
a unha rua senón tamén a un 
torneo de futbol. Asimesmo na 
Coruña lembran nas ruas a So
fía Casanova, Adelaida Muro, 
Isabel Lopez G~ndalla, Angela 
Blanco de Souto e a Emília Par
do Bazán. 

Rua das conserveiras 

"Nomear unha rua é exercer so
portes simbólicos da memória 

da cidade. Por 
d a, Maria Xosé 
Queizán e Maria 
do Carmo Kru
kenberg. Do 
mundo da pintu
ra, Maruxa Mallo 
e Xulia Mingui
llón. 

1
0snomes 
das ruas 
atenden 

esa razón, a nosa 
proposta preten
de que cando se 
abran novas ruas 
e prazas se teña 
en conta a canti
dade de mulleres 
pioneiras en cam
pos distintos que 
poden ser lem
bradas", explican 
as Mulheres Na
cionalistas. Pro
·poñen en Vigo a 
dous colectivos e 
a dez nomes con-

"Os nemes das 
ruas atenden á 
discriminación 
por xénero e ta
m én por clase 

· social. Vemos 
que . as poucas 
mulleres que me
recen ser lem
bradas pertencen 

á discriminación 
por xénero e 
tamén por clase 
social, comentan 
as responsábeis 
deMNG cretos. As con

serveiras mere
cen unha rua, 
din, xa que sem
pre foron un co
lectivo de mulle
res organizadas e 

a unha clase so-
cial media e al-
ta", comentan as 
responsábeis de 
Mulheres Nacionalista Galegas. 
Esta discriminación compróba
se nas outras cidades, co agra
vante de que na Galiza- boa 
parte do rueiro arrastra o lastre 
do franquismo. Poucos lugares 
líbranse do cupo ·destinado a 
Franco e Primo de Rivera. Mu
lleres, as menos e de linaxe. En 
Montarte, Duquesa de Alba e 
Inés de Castro; en Ferrol, Emi
lia Pardo Bázan; en Ponteve
dra a rapsoda Pilar Bértola e a 
literata Herminia Fariña Cobián; 
en Lugo a medieval Xoana de 
Castro, irmá de Inés, e Xulia 
Minguillón; en Ourense, Isabel 

loitadoras que contribuiron a de
senvolver a economía de Vigo. 
A celebración do 8 de Marzo ta
mén deberia estar nalgunha pla
ca, sinalan as MNG, "sobre todo 
en Vigo onde nesa data as mu
lleres manifestámonos de !(:eito 
unitario". 

A lista de nomes concretos -"po
deria haber moitos máis",din- in
clue a catro mulleres vivas: Au
rea González "Aurita", histórica 
no movemento viciñal, Margot 

· Chamorro, a muller que asiste a 
todos os actos culturais e femi
nistas da cidade, Sabela Lahuer-

ta, responsábel do Centro de 
Acollida, e Marilar Aleixandre, 
escritora que participou activa
mente no feminismo vigués. As 
martas son Xosefa Iglesias, au
tora do primeiro método de leitu
ra en galega, Maria Arauxo, gue
rrilleira fuxida á revolución cuba
na, Carme Comes, unha das 
fundadoras das Nais de Maio, 
Venáncia Dominguez, exiliada, 
Rosário Hernandez "A Calexa" 
militante socialistas, detida, tor
turada e asasinada polos talan-

DA 
TERRA 
ASllA.LdaADA 

Marte 
no traballo 
en San 
Sadurniño 
Nunco hou tanta sinistralida, 
de laboral nos últimos dez 
anos como nestes seis primei, 
ros meses de 1999. Alomenos 
asi o constantán as centrais 
sindicais. Por exemplo, 
CCOO asegura que o Estado 
hai catro accidentes mortais 
por dia laboral, 556 desde Xa, 
neiro a Xuño. Dous traballa, 
dores de vintenove anos cada 
un, Víctor González e Xosé 
Antonio Rodríguez, morreron 
o pasado Xoves 8 electrocuta, 
dos mentres traballaban na 
ampliacións dunhas instala, 

xistas -arrancáronlle os peitos
ao s dezaseis anos e Olímpia 
Valéncia, primeira lic~nciada en 
medicina na Galiza. A necesida
de de criar consciéncia feminista 
está na finalidade do libro As 
ruas tamén teñen xénero e aqui
lo de "non están todas" quedou 
patente no colóquio posterior á 
presentación, no que as asis
tentes sacaron a relocir nomes 
de mulleres, comadronas ou 
presas, que, dalgun xeito, que
daran na memória. • 1 

cións en Narahio, no concello 
de San Sadurniño. A morte 
producíuse cando a escaleira 
na que traballaban os dous 
obreiros, de alumínio, tocou 
co cabo da tensión, de 15.000 
voltios. 

Os dous traballadores, un de 
Neda e outro mesmo de San 
Sadurniño, tiñan unha situa, 
ción laboral diferente: un con, 
tratado pola empresa Horjales 
e outro contratado a través 
dunha ETT. Até que pásou 
unha hora da morte, non os 
atoparon. A CIG refiriuse a 
que o traballo estaba mal pla, 
nificado e sinalou que a em, 
presa non ten representantes 
sindicais. 

As estatísticas apresentadas po, 
las CCOO revelan que vinteoi, 
to persoas morreron na Galiza 
en accidentes laborais no que 
vai de ano·. O balance tamén 
inclue a 174 traballadores feri, 
dos. Os datos poñen de mani, 
festo que a cantidade de monos 
duplícase neste periodo respeito 
do pasado ano. Ademais meqra 
considerabelmente o número 
de feridos graves. como 

. constantan os própricis acciderl., 
tes, a construción segue estando 
á cabeza como sector con máis 
sinistros na Galiza. + 
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Entrega de insubmis0s 
na Coruña 

O Movimento dé 
Obxección de Consciéncia 
organizou un ha 
concentración diante dos 
xulgados militares da 
Praza de Santo Domingo, 
na cidade vella da Coruña, 
con motivo da entrega dos 
insubmisos Alberto Naya e 
Yusef Ghanimé. Ambos 
enfretábanse a _penas de 
dous anos e catre a. meses 
a cumpir na prisión.mflitar 
de Alcalá de Henares, a . 
onde foron trnasladados· 
inmediatamente despois da .. 
entrega. A concentración 
de apoio non escatimou en 
empanada, viño e música 
de gaita. Xuntaror:ise diante 
dos xulgados 
antimilitaristas, amigos e 
familiares de insub.misos, e 
organización como 
Izquierda Unida e a CNT, 
central á que pertencen 
Naya e G.hanime. • 

Acampada para defender 
omonteXalo 

Ven de celebrarse a I 
Acampada na Defensa 
do Monte Xalo no 
concello coruñés de 
Carral. Durante os dous 
días do evento unhas 
200 persoas gozaron 
dos actos preparados 
polo colectivo 
organizador Pedra Maza 
da Facha. A primeira 

· xornada, o Sábado 3 de 
xullo, abriuse coa charla 
"O lobo: pasado, 
presente e futuro". De 
seguido houbo un 
espectáculo musical a 
cargo de Lino Braxe e A 
Carícia da Serpee máis 
tarde un roteiro cultural 
polo mesmo monte. Xa á 
noite actuaron os 
grupos de música 
tradicional Ruote e 
Zaragallada. O segundo 
dia principiou cunha 
conferéncia sobre 
"Espazos naturais 
próximos á cidade da 
Coruña" e 
posteriormente. recitaron 
os poetas Cesáreo 
Sánchez, Pilar Pallarés e 
Bernardino Graña. Por 
último, os asistentes 
celebraron un xantar 
amenizado polo 

-conxunto Os da Veira do 
Monte.+ 

A Generalitat critica 
o aprazamento dun xuízo -
por violación até Febreiro 

Nuria de Gispen, 
conselleira de Xustiza da 
Generalitat denunciou a 
atitude da Audiéncia de 
Barcelona por suspender 
un xuízo contra un home 
acusado de oito delictos, 
entre elas unha violación, 
por falla da maxistrados. 
As vítimas, xunto a vinte 
testemuñas, acudiron á 
vista na que se lles 
comunicou que non se ia 
celebrar até. Febreiro do 
2000. A conselleira sinalou 
que era "un medio ir:isulto" 
para as vítimas. • 
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A senténcia tratará de lima~· a imaxe política do anterior xuízo do Supremo 

·o Tribunal Constitucional 
retrasa ao Luns a excarceración da Mesa de HB. 

. -0- B. LAXE 

A maíoria do Tribunal Consti
tucional considera que non se 
respetaron as mínimas garan
tias no xuízo aos membros da 
mesa nacional de HB. Quer di
cer, que foi un "xuízo político". 
Pero no Tribunal Supremo 
ameazan con "rebelarse". As 
organizacións de maxistrados 
tamén protestan e desde o Go
verno presionase. Asi que, no 
Tribunal Constitucional tentan 
chegar a un consenso para 
que, deixando libres aos 
abertzáles, non se poda con
cluir que o xufzo foi político. 

· Por iso tomaron a decisión 
de aprazar até o Luns próxi-
mo 8 redacción da Senténcia. O Ministro do Interior, Mayor Oreja, rodeado de periodistas. 

No Tribunal Constitucional non 
existe acordo sobre o recurso 
apresentado por HB contra a 
condena a sete anos dos mem
bros da sua mesa nacional. A 
maioria dos maxistrados consi
dera que o Tribunal Supremo 
vulnerou os direitos fundamen
tais no proceso instruido contra 
os políticos bascos, ao non ter
se en conta a presunción de 
inocéncia. Tanto é así que, se
gundo recolle o ponente, Caries 
Vives, tres deles foron condena
dos cando non asistiron á reu
nión na que se decidiu emitir 
nos actos eleitorais de HB un ví
deo no que talaban membros de 
ETA. 

lugar ao Tri~unal Supremo, que 
pode ser-acusado, ainda con 
máis fundamento, de emitir unha 
"condena politica". Foi este un 
argumento non só de HB, senón 
tamén de Xavier Arzallus e moi
tos outros políticos demócratas. 

Por iso os maxistrados do Su
premo comezaron a realizar ru
xidos coas suas togas, a imaxe 
da Transición. Até filtraron que 
poderian interpoñer un recurso 
contra a decisión do Tribunal 
Constitucional, afirmando que o 
fallo deste máximo tribunal si 
que é político. Aseguran que o 
Constitucional non debe de en-. 

_ trar en se se respetaron ou non 
as garantias legais do xuízo do 
Supremo, cando precisamente 
este é a función do Constitucio
nal. Ademais, non é a primeira 
vez que o Constitucional se ma
nifesta, neste senso, de xeito 
diferente ao Tribunal Supremo. 

Q efecto. político 

Como non existe acordo entre 
os doce membros do Tribunal 
Constitucional, aprazaron até o 
Luns a redacción final do fallo do 
máximo organismo español para 
tratar de consensuar un veredic
to que non deixase en mal lugar 
a ninguén, ao tempo que poña 
na rua aos políticos bascos, que 
é o que defende a maioria. Pero alén do fundo xurídico que 

tratan os maxistrados do Consti
Pero, neste fallo, ademais. ·aas fucional de consensuar antes do 
cuestións xurídicos,. enceréllan- - . ·uns~. data R~ra que aprazaron 
se diversos asuntos políticos. .. o anúndo dó fallo, aparecen os 
Unha senténcia ql!e acepte .. o· re- _ co"mp.oñentes políticos. No 
curso de HB deixa en rnoJ mal Constitucional están preocupa-

:~ .l ~ ;~ . ' .. 

dos pola imaxe de división que 
se trasmite á sociedade, e ta
mén polas presións que existen 
sobre o fallo ao recurso de HB. 

Diversos políticos e comenta
ristas (estes últimos moi relac
cionados co poder) puxeron de 
manifesto como as circunstán-

_cias actuais son totalmente dife
rentes ás que se daban hai 
dous anos, cando encadearon á 
mesa nacional de HB, despois 
de levantarse un-ha campaña 
mediático/poJítica neste senso. 
Mayor OrejaJ como ten denun
ciad o Xavier Arzallus, foi o 
abandeirado desta medida, co
mo tamén do peche de Egin. 

- Hoxe afírmase que, en plena 
trégua de ET A e de conversas 
de paz, seria un xesto a excar
ceración dos dirixentes abertza
les. Asi o consideraron mesmo 
membros do Governo central en 
conversas semi-públicas. 

Pero no PP existe división de 
pareceres, como tamén existen 
diferéncias á hora de enfrontar 
o proceso de paz. Mayor Oreja 
segue a apostar pela "liña du
ra", entre outras razóns porque 
foi el quen a impulsou. Consi
dera que a excarcelación será 

unha desautorización contra sua . 

Outros sectores do PP, pola sua 
banda, ·cavilan nos efectos que po
derá ter que a antígua mesa na-

, cional de HB volte á política activa. 
Teñen medo a que haxa cámbios 
de posición no mundo abertzale. 
Aspecto que negan desde HB, afir
mando que a política que están im
primindo agora xa viña marcada 
pola anterior mesa nacional e que 
existe "un consenso maioritário". 
Desde o PNV tampouco teñen mé
do á exacarcelación, que levaria 
parella unha indenización de máis 
de 20 millóns de pesetas para ca
da un dos 22 membros que ainda 
permañecen na cadea, senón que 
pensan que será un paso adiante 
importante na pacificación. 

Fraga lribarne, coma sempre, alí
ñase co sector máis represivo e 
contrário á paz, afirmando que a 
excarcelación dos membros de 
HB pode ir "na dirección menos 
boa para a paz dos españois". 
Fraga seguramente non lle porá 
tantos reparos como outros diri
xentes do PP que pensan que 
este fallo pode abrirlle as portas a 
outros semellantes relacionados 
co GAL, como se as probas e a 
natureza dos ·delitos fosen as 
mesmas. Dan asi, máis unha 
vez, a mensaxe de que estes fa
llos son eminentemente políticos. 

Pero nos ambientes políticos e 
xudiciais máis democráticas 
ponse de manifesto a tremenda 
contradición de que o Governo 
central se sente a negociar coa 
dirección de ET A e cos actuais 
dirixentes de HB, onde se poñen 
sobre a mesa a se discuten os 
princípios difundidos no vídeo, e 
outros dirixentes da mesma for
mación estean condenados por 
difundir a mesma mensaxe á 
opinión pública. Sobretodo can
do se proclama que ninguén po
de ser condenado por defender 
as suas ideas e diversos meios 
teñan realizados entrevistas a 
membros de ET A negando os 
tribunais que sexa delito.• 
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Acordo entre o PSOE e 
o PAR en Aragón 

Cando o PP de Aragón xa 
acariñaba o control de várias 
alcaldias importantes, asi 
como a presidéncia da 
Comunidade autónoma, un 
acordo do PSOE co Partido 
Aragonés Rexionalista e a 
Chunta Aragonesista permitiu 
que as principais institucións 
sexan governadas por forzas 
progresistas. De todos xeitos, 
o PAR, até o de agora aliado 
do PP, anunciou que 
debaterá nunha vindeira 
asamblea a posibilidade de 
apoiar aos socialistas nos 
concellos e aos populares na 
autonomia. De momento todo 
aponta a un governo 
presidido por un socialista e 
apoiado por Izquierda Unida. 
A Chunta quedaría á marxe 
porque considera que a 
abstención dos dez 
deputados do PAR son unha 
"espada de Damocles" para o 
Executivo.+ 

Máis de corenta 
funcionarios de prisión 
detidos en Huelva 

A folga dos funcionários de 
prisión, que comezou o 
Venres 9 de Xullo, continua 
nas cárceres de Puerto 1 e 
Puerto 2, de Cadiz. Os 
traballadores de prisións 
manifestáronse o Martes 13 
de Xullo diante do cárcere 
de Huelva. Os 
antidistúrbios comezaron 
unha carga policial que 
rematou con máis de 
cuarenta detidos. A folga 
de funcionários está 
apoaida pola UGT, ACAIP E 
CSl-CSIF. Reivindican un 
aumento salarial que os 
equipare a aos seus 
homólogs nas 
comunidades de Euskadi e 
Cataluña, e unha 
ampliación de persoal de 
prisións. A Administración 
subliña a sua posición 
negociadora pero, ao 
mesmto tempo, critica o 
absentismo laboral que 
cifra nun 7% e considera 

· "extraordinariamente 
alto".+ 

, · _:;:; :i;:-~~:'.\t; ~f ;~z : ~**-~:::. 
. :i~~·f~, 

. .. Os romenos expulsados 
-'~~·:· --~·en ·Madrid 

. " ' ., . I 

Nen sequet~t' 
. ~ii:j¿\: 

Ás veces esta democrácia nen sequera é O presidente dos es~~-=-;. 
formal, xa non se respeita nen o como, do problema co BNG por~~:'.' 
que nen falarmos, para que perdermos o blema coa democráci~'i.:J'.f.el}·:~. 
tempo en lucubracións ou esbardalles, aqui blema de entendimeiitG~~B ó:' .. 
o único que importa é o que diga o Banco ten un grave problemá::'.il~ ·~i}.~ 
Central Europeu e todos a cuadramos para Galiza. E mestúrao t$'cib': ,;Ef': 
maior grória da "realpolitik" e a ética da posmodemidade, nis( - · · · 
responsabilidade de Weber, eternas coarta, que o precederon na ~ 
das para os que tampouco nunca pensaron . · 
en gastar soa de insubomábeis, non me se, 
xas inxénuo, rapaz, a política é a política e 
só se vive unha vez. 

,E digo que nen sequera é formal porque ii.os 
domínios do Estado español un presidente do 
· oovemo pode permitirse o luxo de confun, 
dir os actos institucionais cos par~idistas sen 
o menor enrubescimento. E pódeo facer, para 
alén de todo iso, para escámio do respeito ao 
pluralismo e ás lexítimas opcións políticas de 
cada quen. 

VeUas ensoñacións imperiais que, polo 
ben da democrácia real, deben acabar fra, 
~as~nd~-. • · · .. -· · ~ · · -. '"'·~ · ·., 

en mans da caridade 
A Cruz Verme/la e a 
Comisión Católica da 
Migración son as asociacións 
encarregadas de apoiar e 
facilitar a integración social 
dos 280 romenos que o 
pasado Xoves 8 de Xullo 
foron expulsados dun 
povoado de choupanas en 
Fuencarral. O responsábel da 
expulsión foi o concello de 
Madrid, que manexa agora 
cinco lugares novos para 
realoxalos e dividilos en 
grupos que non superen as 
setenta persoas. A 

· Delegación do Governo de 
Madrid anunciou planos de 
cooperación con Roménia 
para poder repatriar aos 
inmigrantes que non 
consigan os papeis para 
l~galizar a sua sit_uación no 
Estado.+ 
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desas para Galiza?. Reventán
me persoas asi, galegas que só 
loitan por outras naciona.lidades 
esquecendo a sua. 

Din que van talar da nosa terra. 
Rf orne! Sabedes que o periódi
co Egin, no 
que el tamén _ 
tivo cargos de 
responsabili
dade, deica 
xamáis, ou 
moi pouqui
ño ... talaba da 
Galiza, igno
rábaa. O mes
mo pasa ca 
novo Gara. 
Nas eleicións, 
Galiza nen 
esistiu para 
este xornal, 
en cámbio o 
xornal A Nosa 

Pepiño loita na 
tua terra que é 
Euskadi e deixa 
de pedir en 
Galii.a onde o 
salário está m<>i 
por debaixo do 
de Euskadi 

T erra si talaba e f ala da traxec
tória de Euskadi. 

E agora ven este tio á Galiza 
para pedir subvencións? Non 
home non! Abramos os ollos e 
deamos subvencións para pro
mover revistas nasas cos nasos 
problemas, que ternos moitos, e 
metámonos na testa que nin
guén se vai lembrar de nós. Só 
nós ternos que movernos, e isto 
dígollo máis que nada, a xentes 
intelectuais, aos que poden mo
ver ficha. Eu non teño nengun
ha preparación de estudos e 
corno tal recoñezo que ternos 
que ter unhas rnans de persoas 
intelectuais que nos axuden a 
que o pavo espabile, persoas 
con ideas honestas para Gali
za, sen esquecer por suposto 
as militáncias políticas, políti
cos, etc. 

Nós non irnos pedir por ei cau
sas para Galiza, pero se veñen 
os de tora á nasa T erra ... 

Pepiño loita na tua terra que é 
Euskadi e deixa de pedir na Ga
liza onde o salário e forma de 
vida do galega está moi por bai
xo do de Euskadi. 

Claro que, seguro que vas con
seguir subvencións na terra na
sa: por qué despois non promo
ves para Galiza en Euskadi al
gunha revista? Seguro que só 
presentar a idea partirianse de 
risa os bascas. 

Galegas, levo moitos anos tora 
da miña terra e coñezo a reali
dade pura, isto non me impide 
seguir loitando cos bascas nas 
suas reivindicacións. Pero pri
meiro, a miña terra! • 

S.P. 
TRABALLAOORA DA LIMPEZA 

(BILBAO) 

Dia da Pátria, 
unidade e 
independéncia 
Ao conhecer que as distintas or
ganiza<ions do independentismo 
vam marchar unidas palas ruas 
de Compostela neste Dia da 
Pátria, último já do século, qui
gera transmitir os meus para
béns a todas elas por serem oa
pazes de ponher os intereses 
da Nagorn e do Movimento 
independentista por riba de 
qualquer outra consideragom_. 

GostariªJ ~nt~pg~~. ,qu~ .. ~st.e ~Di.e\ ~ 

/ _.;s 

.. :· 
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gracide .. da Galiza pode -signifi~ . 
car o ponto de partida du'mpro- ; 
ceso tam necessário quanto ur
gente, o de regenara<iom do 
projecto político indepem;jentis
ta. Um proceso que devagar 
vaia eliminando desconfiam;as, 
pulindo certas interpretagons te
óricas, readequando. práticas ao 
momento presente. Urn proces
s.o f.orgosamente centrípeto, 
que injecte ilusom e erga a mo
ral ern tantas e tantos rnulheres 
e homes hoje resguardados en- · 
tre os muros que erguerorn de
rrotas e incertezas. 

É bem certo que estarnos ao 
dia de hoje numha encruzilha
da. Das decisons que tomemos 
dependerá o futuro, norn só 
imediato, da luita de liberta~om 
nacional. os caminhos podem _ 
parecer-nos rnuitos e variados, 
mas que ninguém se engane: 
só hai urnha única via. A via do 
diálogo , da negocia<iom, do 
acordo, do consenso, entre dis
tintas sensibilidades, corn todos 
os sujeitos possíveis, de cara a 
artelhar marcos de convivencia 
unitários, em base a umhas re
gras do jogo comuns, e todo is
to desde o exquisito respeito a 
todas as posturas. Cumpre ar
telhar a unida-
de em base a 
pluralidade . 
Só assim po- Este Diada 
daremos olhar 
no espartar do Pátria acudirei a 
novo século Compostela 
um movirnen-
to de liber- despois de 
.tagom consoli- vários anos. 
dado e forte, 
tora de ghet-
tos testirnun-
halistas, em 

anos llQ_s que O·:p.esimismo e a- duas expressóes, a segunda 
desillJsohl puiderorn·mais qúe· a· • · mánifesta-se a rnais afórtuna" 
minha vontade. Aguardo encon- d_a .. 
trar-me con velhos amigos, 
companheitos e companheiras ~ isto é assim porque, se com 
de outrora, com o~ que poder . ·~as sete_cidades" parece negar
compartir a minha ·ále@ria e a , sef a existencia de outras na Ga-
minha fe- renovada' num projeco liza, corn "as sete grandes cida-
que vai além das pessoas e dos des" aceita-se implícitamente a . 
acontecimentos, por ser expres- existencia de cidades menores. 
som dumha necessidade real Contudo, raramente se especifi-
de emancipagom nacional qu cam estas. Ocasionalmente re-
elateja entre o· povo Trabalha- conhece-~e o título de cidade, 
dor Galega. Hoje m~s que nun- por exemplo, as capitais das an-
ca a nossa consigna deve-ser tigas províncias, que também 
ilusom e confianga no futuro, eram sete. Mas isto acontece de 
unidade desde a-pluralidade no . modo excepcional, senda o 
presente.• _ mais comum que se reserve a 

CARLOS GESTEIRA 
(VILA,GARCIA) 

A Estrada e 
as cidades menores 
de Galiza 

denominagáo de cidade só para 
as relacionadas num princípio, 
colocando-se as restantes a tei:
mosa etiqueta de "vila". 

No entanto, a vista de certas re
alidades urbanas tal etiqueta re
vela-se verdadeiramente ridícu
la. Aplicar a denomina<iáo de vi
la ao que sáo já cidades asse
melhan-se ao caso do moc;o a 
quern ainda se quisesse cal(far 
os sapatos de rapaz, negando
se-lhe calgado novo e-apropria
do. Esta é a circunstancia ern 
que se encentra, por exemplo, a 
Estrada, que no século x1x pas
sou de aldeia a vila e no xx de 
vila a cidade, transforrna<iáO es
ta pouco reconhecida ainda a 
nível de etiquetas. 

Com efeito, o transito de aldeia 
a vila foi reconhecido e magis
tralmente sintetizado por José 
Luces Miranda em dous artigas 
publicados no ano 1880, e sob o 
significativo título de "La Villa de 
La Estrada", em La Ilustración 
Galleg;;J y Asturiana . .Por sua 
vez, a passagem de vila a cida
de, acont~cida no presente sé
culo, é já ad-
vertida pelo 
talento de Ro-

· cun ·catalán. Pero 
aqui ainda h~i _ · 
algun que, n·o 
canto de tratar de 
coñecer o mundo 
no que vive, 
prefi re a vida 
disipada. 

O Conselleiro d.e 
Presidéncia, 

1 Xaime Pita, 
adicouse a 
chamar aos meios 
de comunicación, 
decindo que no 
acidente de tren 
de Ferrol non 
houbera cinco 
feridos, como 
afirmaba a policia, 
senón só un. 
Parece ser que os 
acidentes danan a 
imaxe da Xunta. 
Ao final, claro, a 
policia tiña r~zón. 

constante interacgom co nosso 
Pavo, transmitindo confian<ia, 
recibindo ilusorn, trabalhando, 
enfim, a nossa Independencia e 
o Socialismo. 

"Emerxe unha nova maioria 
política'', salienta ANT na pri
rn eira. página do seu nº 887, 
dedicada as passadas 
eleigóes municipais. E no an
tetítulo acrescenta-se: -"BNG e 
PSdG-PSOE chegan a un 
acorde e desbancan ao PP 
das alcaldias de todas as cida
des agás Ourense". Corn a ex
pressáo "todas as cidades" 
alude-se, segundo se deduze 
da informagáo do jornal, as 
quatro capitais de província 
(Corunha, Lugo, Ourense e 
Pontevedra), a capital autonó
mica e religiosa (Santiago de , 
Compostela), a capital "maríti
ma" (Ferro!) ·e a cidade de 
maior populagáo (Vigo). Sáo 
as célebres- "sete cidades" ou, 
ainda, "sete grandes cidades" 
da Galiza. Mas tudo é, certa
rnente, relativo. Assim, Vigo , 
comparado com Bar'celona , 
Paris, México ou Nova lorque, 
náo é o mais do que urna pe
q uena cidade. Contudo, das 

b e rt o Blanco A Estrada é a· - 1 
Torres, o jor- Pintada en Praia 

América (Nigrán): De momento umha causa é cer
ta. Este Dia da Pátria acudirei a 
Compostela despois de vários 

nalista e poe
ta da vizinha. 
Cúntis. que via 
na Estrada, 
pelo seu cre
ce mento ur
bano e o dina-
mismo da sua 
econor:nia, a 
fUtura "cidade 

quarta cidade 
em importancia 
do interior da 
Galiza 

da Ulha", segundo testemun
- harn textos resgatados-por Mar
cos Seixo. 

Lfmitando-nos a alguns dos 
dados ·aterecidos nestes dias 
pela imprensa, podemos verifi
car que na Comunidade Autó
noma da Galiza existem hoje 
catorze municipios cujo censo 
eleitoral supera as vinte mil 
pessoas. Estes rnunicípios sáo 
os das "sete grandes cidades" 
e os de Carvalho, Estrada, Ma
rirn, Narorn, Redondela, Ribei
ra e Vila Garcia. Entre estes 
últimos, podemos apreciar co: 
mo a Estrada ocupa urn lugar 
altamente característico. Em 
primeiro lugar, é capital do úni
co município náo marítimo. Is
to .concede automáticamente a 
Estrada a categoría de quarta 
cidade ern importancia do inte
rior da Galiza, após Ourense, 
Compostela e Lugo. Ern se
gundo lugar, enquanto a maio
ria das outras cidades "meno
res''. se encontrarn ern de
pendencia mais ou menos 
franca de algurnha das "gran
des cidades", a Estrada -junto 
corn Vila-Garcia e Ribeira- é 

_rn.uito mpjs . a~tónoma,. v~l~ndo 
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"Menos Hardkore 
e máis folclore". 

Critican a Miguel 
Lores, atcalde de· 
Pontevedra, 
porque se 
pror)unciou en. 
cont(a ·da 

: 

celulosa. 'Di 'o 
comentarista de 
prensa que hai 
que governar para 
todos e iso implica 
tamén aos que 
defenden a planta 
de papel. Non ten 
en canta o crltico 
que durante ano~ 
moitos 
pontevedreses se 

[ __ 

f; • 

---· 
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~ 
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1 pronunciaron en 
1 contra da 1 

contaminación e 
nin.guén lles fixo 
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caso. Se cadra por 
iso ,decidiron 
mudar o alcalde. 

claramente por si mesma. Po- dos Foros. Pouco disfroitaron 
dia alégar-sé contra isa a sua - aS" labregas e labregos-de· Ven
proxi m idade á Santiago -de tosela da propriedade da. sua 
Compostela; Contudo, deve~ ,· terra, foi deles (por que a tra
mos 'lembrar que a . Estrada e ballaron) durante · séculas, ·no 
Compostela ','perte·nceni" a ···papel uns poLic¡>,s)m.os. 
províncias diferentes, o q~e as 
obr.iga a viverem um pouco de Á Europa, América e nioitas'.ci- · 

máis neste ano Xacobeo no 
_que· tanto se e·stán a volcar as 
autoridades en atraer turismo · 
.e facer de· Galíza, como din · 
-~ele~, meta dun "turismo de ca-
ndade"', · qui~efa t.ratar algun 

. punto non m.oi tratado pero de . 
domínio común como é a con
servación dos cascos históri
cos e o património arquitectó
nico galego en xeral. 

1 

Hai q~en se 
queixa das 
procesións con 
maceiros e con 
gardas civis 
atricorniados. Non 
pensan que se 
cadra o piar das 
festas está nos 
foguetes; un 

.1 malgasto de tiros 
1 que espaventa aos 
: cans, esparta aos 
1 
1 
1 
1 
1 

máis novas que 
foron á verbena e 
deixa malparados 
os tímpanos dos 
vellos. 

Pensamento 
subxetivo: hai 
máis de esquerda 
en Boris lzaguirre, 
escritor 

1 venezolano, 
comentarista 
televisivo e 
mariposón, que en 
certos filósofos do · 
pensamento feble. 

1 

Para xentes de 
letras: Non é que . 
na Galiza non 
haxa bons críticos, 
senón que a 
maioriá metéronse 
·a escritores. Que 
é coma se no 
futbol xogasen os 
adestradores, én 
vez dos 
futbolistas.+ 

costas urriha a ·outra. o aspee- dades da p~nínsula son teste-
to positivo disto é qi.Je a Estra- muña da di~spor-a das tillas e 
da existe e funciona com auto- tillos de Venfosela, ·que se bo-
nomia a respeito de Campos- ta.ron aos -cainiños á procura 
tela. -Ao mesmo temp.o, a "ci- do pan. Sen terras non hai vi: Despois dos anos negros do 

"desarrollismo" que supuxeron 
·a maior , desfeifa en poucos 
anos de toda a história do no-

dade da ·u1ha", sem renunciar ño. Cecais todo foi ,por que da-
a essa autonomia, ap:roveita a _ quela non ha- · 
citada proximidade para usufrir bia unha 
de certos servic;os importan- OTAN- "defen- . so património. con derrubo de 

edificios e construción de no
vas edificacións dunha calida
de estética ínfima; nos últimos 
anos parece que habia unha 
tendéncia a recuperar o des
feito cunha construción máis 
inspirada na tradición nalguns 

tes, co.mo podem ser o ensino . sora dos p.e>-:- • 
univ~rsitário ou o aeroporto. vos en diás- A fin de Xullo, 

para". .. nos dias das 
As anteriores considerac;óes 
deve acrescentar-se o impulso E Ventosela nasas festas, 
e o crescimento urbanísticos - esmoreceu, achegarémonos 
vividos actualmente pela Es- hoxe dúcias 
tracia, com o que isto significa de vellas e ve- as beiras do · casos, ou de estética aínda 

que vangardistas de máis ní
vel. Sen embargo ficaron se
cuelas da 

para urna cidade, incluidos os llos agardan. encoro, 
· seus aspectos mais negativos: O seu. destiño 
nefasta .planificac;áo, especu- e o de Vento- afinaremos O 
lac;áo, carencia de zonas ver- sel a parecen ouvido e cecais 
des, densidade de tránsito e ligados até o 

chapuza his-
pana como é 
o feito das 
galerias e do
b res ventás 
de alumínio 
sen unha pla

escassez de estacionamentos, fin. escoitaremos ao 
gaiteiro de 
Ventosela . . 

Gostaríame que, 
aproveitando os 
cámbios 

falta de limpeza, poluic;áo 
acústica ... Mas a soluc;áo para 
este tipo de problemas exige 
precisamente partir de urna 
nova conciencia, de urna 
consciencia que considere que 
a Estrada á já -urna cidade e 
tem de fazer frente a situac;óes 
típicas de urna cidade·. Veja-se 
o caso concreto das zonas 
verdes: há quarenta ou trinta 
anos isto náo era um proble
ma, mas como náo se planifi
cou tendo em atenc;áo o cres
cimento urbanístico e as ne
cessidades futuras, hoje so
frem-se as consequencias e _ 
urna pessoa da Estrada tem, 
paradoxalmente, menos luga
res para o passeio e o recreio 
que outra de Madrid. A con
clusáo é que debemos adaptar 
a nossa consciencia a realida
de ·com o objectivo de situar
mo-nos a altura das cir
cunstancias e evitarmos andar 
permanentemente como un 
calc;ado que nos fica apertado 

- e nos magoa o pé. Contudo, 
esta nóva consciencia que as 
cidades "menores" da Galiza 
estáo a precisar é muito difícil 
que germine, pelos vistos e 
segundo confirma o seu ideá
rio provinciano e colonizado, 
nas mentes das classes "diri
gentes". Oeste ponto de vista, . 
seria útil que o jornal A Nosa 
Terra comec;asse por mudar 
as etiquetas. ultrapassadas, 
ajudando a ada,ptar as 
consciencias a realidade ac
tual, o gual acabará redundan-, 
do em benefício das "novas"
cidades, da sua planific·ac;áo 
urbanística e da qualidade de 
vida das suas populac;óes.+ 

HENRIQUE MACEIRA NODAR 
(AEsTRADA) 

En Ventosela xa 
non hai festas 
"Somos nós os -viciños da mítica. 
Va/verde, povo condeado a de
saparecer engulido polas au
gas': 

A nosa memória colectiva, o 
noso pasado xacen asolaga
dos no fundo .do mal chamado 
"Embalse de Castrelo do Mi
ño". O encaro, aló polos anos 
sesenta, supuxo a desapari
ción das Veigas de Ventosela, 
o cerne do Ribeiro. Terras que 

· escoitar~m as arengas de o·on 
Basílio Alvarez, Abade de Bei
ro, clamando pola re.dención 

E sen xente 
·non hai festa. 
Ao chegar o 
fin de Xullo, 
nos dias das 
nosas festas, achegarémonos 
as bein~s do encoro, afinaremos 
o ouvido, e· cecais escoitaremos 
o son da gaita de Xan Míguez, 
O gaiteiro de Ventase/a, rachan
do a superfície das augas ver
des e pódres do pai Miño. 

E daquela berraremos rexo e 
forte: A nosa .terra é nosa, non 
de Fenosa!+ 

CLODOMIRO MONTERO MTNEZ. 
PILLO DE CLODOM1RO, NETO DE 

CLODOMIRO E BISNETO DE 
CLODOMIRO, ·TODOS ELES DE 

VENTOSELA 

T urismó e estética 
Aproveitando que estamos en 
plena tem_pada turística, e 

nificación de políticos, se 
C O n X U n t O diSpUXese que 
dando aos 
edifícios un 
aspecto des
coidado e es
tilo "vaiche 
boa". 

nas casas que 
se reabiliten as 
ventás e galerías 
sexande 

Pero unha madeira. 
das desagra-
dábeis surpre-
s as que nos 
trouxeron os 
novos materiais construtivos foi 
a progresiv.a, e se non se to
man medidas, penso que irre
versíbel e total substitución nos 
cascos antigos e vivendas tra
dicionais das contras e fiestras 
típicas galegas, xeralmente 
-abertas éstas cara o exterior e 
de madeira por outra~ de alu
mínio, primeiro gris e agora la
cado, o PVC, que lle dan a un-

*''"''''''ª""" .Cárceres 
A opipi9~ de que nom se reprime coro suficiente dure\:a o delito, 
de que os~criminosos estám na rua ao dia seguinte de serem detidos 
e de que· ás pi:isons soro pouco menos que hoteis de luxo, é umha 
das faláciahlifundidas' com maior sucesso pola direita. De facto, o 
Gód.igo Penal q~e entro~ em _vigor em 1996 sendo ministro o juiz, 
concell}eirffJuan_Alberto .Belloch, foi criticado. por magnánimo, e 
FéaeFico.TrHlcJºmes_mo, vaticinou que suporia a excarcera\:om de 
13.000 reclusos. : .... " ~ ---1,.:--?' 1 ... ,¡ Á • _; .. 

o"lnforrr;é~do. Coñselho 'Geral do Poder Judicial sobre os efeitos 
da: ap1iG~~i6n __ :ao. cffa!Ilado "Código Penal da Democracia", reali, 
zª-de>. .a/i$~taji.~las e:ibCohgresso, demostra todo o contrário. O 
númer().~k interrios' -era de 44.370 em 1998, o duplo do existente 
ein 1986.~§ no <;:~,so· 5.fas Üiúlheres o triple, sendo a rela~om de re, 
elusa~ por"'hábitante a mais alta de Europa. E é que a espanhola 
quando delinque é como quando beija. De se mantero ritmo ac, 
tual de encarceiamento, alcán~ariam,se quotas insustentáveis, 
segundo o CGPJ. ·Por outra parte, o novo Código lonje de signifi, 
car a diminui~om das penas. privativas de liberdade, supuxo um 

. importante endurecimento a respeito das estabelecidas. no ante, 
rior, especialmente para os delitos de entidade menor. 

A prolife;a~om do pequeno delito, ligada a expansom da pobreza e 
das desigualdades num sistema cujo funcionamento acarreta a ex, 
clusom permanente dos perdedores, é precisamente o que provoca 
a alarma social. A eles fai referencia a expressom de que o cr-ime 
nunca compensa. Na'. r:ealidade, quando compensa, recebe umha 
denomina~om respeitável, como a de engenharia finap.ceira. Os 
que nascem no wila side já nom venhem com a bola de paro baixo o 
bra\:o, senom coro a navalha ou a seringúilha. A privatiza~om dos 
cárceres pode ser outro dos grandes negócios do futuro.• 
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ha casa fermosa e única un as-
. pecto impersonal e de pastiche. 
S.upoño que ·nalguns casos 
esta substitución pode ser un 
mal menor e consecwéncia 
dunha maior confortabilidade, 
máis teño entendido que en 
Santiago a norma é que as 
fiestras dos casco Histórico te
ñen que ser de madeira, e hai 
subvención no caso de que se 
.queiran substituir as de alumí
nio ou PVC, palas tradicio
nais. 

Gostaríame que aproveitando 
os cámbios políticos habidos 
nas cidades galegas, estas 
medidas foran extensivas a 
todos os cascos históricos e 
que se dispuxese que nas ca
sas existentes ou nas que se 
reabiliten que as fiestras e 
galerias sexan de madeira, 
esta medida faríaa extensiva 
a pazos, monumentos e ca
sas de turismo rural. Coido 
que entre todos ternos que 
concienciarnos do valor da 
nosa tradición e ter unha 
maior tradición .. . • 

GONZALO V ARELA GARCIA 
(PONTEVEDRA) 

Na fin 
da Terra 
Erase unha vez un país da te
rra que canso de dicer que 
chovia por eles e de emigrar, 
decidiu buscar unha fórmula , 
un bebedizo ou algo para frear 
aqueles malos agoiros que lle 
pronosticaban ao mundo mun
dial -algúns xa o chamaban 
mundo globalizado- e eles 
mesmos; paro, alimentos _con
taminados, unha só cultura e 
unha soa língua, dioxinas por 
incineración, destrución do mé
dio ambiente, destrución da 
produción, guerras con danos 
colaterais, armas químicas, nu
cleares, fame ... 

Sabedor este pavo ancestral 
na fin da terra da sua misión, 
escolleu ás mellores mulleres 
e homes, aos incorruptos e 
máis preparados e mandoulles 
que busca-
sen a solu -
ción a tantos 
males. Este povo 
Estes escolli- antergo 
dos cavilaron encravado na fin 
que o bebe-
dizo sería a do mundo leva 
razón e os • 
votos se·cre- razon. 
tos, para que 
a peste, que 
todo o ve fi-
xera máis dano á xente. 

O secreto onde se conseguíu 
deu bons resultados, e no cen
tro da península xa dous escolli
dos fanlle rañar a cabeza a moi
tos pagáns e cristiáns. 

Logo viñeron moitos escollidos 
para dentro do país, até un para 
un representante do mundo 
mundial. 

Pronto este pavo, coa sereni
dade que dá a razón e a ex
tensión do secreto en cada al
dea, poñerá as columnas para 
acadar un mundo máis xusto e 
armónico, faranlle caso por
que este , povo antergo encra
vado na fin do mundo mundial 
leva razón, e iso, coma se sa
be. vai a misa.' 

ROi CARBALLO DURO 
· ~ · "· · " · - .. • ('PDNTEVEDRA) ' , 
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·GuieirQ,·· 
· CULTURAL 

*A. ESTÉVEZ 

É fácil tremer cos nervios do cheiño que está o caléndario musical 
do país durante Xullo e Agosto, especialmente dos Venres aos Do .. 
mingos. E, non precisamente, pola programación Xacobea. Se lle 
presta ir de tenda de campaña, ter rio ou praia perto, escoitar músi .. 
ca no meio dunha morea de individuos coma vostede e non gastar 
moito, o almanaque está ateigado de festivais para todos os gostos. 
Non hai porque ver nen á Pantoja nen ao Duo Dinámico se un sabe 
dar co roteiro secundário que, paradoxicamente, resulta roáis segu .. 
ro. Mentres a consellaria de Cultura considera primordial anunciar 
grandes artistas intemacionais ainda que estes non teñan pensado 
vir pola Galiza, os festivais modestos teñen un cartaz máis estábel. 

Unha quei.xa é comuna todos os 
promotores dos festivai.s de ve, 
rán, sexan institucionais ou em, 
presas privadas: non hai axuda da 
Xunta. Pero, mália laiar e, sem, 
pre dan co xeito de que as citas 
rnusicais se repitan ano tras ano. 
Entradas baratas e acampadas de 
balde caracterizan a oferta. Xa na 
fin d'e semana do 16 ao 18 de Xu, 
llo un non ten que durmir se non 
quere. O Festival de Ortigueira 
bota a andar o 15. O listado de 
grupos que por ali pasarán até o 
Domingo, é considerábel: Bágoa 
de &uña., Skolvan, Mick O'Brien · 
Band, Domine Cabra, Cristina 
Pato e Deaf Sheff erd, son alguns 
deles. Para os que disfrutan da 
música folc, coinciden, coma ca, 
se sempre, as citas. E é que en 
Lalin, a mesma fin de semana, 
celebran a Foliada e lévanse para 
a vila do Deza a Berrogüetto, Lú .. 
nasa, Viola, Brendefolk, Mau Mau 
e Sound System Wagner'Pa. 

Non só o público do folc anda 
de aquí para acolá; tamén os ar, 
tistas galegas teñen que coller o 
coche cada fin de semana. Xosé 
Manuel Budiño e A Quenlla su, 
ben ao escenário en Bretaña, na 
Pasteriza, a primeira fin de serna, 
na, e no seguinte vanse a Guiti, 
riz, ao festival de Pardiñas. Budi, 
ño, ademais, xunto a Fia na 
Roca, actua nas Pontes o 24 de 
Xullo. A festa celta do Lugnasad 
da Bretaña celébrase o Venres 1 
e conta ademais con Driade, Re .. 
viravolta e o Grupo de Gaitas da 
Pontenova. En Pardiñas, pola 
sua parte, fan o próprio os días 7 
e 8, introducindo algo de rock 
con Os Redullos e ITH, e in, 
cluíndo ao grupo Seeben, de Jr, 
landa. Completan o cartaz Men .. 
di Alde, un grupo de danzas de 
Euskadi, e Dervish, os irlandeses, 
ademais dos mencionados e soli, 
citados Budiño e A Quenlla. "O 
prato forte de Pardiñas é a mos, 

tra de artesanos, na que irnos ter. 
a perto de trinta persoas amosan, 
do o seu traballo cos instrumen, 
tos'f, comenta Alfonso Blanco, 
da organización de Pardiñas. 

A mesma fin de semana; para 
darlle rnáis voltas á cabeza, ta, 
mén hai festa en Santo Estevo 
de Ribas do Sil. Ai haberá gru, 
pos nóveis, os que disputen a fi, 
nal do concurso folc que leva o 
nome do festival, pero tamén 
outros con fama e e~eriéncia ás 

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

... e queda Portugal 
Congregacións multitudinárias 
como as do Festimad, Doctor Mu, 
sic ou Benicassim atraen a centos 
de galegas durante o verán. Pero 
existen solucións para non facer 
tantos quilómetros coa fin de ver 
o máis alternativo na música. -En 
Portugal, non paran. Ven de re, 
matar o Super Rock, un festival 
interminábel que patrocina a cer, 

vexa Super Bock e que leva unha 
manchea de cori.certos ao Porto e 
a Lisboa. Perto da Galiza, o festi, 
val de Vieira do Minho, unha vi, 
la arrimada a Braga, celebrase do 
16 ao 18 de Xullo. O Venres 
arr~c;:an surprendenJemente con 
Iggy Pop e n9n faltará a música 
electrónic::a d·a que tanto gostan 
en Portugal. Ao Sul, non fican 

atrás, e estrease 'este ano no Está, 
dio Nacional de Lisboa o T 99, 
tre'.s dias, os mesmos que en Viei~ 
ra, con Aerosmith, Metallica, 
Black Crowes, Ministry, (]a~bage, 
Stereophonics. Mentres Lisboa · 
oescansa, "anóncian máis música 
para masas de campistas en Pare, 

-des de Coura e Vilar de Mouros 
durante Agosto.• 
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suas costas: é o caso dos escoce, 
ses Capercaillie e dos portugueses 
de Brigada Víctor Jara. E; para 
liala ainda máis, en Zas o dia 7 
Luar na Lubre. 

Isto non é todo, a cantidade de 
festivais que incluen a musica 
folc no seu programa conta cos 
que xa pasaron -Caldas, Liméns, 
Cerceda- e os que vai seguir ha, 
bendo durante Agosto: Couso, 
Mondariz, Moeche e Barciela, 
en Oroso. Néste último destino, 
celébrase o 2 7 de Agosto un fes, 
tival con Chouteira e Pia na 
Roca. A Mondariz, o 21 de 
Agosto, van Berrogüetto, e a Mo, 
eche, Mercedes Peón e A Qua .. 
drilha, como non, a mesma noi_te. 

Quedar en Palas 

O de -Palas de Rei é un éxito: o 
festival Rock no Camiño acolle 
nos últimos anos a milleiros de 
mozos e mozas que chegan 
atraídas por un cartaz chamati, 
vo -os grupos con máis tirón do 
Estado-' que non cusra nada. 
Desta vez, a entrada sae a mil 
pesetas os dous dias: 23 e 24 de 
Xullo. Existe a posil:Hlidade de 
levar a renda. · O programa in, 
clue a Def Con Dos, Ska .. p, 
Hank, Fromhead Totoe, Enemi .. 
gos, Super Skunk , Planetas, Ka, 
buto ]r e os portugueses de Zen. 
No concello de Fene estrean 
Felipop o 13 e 14 de Agosto. 

Outro evento rock que conta co 
apoio do concello, é o Felix Rock 
de Vigo,·.que se·vai cdehrar desta 
vez en Saiáns, o 16-de Agosto .. 
Unha única xornada na que, se 
non cae ninguén do cartaz, pode, 
rase disfrutar dos británicos de 
Motorhead, grupo estrela do festi, 
val, os suecos de Backyard Babies; 
Kabuto ]r, de Vigo, como O Pe .. 
queno Baltimore, os punferradinos 
Deviot, famosos por un anúncio 
de Pepsi Cola, Tarántula, de Por, 
tugal, e KT ulu, de Barcelona. • 

Novas 
irmandiños 

t Lms DIÉGUEZ 

/ 

~moito dicer, pero calquer forma 
de rebeldía fronte ap _poder e ao 
abuso pode· 1e;,ar o no me daqueles 
que, hai xa vários sécufos, > 

intentaron romper as cadeas do 
súbmetirríento. A parte feudal de 
hoxe corre de par da lgrexa, así con 
maiúsculas, que, arrogante e -
poderosa ela, ainda que un tanto 
debilitada, segue erre que erre 
dándo, lle o brazo ao poder 
imperialista que usa os idiomas 
como arma para asegurar a 
dependéncia ideolóxica. Todo o 
que ven de fóra é bon; o que ternos 
nós é mau. Triste lición da história 
para os cristiáns: o universalismo de 
Roma afogou a liberdade dos 
humildes, mais non pudo coa 
rebelión dos máis dignos. 

&.Bienio lrmandiño", ese grande 
grupo de homes e mulleres creI).tes, 
ergueu as bandeiras para pedir que a 

· Igrexa sexa respectosa coa fala 
popular galega. E os que non somos 
erentes axudamos, pois onde hai 
unha imposición imperial ali 
estaremos sempre para combaté,la. 
Coidamos que non é <loado 
descargar o pavo da sua falsa · 
fachenda, facer humilde a quen se 
puxo sempre do lado dos odiosos. 
amos; non é <loado, pero calquer 
dardo, por simples que se faga, fere, 
e a lgrexa está ferida desde hai 
moito no centro mesm0 do seu 
coraz.ón: nón é críbel, nqn 
convence, rompeu os seus ideais de 
liberar os pobres e as suas próprias 
expresións culturais, E daquela, non 
será mellor que volva aos séculos 
primeiros· para endirnitar os 
camiños que se lle retorceq;m? 

Aoitas veces, a protesta 
xurdida en grupos sociais 
organizados que perderon os ideais 
iniciais, por moi pequena que 
resulte, pode levar en si mesma a 
reuperación do conxunto. Pode que 
na Galiza, esta pequena pero 
cualificada verruga que Ue saiu á 
lgrexa, acabe por lle dar ese carácter 

_nacional galego que nunca tivo e. 
que se combateu arreo. Non está, 
isto, separado dos a~ontecimentos 
globais que estoupan ao noso redor. 
O PP, herdeiro do antigo réxime, 
estoupa; as méntés abren,se e 
esperanzan,se; a dignidade galega 
entra ria valoración da nova 
cultura; os nosos libros volven 
buscar o ser máis coñecido, o 
noso ... Pequenas pt:¡ro tan 
importantes causas que cambiarán o
máis dificil de mudar: as· nosas 
conciéncia5. E os Irmandiños, outra _ 
vez, derruban murallas de ;'. 
imposición e abuso. X untan, se eles, 
tan divididos, os estudosos da' 
história nosa combatida ou 
ignorada, os fieis seguidores dos 
princípio& m.~is coerentes, os 
casados que seguen crendo nunha ' 
Institución cambiada: .. tantos e tan 
poucos ao mesmo tempo, pero parte -
<lesa grande masa que ·cobre todo un 
país e que, no conxunto, corre 
agora buscando,se a si mesma, 
convencida xa de que o paraíso 
nunca chegará de fóra. • 

·· -#! 
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• Seminários 
Cero en conducta 
noCGAI 
O Centro Galega de Artes da 
lmaxe (CGAI) organiza dura11te 
toda esta semana a sétima 
edición dos seminários e talleres 
de imaxe Cero en conducta, orga
nizados pola Asociación Galega 
de Productores Independentes 
(AGAPI) e que se celebra nas · 
instalacións do CGAI e mais do 
Instituto de Imaxe e Son na ci
dade da Coruña. Entre os dias 
12 e 16 teñen lugar simultanea
mente oito cursos sobre distin
tos aspeitos do mundo do sector 
audiovisual. Nestes encontros 
están presentes especialistas en 
cinematografía, multimédia e 
novas tecnoloxias, fotografía e 
dirección de empresas audiovi
suais. O taller máis destacado é 
o que dirixe o director de cine
ma Jaime Chávarri sobre as pe
culiaridades da dirección de ac
tores. Outras propostas de inte
rese son os cursos Como ser guio
nista e chegar a fin de mes, impar
tido polo guionista Carlos Aso
rey, e M~ica de cine, dirixido 
polo compositor Manuel 
Balboa. Ademais, Cero en 
conducta con ta coa .Presencia de 
Carlos Carballo, director de pro
gramación da TVG e de Gilber
to Sánchez, director editorial de 
Anaya Interactiva.+ 

• Recital poético 
en defensa 
da língua 
O "Movimento .de Defe~sa da 
Língua" organiza o "Primeiro 
Verao Poético da Coruña", que 
terá lugar nesta cidade en tres 
días, entre o 22 de xullo e o 12 
de agosto. O recital poético es
tará composto por catro actos 
nos que intervirán os poetas 
Luís Ma\'.as, Pedro Casteleiro, 
Mário Herrero, Xavier Vasques 
Freire, Olalla Cociña, Sílvia 
Pardo, Estíbaliz Espinosa, Enma 
Pedreira e Ramiro Vidal Alva
rinho. • 

. -Concurso 
de cariéaturistas 

~ . nove1s 
Todos os residentes en Gal iza, 
de entre 14 e 30 anos, poden 
participar no "V Concurso Ga
lega de Caricaturistas Noveis", 
que organizan conxuntamente o 
concello de Ourense e o Club 
Cultural Alexandre Bóveda da 
cidade das Burgas. Esta iniciati
va forma parte da ''V Bienal da 
Caricatura" que terá lugar este 
ano e mailo que vén na Casa da 
Xuventude de Ourense. 
O primeiro prémio deste certa
me será de 100.000 pesetas para 
a mellor colección de caricatu
ras (seis debuxos). Ademais ha-

, berá outros catro prémios de 
25.000 pesetas para as mellores. 
caricaturas, sendo un deles para 
o autor dunha viñeta de humor 
gráfico. Os interesados deberán 
enviar-os seus traballlos en for
mato retrato ou viñeta á Casa 

Fonna~ión da Tuxedo Sig Sand. 

•Festival de Jazz de Pontevedra 
O jazz será o protagonista cultural da cidade de Pontevedra do 21 ao 23 de Xullo. O concello desta cidade organiza o 
Festival Internacional de jazz, coa presencia _de destacados intérpretes deste ritmo xenuinamente norteamericano. 
Pola Praza do Teucro pasarán a Kenny Neal Blues Band, Charmin Michelle e Tuxedo Big Band e outros artistas pro
cedentes dos Estados Unidos. O festival rematará o venres 23, cunha 'Jam Session', na que participarán o saxo te
nor Harry Allen, o guitarrista Peter Bernstein e os trompetistas Nicholas Payton e T erell Stafford, entre outros. • 

da Xuventude de Ourense 
denantes do vindeiro 15 de de
cembro. Os debuxos premiados 
formarán parte dunha 
exposición de caricaturas que se 
celebrará durante o mes de mar
zo do ano 2000. • 

• Congreso sobre 
historiografia 
en Compostela 
A capital de Galiza acolle desde 
onte o II Congreso 
lntemacional "História a deba
te", que se es~enderá até o 

Domingo dia 18. Esta reunión 
de especialistas en história ten 
como obxectivo redefinir o sen
tido da escritura-dos 
acontecementos neste final de 
século e no comezo do novo mi
lénio. Para os organizadores do 
congreso, é primordial ir alén do 
tópico da 'fin da história' nacida 
tras a caída do Muro de Berlín. 
O congreso estase desenvolven
do a traveso de táboas redondas 
e seccións temáticas na que in
tervirán en total máis de 150 
expertos de 30 países. As 
primeiras tratan aspeitos tan va
riados como os usos políticos 
que se fixeron da história, a per
tinéncia deste ciéncia hoxe ou o 
pasado, presente e futuro da his-

toriografia galega, española e la
tinoamericana. As seccións te
máticas estarán centradas no 
cámbio de século, nos novos pa
radigmas historiográficos e nos 
problemas desta ciéncia diante 
da globalización e as 
_peculiaridades da nosa época en 
canto á relación da história cos 
movimentos sociais e coas diná
micas políticas e culturais. • 

•Curso de 
danzas balcánicas 
O profesor francés de danzas tra
dicionais Patrick Jaussaud será o 

.......................................................••...•................................•......... . 
• Sete arios 
de Freixo Rock 
O Festival de música punk, 
rock e ska "Freixo Roc,k", 
que se celebra na parróquia 
viguesa de Valadares chega 
este ano á sua sétima 
edición. Entre as novidades 
que presenta esta xuntanza 
de música autóctona viguesa 
están a ampliación nun dia 
máis o seu espectáculo e a 
muda de datas. Se desde o 
ano 95 se viña celebrando 
nos meses de Outubro e Se
tembro, nesta ocasión terá 
lugar entre o 13 e o 15 de 
Agosto, baixo o lema "Este 

._ ano a Freixo .. . ainda que 
chova1'. O 'Freixo Rock' é 
un dos festivais de rock máis 
importantes no panorama da 
música rock na cidade 
viguesa e conta coa peculia
ridade de que está organiza
do sen ningun tipo de ax:uda · 
oficial e se mantén grácias 
ao labor da Peña Freixo, que 
se encarga de procurar fon-

dos-coa venda de rifas e ca
misetas, ademais da organi
zación de actividades várias, 
como a 'Baixada de carros de 
bolas a Frei-
xo', que este 
ano se real i
zará o 
Domingo 18 
de Xullo. En
tre os grupos 
musicais que 
este ano se 
darán cita no 
'Freixo Rock' 
estarán os ga
legas M.D.R., . 
Acrid, Resis
tencia, Otra 
Birra', Karlan
ka, Os-] amu
sinos, Canta
reiras da Bou
zacobá, Os 
Cipriáns e 
Xolda! ! Como 
convidados, 
actuarán Ska
minoneta do . 
lixo, de 
Lisboa, El úl~ 
timo ke zierre, 

de Castellón, Los Rancios de 
Barcelona, Skalariak, de Iru
ñea e Vantroi, de México 
D.F.+ 
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encargado de dirixir un curso de 
bailes folklóricos da rexión dos 
Balcáns que terá lugar na parró
qµia de Panxón, en Nigrán, en
tre os días 18 e 23 de Agosto. 
Aqueles que desexen participar 
neste curso deberán pagar 
23.000 pesetas, cuota que inclue 
a estáncia completa, as clases de 
danza e unha fita coas músicas 
que se van aprender. Para parti
cipar, os interesados deben con
tactar con Carolina Cabrera no 
número de teléfono 981671384 
e inscribirse denantes do 25 de 
xullo. As prazas para esta expe
riéncia están limitadas a 30. + 

•Premio 
ao ilustrador ,,. 
Osear Villán 
O ourensán Óscar Villfu foi ga
lardoado co primeiro prémio na
cional ás mellores ilustracións 
de libros infantfs e xuvenfs, con
voca:do polo Ministério de Edu
cación e Cultura. Villán recibiu 
tal mención polo seu traballo de 
ilustración do libro O coelliño 
branco, de Kalandraka Editora. 
Óscar Villán naceu no 1972 e 
licenciouse en Belas Artes, na 
especialidade de pintura, pola 
Universidade de Vigo. Entre o 
1997 e o 1998 colaborou co De
partamento de Educació~ do 
Centro Galego de Arte 
Contemporánea. O coeUiño 
branca, editado en Xuño do ano 
pasado, foi a sua primeira incur
sión no mundo da ilustración e 
desde entón realizou tamén os 
debuxos de A cebra Camila, ta
mén publicado por Kalandraka. 
O volume premiado, un conto 
popular portugués adaptado por 
Xosé Ballesteros, consta de 24 
páxinas a catro cores e está diri
xido aos primeiros lectores. 
Ademais da sua edición orixiná
ria en galego, Kalandraka tamén 
o traduciu ao español na sua co
lección Libros para soñar.+ 

• Exposición 
no Museo 
da Fonsagrada 
O Museo da Fonsagrada, que re
centemente volveu abrir as suas 
portas nunha nova sede, presen
tou o pasado 9 de Xullo a expo
sición 'O pasado vive no presen-

. te', unha mostra de artistas gale
gos que rentan crear vencellos 
entre obxectos tradicionais e pe
zas de escultura contemporánea. 
Esta idea plásmase na contrapo
sición entre ferramentas e 
outros instrumentos da cotidia
nidade do rural galego e obras 
artísticas .dos autores 
convidados, non criadas 
especialmente para esta exposi
ción. Entre o máis destacado 
desta mo~tra da Fonsagrada, 
aparece un retablo do xécl!lo 
XVIII, que se compara cun Idolo 
do 2.000 de Femando Villapol 
ou unhas tenaces da ferraría de 
Vilar da Cuíña, que están ao ca
rón dunhas Mans de Álvaro de 
.la Vega. Ademais dos citados ar
tistas, a esposición conta con es
culturas de Mónica Alonso, Ig
nácio Basallo, Luís Borrajo, Ma
nuel Patinha, Manolo Paz e Pa
co Pestana.+ 
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Mellar, a misa 

Estrea 
. de Xelmírez 
ou a Glória 
de Compostela~ 
poloCDG 

Título: Xelmírez ou a GIDria de Compostela. 
Autor: Daniel Cortezón. 

Director: Roberto Vida! Bolaño. 
Compañia: Centro Dramático Galego. 

Reparto: Mónica Camaño, Urraca; José La

ge, Ama; Dori Bárcena, Dona Maior; Jorge 

Salinero, Mensaxeiro; Xabier Esté vez, Af on

so I ; lago Berry, Soldado; Miguel López Va
rela, Xelmfrez; Luís lglésia, Pedro Gunde
síndez; Xoán Carlos Mejuto, Xiraldo; Xoán 

Cejudo, Daniéliz; Xosé Vilarelle, Orduáriz; 
Pancho Martfnez, Anaiaz; Vivenre Monto

to, Munio Afonso; Xoán Goberna, Hugo; 

Afonso Agra, Arias Pbez; Gonzalo Uriarte, 

Pedro Arias; Pepe Soto, Froi/az; Vicente de 

Souza, Xoán Díaz; Alfredo Rodríguez, 

Boson; X. Garcia Marco, Diego Virollo; Artur 

Trillo, Pero Gudérrez; Manuel Millán, Ros
celino; Manuel Botana, Afonso VI; Nacho 

Castaño, Afonso Raimúndez. 

Contan de lndalécio Prieto que 
despois de asistir a unha tenida 
masónica, á Efue fara invitado con 
intención proselitista, un repor
teiro preguntoulle se a cerimónia 
fara do seu agrado. "A verdade é 
que prefiro a misa", rosmou don 
Inda, o líder conservador do 
PSOE na altura da lI República. 

Para darmos unha idea da glória 
medieval de Compostela, o Cen
tro Dramático méteno na igrexa 
da Compañia (Xesuitas) de Ma
zarelo e remeda o tempo de Xel
mírez sobre o retábulo barroco, 
pero, a primeira vista, quedámo-

CRONICA 

nos mellar co empaque dunha 
misa maior da catedral, as tubas 
do órgao a todo vapor, o incen
sário coma unha bala e os coen
gos vermellidos baixo tanto peso 
de fío de ouro. Xelmírez ou a Gló
ria de Compostela é un texto de 
reparto grande, con vários episó
dios corais e montaxe de impor
tante volume, en cenário irrepe
tíbel e polo tanto cunha marca
da intención espectacular pero o 
que nos trae son saudades da 
grande basílica que soñara Xel
mírez e hoxe brila cos fastos do 
Xacobeo e tellas novas pagadas 
pola Consellaria de Cultura. 

Non é menor este aspecto mate
rial do espectáculo. Desque Ma
nuel Guede dirixe o CDG, a ins
titución persegue o teatro de re
parto grande con tanta insistén
cia que esta eleición chega a ter 
tanta ou maior importáncia ca 
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dos textos. Por veces semella ca
se unha via de disgresión retórica 
fronte esa capacidade de cataliza
c ión dialéctica, de profundar e 
subvertir que ten o teatro, a mes
ma que leva a Alain Badiou a di
cer que é mais importante que o 
Estado. Os cenários acidentais do 
CDG (a fraga de Bona val, a casa 
de T rasalba, a igrexa da Compa
ñia etc.) son unha procura de 
horizontes que anoven o esque
ma visual á italiana pero tarnén 
un xeito de darlle. máis impor
-tancia ao continente. Se cadra 
non é o mesmo pero en tempos 
de Franco o teatro banalizábase 
ou festivalizábase. Nos dous ca
sos, os ministros roncaban con 
pracer na noite longa porque o 
teatro quedaba sen espoleta. 

Este xuízo de intencións pode 
parecer incongruente se nota
mos que a dramatúrxia de Xelmí-

CRÓNICA 

rez ou a Glória de Compostela co
rresponde a Roberto Vidal Bola
ño, director que en duas oca
sións alomenos foi recompensa
do polo favor do público do 

. CDG e castigado por irreverén
cia polo poder que gravita sobre 
a institución do teatrQ. Roberto 
é ·por riba o noso máis activo e 
polémico autor vivo e o que 
máis se mete por direito na fa
gueira da comédia contemporá
nea, o que lle ten dado o raro 
prémio dun 
púbhco pró-
prio dentro 
dun panora
ma teatral no 
que os com
promisos es
váense de 
función a 
función. 

A fábula que 
o director sa
lienta no tex
to de Daniel 
Cortezón é a 
da agonia po
la constru
ción do rei
no, do imaxi
nário e a 
ídentidade 
colectiva, re
presentados 
na vida de 
Xelmírez. O 
que acontece 

Desque 
Guede dirixe 
oCDG, a 
institución 
persegue o 
teatro de 
reparto 
grande 
con tal 
insisténcia 
que chega a 
ter tanta 
ou maior 
iniportáncia 
ca dos 
textos. 

é que, sobre o texto da obra, o 
anecdotário biográfico é máis 
denso e premioso que o motivo 
ideolóxico ao que deberla server. 
Hai partes nas que a situación 
dramática medra por riba dos ac
tóres e move mesmo as liñas da 
personalidade de Xelmírez ao que 
a escrita privou a mantenta de 
sobre-humanidade para non fa
cer del un heroi de traxédia. Co
ma no teatro de Racine, a impor-

(Pasa á páxina seguinte) 

AUTOVÍÁS ·GALEGA.S 
.;;. 

CRÓNICA DUNHA FÁRSA '.-. 
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canta de libros 

Poesia con gris 
Aparecen novas títulos en Ablativo 
Absoluto, entre os que se atopa Lua 
gris, de Eduardo Estévez, onde o poeta 
reinventa a sua nenez, -"os ritos eran 
pausados/na televi
sión xorda en pre
to e branca/no 
troupeleo da 
máquina de coser"
unida aos bairros de 
Bos Aires, onde Es
tévez naceu. Zona 
gris á mañá, por ou
tra parte, é unha an
toloxia de Durs 
Grünbein, un dos po- ·· · .. ~· · 
etas con rnáis exito 
de crítica e ventas en 
Alernaña. O volurne conten poemas 
dos seus catro libros. O limiar e a tra
dución foi responsabilidade de Franck 
Meyer.t 

A paisaxe 
de Otero Pedrayo 
Se habia unha característica que defi
nía a paisaxe galega para Otero Pedra
yo era o granito; non acreditaba en 
quen definía Galiza 
corno ruda e mon
tañosa, en quen o 
facia como doce e 
verdecente. Sereno 
e grave gozo. 
Ensaios sobre a pai
saxe, en Editorial 
Galaxia, recolle seis 
ensaios nos que diser
ta sobre a aldea e so
bre o estilo da paisa
xe. Están escritos en
tre 1922 e 1965. A 
edición é de Maria Cuquejo, quen re
comenda ler os ensaios cun mapa de 
Galiza ben perta. t 

Tecnoloxia e 
identidade nacional 
Xavier Durán é xornalista catalán, co
laborador do sema
nário El Temps e 
de TV3 . Hai seis 
anos que publicou 
O nacionalismo na 
era tecnolóxica, 
editado agora por 
Laiovento coa tradu
ción de Antón G. 
Garazo. Na suas pá
xinas, analisa os fa
vores que a tecnolo
xia presta á mundiali
zación cultural e a desaparición das 
línguas minoritárias. t 

Sinaturas de ouro 
en Mondariz 
É a proba de que "eminentes personali
dades" pasaron por Mondariz Balnea
rio no primeiro tércio deste século. 
T rátase do Libro de ouro do Balnea
rio de Mondariz, editado pola Depura
ción de Pontevedra, e que recolle 
en edición 
facsimilar as 
sinaturas flo
ridas de poe
sías, frases e 
debuxos dos 
turistas rnáis 
destacados. O 
Gran Hotel, 
inaugurado en 
1898, e que 
contaba con 
perruqueria, ca
sino e salóns de 
festa, converteu 
a vila de Mondariz nun centro de turis
mo burgués. Este libro contén as pala
bras de Xesus Bale Gay, Basilio Alva
rez, Fernandez Florez, Ramón Cabani
llas, Roberto Blanco Torres. Risco, 
Víctor Casas , Villar Ponte e moitos 
máis, avogados, deportistas, turistas 
portugueses, etc. t 

• 
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Anuario de estudios . 
literarios galegos 
Número 1998. Prezo 2.650 pta. 

Dirixe: Xoán González Millán 

Edita: Galaxia. 

O escritor irlandés James Jóyce é protago
nista desta nova edición:·Carmen Millán 
Varela aproveita o caso prático da tradu-

ción de Joyce ao 
galega para dar 
canta das pecu
liaridades da 
técnica de tras
ladar unha obra 
literária dunha -

,-.. língua a outra . 
. .f.· Manuel Vieites 

compara, pola 
sua banda, ao 
autor do Ulises 
con Ramón 
Otero Pedrayo 

na sua vertente política e literária. Dentro 
da sección de Panarámicas cobra interese a 
prosa relacionada co centenário do Desas
tre do 98, da man de Dolores Vilavedra, 
en Narrativa do 98: polos vieiros rozados.• 

Na Gaits 
Revista de música folk ·e 
tradicional 

Número 8. Xuño e Xullo de 1999. Prezo 475 pta. 
Dirixe: Carlos Corral. 
Edita: N.O. Edicións. 

lnclue entrevistas cos gaiteiros Carlos 
Núñez e Liam O'Flynn e máis cos gru
pos Chouteira e Os Carunchos. Tamén 
ten cabida unha biografia de Xan Mon
tes Capón, un importante director de 
bandas e orfeóns do século pasado. Ra
món Guinovart dedkalle unha reporta

xe aos canta
res indepen
dentistas de 
Irlanda, xa 
comezada no 
anterior nú
·mero, A mú
sica rebelde 
en Irlanda. 
A outra tra
dición. Xo, 
an Estévez _ 
fai unha . 
semblanza 
do cantau-

tor portugués José 
Afonso, unha das voces máis represen
tativas da música reivindicativa en Por
tugal. Outra sembl~nza é a que fa¡ Pedro 
Elias lgartua sobre a figura de Dick 
Gaughan, a voz folc escocesa rnáis im
portante dos vinte anos últimos anos.• 

Tempos Novos . 
Revista mensual de 
información para o debate 

Número 25. Xuño de 1999. Prezo 500_pta. 

· Dirixe: Luís Alvarez Pausa. 

Edita: Atlántica. 

Recolle unha reportaxe sobre a cidade 
de Vigo e o seu papel na Galiza do sé
culo xx(, completado por unha 
entrevista con Pablo Egerique, delegado 
do Consórcio da Zona Franca viguesa. 
Ao mesmo tempo, Xosé Luís Barreiro 

analisa a noite 
efeitoral do 

'.· · 13~X na ' 
{ G~liza e Se-
;. · verino Pene-
.· ' las faÜle un

ha entreyista -
a Xosé 
Fortes 
Bouzán, ofi
cial do 
Exército re
tirado e 
membro 
da Unión ' 

Militar Democrática. 
No terreo cultural, Paula Sabajanes re
trata o grupo artístico Lijó & Meixide e 
a Unión dos Demócratas.• 

llf 
Teatro 
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(Ven da páxÍna anterior) 

táncia dos acontecimentos im
ponse fatalmente á das persoas. 

Cortezón é un risquiano famoso 
e coida que a opción do grande 
reino compostelano perdeuse 
porque somos un pavo de acé
milas e cameiros, carne de dis
puta e alegoría teatral do pesi
mismo de Hobbes ou, se cadra, 
rabo do demo sementado no pa
radiso que repunta así que nos 
movemós. O pecado orixinal 
visto por Spengler, vaia chasco. 
Así resulta que, como reverso do . 
invento de Menéndez Pida!, o 
Sidi ou Cid, grande vasa lo ( ou 
mercenário) con reí despistado 
ou decadente, Xelmírez foi .un 
grande reí con mal público. 

Tanto pola medida do cenário 
como pala marca e estilo do di
rector, o tratamento dramático é 
expresionista o que produce por · 
momentos disonáncias nunha 
cenografia realmente existente, 
como son as pedras e o altar da 
igrexa. O vestiário, denso e an
tergo, tamén pesa en exceso so
bre a fábula que se quer cons
truir. Sabido é que Cortezón é 
autor con impiedade e desleigo 
para a respiración dos actores, 
pero por veces, ne~te Xelmírez ou 
a Gl6ria de Compostela, o espec
tador suspira por un mutis, un si,. 
lenzo, unha transición demorada 
unha <lesas viaxes inesperadas 
cara ao interior dun protagonista 
a traveso do silenzo. O pavo é 
estúpido e os condes encerellan
tes pero falan coma mercuriados 
durante duas horas e 16 minutos 
sen parar. De remate, chegamos 
a pensar se non será esa a causa 
verdadeira da traxédia. • · 

GUSTAVO LUCA . 

Repaso ao país 
con guitarra 
Titulo: Música de Galicia. 

Autor: Xesus Pimentel. 

Editorial: Do Fol. 

Xesus Pimentel aproveita os recursos 
expresivos da guitarra_ flamenca para 
interpretar ou adaptar a música tradi
cional e popular galega. Asi este reper
tório incluído en Música de Galicia es
~á cheo de temas coñecidos polo pú-

. blico; se bel).' agora interpretados pola 
guitarra. Da·rµuiñeira tradtcional a · 

. Quen poidera namora/a, de Luís Emilio 
Batallán; de Sementeira, de Fuxan os 
ventos, ao Alalá das Mariñas. Pimentel 
formou parte.de grupos de jazz como 
Baoi Ensemble e Noroeste e tamén co
laborou cunha manchea de artistas da 
música popular e folc, entre ~ que se 
atopan Emílio Cao, l)xia ou Carlos 
Núñez. Na gravación destas músicas 
participaron Carlos Castro, Xosé Ma
nuel Femández, Delio Domínguez, Sil-

· vía Melero, "El Kiki"e Nirankar Khal
sa. Pimentel escolleu temas ttadicio-

GuieirQ· · 
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Corazón 
de cemento 

Titulo: O home de pau. 

Autor: Xosé Neira Vtlas1 . 

Editorial: Xerais. 

O home de pau é unha obra breve 
que consta de cinco relatos tamén 
moi breves. Pero breve non signi
fica menor. Neira Vilas é Neira 
Vilas, sexa de 50 ou 500 páxinas e 
a estas alturas non precisa escribir 
para demostrar nada, nen para 
que non o esquezan os libreiros: 
por iso a sua escrita á moito máis 
valiosa, porque é un acto comuni
cativo libre e espontáneo, libre de 
continxéncia mercaderil que cada 
vez ateaZa. máis a eséncia do lite
rário. Ademais, se cadra, tan ben 
como o apelativo de relatos bre
ves acaeríalles o de estampas da 
vida na cidade: Ainda que a es
tampa tense como algo estático e 
iso non coincide co contido dos 
quince relatos. Porque Neira Vi
las sat>e facer diéxeses durativas 
utilizando poucas liñas, sen des
coidar nunca o contido. 

Este é, sen dúbida un dos logros 
máis salientábeis: a história non fi
ca en pura descrición dos desastres 
cidadáns, hai cidadáns, hai acción, 
unha acéión evolutiv:a, mutante 
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que vai transforman~o e conhr
mando ·as'realidades, "estan:icaµ<;lo 
paredes contra. o ceo". Nen seqúe
ra se acode ao auxílio do recurso 
máis esperábel, a técnica do resu
mo: No seu lugar s0n as enumera
cións, que no seu interior' gardan 
gradacións temporais e/ou causais
consecutivas, en secuéncias tan 
seguidas que ás veces lemb~ ao 
evidencialismo. Periodos pre
ferentemente curtos conforman 
unha escrita decidida na que non 
hai lugar para a dúbida; Neira Vi
las non escrebe sobre "percep
Gións", danos contade convicións. 
É aSÍ que substantivos· e verbos se 
adonan do discurso ( cun papel 
moi claro e destacado, pola forma 
en que aparece, a modo de imaxe, 
para o nome proprio, sempre dei
xando clara a sua procedéncia) o 
que non quere dicer que non haxa 
adxectivos, que si os hai, e que, 
precisamente polo dita, cando 
aparecen teñen tremenda forza e o 
seu significado vese potenciado. 

T eño a imre5ión de que, sen lelo, 
haberá quen diga que xa sabe de 
que trata só con ler a contracapa 
Grave erro. A cidade, que se pode 
dicer da cidade? Po is, o de sempre, 
a impersonalización e todas esas 
zarandainas, os mesmos lugares 
comúns. Pero en literatura algo 
fundamental é a maneira. Xa no 
aviso que antecede ao primeiro 
capítulo (e que dá nome ao volu
me) se falJl dun certo experimen
talismo. A nosa vez avisemos de 
que o experimentalismo non é tan 
fondo que non se recoñeza perfec
tamente ao Neira Vilas clásico; 
habelo é evidente que o hai pero 
as páxinas de O home de pa.u des
prenden o humanismo que esta
mos acostumados a atopar na es
crita deste clásico. E nótase por 
exemplo na humanización dos co-

ches ou dos es)5ácios qµe o home 
cria nas urbes, eses monstruos que 
mesmo-son vistos com:o xigantes 
(nótese que isto estanos a lembrar 
a visión infantil que tan ben sou
bera plasmar) dos que hai que fu
xir ("O xigante Med") a menos 
que queiramos rematar nun mani
cómio ("Babel S.s"). 

E para negar definitivamente iso 
dos lugares comúns, velaf están os 
relatos que teñen como centro ao 
home: "O home de pau", "Unto" 
ou "O parvo". Pero o home é un 
triste deus facedor da sua propria 
desgrácia, el crea o monstro ("Fu
mes") e os seus atributos: o ruido 
("Decibelios"), a tirania do tem
po ("Reloxos"), o lixo ("Folga") e 
tamén o alleamento mercantil 
("Anuncios"). 

Tampouco se trata dunha obra 
illada dentro da prcx:lución narra
tiva de Neira Vilas. E é que cóm
pre ir desterrando o tópico de velo 
como un escritor "do rural", que o 
seu abano temático é moitisimo 
máis amplo e rico. Como rnoito 
concederemos na sua especial pre
ocupación polo mundo da emigra
ción, e farémolo xustamente por
que nos dá pé a comentar un as
pecto da preséncia humana en O 
home de pau. Concretamente de
bemos referimos a que a cidade ta
mén é lugar de emigración, lugar 
receptor de xentes procedentes 
doutro médio e con outra cultura, 
xentes que no cemento se senten 
estraños e se 
atopan coa 
necesidade de 
adaptarse a A história 
unha nova re- non fica 
alidade que os 

11 conta de discos 11-------=---
deformará dei
ca volvelos 
auténticos 
cans ("Cade
landia") ou fa
náticos que 
teñen a com-
pra-venda co-
mo motivo 

en pura 
descrición 
dos desastres 
cidadáns, 
hai acción. 

nais que a el lle gostan especialmente 
e, ao mesmo tempo, lémbrase das xen
tes de Fuxan, Milladoiro, Treixadura, 
Muxicas, Leilia, ou de Emílio Cao, Ri
cardo Portela e Luís Emilio Batallán, 
que son os que inspiran o disco.• 

Remestura de verbena 
Título: Mad Professor me.ets Dusmínguet. 

C?rupo: Mad Professor e Dusminguet. 

Editorial: Chewaka (Virgin). 

Saiu á venda a primeiros de Xullo o 
disco Mad Professar meets Dusminguet, 
testemuña do encontro en Londres · 
éntre "o catedrático do club" e os 
'~doutores da verbena". Babilonia, un 
tema no que os Dusminguet reclaman 
a liberdade d.e todas as persoas a posuir 
particularidades, aparece neste disco 
remesturada co estilo do Mad Proffe-

- sor, un músico alucinado polas músi-
. cas de Jamaica. Tarp.én aparecen duas 

versións de tanción Marihuana. 
Todo gravado en un dia. • 

Vintecinco anos 
defanfarre 
Título: Re + Fa. 
Grupo: Tirri Tarra. 
Editorial: Elkarlanean. 

O mundo dá' fanfarre, descoñecido 
fóra do seu territorio, como acostuma 
a suceder, é unha das surpresas que se 
crian nas terras do Páis Basco. Tirri 
Tarra é unha das fanfarres máis anti
gas, con vintecinco anos de existén
eia. As fanfarres son desde a sua ori
xe grupos de' música formados por 
homes - Tirri T arra é unha 
excepción- que se adican á 
animación ría rua. Hoxendia, tras co
ñecer o contiÍdo deste disco, o 
primeiro en vintecinco anos, é obvio 
que a fanfarre non se cinguia á 
música das bandas tradicionais, 
senón que tiña un espiritu de prngre
sión e de vangarda. Tirri Tarra está 
formada por trinta músicos, moi no
vos 'todos, dirixidos por José Ignacio 
Ríos. O resultado do seu traballo, 
cando menos curioso.• 

central da sua 
existéncia ("Unto") ou máquinas 
("Coches") ou postes de pau ("O 
home de pau"). 

E unha vez que falamos do huma
nismo ternos que lembrar es pro
ceso de cousificación que sempre 
está presente e do que dan a voz 
de alarma sempre seres marxia
nais, o que nos volve lembrar a 
emigración. E, por suposto, non 
se pode deixar no esquezo unha 
amargura sempre ligada á ironía 
que semella presidir e uniformar o 
ton de todos os relatos. Da mes
ma maneira que hai que salientar 
unha língua bastante coloquial, 
onde teñen lugar escollido refráns 
e frases feítas das que se tivo o 
bon gasto de non abusar . 

En definitiva, unha escrita agra
dábel, de leitura sínxela e limpa 
pero dotada da dose xusta de li
teralidade, como adoito nos ten 
habituados Neira Vilas, para un
ha obra que teq máis ligazón da 
que se espera coa sua anterior 
produción; para mostra vaían a 
carta de ("Folga") ou o contraste 
entre a visión do mundo rural 
que nos oferecian ollos de cativo 
con esta visión do mundo cida
dán desde os ollos da madurez.+ 

XOSÉ M. EIRÉ 

1 
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O socialismo 
catalán 
reflexiona 
sobre a nación 

Título: De la identidad a la independencia: 
la nueva ttansición. 
Autor: Xavier Rubert de Ventós. Prólogo 
de Pasqual Maragall. 
Editorial: Anagrama. 175 paxs. 

Frente á cerrada argumentación 
guerra,civilista e neo,españoliza, · 
dora, tan de moda nos dous prin, 
cipais partidos estatais, convén 
non esquecer que dentro desa 
mesma órbita atópanse autores 
que, con máis toleráncia e que, 
remos pensar que acerto, tratan 
de abrir paso a novas ideas sobre 
a conformación de España. 

Falamos, ainda que non son os 
únicos, de Herrero de Miñón, no 
que respeita á direita, e de Xavier 
Ruben de Ventós, no que toca á 
esquerda. O primeiro deu a coñe, 
cer o seu ideário hai pouco, en 
forma de libro, e desde a perspec, 
tiva do direito. Rubert de Ventós 
acaba de facelo agora, desde o 
prisma da filosofia e a socioloxia 
que lle é máis próprio. Dependen, 
te cada un da sua formación, onde 
Herrero pon rigor e formalidade, 
o catalán deixa libres as aso, 
ciacións de ideas e as paradoxas 
máis ou menos suxerentes. O ob, 
xetivo de ambos e sen embargo o 
mesmo, partir do marco actual, 
para tratar de imaxinar, sen cárn, 
bios turbulentos, un cenário que 
seña aceitado por todos, incluidos 
os nacionalistas. Ambos coinci, 
den na desacralización da consti, 
tución e no ánimo de dialogar, o 
que despois de escoitar a voces 

cés sen problema teñan a ben 
aprender tamén o catalán, porque 
tamén o consideren útÍl. Córnpre 
non esquecer que esta afirrÍlación 
está escrita con ironía, a modo de 
·provocación intelectual. 
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Comprendo tjue Rubert de Ven, 
tós é un deses pensadores aderidos 
a esa filosofía e socioloxia divulga, 
tiva que non ten reparos en re, 
montarse ao neolítico ou .aos gre, 
gos para tratar de explicar o éxito 
de Barcelona corno cidade organi, 
zadora das O~impiadas e todo a 
través de moi pqucas páxin~. 

R. Villares e X. Rubert de Ventós nun recente curso da Menéndez y Pelayo na Coruña. 

Polo demais Rubert de Ventós, 
que presenta o seu libro significati, 
vamente prologado por Pasqual 
Maragall, ensaia unha visión pos, 
moderna do nacionalismo (dé fei, 
to o capítulo quinto titúlase A 
identidade posmodema), un proxec, 
to para Cataluña, para España e 
para Europa de eontomos tlexíbeis, 
pragmáticos e continuamente sos-
tidos polo diálogo. Esa realidade 
difusa teria un marco territorial 
distinto segundo a esfera da que se 
tratase, por exemplo Europa para a 
moeda, Cataluña para a cultura, os 
Paises Catalanes, para o turismo, a 
OTAN para a def~a, etc. 

É preferíbel. quedarse sen embar, 
go coa sua apreciación de que o 
actual éxito de Cataluña, recoñe, 
ciclo no resto do mundo, precisa 
dun novo marco político, máis 
estábel e que non dependa das 
maiorias en Cf rtes para manter a 
sua financiacipn e o seu marco de 
transferéncias: Latexa entón nes, 
te libro, e sen esquecer (senon 
mesmo enfatizando) que está fe¡, 
to desde a-órbli.ta socialista, un in, 
tento de defender unha nova 
transición, no que toca á canfor, 
mación nacional do Estado, in, 
tento que non está lonxe da De, 
claración de Barcelona e así o pon 
de manifesto o próprio autor. Se 
cadra, incluso poderla dicerse que 
foi a própria Declaración, que ag°' 
ra cumpre un ano, a indutora en 
certa medida de libros corno este 
e como o de 'Herrero de Miñón. 

como as do xurista Peces Barba ou 
a do filósofo Savater, e non diga, 
mos, as dos tertulianos, non é 
pouco pedir. 

Rubert de Ventós que foi deputa, 
do en Cortes polo PSOE en 1982 
e eurodeputado, polo mesmo par, 
tido, en 1985, enfia a sua argu, 
mentación tomando sempre a Ca, 
taluña como referente (o libro foi 
publicado primeiro en catalán) e 
susténtase sobre duas teses. A pri, 
meira di que as relacións entre 
Cataluña e España ( ou Castela) 
foron boas en tanto que ambas 
partes se complementaban e os r 

termos qa negociación estaban 
claros. Cataluña era a indústria, a 
cultura e o europeismo, en tanto 
que Castela era o Estado (garante 
dunha política protecionista que 
defendia o textil catalán dos com, 
petidores de Manchester) e a poli, 
cia (encargada de aplacar os tu, 
multos anarquistas nas fábricas ca, 
talanas). Segundo Ruben de Ven, 
tós isto deixou de ser así. En Bar, 
celona xa hai clase política pró, 
pria e burocracia, en tanto que en 
Madrid xa hai cultura e aperturis, 
mo ás correntes internacionais. 

De modo que, deixando de ser en, 
tidades complementárias, Catalu, 
ña e Castela (ou España) volvé, 
ronse competitivas e polo tanto 
máis diffceis de poñer de acordo. 

En segundo lugar, sempre segundo 
o filósofo catalán, a sociedade es, 
pañola é incapaz de admitir como 

· real aquelo que non é oficial. Pon 
para demostralo un ilustrativo 
exemplo. Unha señora toma un 
cartón de leite nun supermercado 
e di: "Collo o leite para saber se é 
desnatado e saeme a parte en ca, 
talán, doulle a volta e caeme. 
Non sei onde irnos parar con este 
lio''. A dependenta düle: "Pero se, 
ñora, non ve que non é catalán, 
senón portugués". Entón a señora 
exclama: "Ah, entón vale". Desta 
anécdota (ou do que ela expresa) 
Rubert extrae a conclusión de que 
Cataluña debe facerse cun E.Stado 
próprio, e dicer conseguir a inde, 
pendéncia, ainda que só seña para 
que a empecen a considerar e para 
que alguns que falan inglés e fran, 

o roáis ceruurábel do libro ven, 
na miña opi, 
nión, do con, 
tinuo salto 
histórico e 
xeográfico 
que practica 
e no cal os 
erras sla exce, 
siva síntese 
cando non o 
sofisma en, 

O libro 
de Rubert 
de Ventós 
constitue 
unha leitura 
recomendada 

contran un para os 
extraordiná, · socialistas 
rio .caldo de galegas. 
cultivo. Ante 
afirmacións 
como: "o mo, 
demo Estado 
occidental 
estase achegando máis á estrutu, 
ra de sociedades como a confu, 
ciana ou a islámica que á hindú 
ou a xaponesa", un non pode 
menos que ficar perplexo. 

Unha leitura en calquer caso re, 
comendábel para todos, cando 
menos nos capítulos onde Rubert 
é capaz de concretar máis as suas 
teses, e singularmente para os so, 
cialistas galegas. Seria bon que 
no mundo do PSdeG,PSOE xur, 
clisen voces capaces de pensar 
desde Galiza, como xa o fan os 
seus homónimos cataláns, ainda 
que os matices serian, claro está, 
ben diferentes, tan diferentes co, 
mo a distáncia que separa, hoxe 
por hoxe, a Cataluña de Galiza. + 

M~ YEIGA 

Santiago 
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O af orrismo é unha senténcia brevísima 
Gonzalo N avaza xoga coas palabras no seu Elucidario 

9(>.C.V. 

Son xogos de palabras. Ten o 
seu aquel de etimoloxia irreve, 
rente pero bot9u fóra o risco 
de cair nun sesudo humor fi, 
lolóxico. O escritor Gonzalo 
Navaza ven de publicar Eluci, 
dario (Edicións Xerais), un 
diccionário con definicións 
que van do disparate até a sátira 
sementadas de humor chispeante. 

Gonzalo N avaza éoordinou a 
sección de diccionários da edi, 
torial Xerais. Coñece o proceso 
de traballar coas palabras, a 
construcción de tomQs nos que 
se consulta desde· a ortografia 
até os significados. Tarefas labo, 
riosas esas que fan dos especia, 
.listas teimudos mergulladores 
no mar da semántica, tornándo, 
se por veces en obsesivos perse, 
guidores da expresión correcta e 
da etimoloxia precisa. Non é o 
caso de Navaza. O escritor non 
se perturba por tirar do riso 

Acapulcro. México limpo. 

Aerudito, .. a. Dise da persoa que 
.d untos de altura. 

é moi sab1 a en as 
. S tencia brevísi, 

Aforr1smo. en . 

roa. 

Alpaca. Alfrancisca 

· n· do contra' Anarcotráfico. ise , . 

b d 
de substancias toxicas 

an o · do 
cando está moi mal organiza . 

. .Establecemento pú, 
Barnear10. l 

. d b bidas alcohó icas on' 
bhco e e 
de só se poden beber augas me, 

dicinais. 
. · t de pier, 

Biombo. lnstrum1en o 

cusión. 

B. . Bebín cervexa. 1rre1. 

Elucidario 

- c 'b los cabales. 
Equilibrar. ei ª' · 

, · que 
f . nte Narcot1co Estu epac1e · 

dá paciencia e calor. 

odi Dise c:Ío individuo que 
Eur to. 

. b1'do en materia europea. 
é mo1 sa 

Abü,la fronteira 
Franguear. 
portuguesa ós pitos. 

. d r Cannabis. Hippinotiza o · 

D . do agricultor 
Hortodoxo. ise , 

b lla a horta conforme a 
que tra a l' c . Puntua iza ª' 
recta doutnna. . do a 

ll . "OU sexa, segum 
mese e. l ,, 
F .. Marcos da Porte a. . re1 . 

b Estimular ó prole, 
Marxtur ar. . 

. d andándolle nas partes co 
tanao , . 
materialismo dialecnco. 

S Bode Ler. 
Méritos do Poeta· er 

D Monuel cando 
M onolito. on . d de 

d. · ·na 1 a 
equeno é icir, 

Bisonte·. Mamífero de hai do~s 
días. 

d r unha ma, 
Boulevar. Banme a . 

lle ira. 

B A ve que atopa no mar. 
uque. 

B metódico. 
Cartesiasno. urro . 

Chabola. Rapoza, raporiga. 

D . do individuo 
Charlatín. ise · , 

On P
ara de falar porque e 

que n l' · s . b'd en linguas c as1ca . 
mo1 sa 1 o 

Deliberrar. Cavilar ou reflexio, 

nar a grandes voces. 

• . robo Composición poé, 
Dinrra • . d Silvester Sta, 
tica en honor e 

Uone. 

era p ' 
de pedra. . 

'd. Acción e delicto de 
Parroc1 10. 
matar ó párroéo. 

Buscar traballo. 
Procurrar • . 

dad (Todos) Bos días, boas 
Sau e. 
tardes. 

11 Mamífero rumiane 
Vaca au. ·d 

que vive somerx1 o 
con comos . d 

d 'anos ou pen U' ga os oce . 
na au das de ultraman, 
rado nas ten . Carne, 

"Dá leite? ,pregunta 
nos. ll ,, 

ll Dará leite ca au · se e,, 

Xabón serrano. Champunés. 

<liante das palabras, ben ao con, 
trário, aproveita a sua experién, 
cia para construir un libro que 
conserva o ritmo dun áxil die, 
cionário con fasquia literária. 

"Son, en realidade, xogos de 
palabras que practico e defendo 
polo seu valor estético. Ainda 
que goste da etimoloxia tratei 
de expurgar este libro de filolo, 

xia" comenta Navaza, autor ta, 
mén de A Torre da derrota 
construido tamén a meio dun 
xogo lingüístico. 

O autor apresenta un libro de 
humor, unha sorte de escrita 
p9uco habitual nas nosas letras. 
"E un paradoxo, por unha parte 
fálase do humor galego e da sua 
tradición na literatura e por ou, 
tra téndese á gravedade ; os es, 
critores ás veces caen nunha 
solenidade excesiva" sinala Na, 
vaza. Entende a literatura como 
un ofício, "coma quen fai cesto 
e, ás veces, é preciso tirarlle 
trascendéncia e xogar coa iro, 
nia. Moitos grandes escritore 
foron humoristas e o humor po, 
de ter un pouso amargo e er na 
arte algo moi sér io" engade, 
mentras menta a Castelao e á 
cita de Mark Twain que escre, 
be <liante de Un olla de vidro. 

As palabras seleccionadas por 
N avaza van desde as que se 
atoparian en calquer diccioná, 
rio -peneiradas pola sua parti, 

· cular visión- até outras in ven, 
radas pasando por construc, 
cións híbridas. "E tamén dun 
humor irreverente, disparata, 
do, surrealista até outras máis 
sérias" comenta. Coida Gonza, 
lo Navaza que facer un libro 
deste cariz en galego apresenta 
dificuldades engadidas debido a 
que "calquer arte que altere o 
sistema lingüístico é difícil" . 
Tira man da tradición francesa 
na que os xogos de palabras es, 
tán máis vivos pero, no entan, 
to, as suas definicións, que sai, 
ran como sección no Diario de 
Galicia nos anos oitenta foron 
ben recibidas polos leitores. 
Despois dun intento por parte 
do editor Carlos Blanco de pu, 
blicalo como Diccionario Orto, 
pédico da Lingua Galega - pro, 
xecto que tiña mesmo ISBN
ve agora a lus esta colección de 
palabras á que o autor, despois 
de tanto tempo, tampouco quer 
dar máis releváncia. Gostaria, 
lle, iso si, que as suas páxinas 
tiraran polo riso.• 

flCC1óN 5. MORNING STAR. 3. ALFONSO 
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OPtNIÓN 

A ANTIGÜIDAbE· DA LITERATURA GALEGA EM ;CASTELHANO 
RESP,OSTA AJ.~. DO PIQ.Q ORJAIS 

,--

No artigo intitulado "Nos discos e nos cenários 
só em galega", publicado no n 2 882 de A Nasa 
T erra, José Luís do Pico Orjais, em nome do co, 
lectivo Amia;danfas, contradizia de maneira i;es, 
peitosa o meu artigo "O bilingüismo da literatu, 
ra popular galega", aparecido no n 2 879 das pá, 
ginas <leste jornal. Respondo só a duas afir, 
ma<;ons de Do Pico Orjais, aquelas que tenhem 
a ver com a história da nossa literatura oral; dei, 
xo de lado, portante, as críticas, sugestons e pro, 
postas que julgo nom terem umha rela<;om di, 
recta como que eu expuxem no meu texto('l. 

JosÉ Luís 
FORNEIRO PÉREZ 

'Umha 
parte do saber 
literário galega 
mais profundo 

conhecidÓ mis comlinidades orgfulicas galeg~ e 
ibero,romanicas como as cantigas, coplas ou qua, 
dras . Quanto a afirma<;om de Valladares, só dizer 
que a realidade ·desmentiu o seu prognóstico, pois 
a poési~ popular-ém língua autóctone, apesar de 
150 anos de educa<;om castelhanizadora, ainda 
está viva as pori:ás do século XXI. . 

ce·dé 0 cego ), c~ece.'.:da abertura própria dos textos 
tradicionais e caracteriza,se polo ~tilo semi,culto 
e polo gosto do extraordipário. E por isto que o 
romanceiro de cordel é considerado como um dos 
géneros di chamada subliteratura, infraliteratura ou 
paraliteratura, produzida e merGantilizadp. nos cen, 
tros urbanos para ser consumida poláS classes po, 
pulares; em palavras de Diego Catalán, 8 roman
ce vulg~ 1'como todo producto de consumó, en 
.su maríufaotura se -atiende, en parte, a ' los gustos 
(reales ó supuestos) del consumidor; pero, en má.: 

a) O castelhano come<;a a ser utilizado ria li, 
teratura das classes populares galegas na segun, 
da metade do século XIX. 

Apoiando,se em testemunhos do Padre Sarmien, 
to (1764) e de Marcial Valladares (1867) este 
colectivo considera que os camponeses galegas só 
principiarom a cantar em castelhano a partir da 
universaliza<;om da escolaridade na passada cen; 
túria, universalizayoin que, no meu parecer, nom 
só nom chegou a realizaMe como também nom 
apagou a literatura oral em língua autóctone. 

criou;se e 
transmitiu;se 

secularmente em 
castelhano" 

Gra<;as a compara<;Órn com outras realidádes his, 
tóricas podemos irÍfeiir a presen\:a desde- cedo da 
iteratura popular em castelhano na Galiza. As, 
sim, sabemos da existencia de romance~ castel, 
hanos ·em Portugal e Catalunha desde o século 
XV, isto é, em países, que a diferen<;a da Galiza, 
nom · pertenciam ao Reino de Castela. Esta pro, 
paga<;om do romancé no· Oeste e nó Leste penin, 
sulares, anterior a invern;om da imprensa, produ, 
ziu,se mediante a música e o canto e nom foi, 
consequentemente, fruto de políticas lingüísticas 
unificadoras, realizadas através do aparelho edu, 
cacional, inimagináveis na Baixa Idade Média. 

yor grado~ se trata de traspasatle o de imponerle - · 
una "cultura" ·afena a la heredada o creada en su 
propio ámbito soeio,cultural". 

Como já manifestei no meu artigo anterior, o ro, 
manceiro tradicional apresenta na Galiza um dis, 
curso bilingüe de base castelhana, no entanto, os 
romances vulgares costumam estar compostos en 
castelhano ou em galega, e aqueles romances vul, . 
gares em- castelhano que chegarom a tradicionali, 
zar,se (quer dizer, que adquirirom a abertura tex, · 
tual) fixerom,no em variantes de granqe qualida, 
de poética num castelhno sem quase galeguismos. 

Como segundo Sarmiento as mullieres das cama, 
das populares cantavam sempre en galega e como 
conforme Valladares é possível que por causa de 
escolariza<;cm "desapareza dentro de poucos anos 
toda poesía popular gallega", Amia,da~ con, 
clui que nunca antes o castelhano fora empregado 
na literatura popular mais enxebre. AB palavras 
do frade berciano som, muito provavelmente, 
cerras quanto a lírica tradicional, mas carecem de 
validade no que se refere a can<;cm narrativa tra, 
dicional, o romanceiro, que se tem transmitido na 
Galiza ao longo dos séculas conservando o seu 
castelhanismo originário; se Sarmiento nom deu 
conta deste facto, foi porque no século :xvm as 
classes cultas se desinteressarom totalmente <leste 
género literário que nom é tam universalmente 

2) O romanceiro chegou'a Galiza ná Época Mo, 
derna através de umha "jograria moderna" que 
os difundiu em folhetos de cordel. 

Como acábamos de dizer, podemos deduzir que o 
romanceiro tradicional existe na Galiza desde fins 
da Idade Média e como no resto das na<;ons de 
línguas ibero,romanicas (se exceptuarmos os ciga, 
nos da Baixa Andaluzia ~ as colónias sefarditas) 
foi conservado at~ hoje, principalmente, polas 
comunidades camponesas. A sua tradicionalida, 
de, consistente na abertura do texto (quer na ex, 
pressom, quer no conteúdo) e a sua transmissoÍn, 
a diferen<;a doutros _g~neros , na intimidade, fam 
com que se trate du,rria realidade privilegiada para 
c;onhecer a cultura mais própria do mundo rural. 

O rornanceiro vulgar ou de pliego de cardel, surgido 
nos fins do sécUlo XVI e difundido, sübretodo, po, 
los cegos _(da( também a denomina<;om de roman, 

Em definitivo, existe umha parte das camadas 
mais profundas do saber literário do povo galega 
que se criou e que se transmitiu secularmente em 
castelhano ou numha língua mista, nomeadamen, 
te no caso_ do romanceiro de tradi<;om oral.• 

(1) Por exemplo, eu nada manifestei acerca de que nos 
discos ou nos cenários os cantores e os grupos folclóricos 
devam gravar ou cantar sempre em galego, porque consi
dero que nom fam música tradicional, mas sim urbana. 
Ora bem, julgo que estám abrigados_ a dar conta da tra
dugom quando gravem ou cantem em galego carn;ons tra- . 
dicionais galegas recolhidas em castelhano ou numa lín
gua híbrida que sejam apresentadas como amostras do 
nosso património oral . · 

. }OSÉ Lms FoRNEIRO é profesor de portugúes 
na Universidade de Santiago e autor da tese de doutoramento 

O büigiiismo do romanceiro tradicional galego. 

LOIS DIÉGUÉZ 
J 

Cañas está pertiño de San Millán, 
subindo para Nájera. O convento 
cirtercien e de monxas é outro 
ínter ante museu. O viaxeiro 
pagan outra vez a entrada. Ao fi, 
na! d dia acaban ga tando na 

As obras dos pontífices ·coro é .un expoente da visión que 
a igrexa oficial ten das mulleres: 
as santas ocupan as partes baixas e 
os santos as supe'riores. Os viaxei, 

tanto como na comida, e 
isto c meza a r ultar,Lles un pro, 
bl ma. eguir asi cas c u as -e 
as trazas van por aí- a maior parte 
da xenre acabará vendo os monu, 
mento tan 6 polo exterior. Un 
mes de andadura polo Camiño re, 
sulta, asi, pr ibitivo. 

Desfrutan os viaxeiros unindo,se 
a un: grupo de monxes cirtercien, 
ses que van de trás doutro xa 
maior seguindo as suas explica, 
cións. Vários deles son novícios, 
noviños, cousa rara que xa non se 
ve, polo menos na Galiza. os reta, 
blos de Cañas son algo sério, e a 
igrexa con fervenzas de luz pelas 
xanelas altas e estilizadas impre, 
siona,os. Acabarán afacendo,se 
ao gótico. Unha Virxe arrola un 
Neno que parece vivo. Os santos 
barrocos levan tanta marcha co, 
mo os da movida nocturna dos 
nosos dias. A ábside ateiga,se de 
sinais de canteiros e Paco pede 
permiso á vixianta para tomar as 
suas notas. Brinca sobre a corda 
protectora e pon,se a debuxar na 
sua libreta. Na sala Capitular, con 
solenes arcos floreados no xusto e 
preciso concentran,se. os enterra, 
mentes das ' abadesas -os seus bá, 
culos acaban sempre en dragón ou 

. lobo sobre os que domina o año 

coa cruz-. Urraca 
López de Haro e Ruiz 
de Castro -emparen, 
taria ela cos condes 
de Lemes?-, a neta 
do sonado Diego Ló, 
pez de Haro, eleva,se 
nun cenotáfio do sé, 
culo Xlll totalmente 
traballado, fermosfsi, 
mo, sobre cans, lobos 
e parcos. Foi abadesa 
durante vários anos 
do. mesmo século e, 
como sempre , din 
que o seu corpo per, . 
manece incorrupto e oloroso·. O 
frade pon a nota pícara nas expli, 
cacións dos relevos. En verdade · 
que fai sorrir a cena da procesión 
de monxes e abadesas, volvendo 
algun deles a cabeza para galante, 
ar cunha compañeira que parece 
responder á quentura das suas pa, 
labras. lmita,o un dos novícios 
con Branca, pois conta,Ue afervo, 
ado que veñen do mosteiro de 
San Pedro de Cardeña, "tan lindo 
como o de Cañas", di, e convida, 
a a visitá, lo cando el esteña. outra 
vez ali para mostrar,llo. Branca 
promete,Ue que irá e os compa, 
ñeiros chaman,Ue mentirosa. Da, 
quela o novfcio enrúbia e prote, 
xe,se entre os compañeiros. 

Eh San Domingos da Calzada 
hai moito peregrino. -Os viaxei, 

ros chegan tarde, morros de fa, 
me, e meten,se no primeiro res, 
taurante que top~, nunha es, 
treita rúa qtie levá· á ábside da 
catedral. Peden perdiz escabe, 
chada que se conv:~rt:e en pazpa, 
lar á vinagreta. Os lugares masi'. 
ficados asi resultan. So xantar só 
se salva o viño~ üfi' Pedro Martf, 
nez Alasanco co ·que recuperan 
as forzas e o contento. 

As figuras dos canzorros apenas se 
distinguen dos gastadas que están. 
Din que nun deles se representa o 
sobado milagre do galo e mais a 
galiña. T ampoucp non foi orixi, 
nal a lenda, pois recolle,se a his, 
tória daquel mozo que resucitou 
na forca ao tempo de brincar o 
galo e mais a galiña da mesa onde 
ian ser comidos, polos camiños da 

Franza ou de Portugal. 
A torre do campanário, 
exenta, dun harmonía, 
so barroco, ten 69 me, 
tros de altura. É como 
un símbolo da pequena 
cidade . . O claustro está 
adicado a mus~u e ca, 
dra,Ues aos viaxeLros 
cunha interesantísima 
exposición do retablo 
do altar maior, obra de 
Damián Form~nt, des, 
montado para fiear a 
destrución que comeza, 
ba a ameazá, lo. Mara, 

villan,se os visitantes de ver as fí, 
guras e os detalles aillados como 
mundos próprios, sen o-afasta, 
mento da distáncia e a deforma, 
ción da perspectiva~ A sensación 
é ben diferente. Fonnént mistu, 
r0u na sua obra o sagrado co pro, 
fano. Esculpiu a Adán como un · 
mociño case esquelético, doce, a ' 
cabalo da irtfáncia e da adolescén, 
cia, e a Eva como · un'ha muller 
madura. E iso que non leu a Vi, 
zinczei nen soubo das teorias de 
Freud. Non contaban os viaxeiros 
con esta surpresa e pasan a maior 
parte do tempo contemplando ca, 
da parte deste impresionante reta, 
blo do mestre Forment. 

A zona do altar da que se arrincou 
o retablo deixou á vista as colunas 
románicas con bonitos tallados. O 

. ros percorren a catedral sen présa. 
Na cnpta de San Domingos unha 
muller dá voltas arreo arredor do 
seu solene sepuÍcro. Lego ~en,se 
tres máis. San Domingos tamén 
se inidóu nas soidades daquelas 
terras. Seica viviv do. seu peqÚeno 
horro e da sua viña, polo que tira, 

· mos a conclusión de que o viño é 
parte fundamental da vida. Sábia 
lición é esta. Mais a sua vocación 
foi a de pontífice. Cunha simple 
fouce roturou o bosque e coas suas 
próprias mans construiu pontes e 
a parte románica da igrexa. Con, 
solidou a Calzada dos peregrinos e 
tratou de lles facer cómodo o ca, 
miño. Quixo que o enterrasen na 
mesma calzada. Agora, a sepultu,· 
ra, é unmonumento de distintas 
épocas integrado dentro da cate, 
dral. Defronte, altos, o galo e mais 
a galiña do milagre, brancas como 
a neve, seguen presenciando o pa, 
so dos peregrinos. os viaxeiros só 
ven o galo e agardan que cante 
para se retirar,- e canta, ao fin, o 
galo engaiolado en triste destirio. 
Os viaxeiros concordan en que ao 
santo non lle· ia gestar nadiña que 
os tivesen asi castigados. Desde o 
tellado da catedral miran o sol 
avermellendo as terras chas, e a 
ponte sobre o río Oja construída 
por Domingos. Cruzarán,na pou, 
co despois, na busca emocionada 

. de novos pontífices.• 

.,, 
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Os tropezos ideais coa cantora do Sar 
Hoxe, quince de xullo, é a Festa do o futuro fundador do Partido maturidade, no tempo en que a primeira visita feíta por dona Gala . 

. da Nasa Señora da Saudade. Socialista camiñaba baixo o im- Cantora e seu marido quizabes Murguía ao vello lar da súa fami-
Conmemórase cada ano, na Casa placable sol de Castela, en com- poideron ver danzar á rapaza val- lia, sesenta e cinco anos despois de 
Museo de Rosalía, a data da mor, paña da súa nai e do seu irmanci- guesa, Tina Otero, no Espolón m~:mer a gloriosa nai, cando ... 
te alí da Cantora do Sar. Cada ño dejca o incógnito albur de Ma- padronés, un domingo de Pascua. 
verao a Fundación Rosalia de drid. Pasto que Murguía e a súa Ao maxinar isa escea pensei que Sinalou o sido do kito, dona Gala, 
_Castro presenta niste día algunha· dona andaban nisas datas tamén aqueloutra muller famosa, a mes- por si sesenta anos despois inda durmía, 
nova edición da obra dela, ou ben por alí, camiño de Simancas. ma eterna Pepa, cecais disfrazada cun dedo nos·beizos pra non despertala, 
algún libro consagrado a seu estu- de home, poidera admiralos nise do sono inmortal a Rosalía. 
dio. Ist:a vez correspóndeme a min Ou ben aporveitando o premoni- intre. Atrevinme entón a comen-
a honra de ser escollido -xunto torio encanto daquela cantiga do tar (e que vos-tecles perdoen): como canto no Anaco de 
coa publicación das homilías ditas pobo que ela glosou: ¡Non che te- "Pepa a Loba completa, con Rosa- amor a Rosalía con que cul-
en galego na Misa, xa sesaxenaria, ño medo moucho/ moucho non che lía de Castro e a Bella Otero, o mina meu libro. O mesmo 
por Rosalia- pra encher cos meus teñ.o medo! Sirveume pra expresar trio femenino de maior disparida- Anaco en verso que lín, na Horta 
anacos a arca rosalián. o misterio que envolvía a incerta de e xenialidade que dira unha da Paz, cando me concederon o 

identidade de Pepa a Loba, que soia terra nunha mesma época". pergamiñ.o de honra e louvanza do 
Enon soio coo anacos, pois ovo- dende a Reina Lupa é unha cons- Pedrón de Ouro. Anaco campos-

lume que agora se presenta w tante na nosa Mitoloxéa popular. &.. sair da T erra de !ria Os to en galega, pois ao escribir con 
título, noviño do trinque, de opezos ideais rematan coa rima sentín coma se me levara da 

A Cantora do Sar, recolle ademais Era moi meniña a nena de Or- entureira evocación do se- man Rosalía, e empecei a facelo 
outros artigas máis longos meus toño pra tropezarse no Bosque ñor Xaquín; se cadra o repoludo na lingua de Follas Novas. 
sobre algúns episodios verdadeiros da Condesa coa cuadrilla da gaiteiro/ de pano sedán vestido, in-
da súa vida, lago de principiar coa Loba, en t<al .episodio que inven- da que parece certo que compu- Anaco de amor onde me lembro 
elucubración do maxín de Borobó tei. Mais o marco de San Lorenzo xo a célebre Alborada á que puxo con métrica nerudiana, "de o 
respecto a os tropezos ideais que villa ser o máis apropiado pra que letra Rosalía, música que lle ras- vello dos cantos e demais funda-
pudo ter a egrexia poetisa de Can- resoaran seus versos, lembrando o guearía o señor Xaquín nas cordas dores do Patronato Rosalia de 
tares Galegas con outras figuras ~no do convento, que da súa guitarra, pois o sabio gai- Castro", a quenes sofrendo ago-
contemporáneas que camiñan teiro deixaba a gaita no seu fo, ra ista sinxela miscelánea, que 
asimesmo palas beiras do mito. ríase das ansias negras gar, cando ia ensinar á Cantora a diría Landeira Yrago, o máis 

/ 
e da orf andá da meniña tañer o instrumento de T árrega. mozo e agudo diles, e nembar-

Encontros fantásticos, pero per- gantes xa finado. Inda que xa 
fectamente verosímiles, que ex- · (Anque non era outro que Fray Polo demais apaño niste volume superviven soamente comigo 
traín doutros orixinais xa apareci- José Mera, o que coidaba do as dudas de anacos que puden to- daquela primeira Xunta de Go-
dos, como o meu longuísimo no- mosteiro, por encargo da "nobi- par, no Corpus Boroborum, a man- berno do Patronato, o catedrá-
velo xornalístico, librescamente lísima casa de Altamira", tras a tenta de Rosalía de Castro e do tico D. Manuel Fernández e o 
inédito. Tropezo, por exemplo, exclaustración). seu Patronato, hoxe trocade en patriarcal mestre de todos nós, 
moi <loado que pudo ter Rosalía Fundación. Nos que supoño que D. Antonio Fraguas, máis mozo 
co rapaciño Paulino Iglesias, can- Sería moito máis tarde, xa na súa · destaca o par diles que narran a e repoludo que nunca.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

A rebeldía de Santa Mariña 
Ainda que os haxiógrafos desta 
santa, natural da bisbarra da Li
mia, nola present~n como unha 
mártir cristiá, no trasfondo da · 
súa historia albíscase a figura 
dunha opositora a Roma. 

Viviu ela en ·tempos de Adria- ' 
no, cando os cri_stiáns galegos, 
se os había, máis que un estor
bo para os intereses do imperio 
eran un grupiño carente de re
levancia. E no castro de Ar
meá, un centro mineiro onde o 
interese polo ouro recluía a un 
fato de escravos que malvivían 
a súa condena para maior gloria 
das elites imperiais, os nativos 
compartían penurias vendo co
mo as riquezas da súa ten:a se. 
levaban para fóra. 

Naquel ambiente de desi.
gualdades e opresións na
ceu esta rapaza, que acaba

ría gañando, pala ·forza de von.
tade contra o déspota gober
nante e o aprecio da xente, a 
palma da santidade. 

Orfa de nai e filla dun nobre, a 
quen os pergamiños citan tomo 
''.patriarca de xentís e adorador 
de ídolos", vivíu desde moi ne
na coa súa ama de crfa, ,quen lle 
falaba da igualdade entre todos, 
do amor e da frate"rnidade, da 
repartición dos bens da terra e 
de compartir a_s risas ·e as ale
grías da comunidade; cousas, 

todas elas, moi doadas de ·iden
tificar co cristianismo. 

Un día, cando a rapaza estaba· 
pastore,ando, cadrou a pasar cer
ca un prefecto chamado Oli
brio, quen véndoa, tan graciosa, 
e xentil, prendouse dela e quixo 
levala consigo; pero a moza re
xeitouno como amante e afeou
lle a asoballante conducta. 

O librio, irritado, fixo 
azoutala, e como ela 
continuaba negándose a 

obedecerlle, mandou que a tor
turasen con ferros candentes, 
antes de encerrala nun calabo-

zo, mentres convocaba un xuízo 
público, para que todos visen os 
bens que el lle ofrecía e ela re
xeitaba. 

Conran as historias que, cando 
estaba no calabozo, entrou o 
demoño disfrazado de dragón 
(¿ou sería o propio Olibrio?), 
para animala a ceder aos requi
rimentos do prefecto, ao que a 
rapaza seguíu negándose. 

(E agora, visto por outros 
ollos, ¿non p~ido ser, aq~el un 

. acto de rebeldía contra o po.
der establ~cido ?) .· 

Cando se celebrou o xuí
zb, o público presente 
pÚ?:Cose de parte da rapa

za e Olibrio, avergoñado, tivo 
que desaloxar a aquela multi
tu"de por medio das forzas do 
orde; e a ela, para escarmento, 
atada de pés e mans, ordeneu 
que a mergullasen nunha pía. 
Pero os milagres da sa,nta, ou a 
levidade do castigo, posibilita
ron que esta se desatase e saíse 
do fondo da auga.-

t . 

Os veciños da bisbarra, <liante 
da tiranía do prefecto, volve
ron manifestarse co fin de res
catar á doncela que, con tanto 
tesón, se opoñía aos seus ca
prichos. E daquela mandou 
que os soldados pasasen a to
dos a coitelo e que a Mariña a 

metesen nun dos fornas onde 
se fundía o ouro. 

É moi posible que, se el pre
tendía gozar dos encantos da 
rapaza, antes se asegurase ben 
de que o forno estivese frío; 
pois cando a sanrp. saíu, <liante 
dos ollos da vecindade, apare
ceu sen o menor indicio de su
frimento. 

Axiña, algún escravo, apro
veitando a coxuntura, me
teu a Deus polo medio, co

mo inspirador de Mariña e os 
conselleiros de Olibrio, vendo 
que a teima do pretor e o tesón 
da muller estaban debilitando 
ao gobernante, recomendáron.
lle acabar dunha vez corrándo
lle a cabeza. E segundo se can
ta, cando esta se separou do 
corpo, dando tres saltos, fixo 
manat' outras tantas fontes no 
entümo do actual santuario de 
Augas Santas. 

· A memoria desta líder, capaz de 
soportar co seu tesón ao . ende
moniado asoballadcii:, gargárona 
os paisanos e transmi,tírona de 
pais a fillos, como exemplo 
contra a tiranía, ata que, an
dando o tempo, no reinado de 
Afonso II o Casto, igual que pa-

. sou en Compostelá, unhas luci
ñas advertiron do lugar onde re- . 
pousaba o seu carpo, para que a 
xenre fose a venerala. • 

, . t ~ 

"A NOSA TERRA 

Manolo Pipas 

'O futuro 
da literatura está 
na oralidade' 

El cor.zazón y la escritura. Relatos y 
poemas individuales y colectivos, de 
"Madres de Plaza de Mayo" e máis 
Poemas de amor y desamor, de Cris
tina Peri. 

Que recomenda ler? 

Ademais dos autores que xa se no
mearon neutras edicións desta sec
ción, Novoneyra, Neruda, Kafka, 
Sábato, Cortázar, as letras e os poe
mas de Sílvio Rcx:lríguez e José Afon
so. T amén moita literatura oral. 

No teu poemário Marzo Abril e 
outros naufráxios a referéncia á 
actualidade está mui presente. O 
poeta de hoxe ten que inspirarse 
nos xornais máis que en nengun
ha outra cousa? 

Nos xomais, pero tamén no que co
menta a xente no autobus e as cou
sas que pensan e non din. Neste li
bro hai moitos poemas que só son 
meus porque eu me fago responsábel 
deles, pero que lle pertencen a cal
quer que viviu algo semellante, a cal.
quer que pense que participa deles. 

V ostede foi xulgado por insubmi .. 
so e vive o mov!mento pacifista 
dun xeito pleno. E este o derradei
ro compromiso dos poetas sociais? 

Desde o momento no que na nosa 
época este é un problema, asumo o 
meu compromiso con todo o eco
loxismo. Dentro dese movimento 
é onde está o pacifismo e todo o 
que signifique protexer a terra e 
mantela viva de cara ao futuro. 
Pero está claro que, se eu escribise 
hai vinte anos, seria un poeta de 
protesta nun sentido diferente. 

A intemet protagoniza dous poe
mas seus e está presente nalguns 
máis. A pesar de que transmite cer.
to respecto pola rede, considera 
que pode ser o futuro da literatura? 

T eño que recoñecer que utilizo inter
net moi ocasionalmente e só por ne.
cesidades pontuais. Nunca accedo só, 
porque non me levo demasiado ben 
cos ordenadores, e son os meus ami
gos os que me axudan coas páxinas e 
o correo electrónico. Por ese mesmo 
papel alleo ao fenómeno, nunca re
flexionei sobre as suas cualidades co
mo difusor da literatura. Penso, nem
bargantes, que o futuro da literatura 
está na oralidade. A história é cíclica 
e estamos no retomo á palabra.+ 

Poeta e letrista. Vigo (1968). 
Autor de: Marzo, Abril e outro naufráxios . 
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Peter 
Greenaway, 
á direita, é o 
responsóbel 

da cenog;a&a 
deCen 

ol»cectos 
que 

representan 
o mundo, 

que podemos 
ollar e 

escoitar na 
CORUÑA. 

Tamén 
inaugura 

exposición 
na Casa Ja 

PoTrO, de 
SANTIAGO, 
o Luns 19. 

A collirla, de 
José Ruerga, 
fonno porte 

do mostro 
Touros e 
foureiros 

que 
podemos 

ollar en 
BURELA. 

Homenoxe 
6s mulleres, 

de Alberto 
Sánchez, 

un dos 
participantes 

no mostra 
Escultura 
españolo 

con cleseño 
do CORUÑA. 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

O Trinque 
Sardiñas e x·ur-elos 

Este mes están en sazón as sar, 
diñas e os xurelos. Cómpre 
aproveitar para levalos ao pla, 
to, ·antes de que aumente o 
número de turistas e se produ, 

za a habitual suba de prezos. 
Por algo, . nalguns lugares de 
Galiza, lle chaman aos vera, 
neantes -con agarimo e re , 
tranca-fodechinchos.+ 

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

Baiona 
• EXPOSICIÓNS 

ARTISTAS VIGUESES 

Mostra colectiva de pintu
ras e tapices no Concello. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

MERCADO DE COUSAS 
VELLAS 

O clube Golfiños organizou 
para o Sábado 1 7 e o Do
mingo 18, no recinto da an
riga lonxa, oito exposicións 
sobre a víla e o seu enromo: 
Diapositivas do Bue u antigo, 
Recordos de Bueu, Artes de 
pesca, Exposición de maquetas 
de barcos de pesca, Arte con 
cunchas, Manualidades, O 
Mexilón e Causas Vellas . 
Ademais están programadas 
diversas actividades: o Sába
do, ás 20 h., acruará o grupo 
de baile Recrousos de Cela e o 
Domingo, ás 12 h., haberá 
máxia para os cativos, ra
mén reñen organizado xogo
aventuras de pistas por toda 
a vila, na que poden partici
par grandes e pequenos, con 
prémios para os gañadores. 

Bure a 
• EXPOSICIÓN$ 

T AUROMÁQUIA 

T ouros e toureiros na Ca
sa do Concello, do 2 ao 15 
de Xullo. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

PINTORES GALEGOS 
DO SÉCULO XX 

Laxeiro, Pepe Conde Cor
bal, Lodeiro, Bustamante, 
Rafael Alonso, Suárez ' 
Llanos e outros están pre-

. sentes na escolma de pin
tura que oferece a galeria 
Borrón. Até o dia 21. 

•FESTAS 

FESTA DO ALBARIÑO 

Do 27 de Xullo ao 1 de 
Agosto, con actuacións, a 
partir das 10 da noite, na 
Praza de Fefiñáns, nas que 
tomarán parte Cristina Pa, 

to, Xacarandaina, Danza 
Invisible e Loquillo. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

RETRINCOS DE CuBA 

Asi se chama a exposición 
fotográfica de Xico Peña 
que podemos ollar no bar 
Asubio durante este mes. 

A Coruña 
•MÚSICA 

CEN OBXECTOS QUE 
REPRESENTAN O MUNDO 

O Luns e Martes, 19 e 20, 
no Palácio de Congresos, 
coa concepción e dirección 
cénica de Peter Grenaway 
e a música -de J.B. Barrie
re/lrcam Paris. 

• EXPOSICIÓNS 

RAMóN ASTRA Y 

Of erece unha escolla da sua 
obra na Bibliotéca Pública 
Miguel González Garcés. 

ÜREGÓRIO FERRO 

Óleos, debuxos e gravados, 
36 obras, procedentes da 
Catedral de Santiago de 
Compostela e das Reais 
Académias da Hisrória e de 
Belas Artes de San Feman
do e outras institucións e 
museos, compoñen a mos
tra de Gregório Ferro 
(1742-1812) que podemos 
admirar na Fundación Ba, 
rrié até o 19 de Setembro. 

TRES ESCULTORES 
ENPARIS 

Julio González, Pablo 
Gargallo e Manolo Hugué 
conforman a mostra de es
cultura que estará no Pala
cio de Exposicións Quios
que Alfonso, até o dia 18. 

EscuL TURA ESPAÑOLA 
CON DEBUXO 

A Fundación Caixa Galicia 
inaugur~u na sua Sala de 

Exposicións esta mostra 
pertencente á Fundación do 
Instituto de Crédito Oficial. 
As relacións entre deseño e 
escultura e a <;:volución que 
ao longo do século XX expe-
rimenrou a escultura espa-
ñola desde a fractura estéti-
ca das primeiras vangardas 
até os nosos dias. Con artis-
tas como Gargallo, Picas, 
so, Gris, Gaudi, Miró, Da-
lí, Granell, Chillida, Alfa-
ro Palazuelo, Antonio Ló-
pez, Tápies, Arroyo, Víc-
tor Mira, Barceló e moitos 
outros. Até o 31 de Agosto. 

J OAQUíN So ROLLA 

A obra realizada por Sorolla 
para a Hispanic Society of 
America por encargo do his-
panista A.M. Huntington. 
A Fundación Barrie, oferece 
un Sorolla pouco coñecido. 
Aré o 12 de Setembro . 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

ÓS CAPRICHOS 
DEÜOYA 

Pódese ver no Centro Mu-
nicipal Gonzalo Torrente 
Ballester. 

Ca.-teleira 

• FOTOGRAFIA Viola, Berrogüetto e Lúna-
sa acruarán o V.emes. O Sá-

RUTH M. ANDERSON bado será o grupo de gaitas 
Beirola quen anime o xantar 

Recollidas na Galiza entre popular e a actúacíón teatral 
1924, 1926 durante_a viaxe de Caperucito)oxia pola 
desta americana. Na Sala tarde nas ruas. A noite pó-
de Exposicións do Centro dense escoitar os grupos 
Cultural T orrent.e Ballester. Brendefolk, Rafik, Mau 

Mau e Sound System Wag-
ner. Pa. O Domingo outro 

Gondomar xantar popular-amen izado 
polas gaitas de Eixo da Xes-

• EXPOSICIÓNS 
ta e os Terribles de Aro~, 
espectáculo· de xogos mala-

MóNICA CASTUERA 
bares con Mambo Brothers 
e festival de títeres con Kaos 

Na Áula de Cultura do c~n-
e Titiritelles. Como despe-
dida unha grande queimada. 

cello podemos contemplar Os concertos son de balde. 
baixo o título de Rapaces e 
Rapazas unha escollida 
mostra de retratos en bran- Lugo co e preto, até odia 30. 

• EXPOSICIÓNS 

Lr da 1n MELÓN CON XAMÓN 

•FESTAS Vinte artistas lucenses, pin-
tores, escultores e fotógra-

III FOLIADA fos, xuntáronse para damos 
a coñecer os seus últimos · 

Música, monicreques, obra- rraballos na sala Bacabú. 
doiros de animación, cine-
ma, feira de artesania, teatro EN voz BAlXA 
na rua ... son algunhas das 
actividades que animarán a Un percorrido pola escul-
vila desde o Venres 16 ao tura dos anos 90 coa obra 
Domin$o 18 . Os grupos dos escultores ~esus Val, 

maseda, Rosalia Pazo Ma-
side, Mª Xosé Díaz e Casi-
gueiro. No Cenero de Arte-
sania e Deseño até o dia 25. 

CAMIÑOS 

A partir do Xoves 15, no 
Museu Provincial, pode-
mos contemplar esta expo-
sición adicada aos camiños 
de Santiago. 

Ü CARTELISMO 
NAÜALIZA 

Até o 2 7 de Agosto, na sala 
da Fundación Caixa Galicia. 
Os cartazes do país, desde as 
orixes até o ano 36. 

•MÚSICA 

CELIACR.uz 

Xunto coa orquestra de Jo
sé Alberto o Camario, 
Óscar D'Leon e Albita, ac
tuarán no Pazo Universitá
rio o Martes 20. 

Moaña 
•MÚSICA 

BALAVEN1D 

Todos os Sábados, a meia 
noite, no Café-teatro do 
Real teñen actuacións den 
directo con entrada libre. 
lste Sábado 1 7 tócalle a 
vez ao grupo de folc tradi
cional Balavento. 

• EXPOSICIÓNS 

EN DEFENSA DA LÍNGUA 

Cartaces da Mesa pola 
Normalización lingüística 
no Café,teatro do Real du
rante todo este mes. 

Ortigueira 
•MÚSICA 

FESTIVAL 
DO MUNDO CELTA 

Do Xoves 15 ao Domingo 
18 terá lugar o encontro de 
bandas de gaita do mundo 
celta xunto cunha variada 
oferta de actividades e p·a- · 
satempos. Os concertos se, 
rán pofa noite e participa
ran Bágoa de ~. Skol
van, Ronsel e Mick Oe
Brien Bando Venres. O 
Sábado farao Luetiga, Do
mine Cabra, Deaf Shef, 
ferd e Cristina Pato . O 
Domingo partic.iparán, des
de as 12 horas, Stone Pipe 
Band, Kevren St. Mark, a 
Banda de Gaitas de Occi
dente (de .Asturies), e as 
galegas _Augas de Xuntanta 
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Óscar 
D'León, na 
fotagrafia, 
acompaña 
a Celia Cru~ 
en LUGO. 

... 
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B.B. King, 
aniba, e 

Raimundo 
Amador, 
á direita, 
están en 

OURENSE o 
Xoves 15 

ANOSATERRA 
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(Peares), Ledicia de Mos, 
O Pedrón (de Padrón), Bó· 
veda (de Lugo) e a Escola 
de Gaitas de Ortigueira. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

MARISA MARIMÓN 

Viéente Blanco, Mercedes 
Lence, Álvaro Negro, 
Sandra Nogueira, Paulo 
Orza, Guillermo Pedrosa, 
Xosé Carlos Seoane, todos 
galegas e artistas plásticos, 
oferecen unha mostra da 
sua obra na galeria Marisa 
Marimón até d dia 30. 

ALFREDO ERIAS 

Os seus traballos máis re
centes poden contemplar
se, desde o 8 de Xullo,. no 
Ateneo. 

LOLAGARCIA 

Debuxo e pintura, tamen 
estes dias no Ateneo. · 

•MÚSICA 

BBKING 
RAIMUNOO AMADOR 

Actuarán nos Remedios o 
Xoves 15. 

•TEATRO 

UNHA NOITE NO 
PÓRTICO DO PARAISO 

Todos os Martes, Mércores 
e Xoves os Monicreques de 
Kukas pódennos facer pasar 
un bon momento, na Praza 
de San Martiño ás 23 horas. 
Entradas á venda até as 19 
h. na Oficina Municipal de 
Turismo ou na Praza de San 
Martiño antes da actuación. 

Pontevedra 
•MÚSICA 

Ü RÉQUIEM DE MOZART 

Interprétano a Orquestra 
F!larmóni~ de Stuttgárt e 
o C-oro da Opera Nacional 
de Sofía no Pazo de Con
gresos e Exposicións o 
Mércores 21, con Max 
Pommer como director. 

• EXPOSICIÓNS 

LOLA G. SAA YEDRA 

Na sala Teucro podemos 

Con v()catórias 

II CONCURSO FOLC 
DE SANTO EsTEVO 

antes do· 30 de novembro, directa
mente no Patronato Cultural Audito
rio Municipal de Lalin ou remitidas ao 
apartado 179 - 36500 Lalin (Ponteve
dra). Deberán presentarse nun sobre 
pechado (orixinal e catro cópias) cun 
lema na portada. 

xa Galicia. Galiana 4. 15.402. Ferrol. está aberto até o 27 de Xullo. Hai tres 
prémios de 100.000, 75 .000 e 50.000 
pesetas. Informa o Concello. Apdo. 
1.520, Curtis. A Coruña. Organizado polo Concello de Noguei

ra de Ramuin e a discográfica Zouma 
Records, o prazo de presentación de 
maquetas finaliza o 25 de Xullo. Os 
catro finalistas seleccionados parti
ciparán no festival Folc de Santo Es
teva que terá lugar do 6 ao 8 de Agos
to. Máis información no Concello de 
Nogueira de Ramuin. 

lNICIAClÓN Á ARTE DE CONTAR 
HISTÓRIAS 

PREMIO DEZA 
DE INVESTIGACIÓN 

III CONCURSO DE POESIA 
CONCELLO DE CARRAL 

Organ.izado pola Casa da Xuventude 
de Ourense, terá lugar na 2ª quincena 
de Xullo. Inforµiación e inscripción 
no Tf. 988 228 500. 

XXV CERT AME LITERÁRIO 
DE VILALBA 

III PRÉMIO DE CRIACIÓN 
FOTOGRÁFICA Luís KSAOO 

Organizado polo Concello de Lalin a 
través do Seminario de Estudos Deza. 
O tema da investigación para é o da 
Natureza, Paisaxe e Medio Ambiente na 
Comarca de Deza e o prémio é de 
250.000 pesetas. Poden concorrer can
tos persoas o desexen individualmente 
ou en grupo con traballos inéditos e 
non premiados con anterioridade, 
dunha extensión de 100 páxinas Din 
A4 escritas a espácio e meio por unha 
só cara. As obras poden presentarse, 

Para traballos en língua galega, inédi
tos e orixinais, cunha extensión non 
inferior aos 400 versos. Deben presen
tarse na Biblioteca Pública Municipal 
de Carral, na Casa da Cultura, antes 
do 15 de Outubro. A obra gañadora 
obterá 150.000 pts. A Concelleria de 
Cultura reservarase o direito de pµbli
car a obra gañadora. 

PRÉMIO EsQUIO DE POESIA 

Convocado por Caixa Galicia e a Socie
dade de Cultura. Os orixinais deberán 
ser inéditos e non premiados noutro 
certame. O prazo está aberto até o 31 
de Xullo. Informa: obra Social de Cai-

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

CONCURSO 
DE MúsicA XoVE CuRTIS 99 

O Concello de Curtis e Radio Voz con
vocan o prémio para formacións musi
cais da província da Coruña. Cómpre 
presentar fita-cassette con 3 obras de 
entre 2 e 5 minutos de duración, inter
pretadas polos seus integrantes. O prazo 

As fotografias que se presenten deberán 
compoñer unha série de un mínimo de 
seis e un máximo de doce en formato 
30x40 cm. O tema será relativo a Gali
za e as cópias entregaranse sen nengun 
tipo de montaxe. Presentaranse baixo 
un título e un lema, achegados de plica, 
na que conste o título e lema no seu 
exterior e o nome, apelidos, data de na
cimento, enderezo e teléfono do autor, 
no interior, dirixidos á Deputación 
Provincial da Coruña, Sección de Cul
tura e Deportes. Avda. Alférez Provi
sional s/n, 15.006 A Coruña, indicando 
no sobre II1 Premio Luis Ksado de Crea
ción Fotográfica. Dotado con 1.000.000 
de pesetas, o prazo de admisión de ori
xinais remata o 31 de Agosto. As bases 
están publicadas no BOP n 11 286 de 15 
de Decembro de 1998. • 

contemplar unha .escollá 
dos seus últimos traballos. 

ARTE 00 CíSTER NA 
GALIZA E PORTUGAL 

Mostra na que se combinan 
imaxes e pezas reais perten
centes á orde do Císter. No 
Museu de Ponrevedra. 

Novos CAMIÑANTES 

Pinturas, fotografías, escultu; 
ras e vídeo- instalacións dan 
conta do labor da máis nova 
xeración de artistas do país. 
No Pazo de Congresos e Ex
posicións até o Sábado 1 7. 

As HABIT ACIÓNS 
·oo HEROI 

Baixo iste título encóntra
se na galeria Sargadelos a 
mostra do escultor Juan 
Fernando de Laig!esia. 

TUSI SAN DO V AL 

Case meio cento de traba
llos nesta escolma de pin
tura no Teatro Principal. 

REBOIRAS 

Exibe a sua obra na Sala de 
Esposición de Caja Madrid. 

SIMÓN P ACHECO 

Reabilitación leva por título 
esta mostra que se pode 
ollar na Sala de Exposi
cións de Caja Madrid. 

R.ihadávia 
• EXPOSICIÓNS 

CAPRICHOS DE GOYA 

Desde o Venres 16 até o 1 
de Agosto na igrexa da 
Madalena. 

•TEATRO 

XVMOSTRA 
INTERNACIONAL 

Terá lugar, con diversas ac
tuacións e colóquios, do 17 
ao 25 de Xullo. 

,Santiago 
•ESPECTÁCULOS 

Dos ANXOS E DA LUZ 

Unha montaxe interactiva 
entre esp~ctadores e os 

criadores do espectáculo, 
os italianos Valerio Festi e 
Mónica Maimone, anima
do con surprendentes arti
'fícios de luz e música sinfó
nica en directo. O Xoves 
i2 na Praza do Obradoiro, 
ás 22,45 horas. Gratuito. 

• EXPOSICIÓNS 

}ÜRGEN 
p ARTENHEIMER 

Mostra dun dos artistas 
máis relevantes da Alema
ña. No Centro Galega de 
Arte Contemporánea até o 
12 de Setembro. O autor 
impartirá unha conferéncfa 
o Mércores 21, ás 10 horas, 
sobre as relacións entre a 
ciéncia e a arte. 

PETER GREENA WAY 

Inaugura exposición o 
Luns 19 na Casa da Parra 

COLECTIVA 
DE ARTE GALEGA 

Eiravella, Alexandro, Ana 
Legido e Pardo de V era 
mostran unha escolla da 
sua obra na galeria José 
Lorenzo, até o Venres 16. 

NOVAS DOAZÓNS 

No Pazo de Ben.daña pode
mos contemplar a colección 
de Eugenio Granel!, com
posta por un cento de obras 
de entre as que destacan as 
·de Picasso, Laxeiro, Lugris, 
Miró e moitos outros. 

CAMIÑO DE 
SANTIAGO VIRTUAL 

Unha nova forma de viaxar 
polos recunchos da Galiza e 
o tempo sen ter que mover
se de San Martiño Pinário. 
Até o 31 de Decembro. 

VICENTE PREGO 

Até o Sábado 24 permane
cerá a mostra da sua obra 

. máis recente na Galeria de 
Arte Contemporánea. 

CASTELAO 

Escolma de debuxos orixi
nais e inéditos no Hotel San 
Carlos. Até o Venres 24. 

DoUBLE TROUBLE. 
COLECCIÓN P ATCHETT 

O humor . e o dobre sentido 
son a clave da Colección 

O Octefo Ibérico de Vtolanchelos estará na Quintana o Xaves 15 

Patchett. Unha mostra de 
case 300 obras de diversos 
artistas desde o movimento 
Dadá até o seu contraponto 
americano Fluxus. Os máis 
coñecidos: Marcel Du
cham.p, Man Raye Joseph 
Beuys; e os máis polémicos: 
Chris Burden, Mike Ke
Iley, Charles Ray, Cindy 
Sherman e Kiki Smith. 
Coprodución do Museu de 
Arte Contemporánea de San 
Diego e o Auditório de Gali
cia. No Auditório e na igre
xa de San Domingos de Bo
naval até o 5 de Setembro. 

COLECTIVA 
DE PINTURA 

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

XOSE M. ALONSO 

Oferece unha escolma de 
debuxos ao carbón no pub 
Pepa a Loba até o Luns 26. 

KUKA CEBALLOS 
VIZCARRET 

A libraría Maria Balteira 
acolle unha mostra dos 
seus óleos. 

CENTRO ÜALEGO DE 
ARTE C.0NTEMPORÁNEA 

Exposición fotográfica Asy
lum de James Casebere até 
o 25 de Xullo. Mostra Do 
impresionismo ao Fauvismo, 
da Colección de Carme 
Thyssen Bornemisza. 

COLECCIÓN 
CAIXA G ALICIA 

Na Sala Isaac Díaz Pardo, 
do Auditório de Galiza, po
demos ollar esta mostra, es
co lma de máis de sesenta 
obras de escultura e pintura. 

KUMBHA MELA: PASOS 
CARA A lNMORT ALIDADE 

Exposición de fotografías 
acompañada pola pr.oxec
ción continua de transpa
réncias do israeli Shimon 
Lev. Kumbha Mela (ou fes
ta da cántara) comemora 
unha mítica pele)(:a entre os 
deuses e os demónios pola 
posesión da Cántara d0 
Néctar, eséncia da inmorta~ 
lidade. Até o 5 de Setembro 
no Museu das Peregrinaci6ns. 

•MÚSICA 

ÜCTETO IBÉRICO DE 
VIOLONCHELOS 

Xunto coa cantaora solista 
Carmen Linares, estarán o 
Xoves 15 na Praza da 
Quintana, con obras de Fa
lla e F. Garda Larca . 

ÜRQUFSIRA BARROCA 
DE SEVILLA 

Baixo a dirección de Barry 
L. Sargent, interpretarán 
obras de Buono Chiodi, 
Boccherini e C . Ph. E . 
Bach, o Venres 16 na igre
xa de San Francisco. 

A Orque.stra 
Barroca de 
Sevilla, 
á esquerda, 
dá un 
concerta 
o Venres 16 
en santiago. 

A Criación de Haydn 
Concerto da Real F.ilharmonia de Galicia 
e do coro Gachinger Kantorei Stuttgart 
dirixidos por Helmut R.illing e con Chris-
tíane Oelze como soprano, James T aylor 
como tenor e Thomas Quasthoff no bai
xo. O Ven.res 23 ás 21 horas na Catedral 
de SANTIAGO; o Sábado 24 na Catedral 
de OORENS'S; e o Luns 26, na Praza de 
Santa Maria de Luoo. Entrada libre.• 

FILHARMONIA 
ÜRCHFSfRA 

Dirixida por Lorin .M.aazel, 
o Domingo 18 na Praza da 
Quintana, interpetarán 
obras de Beethoven, De
bussy e Strauss. 

UNHA NOITE EN VIENA 

A Orquestra Sinfónica da 
Volksoper e o Coro e Ba
llet da Volksoper, de Vie
na, con Uwe Theimer co
mo director musical e Ro· 
bert Herzl de cena, inter
pretan O morcego, de 
Strauss e A viúva alegre de 
Franz Lear, o Luns 19 no 
Auditório de Galiia. 

0 RÉQ~ DE MOZART 

Interprétano a Orquestra 
Filarmóni~ de Stuttgart e 
o Coro da Opera Nacional 
de Sofía no Cemiterio de 
San Domingos de Bonaval 
o Martes 20 dirixidos por 
MaxPommer. 

MISA FLAMENCA 

O Mércores 21 na Praza da 
Quintana, co seu autor e 
cantara sol ista Enrique 
Morente, El Paquete e El 
Montiya, guitarristas, José 
M. Garzón, contrabaixo, 

Max 
Pommer 
dirixe á 
Orquetra 
Filarmónica 
de Stuttgart 
e ao Coro 
da Ópera 
Nacional de 
Soliao 
Martes 20 
en Santiago 
e o Mércores 
21 en 
PONTEVEDRA 
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Carlos Crego 
mostra a 

sua obra en 
VIGO. 

ARede 

Germán Kucih, piano , 
Antonio Carbonell e El 
Negri, percusión sol ista e a 
Coral Salvé de Laredo. 

•TEATRO 

XELMÍREZ ou A GLÓRIA 
DE CoMPOSTELA 

Baixo a dirección de Vi
da[ Bolaño e cun extenso 
reparto, o Centro Dramá
tico Galego vai represen
tar a obra de Daniel Cor
tezón, na igrexa da Com
pañia. Recuperación dun 
interesante texto para o 
tempo do Ano Santo. D e 
Martes a Sábado, ás once 
da noite, até o 3 de Se
tembro. 

SARGADELOS 
www.sargadelos.com 

O Grupo Sargadelos ten unha páxina 
web na que se dá información sobre o 
próprio grupo, as cerámicas Sargadelos e 
do Castro, as galerias, Ediciós do Castro, 
un servizo den vidades e como conec
tar con Isaac Díaz Pardo. T amén inclue 
informaci ns breo Laboratóno de For
mas e o Instituto Galega da Informa
ción, ambo vencellad s a DCaz Pardo. • 

A Orquestra 
Sinfónica da 
Volksopere 

o Coro e 
Ballet da 

Volkosoper 
dirixidos por 

Uwe 
Theimer 

estarán o 
Domingo 18 
en VIGO e o 

luns 19 en 
Santiago. 

• POESIA 

POESIA NOVA 

No ciclo de recitais poéti
co organizado por Letras 
de Cal, o Marres 2 7 de Xu
ll , ás 2 t horas, no Centro 
Socio-Cultural de Conxo, 
par tic iparán E mma P e
drei ra, Eduardo Estévez: e 
Anxo Pastor . 

•CINEMA 

A COMÉDIA, A FARSA 

É o t ítulo deste ciclo que 
se ven desenvolvendo no 
T eatro Principal até o Do
mingo 18. A cea dos . idio
tas, de Francis Veber, po
deremos vela o Xoves ás 
18, o Venres ás 20,30 e o 
Domingo ás 18 h. Little 
Voice, de Mark Herman, 
o Xoves ás 20,30, o Venres 
ás 23 e o Sábado ás 18h. 
Divorcing Jack, de David 
Caffrey o Xoves ás 23, e 
o Sábado ás 20 ,30 h1. O 
oposto ao sexo, de Don 

. Reos o Venres ás 18, e o 
Domingo ás 23 h. Shakes
peare in love, de J ohn 
Madden o Sábado ás 23 e 
o Domingo ás 20,30. En
tradas, a partir das 1 7 h., 
no Principal. 

ORZAEZ 

Vigo 
CINEMA 

Ao AR LIBRE 

N a Praza do Rei. O Sábado 
17, A vida en obras; o Do
mingo 18, Funny Games;o 
Luns 19, Secretos e menti
ras; o M artes 20, Queima
do polo sol; o M er córes 
21, Non vai máis e o Xo
ves 22 Mamá é parva. Ás 
23 h. e de balde. 

• EXPOSICIÓNS 

AR.TE DECORATIVA 
ORIENTAL 

Na galeria Saga, p intura, 
escultura, gravado e cerá
mica do Extremo Or ien
te. As dinastías máis fa
m osas como a M i ng e a 
T an g e o budismo, est án 
presentes. 

C ARLOS C REGO 

Mostra chea de cam iños, 
planimetrías e labir intos, 
retrospectiva dos seus úl ti
mos dez anos, que nos ofe
rece na Nova Sala de Expo
sicións Caixavigo até o Xo_
ves 29. 

MA T1LDE REYNOSO 

Escu l tora, esma l tista e 
·pintora, escolleu a Sala de 
Arte de Caixavigo para as 
suas acuarelas. Até o Xo
ves 29. 

OCAM!ÑO 
DE SANTIAGO 

M il anos de h ist or ia. M il 
libros para coñecela. Baixo 
este epigrafe acóllese a ex
posición bibliográfica que 
podernos con te mplar n a 
Casa das Artes , organizada 
po la Asociación de A mi
gos dos Pazos e a Federa
c i ón Españ ola de Aso
ciacións de Amigos do Ca
miño de Santiago. 

BOLSEIROS 
DE CAIXAÜALJCJA 

Mostran as suas obras na 
sala da .Fundación ( Policar
po Sanz 22), até o 29 de 
Agosto. -

MIGUEL COPÓN 

A galeria Ad Hoc acolle 
durante estes días a rnos
tra de pi'ntura de Miguel . 
Copón. 

PINTURA ESPAÑOLA E 
FLAMENCA 

Na Casa das Artes encón
trase a mostra Pinturas 
antigas, españolas· e fla 
mencas. No mesmo lugar, 
m q. is no segundo andar, 
podemos ollar a Colec
ción Torras. 

Anúndos d~e balde 
• Gostariame coñecer amigos e 
amigas comprometidos no amor a Ga~ 
liza e a sua liberdade .. Manu, 33 anos. 
Apartado 134, 36.860. Ponteareas. 

• Alúgase apartamento en Camota a 
carón da praia,. completamente equipa
do. Telf. 981 761 144 a calquer hora. 

• A Assembleia da Mocidade lndepen; 
dentista editou o N2 4 da sua revista 
nacional ·rerra Uvre, com artigas so
bre a Reorganizac;om da organizac;om 
juvenil catalana Maulets. Encomendas 
ao apartado 2.103 de Compostela. 

• Cursos de verán de idioma ruso. 
Nos meses de Agosto e Setembro, 
impartiremos istes cursos a todos os 
niveis, no naso local de Marqués de 
Valadares 14-1 2, ofic. 5. Tamén te
rnos cursos de veran nas Universida
des de Moscova, San Petersburgo, e 
en famílias, Máis información no telé
fono 986 224 457 de 5 a 8 do serán. 

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

• Alúgase entrechán na zona Me
dusa. Lugo. Tel. 982 204 076. 

• Andaina, Cooperativa de Educación 
infanti l, precisa profesionais 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, Díploma
do~as en Educación Infantil, Xerente
administrativo/a, Cocíñeiro/a. Presen
tarse no Salón de Actos da Escola de 
lmaxe e Son (Somesa 6, A Coruña) 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: f) 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 baixa. 36201 Vigo-Galiza. 2) 
O manifesto Mal-Dita está esgotado ," 
mas sairá publicado integramente no 
n2 5 da revista Terra Uvre da AMI. 3) 
O grupo Afém 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
T aldea. C/Ekonomra 17-4 iz . C.P. 
48902· Barakaldo _(Bizkaia) 

• Véndese gaita galega, 45.000 
pta . . Interesados chamade ao teléfo
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 Galega (Ensi
no Médio), na provincia da Corµña 
por outra na provincia de Ponteve
dra. Interesados chamar ao teléfono 
986 204 774. Gratificarase. 

• Queres ajudar-nos a distribuir o 
Falcatruada'zine? Escreve-nos ao 
apartado dos correios 4.190 CP 15.011 
da Corunha. Este nº 3 inclue: entrevis
tas a Wisdom, Humilladoiro, Batzak, 
PPH, Use of Abuse, poemas de Emma 
P. Lombardia, resenhas literárias ... co
labora coma publicac;ao mais subversi
va do panorama fanzineroso!!! 

• Grupo Independentista do povo 
Basco vende 2 camisetas de todas as 
cores ao prezo de 5.000 pta. as duas, 
unha é Euskadi independiente e a ou
tra Presoak ka/era. Moi bonitas. Man
dada os cartas, número de talla e o va
so enderezo e en 10 dias recibirédelas. 
Baraka-Taldea. C/Ekonomia nº 17-4 iz. 
CP 48902 Baracaldo (Vizcaya) 

• Material sobre Zapatismo e Ma
dres da Praza de Maio. Ubres, músi
ca, camisetas ... Solicita catálogo a Au
gasquentes. Centro Cultural Zapatista. 
Apdo. 4.036 A Coruña. · Envia un selo 
9~ -~~pta. e recibiralo no teu enderezo. 

• Alúgase casa, teryiporada verán , 
no porto do Freixo, Serra de Outes. 
Telf. 981 765 089, c;alquer hora. 

•España va.bien, Galicia va bien mais 
eu levo seis anos no paro . Mestre 

busca traballo. Manuel 616 354 911. 

• Vendo ático 3 habitaclóns en Es
cultor Gregario Fernández 6 de Vigo. 8 
millóns. Tif. 986 299315 - 610076922. 

• Gustariame coñecer xente galego 
falante 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. 

• O Sindicato de Oficios Vários 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 lnformac;om 
da Fundac;om "Artábria da Terra de 
Trasancos" con novo e amplo catálo
go de material variado: libros de língua 
e literatura, camisetas, bandeiras , in
sígnias, autocolantes, etc. Envio gra
tuíto a quen o desejar. Encomendas 
no apartado 570 de Ferro!. 

• Alúgase, na zona de Beade (Vigo), 
chalet, dous cuartos grandes, cociña. 
comedor, baño, todo novo. Temporada 
de verán ou estudantes. Chamar pelas 
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, 7íl D. 15006 A Coruña. 

• Persoa con experiéncia oferécese, 
por horas, para traballos de limpe
za, coidado de persoas maiores ou 
nenes na zona de Santiago. Interesa
dos chamar ao teléfono 981 576 026. 

• Véndense mobles usados, cadei
ras, mesas, camas e pezas saltas. Moi 
económico. Interesados chamar de 
14,30 h, a 15,30 h, ao 986 294 183. 

• Á venda do N2 8 do voceiro Tre
me a terra. Entrevistas a Nen@s da 
Revolta, Atyahíde, Diskatocan, lna
dapfats, bantja deseñada, op inión , 
poesía ... Se queres recibila, n:iánda
nos 200 pta. en seles de 25 ao apdo. 
90 de Pontedeume, 15.600 (A Coru
ña). Colabora con cartas, poesía, de
buxos, etc.+ 

Caldo de letras 

VíCTOR RErs 

N a Casa Arines (Praza Al
meida) está aberta a mostra 
do pintor portugués Víctor 
Reis baixo o titulo Román
tico, Gótico e Manuelino nos 
Caminhos de Santiago. 

MÚSICA PARA VER 

Até o Domingo 25, na Sala 
de Exposicións da Casa da 
Cultura. 

• FOJOGRAFIA 

Rurn M. ANDER~ON . 

Galicia 1924-1926 mostra 
composta por 63 fotogra
fías realizadas durante a sua 
vixe por Galicia. Sala de 
Esposicións do Cenero Cul
_tura Caixavigo. 

• LEITURAS 

MANOLO PIPAS 

Presenta en Vigo o seu pri
rneiro libro de poemas: Mar
zo, abril e outros naufraxios, o 
Xoves 15 ás 21 horas, na 
Cava dos Ratos , rua Romil 3. 

•MOSICA 

THE WrLSON PrcKETI 
SouL REvrnw 

Dentro do programa das 
festas do Cristo, actuan o 
Xoves 15 no Auditório de 
Castrelos ás 23 horas. En
trada sen asento 500 pta. 

CANTAMOS 
PARA PODER VOAR 

É o titulo do novo disco de 
Saraibas, que presentarán o 
Venres 16, ás 22,30 horas, no 
Centro Cultural Caixavigo. 

CoMPAfJIA 
NACIONAL DE DANZA 

Baixo a dirección artística 
de Nacho Duato, actuará 
o Xoves 15, ás 21 horas, e 
o Venres 16, ás 22 horas, 
no Teatro Sala de Concer
tos do Centro Cultural Cai
xavigo 'Con duas obras: 
Nos segundos -ocultos e 
Without ·word.s. 

UNHA NOITE EN VIENA 

A Orquestra Si~ónica da 

J w F e H H" E Ñ .N G w X 

A L R I N A K B D · o R Q 

G s o y L o y o y T w Q 

E Q N L E D A p B s Ñ G 

F u T B o L Q o H E J Ñ 

I A o E I p F R N e e Ñ 

F s N B I p R V s· N E e 
·v H G I s I N E T o F s 
o u w L z R M G T L y M. 

R A E L o V N o L A B o 

e F N A . M N o L A B w u 
·o s p R u z p F N s Q X 

Unha dúcea de deportes con pelota. 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

0 H O a g ~ V N I H 7 V 

X M ~ N li S H H J ~ M ~ 

Volksoper e o Coro e Ballet 
da Volksoper, de Viena, · 
con Uwe Theimer como di
rector musical e Robert 
Herz:l de cena, interpretan 
O mor,cego, de Strauss e A 

viúva alegre de Franz Lear, o 
Domingo 18 no Centro Cul
tural Caixavigo. 

FESTIVAL FOLCLÓRICO 

Grupos folclóricos de Sak
ha-Rusia, Brasil, Monzón, 
Huesca ademais dos nasos, 
actuarán na Praza do Rei o 
Venres 23 ás 22,30 horas. 

Vilagarcia 
· •MÚSICA 

'FlANA ROCA 

O Venres 23, ás 23 horas, 
tocarán na Praza do Cas
tro.+ 
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A eter,itora. Mai-got Cha,!110~ l"elaja as ~uas . viv+ncias ·~ ~"ª ·"~ levantamento militar e o franquismo. 
.... . • ''· , • .- ••• • - ~.- .-: t ;.:.. • 

PAULA BERGANTIÑOS 

... 
~.-· ..:-.~ _:..,. ~ 

-o- cARME v1DAL .. · -,~-= ~ ~·:.- · : _ · oan. ·~s p~hf:l~·tbs · .n-os cuei_ros 
.: · .. [ ._ , · 'dos~bebes ".'e a:J~$crifora elabo-

turba. "ó -rriund.o redondo é o 
-dos homes; o~oadrado, o da 
casa, o das ·mulleres,._sempre -
pe.ch·ade" comenta mentres · 
define o feminismo como a 
"loila da muller contra a socie- -
dade que a esnaquiza". 

morro en quen quedou fixado a 
lume o dia no que na rádio da 
viciña escoito.u os berros de 
Azaña chamando á calma. 
Aquela mañá. a nai amasou 
pan e Margot quedou durmin
do porque non'habia escola. 

Nos ános cincuenta debtlxaba :--· rral:>.f3 ·os:seqs ·-"J)óerr;ias con rai-
pratos e caixas de mistos que ba ·sabeo0o . ~~ue '-éf palabra a _ 
os primeiros turistas. levaban Jacia "libre/ clan:q-esfina estiva- -
como lembranza de Vigo. Ga- -~ ches, liberdade". O pai proibí
ñaba a metade do sel,I ·home ~~ralle estudar de .nova e logo, o 
polo r.nesmo tral:>~llo.- Desp~js · .. matrimónJ.o e_ qs· fillos éoñver-
sofriu a ".éscravitiide diffamí•~ . .tér:O'na»ntiriha:::"esci:ava da cá- Relatos con patacas Desde entón·· o retrato de 
lia" pero Margot c ·hamo.rro· · • sa ·cari96 et(Í1óñ quería ser ·a _ Franco presiqia __ a aula ao pé 
sempi:e ~e revol~ou contra as .' ,- p.erfeita. ~asad?f,· por iso_ ·~ mi- · ._E.screb_ia rn.entr!3-S~.s~_.c99ian .as _ .,.. do cr~_cifixo. "Pesaba aquel a · 
impo_sicións.:qüe · submetíah j~~·~::¡:; · á - p.§g.si g,,:~·q:u eima~-- af i (m-a :· ;;pataeas .. --AsiJ oJo.p x~rdindp O$ sóc~edadé tan pecha.da, coas 

_ mulle't. Agora ven de p~bli~f-.. ~" Ma.rgot~0~ • ••• - .,,. . ... • • _::;- >º_·. '·Jelatos -qúe,·9ompo(íen: Tempó : ".' d[fer~crás soeiai~ tan_ marca-
Teinpo\rachlié:fº (Cole~ción _ .- .,_:.- l · " ;.~ .. ==.; ·:· _., .racha.do, rétállos ~d?, sllá n~oez , das e ese. peso eM>rme da 
Merlin-Xefai~)~:,~r:(éo!lic:~rito , ~1,r-ri~·dr - 0.9s ,,.anos .sinéuen-ta ·'._.·,que~ <L rñedo ti \/.o -gar.d~do"s d1.V igrexa mais reaccidnária. Tó:: 
de telatos:nos ,qu_e· _conta as . · <t~!'i)~~f)~¿~st~dar '§_eCUJ1.P~ri~, ·- [~~te-.Jonga.J~~P.p·._"~pntáb~lle · tlo .era calar e non ter ideas", 
suas vivéncias de nena can'!,.~· escrébe, pinta e participa en· .. estas cousas aos rapaces e comenta a escritora. Os sinos 
do o levantamento fascista. . .rnultitude de actos públicos, non as entendian, non acredi- que a aquela hora tiñan que 

O dia que mercou o cabalete 
de pintora, Margot Chamorro 
preparou cocido para xantar. 
Levaba anos esperando o mo
mento e non queria enredar a 
mañá coas tarefas da casa. 
Abondaba preparar os ingre
dentes, metelos na pota e es
perar a que o lume de vagar fi
xera o traballo. Margot pasou 
toda a mañá a pintar: o xantar 
estaría á hora no prato. Pero 
aconteceu que cando se ia dis
par a poñer a comida decatou
se de que esquecera ... as pa
tacas! Entón decidiu colocar 
pratos e cobertos con lentitu
de, pa~a que ninguen se deca
tase. A fin ali estaban as pata
cas· feitas ao pé da carne e as 
berzas. A família non notou o 
atranco de Margot pero ela Jixo 
un longo ·poema: con ira, co"n . .:. 
tanda" o que lle acoñtecera na
quela. primeira mañá co capa
lete na casa. 

As traballadoras de Álvarez 
morrian de silicose pero a em
presa non lle recoñecia o ter
ce i ro grao da enfermidade. 
Daquela Margot Chamorro 
participou co movü:nento femi
nista reivindicand'o o direito 
das mulleres. Viñeron despois 
moitas loitas, nalgunhas leva-

en todo aquilo que antes lle taban que, de nenos, non tivé- chamar aos rezos, a Margot 
proibiran. "Por un prato de co- semos un patacón e descoñe- soábanlle a morte. Diante de 
mida I onde encontrarás cria- cian completamente, eles e ta- si ten a imaxe da muller a be-
da mellor" di un dos versos de mén moitos maióres, que na- rrar e tirar unha pota chea de 
Margot que repara a cada quel tempo se pasara fame", comida. la visitar o home pre-
pouco na linguaxe, enraibán- sinala a escrHora. "Nos anos so cando lle dixeron que vol-
dose co sexismo do dicionário sesenta ainda tiña medo e por vera o xa·ntar para a casa por-
ou con frases que tanto ten iso. agachaba os relatos. Lem- que xa non o 'ia precisar. Os 
ouvido como "melenas long~s. - braba que ás mulleres rapá- paseos adiviñábanse e eran 
ideas cortas". En canto pode, banlle o pelo e os homes de- coñecidos polos viciños do 
introduce na conversa un reci- saparecian para seren pasea- bairro vigués. O medo a estar 
tado, longo e espontáneo, co- dos. Os homes non podían fa- entre os nomeados dominaba 
mo lle saen a ela as composi- lar nas tabernas e. as mulleres nas casas. E unha nena cha-
cións cada vez que algo a per- nen entrar nelas", afirma Cha:.. mada Margot Chamorro deca-

tábase de que algo grave es
taba acontecendo. Os cuaren
ta anos seguintes servíronlle 
para coñecer o siléncio no 
que deu aquel medo. 

Agora qu~re contarlle aos ra
pa.c~~- .a.ql::J~~;~ . ~.no~ q_µ~ viv_eu 
· ·o?f-óJre5.s:.Jte?;,oaifv,a~f.~ úttima 

~~- ~~¡f~$ta~i:61l;'."éí,i) ibEraade·:·do 
. ::i .'- _ ~irn~lr~'a9::Maio .• :.;·,ajmP.ortán_: 
, ·:. cía :duri anaco de pah en tem~ 

p<;>S.:de- _f;:ime, Ol:J como, a gplpe 
de. pa_u:s, .íase · apref)~eñao a 
calar. 'A Mstória: f!' recente 
-aquí está ela que a viveu pa
ra contala- pero non por iso 
deixa de ser descoñecida. 
Margot Chamorro coiaa que 
os cativas teñen que: saber to
do aquilo que ainda ,lle · ete ·na 
memória. E que racho ~seu 
tempo de nena.+ 

un,· 
e diferente 
MANuEL CrnRAs 

Os pactos postelectorais 
traen de cabeza aos diri, 
xentes do PP, que van 

de disgusto en disgusto compro, 
bando como se Hes escorre das 
mans máis poder do que calcu, 
laron na noite electoral. Os 
acordos que Ues fan perde, lo 
feudo balear son a gota que col'. 
·ma o vaso, e de Aznar e Arenas 
para abaixo _todos claman con, 
rra os socialistas cuestionando a 
súa españolidade por entender, 
se con partidos máis ou menos 
críticos co sistema autonómico. 
No PP esquecen ben logo que 
eles mesmos accederon e se sus, 
rentan no gobemo de España 
co apoio de partidos que tamén 
son suscriptores ~a Declaración 
de Barcelona e mesmo do Pacto 
de Lizarra, de modo que a de, 
cencia lles debería facer rebai, 
xa,lo ton das críticas. 

O de Melilla é punto e aparte, 
outro continente ao cabo, pero 
no suceso deberían atopar os 
populares a lección de que non 
se pode andar por aí sentando 
doutrina de que debe gobema, 
la lista máis votada para logo 
aplicala só en favor propio. A 
coherencia debería impedir 
que un se puxese a roupaxe de 
víctima en Vigo, por exemplo, 
e reclamase as de verdugo en 
Melilla. Pern decencia e cohe, 
renda non son. valores que co, 
ticen no mercado da política. 

En Vigo, xa que sae ao caso, 
non sei eu se estará dita a últi, 
ma palabra sobre o gobemo 
municipal, nun diálogo entre 
nacionalistas e socialistas no 
que hai máis desencontros que 
encontros. O tema non debe 
plantearse en termos de reparto 
de espacios de poder, que é un, 
ha causa que ninguén di facer 
'pero todo o mundo bota coi;i., 
tás. Dende logo que é desexa, 
ble que o gobemo do Concello 
máis importante de Galicia te, 
fia a maior estabilidade po ible, 
a través da fórmula que sexa (e 
que certamente non ten por 
que ser inmutable). Pero, exa 
quen sexa o responsable do ur, 
banismo, todos deben ter pre
sente que o que Vigo necesita é 
ter un gobemo e non dous, nin 
menos aínda dúas metades. Un 
gobemo e sobre todo unha po, 
lítica diferente, para que non 
decai.an as expectativas crea, 
das.+ 

· V oLVER AO REGO 

U n home de 53 anos, vi, 
ciño de Santa Cristi~a 
de San Román, muni, 

cípio .de Lugo~:-aforcouse no 
. ..... ',..J. "-. . ' •' ~ 1 ""',., • u:. 

· · mte.~'lqJ .,~f' .• _§µ:a .. c.a~a, ., pqµC-3,s), .:-: ... · ~. iJ:."','.'"~. 
·horas antes ~ae- lle embargare~··"' :;-, · """' 

. a vivenda de ladrillo sen rece, 
bar, un vello Renault 12 e os 

.. animais. En todos os bancós 
hai d~part;mento de emba~, 
· gos. Saben onde apertar me, 
llor, onde será máis eficaz. 
Existe toda unha ciéncia do 
desafiuzamento. Ninguén fíxo 
o c,ákulo, sen embargo, das 
persoas que · se abandonan ca.,. 
da ano J?GI_.este motivo. . . 


