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Encontro BNG--PP
Desde a normalidade democrática é incomprensíbel que o pre,
sidente da Xunta non manteña relacións institucionais coa pri,
meira forza na oposición. Fraga lribame négase non só a norma,
lizar relacións co BNG, despois de dez anos de presidente,
senón que teima en anatemizalo coma se fose unha organiza,
ción minoritária sen o máis cativo respaldo do povo galego. Ese
funcionamento pernicioso e antidemocrático do presidente da
Xunta vai máis alá cando, nunha recente comida co secretário
xeral socialista (en teoría segreda, pero que Fraga se encargou
de anunciar), lle demanda ao dirixente socialista que, para esta,
belecer unha mínima relación entre o governo autonómico e o
PSOE, estes terian que arrenegar de calquer acord co BNG,
sobre todo dos municipais. A imposibilidade de Fraga ( ideolóxi,
ca e levada ao campo persoal) de normalizar comportamentos
democráticos e aceitar ao BNG como alternativa, soa máis a
choca que unha campá fendi.da se ternos en conta que, noutros
ámbitos (desde o municipal ao partidário) as relacións lóxicas
veñense dando sen nengun tipo de problemas. •
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Francisco-Rodríguez afirma que a. rnaioria dos·votantes do PP comparten as demandas
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ostede tenlle moito máis medo
á Constitución- ca min", replicoulle Francisco Rodrf guez a
José Maria Aznar. Pero o pre·sidente do Governo segue na
sua política de ningunear ao
nacionalismo galego mostrándose con el dun xeito moito
máis prepotente que con neng un outro, incluido calquer
partido minoritário que sempre
atopa a resposta e o chiste
cómplice de Aznar_ Francisco
Rodríguez acusouno de "asañarse cos seus adversários".
Para o BNG só existen descalificacións, adexectivos e total ·
negativa a entrar en debate
dos temas que lle expón o seu .
voceiro. Francisco Rodríguez
recordoulle que ''ternos dereito
a ser discrep.~ntes", pedíndolle
a Aznar respeito para todos os
grupos da cámara e poñéndolle de manifesto que, máis alá
das palabras, "cada un defínese polos comportamentos
prácticos e non polos discursos".

Rodríguez púxolle de manifesto
que o BNG realizara un discurso "baseado na nosa visión da
Constitución", acusando a Aznar de terlle medo ao artigo terceiro, no que se define que é o
Governo central o que elabora
os proxectos económlcos, acusando ao PP de relegar a Galiza nos investimentos, desde a
doble via do tren á electrificación que non estará, polo menos, até o 2007, pasando palas
depuradoras das rías, "nuncha
clara mostra de desequilíbrio territorial".
O voceiro do BNG tamén acu- .
sou a Aznár de "desinterese
polo futuro. de Galiza, sobre todo en matéria enerxética, e dos
demáis sectores estratéxicos
da nosa economia". Para Francisco Rodríguez, o PP ten un
deseño que leva á "residualización da sociedade galega como man de obra", afirmando
que "queremos ser algo máis
que unha reserva forestal e tu- ·
rística". O BNG defendeu no

1

Q

ueremos
ser algo máis
que unha
reserva forestal
e turística"
(Francisco
Rodríguez)

seu discurso a "necesidade
dun Estado equilibrado no que
todos pesemos na balanza".
Recoñeceulle a Aznar a sua lexitimidade "para governar", ped índolle, ao mesmo tempo "que
vostede recoñeza a pluralidade
e non use a Constitución para
meterlle medo a unha parte do
paí_s, porque nós o que tentamos e usar a Constitución de
xeito constructivo".

Aznar descalifica
O presidente do Governo, como hai catre anos, negouse a
contestarlle ao BNG. Descalificou o discurso do seu voceiro
calificándoo de "terrorífico" e
afirmando "que é difícil dicer
máis calificativos ·en menos
tempo". Sostivo que as causas
están a millorar na Galiza e
que os cidadáns galegos xa se
manifestaron nas turnas, polo
que o BNG debe comezar por
"respeitar o pluralismo".
Ante a réplica contundente de
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· Aznar limitouse.
a enumerar
alguns
investimentos
en
i nfraestrutu ras
que están
programados
para os
vindeiros anos
·: en Galiza.

.

.

Francisco Rodríguez, Aznar limitouse a enumerar, alguns
· dos investimentos en infraestructuras que están programados na Galiza, como a autovia
Santiago-Lugo, a autopista
Santiago-Ourense, ou que o
aeroporto de Compostela pasará á categoría 3, pero voltando a mostrarse despreciativo
cos
nacionalistas
galegos.t

Jo1é Antoni Labordeta, deputado de
Chunlo Arogonesisto integrado no Grupa
Mixto

Aznar negouse apedir un ditame aos letrados do Congreso.

Ogrupo parlamentário do BNG

como referente da p0lítica de·Aznar
A doble vara de medir e a mos:
tra de que a oferta de diálogo
por parte de Aznar só é unha
engañifa para consumo mediática, puxérono de manifesto os
distintos grupoa parlamentários
referíndose á Regativa do PP a
permitir un grupo próprio para
,os nacionalistas galegos.
Tanto o voceiro do PSOE,
Martínez Noval, como q de Iniciativa Per Catalunya, Joan
Saura, asi o puxeron de mani.festo ·nos seus discursos e nas
declaracións xornalísticas.
Francisco Rodríguez acusou persoalmente a Aznar de "usar o
dereito como rodela", perguntándolle porque "non
pediron un ditame aos letrados
do-Congreso".

·banda, recordoulle que o que
. deman"dan os nacionalistas gale-·
gos é igualdade de trato e non
previléxios, referíndose ·como o
pp permitiu o grupo de ce, os
seus aliados e negou o do BNG,
"se todos necesitamos cinco, o
que hai que ter é respeito polo
proceso democrático". Despois
de acusar a Aznar de ter unha
"hostilidade visceral ao nacionalismo galega", recordoulle que o
BNG ten o 19% dos votos de
Galiza (sobrepasando o 15% requerido) e que é o sexto grupo
estatal co 1,36% dos votos".

Aznar xustificous e en que non
se lle pode incul- ·
par a el da decisión da Mesa do
Congreso, ainda
que recoñeceu,
implicitamente,
como lle recordou Rodríguez,
Para Rodríguez,
que era unha
decisión política,
neste
debate
quen denunciou
quedou
claro
que a "respon porque Aznar
non podia permisabilidade cotir un grupo parr res pó n de 11 e
lamentário pró· persoalmente",
. prio do BNG, "só
segundo conversas que· tivo o
asi poden utilizar
que non somos
BNG co grupo
grupo parlamendo PP. Rodrítári o para non
gu~z recordoulle
contestarnos as
a Aznar que só
nasas demano PP votara e
das", afirmou o
contra na Mesa
nacionalista galee Joan .Saura,
pola sua banda, replicoulle a
go.
Aznar que "non ere ninguén
Para Aznar, pela contra "todo
que a decisión da Mesa non
ten nada que ver co PP, nineso é unha excusa a un resulguén". Por último, o voceiro do
tado que non é o que vostedes
agardaban '', decíndolle a Ro- · BNG puxo de manifesto o desdríguez que, se queren ter gruprécio ás normas por parte do
PP pois os membro.s que lle
po parlamentário próprio "pícedeu a Coalición Canária sendanlle aes galegas que os votan nos bancos dos populares
ten máis".
e ocupan cárregos no seu gruO voceiro do BNG, pala sua
po parlamentar.•

Joan Saura·
replicoulle a
Aznarque'non
ere ninguén
que a decisión
da Mesa non
ten nada que
ver co PP
ninguén o ere'.

Jaime lgnácio del Burga; que pertence a~ o fin do periodo de sesións ao grupo de Coalición Canária, señtou nas bancadas do Partido Popular.

A Aznar atragántaselle Galicia
O PP aplica diferentes receitas ás diferentes
realidades nacionais do Estado español e ás suas
manifestacións políticas nacionalistas. En Euskadi a
sua teima é a de sacar ao PNV do nacionalismo, con
campañas nas que se demoniza aos jelkides até
igualar calquer iniciativa nacionalista, non asimilábel,
loxicamente, polo PP cun "aval a ETA", como repiten
a todas horas. Queren instalar na opinión pública
española a correspondéncia "nacionalismo con
violéncia", áfoutándose en condenala e negándose a
facer nada por resolvela. Usan a violéncia como
antídoto para calquer releitura da Constitución en
clave non restritiva.
Con Catalunya usan a cenoura. Concédeselle
milloramentos económicos, páctase con eles políticas
globais europeas e tamén defensas de princípios de
clase e do capital oligopolista, tendo en conta o peso
que este ten na configaración do Estado español.
P-ujol, e unha parte de CiU, seguen adurmiñando nos
·despachos de Madrid mentres recentan dividendos,
mentres a sociedade catalana perde señas de
identidade e capacidade de decisión por si mesma.
Ese e o "seny" qué sempre procurou o Estado
español de Catalunya incluso na época de Franco na
que contou cun amplo apoio da burguesía catalana.
CiU debátase agora internamente entre unha política
nacionalista de avance das posicións soberanistas e

outra de afianzamento do capital autóctono
convertido en palmela internacional. Aznar exíbeos
como a encarnación do diálogo, o mesmo que os
becerros de cinco patas nas feiras galegas como
portento da natureza. Moitas veces só son espellos
que realizan a máxia en troques de diñeiro.

hai catro anos, se negue a informar dos planos de
prioridade para Galiza, inclusive os enviados pala
própria Xunta. Agora nen, tan sequer, ten defe_réncia
con Fraga.

Pero o problema é que esa concepción dun
. nacionalismo galega como inimigo perigoso polo seu
Estas duas políticas non queren dicer que Aznar
avance eleitoral, que o leva a rachar todas as regras
admit<f o Estado plu~inacional. Nen tan sequer a~uma
democráticas na Mesa do Congreso ao impedirlle a
construción do grupo parlamentário próprio, e de
a Constitución e o seu título VIII que determina as
Galiza como "caso aparte", tradúcese logo nunha
nacionalidades históricas. Aznar, como demostrou no
seu discurso, entende o que el chama "pluralidade
politica real de discriminación efectiva e eficiente nos
nacional" como "descentralización administrativa". O
grandes proxectos do Estado e nun deseño periférico
que pretende, segundo o seu próprio discurso,· é a· e subsidiário da nación galega.
asimilación aos seUs postulados ideolóxicos ou a
destrución desas opcións políticas, decretando a
Esta concepción de Aznar é, nen máis nen menos, o
descalificación -"democrática" dos discrepantes.
reflexo do papel que o Estado español lle ten
asignado a Galiza desde hai séculos e que se repite
Con Galiza patentízase esta política sobremaneira.· O
cos governos democráticos ou ditatoriais. Sé> cunha
medo a Euskadi, a necesidade de Catalunya, vóltase
Galiza con peso próprio no Estado se poderá variar
con Galiza un maldesimulado desprécio. Desprécio
esta situación. O Governo amigo do PP viuse que
non fai variar a situación, senón que a empiora. Xa
de hai catro anos cando só recoñeceu ás
estamos a ollar as repercusións da maioria absoluta
nacionalidades das que necesitaba votos (Euskadi,
Catalunya e Canárias), chegando mesmo a poñer en
do PP e a incapacidade · do BNG para conquerir
cuestión "a identidade diferenciada de Galiza",
grupo parlamentário próprio. Está claro que a sua
aposta ia ter unha repercusión directa na política
baseándose en que vota niaioritáriamente ao PP.
Esta valoración dogmática dos resultados é- a que
estatal.•
A NOSA TERRA 1
leva a que no seu discurso de investidura, agora e
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PREPOtÉNCIA, INTOLERÁNCIA E FÓBIA
CONTRA O DISCREPANTE
FRANCISCO RODRIGUEZ

D. Antonio Maura, un polítioo que a vostede lle gosta citar, tiña unha concepción de
España que se baseaba na soberania monárquica·, como máis tarde moitos republicanos
acreditaban ·na soberania republicana, sempre por suposto do estado unitario. Quería
tamén compaxinar centralismo con descentralización e facer, en frase de noso Castelao, da democracia unha "tapadeira". Para
comezar un novo século, vostede apresenta
unha receita similar, devaluada polo paso do
tempo e as circunstancias políticas do mundo actual, pero, sen dúvida, encuberta de
eufemismos e de propaganda, xa que estamos na preeminéncia do mediático. O que
vostede chama cualidade de nosa democrácia consiste precisamente en intentar reducila a un modelo blpartidista á americana,
na aberta contradición co modelo constitucional de 1978, que tanto lle gosta axitar como lei sacralizada e ameazada. Con.Siste en
diminuír o control democrático nas institu·cións e desvarolizalas. O pluralismo polít:ic9
limítase para vostede a un partido estatal na
oposición, ao que, ademais, se lle poda ditar
como debe funcionar. As suas ofertas de diálogo non superan a propensión ao monólogo
nen a tentación a descalificar a todos os discrepantes e mesmo a todo o que non sexa
funcional nun preciso momento. ·Asi, de ser
¡:onsiderado coerente, pódese pasar a perigoso comunista; de ser sócio construtivo pódese pasar a demo radical; de .única e necesária
oposición recoñecida a caterva de desnortados de periclitadas ideas. Se se manteñen
postulados nacionalistas serase obxecto de
deslixitimación como disidéncia molesta,
empeñada en transformar unha estrutura
institucional que se considera intocábel. Por
cerro, a disidéncia molesta, o BNG por
exemplo, só comete o pecado de actuar en
defensa da específica problemática lingüística, cultural, económica e social dun território ao que ousa considerar nacionalidade, na
terminoloxia constitucional. Permítame que
chame a esta maneira de conducirse, en relación co pluralismo político, prepoténcia,
intoleráncia e fóbia contra o discrepante.
O BNG agárda que non convirta a maioria
absoluta alcanzada nas urnas nun sinónimo
de ·viá libre para arrasar sen riüramentos e
impor critérios exclusivamente partidarios
en temas delicados que exceden a conxuntura eleitoral. Ainda queremos confiar en
que advirta preca,vidamente que o marketing
propagandístico non pode ocultar sempre as
verdadeiras intencións e o sentido último de·
cerras práticas_políticas. Como a suposta
bondade dos números macroeconómicos ·
non suplantará á realidade e crudeza dos
problemas. Seguirán estando aí e requerirán
so~ucións.
·
Vostede entende a integración do que con
ambigüidade confusionista chama pluralidade nacional como asimilación aos seus postulados ou destrución. Por iso aplica agresivas
receitas diferenciadas ás distintas realidades
nacionais do Estado español e ás suas manifestacións políticas nacionalistas. Non vou
intentar convencelo da relación entre recoñecimento real ou, cando menos, comprensión, do carácter plurinacional do Estado, e
cualidade da democrácia española. Pero o
BNG si aspira a que entenda esa relación.
Este entendimento, esta comprensión, son
vitais e necesários para as distintas sociedades nacionais do Estado español, para todos
os seus cidadáns e cidadás. O noso Castelao,
morto no exílio hai 50 anos, lembraba continuamente que as involucións anti-democráticas e rriesmo as ditaduras iañ acompañadas,
e xustificadas, no Estado español de descalificacións, ataques e persecucións contra moví-

b) Retraso e lentitude exasperante na execución de obras declaradas de interese xeral.
Por exemplo, as Estacións Depuradoras de
Augas Residuais. Son vitais para os peculiares ecosistemas de nosas rias e a sua riqueza
pesqueira e marisqueira, e para unha conca
de competéncia estatal como a do Miño.
e) Desamparo de sectores estratéxicos da
nasa economía produtiva, con impedimentos, recortes e desmantelamentos da nosa
capacidade. Os sectores lácteo, pesqueiro e
naval, ben competitivos, pero postergados
nos procesos negociadores na UE, son un
paradigma.

mentos nacionalistas, como causa de todos
os males. Analicemos as consecuéncias da
aplicación dos obxectivos do programa do
PP. Por empregar a· expresión de Castelao,
de que é "tapadeira", isto· é, que encobre a
sua con~epción da democrácia:
1.- CRIAWN DE GRANDES CORPORACIONS
EN SECTORES ESTRATEXICOS DA ECONOMIA
( telecomunicacións, enerxía, hancar transportes ... ), auténticos oligopólios, impulsados
a partir da política da privatización das empresas públicas rendíbeis. Estas corporacións, á sua-vez lanzadas á carreira da transnacionalización, convértense en poderes autónomos e paralelos. Só precisan do Governo como regulador dos seus intereses ou árbitro dos seus conflitos. Pero o Govemo eStá
sempre para lexitimar as suas condutas e ob:..
xectivos ante a sociedade. A capacidade de
control das institucións de representación
democrática sobre o seu funcionamento é
"
nula. A democrácia palidece. Ao mesmo tempo, o conceito de servizo
público desaparece do
cenário social e político.

2-.-

UN DISCURSO BASEADO NA "LIBRE INICIATIVA" D.OS CIDADANS E NO RECOÑEClMENTO DOS "EMPRENDEDORES". Este discur-

'O

perfeitamente axitada en momentos oportunos e vencéllanse á boa marcha desta
economia oligopólica. Non é un direito dos
cidadans a ter unha vida digna na vellez,
qespois de ter traballado e contribuído.
N-on se concibe a política social en termos
de responsabilldade pública.

3.- TENDENCIA DESCARADA A CONFUNDIR
AS INSTITUCIONS DE GoVERNO E MESMO AS
DA REPRESNTACION DO PLURALISMO DEMOCRATICO CO PARn.00. Deféndese un menor
papel do Estado e das suas actividades de
servizo público, pero o control partid:V:-iogovernativo exacérbase nos meios de co~u
nicación de titularidade pública, na xustiza e
en todo tipo-de organismos autónomos. O
control afecta á Mesa do Congreso. Para
empezar, aplicouse o rodillo e unha interpretación retorcida do Regulamento para inviabilizar a formación do grupo parlamentário
do .B NG, que deixou estupefactos a todos os
grupos políticos da Cámara. Pola sua falta de
equidade na aplicación
das regras do xogo, pola
sua falta de cobertura
xurídica e pola sua saña
contra o adversário. E
actúase asi precisamente onde máis se debe
impulsar o funcionamento do pluralismo
político e as medidas
que o posibiliten, en
ben do respeito polas
formas democráticas.

BNG só comete
o pecado de actuar en
defensa da
problemática
lingüística, cultural
económica e social da
Galiza'

so ten .como obxectivo
encobrer que a economia quede baixo dirección exclusiva dos oligopólios, axéncias corporativas, no estreito
contacto co Governo
a·o ' Esr=a·do. ?\fontres,
cercénanse os princípios de igualdade, que
sustentan o direito a contar con servizos
educativos e sanitários públicos de cualidade, por contado Estado. Parellamente, os
procesos ou xestións privatizadoras entran
a saco en todos os servizos. O Governo ten
como única política económica o control
da infla\:iÓn, isto é, dos salários e dos pre. zos, ainda que é máis eficaz no control dos
primeiros que dos segundos. A conceizón
constitucional do direito ao traballo trasmútase na panacea da precarización laboral, especialmente 'para xóvenes e mulleres.
O propagandístico lema do plono emt:>rego
como obxectivo non atende a uns mínimos
de cobertura digna e conténtase con asumir
a normalidade dun paro estrutural de máis
de un millón e mé_d io de persoas, se nps
atemos ás cantas do PP. As pensións dos
maiores convértense nunha arma eleitoral,

';

d) Desinterese polo futuro do país en matéria enerxética, unha vez cumprida unha función de subministrador de enerxia eléctrica
durante moitos anos para a industrialización
do resto do Estado e expoliados os nasos recursos naturais como os llgnitos das Ponres e
Meirama. Agora ten que ser a iniciativa privada galega a que, a ferro e fouce, aposte por
ubicar en Galiza unha pranta regasificadora,
para manter a autosuficiéncia enerxética no
futuro e unhas condicións de aceso ao gas
con fins industrais competitivas. Esperemos
que saia adiante.
e) Residualización da nasa sociedade, contemplada nos seus deseños non como un
proxecto de futuro con todas as suas potencialidades, senón como fonte de man de
obra, cualificada ou non, en nome da necesária mobilidade xeográfica auspiciada pola
sua idea de España. Queremos ser algo máis
que unha masa forestal, turismo e pura funcionalidade para intereses externos.
Un sector da sociedade galega opoñémonos
conscientemente a este deseño. Cremos nas
nosas potencialidades. Estamos tan dispostos a responsabilizarnos das nosas cantas, do
noso financiamento (xa o comprobarán no
debate que teremos no ano 2001) como aspiramos lexitimamente a modificar o deseño que se nos aplica. Non eremos que, se se
trata realmente de asumir unha España plural, para nós plurinacional, poda ser un problema para nengun demócrata que todos aspiremos a pesar na balanza e a defender unha visión equilibrada do Estado, isto é, a
compartir o seu poder.

Desde logo, o nacionalismo galega, aquí e
agora, é unha alternativa de cámj:Jio no
funcionamento das institucións. E unha
aposta pala democrácia frente á acumulación e a consentración do poder político e
4.- 0 SEU PROXECTO económico. E unha aposta pola pluralismo
frente o autoritarismo,, pala diversidade
QUE SE DI PENSADO
frente a uniformidade. E un poderoso fac_PARA TODO O PAIS,
tor a favor da igualdade dos cidadáns e dos
NON SO ASU~ COMO
povos
. Respeitamos e recofí.ecemos a sua
NATURAL, SENON QUE
maioria absoluta e a sua lexitimidade para
AGUDIZA O DESEQUILIgovemar. O BNG non votará a favor da
BRIO TERRITORIAL DO ESTADO ESPAÑOL.
sua investidura por todo o dito. Esperamos
O seu deseño xerarquizado e centralista,
que vostede recoñeza a lexitimidade do
adornado con retóricas alusións á pluralidapluralismo democrático existente, exprede, desatende as lexítimas aspiracións das
distintas sociedades nacionais que integran . sado nas urnas, e actue en ·c onsecuéncia
conforme ás regras do xogo democrático. ,
o Estado. Falernos da incomprensión que a
Por certo, ao comezar o século XXI, seria
sua idea de España ten con Galiza en asbon para a democrácia no Estado español
pectos materiais básicos, competénc::ia ex~
que a lei fundamental se utilizase para
elusiva do Estado.
avanzar, abrindo as suas posibilidades na
solución de problemas e conflitos, non paa) Desatención da insis'tente e vital dera meter medo a unha parte do país, en
manda de contar cunha rede ferroviária
expresión tamén do noso Castelao. A Lei
axeitada, para viaxeiros e mercancias, sefundamental, obra humana discutíbel na
gundo o modelo do Plano Ferroviário para
sua xestación, pódese facer vella polo paso
Galiza, aprobado unanimemente en 1995
do tempo e tamén pola falta de uso conpolo noso Parlamento. A resposta até agora
trutivo. •
foi burda propaganda e ridículas actuacións. O ano 2007, de non rectificar, seguiDiscurso do BNG na sesión de investidura
remos sen dobre via nen electrificación.
l
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PSOE eIU puxeron de manifesto como odiscurso do presidente non se corresponde coa sua práctica política

Aznar envolveu a involución constitucional
e o ultraliberalismo en diálogo e consenso
Hai catro anos o debate de investidura acabou adquerindo
tintes de acto social, cun Azn.a r facéndose o simpatico.
Nesta ocasión o presidente españo I mostrouse autoritário.
Os temas debullados foron os
mesmos, os chamamentos aos
diálogo e ao consenso repe- tíronse, e ainda con menos intens id ade pasaron a ser os
protagonistas. A diferéncia é
que Aznar vai poder realizar a
polftica que non foi capaz de
levar a cabo na anterior lexislatura. Para algo conseguiu
maioria absoluta.
"Lexislatura dialogante", calificaba
hai catro anos o noso humorista
Pepe Carreiro a que se aveciñaba. Agora, o reelexido presidente
do Governo, José Maria Aznar,
levou ao debate de investidura os
mesmos temas que en 1996, no
mesmo senso e no mesmo tono,
reconvertindo os incumprimentos
pasados en promesas. Así o puxeron de manifesto Martínez Noval desde o PSOE e Francisco
Frutos de IU. Pero a situación do
PP e de Aznar era outra. Esta vez
contaba con maioria absoluta
para sair elexido sen necesidade
dos apoios de Coalición Canária
e de CiU. Por isa os chamamentos ao diálogo e aos acordes, cobraron, nesta ocasión, significado
especial , senda gabados pala
maioria dos analistas políticos e
dos meios de comunicación.
Foron a posta en escea, o discurso mediático, sabiamente adubiado, que Aznar xa lanzou a própria
noite eleitoral. A sua idea, que
prendeu en boa parte da sociedade, é a dun "centro reformista baseado no diálogo" . Pero non é
nova. Hai catro anos xa Aznar utilizou no seu discurso de investidura en 31 ocasións a palabra
diálogo (seis máis que agora) e
nada menos que en 122 a palabra acordos (58 máis que nesta
ocasión).
Pero, como puxeron de manifesto
os diversos portavoces da óposición, esas ofertas teñen pouco
creto, pois "ven de reiterar as
mesmas matérias de consenso
que na anterior lexislatura, á vez
que minte afirmado que existiu
consenso", acusou o socialista

anterior lexislatura. Neste senso referiuse á necesidade de
que se retrase a idade de xubilación e a convocatória imediata do Pacto de Toledo para tratar o tema das pensións.
Tamén falou de liberalizar ainda
máis os mercados, anunciando
a privatización do resto das empresas estatais que ainda quedan, "rebaixando o sector público da economia". Asimesmo
incidiu na reforma fiscal primando ás persoas de máis renda,
que terán que pagar menos e
aumentando os impostes indirectos. Neste senso anunciou
tamén unha nova lei de Facenda Locais e a decisión de "au mentar a responsabilidade fis·cal de cada pavo".

Xavier Trias, CiU, foi dos primeiros en felicitar a A%11Gr unha vez que a sua coalición votou a favor na investidura.

Martínez Noval. "Prometer e non
cumprir é a principal corrupción
política e moral", afirmou Francisco Frutos.
E aí están a reforma da Xustiza, a
eleción do presidente da Compañia RTVE, o Plano Hidrolóxico, a
reforma das institucións, o financiamento, coa negativa a receber
aos presidentes socialistas das
comunicadas autónomas, ou o 75
decretos lei que levou ao Congreso en temas capitais, por citar temas anunciados nos que prometo u consenso e non cumpriu,
segundo a oposición .

Unha involución
constitucional
Pero Aznar voltou a talar no seu
discurso de milloras institucionais,
coa regulación eleitoral e no ámbito de financiamento dos partidos. Regulación das rádios e TV
públicas, tanto estatais, autonómicas como municipais. comparecéncia dos candidatos aos organismos do Estado no Paralmento.
Reforma do Senado. Tamén se
referiu á reforma do código Penal
e do Código Civil.

Se os distintos voceiros acusaron ao novo presidente de ter un
discurso moi dialogante e, logo,
unha práctica totalmente distinta. Nas propostas realizadas,
analisadas detidamente pode
ollarse unha involución, mesmo
desde o plano constitucional, do
que realiza unha leitura totalmente restrictiva. Así, para Aznar, o Estado das Autonomias é
unha "descentralización administrativa", e, unha vez máis afirma (como Fraga xa hai anos)
que se dá por pechado o Estado
das Autonomias.
Cando fala da potenciación das
línguas e da cultura só se referiu
á española ("a língua como ente
cultural determinante") e á potenciación do Instituto Cervantes. Ao
referirse á reforma do ensino,
· particularmente ás asignaturas de
Humanidades, comparou a história das nacionalidades coas dunha cidade que ''ten a sua própria
história pero que tamén teñen cabida na história de España". Aznar, no seu discurso·, non só deu
por pechado o Estado das autonomías, senón que aboliu a categoria de nacionalidades históri-

cas, uniformizando o Estado.
Pero foi destro ao non concretar,
tentando, "cunha política claramente de dereitas conquistando o
centro'', como puxo de manifesto
Francisco Frutos. Asi a mensaxe
que pode quedar na cidadania é
moi diferente que o verdadeiro
sustrato do seu discurso de investidura e do que vai ser a sua
política estes catre anos.
Este feito tamén quedou patentizado nos temas sociais, cunha reforma ultra liberal na liña
que xa apontaba a anterior lexislatura e que non puido realizar polo contrapeso de CiU.
Anunciou a reforma do mercado de traballo, defendendo a
precarización laboral e falando
de diálogo púxose data, fin
deste ano, a empresários e traballadores para que chegasen
a un acordo na flexivilización
do despido. Anunciou unha Delegación do Governo para a
emigración, recoñecendo que
se necesitan emigrantes, pero
non concretou se persiste ainda na idea de reformar a Lei de
emigración aprobada a fins da

Asimesmo referiuse á necesidade de rachar como monopólio do
gas, e, en telecomunicacións, a
aperturas das redes existentes, a .
criación doutras novas e a liberalizacións das rixideces. Para
regular o mercado unicamente
criará un organismo da defensa
da competéncia que non teña,
pala sua natureza, nengun papel
executivo, regulamentar nen
sancionador.
Pero, sen dúbida, onde Aznar
mostrou a faciana do que vai
ser a sua acción de governo foi
ao referirse ao tema da Sanidade. Declarou que os centros terán autonomia própria, que os
cidadáns poderán elexir entre
centros públicos ou concertados, tanto- para os operacións
coma para os diagnósticos. en
suma anunciou o seguimento
da privatización sanitária que,
Francisco Frutos lle recordou
que era a mesma política de
Margaret Thatcher na Grande
Bretaña que levou a un deterioro alarmante da sanidade naque! estado.
Non se pode dicer que estes
anúncios sexan novidade. Están
no programa eleitoral do PP. Az.nar tivo a habilidade de envolvelos de cor rosa para que sexan
dixeríbeis. Ademais, a maioria
absoluta permítelle que a oposición, sobre todo mediática, sexa
xa inexistente e, políticas antes
criticadas, agora receben loubanzas. •

Siléncio nas Cortes
A deputada do PSOE Teresa
Fernández de la Vega informaba a un deputado do PSOE rezagado, "vaia repaso lle deu o
galega!". Acababa de producirse o momento máis tenso da
mañá na que Aznar saiu elexido presidente. O deputado do
BN<;3, Francisco Rodríguez,
amosouse indignado na tribuna coa réplica de Aznar. Levantando unha Constitución na
man puxo de manifesto as discriminacións do PP, e ao igual
que na anterior investidura de

1996, os rictus de incomodo
de Aznar foron in crescendo. A
guinda púxoa cando sinalando
co dedo a Jaime lgnácio del
Burgo, se.ntado cos dirixentes
do Grupo Parlamentário do PP
"vostede di que se precisan
cinco deputados para facer
grupo parlamentário, pero
prestaron a un seu a Coalición
Canária, aplicando o rolete
para impedírnolo a nós. E agora teñen a desfachatez de sent al o na sua bancada cando
pertence ao outro grupo".

Aznar fixera unha réplica conxunta a todos os membros do
Grupo Mixto, pero precisamente
ao BNG -con tres deputados a
fracción maioritária-, apenas lle
adicou un par de minutos centrándose no debatido asunto do
Grupo Parlamentar, agora recorrido no Constitucional. Todas
as referéncias concretas á situación de· Galiza debulladas polo
nacionalista foron ignoradas o
que provocou a intervención en
tromba de Francisco Rodríguez.
Na Cámara, chea de cuchiche-

os, que dificultan seguir as intervencións, fíxose un siléncio total, e todos levantaron a vista.
Cando Rodríguez blandía a
Constitución para esixirlle a Aznar respeito ás minorias, Rivas
Fontán e Chapela Seijo, qu·e
chegaban de súpeto quedaron
paralisados. O ex alcalde de
Pontevedra dicialle ao ex alcalde de Cangas, que. el lembraba
a campaña sobre a.Constitución
no 78 e os mítins do BNG naquela altura. Nada que ver co
reclamo de respostas concretas

que facia Rodríguez. Aznar decato use de que no choque a
imaxe sua era a que sofria, e
baixou o desprécio inicial con
catre dados, que lle trouxeron
rapidamente, sobre investimen~os en ~nfraestruturas en Galiza.0 balance do encontronazo foi
unha ovación, espontánea,
para Francisco Rodríguez de todos os grupos da Cámara agás
o PP. A primeira que se produce
polo PSOE en cinco anos do
BNG no Congreso.•
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LAUDATIO INNECESARIA DE DON LUÍS TABOADA.
MARCOS 'VALCARCEL

..

Creo que esta é a prirneira vez que lle chamo
don Luís. Porque o noso Luís T aboada, ben
o sabedes, é unha desas persoas que non ne,
cesitan o don para deixar reflectir, como
nun espello transparente de -luz, toda a súa
nobreza e bonhomía. O Luís Taboada neno
da Escola Laica, o Luís novo das Mocidades
Galeguistas e do xornal "Espartaco", o Luís
mestre que deixou Ourense inzado de cora,
zóns amantes deste país e dos seus sinais de
identidade, o Luís de hoxe -sempre un cora,
zón mozo e un canto Ultreia nos beizos,,
home xeneroso a botar unha man en cal,
quera empresa cultural coa única condición
inexcusable que esa tarefa teña a Galida no
centro do seu horizonte. O Luís dos primei,
ros anos da Auriense, directivo do Ateneo,
socio de honra do Clube Cultural Alexan,
dre Bóveda... o Luís a enriquecemos nos c°'
loquios culturais, testemuña consciente dun
tempo vizoso en ilusións e esperanzas. Fó,
ronse xa Armando Femández Mazas, Bieito
Femández e tantos outros amigos daquela
hora e a súa testemuña é cada vez máis ne,
cesarla.
Haivos xentes que pensan que o Luís T aboa,
da é un personaxe literario e, de certo, pode,
ría selo, só precisa encontrar o escritor coa
intelixencia necesaria para convertir eri his,
toria ficcional unha vida chea de sucesos e
feitos tan dramáticos ás veces, tan gorent°'
sos outros. Eu mesmo penso ás veces que o
Luís é un personaxe literario, sen dúbida un
dos nenos a parolar nas páxinas de "Xente
ao lonxe", un daqueles cativos que,· gracias
aos cartas dos emigrantes americanos, ían á
foi quen de abrir ollos, corazóns e mentes a
unha Galiza que entón non existía nos pa,
Escala Laica Neutral de don Hipólito Sinf°'
riano e dona Teresa Roqueta~ a escala de go,
peis. Moitos anos despois vino nunha oca,
rros frixios e acenos ferreristas que espantaba sión a mostrar aos rapaces de ho~e ; xa como
aos cregos e comerciantes do Ourense pro,
directivo do Ateneo,
vinciano da súa época. Aquel neno que pou,
unha exposición de
Castelao que era ta,
co despois sería mozo para militar nas Moci,
dades Galeguistas que un bo día decidiron . ·mén dalgún xeito
guión da súa propia
chamarse Federación de Mocidades N ª'
cionalistas e que aí estaban para axud~ aos
andaina biográfica:
escritores e intelectuais que dirixían o Parti,
vín entón na ledicia .
do Galeguista en Ourense. ·Mozos a mergu,
dos seus olios, no seu
llarse na _c~mpaña da Fre·n te Popular de fe,
optimismo vital, na
breiro de 1936, ao carón de Alexandre
súa voz pausada e
Bóveda, ou na campaña do Estatuto de Au~
chea de argumentos,
tonomía de xuño do mesmo ano, cando xa
a mellor demostra,
as sombras da negra üeboada cubrían os
ción da súa vocación
ceos ata entón limpos da Auria republicana.
docente . entendida
-Algúns destes mozos, galeguistas, republica,
como algo. máis que
nos de esquerda, socialistas e·comunistas, vi,
unha fría acumula,
ron moi cedo chegar o frío c_heiro da negru,
ción de trienios. t º'
me; houbera líos no Instituto onde mozos de
dos sabemos onde
camisa azul agrediran a un profesor republi,
estivo o Luís todós
cano, a prensa falaba dos éxitos dun tal
Adolfo Hitler na Alemaña, os reaccionarios
católicos e os señ6ritos de Calvo Sotelo que,
Xosé
rían todo o poder para o1r seus "xefes". Foi
por iso qu~ ~sés mozos· puxeron en marcha a
revista "Espartaco" e· támén diferentes aso,
ciacións xuvenís antifascistas e antibelicis,
tas. T emíase o peor e o odio de cl~e dos se,
ñoritos a facer prácticas de"'.tiro no
Montealegre non tardou en manifestarse.
Non relembremos os días do horror: alí esta,
ba Luís Taboada, aíndá _n óvo, .de seguro .
abraiado como un personaxe literario dunha
novela de Casares ou de Méndez Ferrín.
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eses anos: védeo, por exemplo, case escon,
dido nun curruncho da fotografía, nun dos
actos primeiros da Auriense, ao carón do
Ferro Couselo, do Bieito Femández, do
Leuter González Sal,
gado. Estou a falar de
nomes non tan coñe,
ciclos como os gran,
des mestres de Nós,
sen dúbida, pero tecle
ben claro que a forza
dunha xeración tan
excepcional corno
aquela onde mellar se
perpetúa é precisa,
mente na valía de
cada un dos seus dis,
cípulos, eses nomes a
arrimar o hombro, a
botar unha man, a
defender con todas as
súas forzas a nosa cul,
tura.

Home xeneioso a botar
unha man en calquera
empresa cultural coa
única condición
inexcusable que esa
tarefa teña a Galicia no
centro do seu horizonte.

Veu logo o silencio. e a derrota. Pero. creo
que a derrota non chegoti nunca a conquis,
taro disco duro ·daquelas mentes libres que ·
ergueron· a bandeira da República pasada
polas armas. O Luís salvou a vida e ·apren,
deu a mirar cun escepticismo irónico as ful, ·
gurantes carreiras políticas dos novos donos
xurdidos da barbarie. Refuxiouse' no ensino,
no lábor docente que foi razón última da
súa vida; eu teño encontrado antigos alum,
nos seus i~~ -~e., f~l~~~ ~~ fQT~tft~~ }~1ís I' 1 •

•

.

Lois

Viñeron despois tempos mellores e aí esta,
ba o .Luís de sempre, como un nen o de
moitos anos, a participar entusiasta en cal,
quera proxecto ou tarefa cultural conduci,
do por xentes roáis novas. De seguro que el
tiña moitas cous~ que dicirnos e el sempre
nos abriu as. portas aos que a el acudimos
en busca de información, consulta ou sim,
plemente un café de amigos en ledo fala,
doiro . Dicía Charles Chaplin que a vida
non é un significado, senón un desexo. E o
Luís T aboada soubo de seguro transmitir
ese desexo, esa arela de liberdade e com,
pro miso co país, a todos aquel es que ti ve,
mos a sorte de compartir coa súa amizade
algunhas das nasas horas. Son dos que creo
que o roáis grave dos tempos que vivimos,
neste fin de século, é a perda da memoria
histórica, a perda dese fío de continuidade
que seica non se precisa para gañar as elec,
cións, pero si para entender as claves máis
fondas dun longo proceso histórico onde
mesmo as liberdades de hoxe son fillas de
grandes loitas e fortes sacrificios anteriores.
Sería unha parvada transmitir esta desme,
moría aos novos, aos que se convida a
pensar sempre no curto prazo, de xeito que
algúns eren que todo nos foi dado de fonna
natural e espontánea, mesmo o dereito ao
voto, a capacidade de organización social
nos sindicatos dos traballadores ou a plena
integración da muller na vida política, .
económica e social. Debemos combatir a
desmemoria, sequera para que non nos
pase o que lle sucedeu a un personaxe dun
fermoso conto do escritor xudeu polaco
Isaac Bashevis Singer titulado "Cando Sh,
lemel foi a Varsovia". Era este tal Shlemel
un vago e dormilón do pobo de Chelm que
un día decidiu camiñar pola rúa de Varso,
via do seu lugar cara a capital polaca. De
camiño a Varsovia, decidiu deitarse nunha
cuneta a durmir e quitou as botas colocan,
do a súa punteira cára a capital para non
confundirse ao espertar. Pero un vello fe,
rreiro bromista decidiu darlle a volta ás bo,
tas e colocalas de novo cara Chelm, de
xeito que o noso personaxe volveu cara
atrás ao día seguinte pero coidando que .
chegaba a Varsovia. No seu pobo natal
pensou encontrar outro Chelm, quizais de
Abaixo, e alí se quedou a convivir coa súa
propia muller e os seus propios fillos, des,
concertando a todos os vecifios, que o to,
maban por tolo. Pasado o tempo, o noso
"forasteiro" adaptouse á súa nova vida e foi
aceptado polo Consello de Anciáns como
veciño e pola súa muller como esposo ata
que volvese o que pensaban lonxano e au,
téntico Shlemel, coa única diferencia de
que o novo Shlemel decidira traballar para
axudar na casa que o recibiran como con,
vidado. O noso home nin sequera era quen
de saber que se reencontraba coa súa me,
moria histórica e non sei eu por qué cando
leo este conto penso sempre neste país no
que vivo.
Pero, xa para rematar, velaí o Luís T aboa,
da como memoria viva dunha cidade que
debera ser catalogado por algún dos beca,
ríos da Xunta como Patrimonio Histórico
galego para a Humanidade: o Luís T aboada
destes días abrumado polo recoñecemento
dos seus moitos amigos, que sempre soubo
colocar os seus zapatos na dirección co,
rreda e nunca perdeu o rumbo das súas
~ arelas. Non pasa· nada, Luís, isto é só unha
pec¡uena mostra de afecto duns cantos ami,
gos. Mañá, nunha nova mañanciña solea,
da, verémoste de novo a navegar ese río da
vida que é o noso Paseo, como dicía don
Vicente. Quiza_is mañá, cando nos cruce, ,
mos no noso paseo cotián, chamarémoste,
se non o tes q. mal, don Luís.+
./
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Acoorclenadora do Umia
asegura que Daniel Varela
"engana" _á Comisión Europea

7

A coordenadora anti-ancoro do Úmia exixe que remate a dinamitación do monte de San Andrés coa fin de instalar duas
centrais eléctricas. Os responsábeis da coordenadora voltan
lembrar que existen senténcias contrárias ás obras da Xunta
e que a Comisión Europea advertiu da posibilidade de abrir
un expediente de infracción tendo en conta que se están utilizando fundos comunitários. A coordenadora arremete contra
o eurodeputado do PP Daniel Varela asegurando que na
reunión da Comisión Europea "estivo defendendo a obra enganando aos membros da comisión co argumento de que é
para un abastecemento urxente d~ auga e para regular o rio
cando todos os galegas xa saben que cinco anos despois a
Xunta non ten proxectada nengunha obra de abastecemento
e en cámbio o que ten é unha sabrosa concesión hidroeléctrica para a instalación de duas centrais".+

Oconcello de Ourense impide o verquido
de lixo en Eiroás

O sector pesqueiro está sofrindo nos últimos meses unha das suas máis graves situacións, co amarre da frota e- a paralisa$ión das
negociacións da UE con Marrocos.

Convócase unha manifestación reivindicativa p~ra ovindeiro -1f de .Maio

Osector pesqueiro únese pa~ ·.·
reclamar un acordo con ·Marrocos ·
-0- C.L.

Todos os implicados no sector pesqueiro do banco canário saarlano tomaron a decisión de concorrer xuntos a
unha manifestación polas
ruas de Vigo o próximo mércores, 11 de Malo. fsta será
a prlmelra moblllzaclón que
realicen unitariamente sindicatos e armadores. As suas
exlxéncias están ben claras.
Cómpre iniciar rapldamente
a negociación da UE con Marrocos e impedir unha reforma do actual modelo que levar la consigo, inevitabelmente, a reconversión.
A actitude do sector é unánime
na urxéncia da chamada de
atención social sobre este problema. O secretário xeral de
CIG-Mar, Xabier Aboi, explicou
os motivos desta decisión e os
pontos en comun que procura
a manifestación de Vigo. "Os
prexuízos da falla de acorde
son moitos e poden ser definitivos. Por iso achegámonos todos e tentamos criar un foro
colectivo que ten uns obxectivos claros".
Segundo Aboi, Bruxelas pretende enfriar o máximo posíbel a
situación para despois tentar
reformas estruturais do sector
que muden radicalmente o modelo exercido na actualidade.
"A UE pretende facer unha reconversión. Os postulados que
eles defenden, co apoio dos
governantes españois e galegas, baséanse no cámbio de
actividade. Pensan que se pode absorber todo o sector pesquei ro de altura por médio de
casas de turismo rüral e plantacións de kiwis. E iso non se pode permitir".

Xustamente, os obxectivos da
manifestación están centrados
na protesta contra estes intentos e a prol de que se busquen
solucións de continuidade da
actividade no Atlántico. "Os
pontos básicos cos que apresentamos as mobilizacións son
o emprazamento urxente á UE
e a Marrocos para que inicien
as negociacións; o rexeitamento ás empresas mixtas, xa que
consideramos que se deben
manter o mesmo número de
traballadores na zona; garantías xurfdicas de estabilidade
normativa, para que non muden
cada semana as regras do xogo e a globalización da negociación económica", relato u
Aboi.
O sindicalista considera que os
dirixentes das administracións
implicadas están actuando sen
un critério político claro nen
axeitado. "A desaparición do
sector asolagaria comarcas entei ras. Por desgrácia, os galegas sabemos perfectamente o
que é unha reconversión e non
queremos que isto se repita". ·

apura solucións para os buques
holandeses ~ue xa faenan en
Marrocos-, tirando os galegas
de ali".
Esta resolución responde ao
actual estado da cuestión da
pesca nas costas africanas. As
últimas notícias que chegan de
Bruxelas apontan a unha prórroga das axudas aos mariñeiros e armadores parados pero
non adianta nengun paso nas
conversas co governo marroqui. O desprezo mostrado pola
UE á pesca galega é facilmente
constatábel se se analisan os
últimos actos do comisário de
Pesca, Franz Fischler. O austríaco recoñeceu que os encontros coas ·autoridades magrebis
mantidos até hoxe só foron informais e que ainda non hai datas precisas para comezar seriamente o proceso de negociación do novo acordo.Pola
parte do governo español, a
xestión do ministro Jesús Posada reduciuse á convocatória de
reunións ateigadas de boas intencións pero que' non foron
máis alá. A mesma actitude foi
a tomada polo conselleiro
Amáncio Landin, que mantén
un siléncio imper)urbábel cando
se afasta dos oíeios e se encentra de fronte cos culpábeis
do paro actual.
/

A pasada semana traballadores do concello de Ourense
impedian a a entrada de camións con lixo ao vertedolro de
Eiroás procedentes dos concellos da provincia que
transportan até ali os seus residuos. A decisión
xustificábase desde o concello polo impago do cánon de
uso de Eiroás. Neste momento o vertedoiro produce un
nível elevado de metano e carece de control de lixiviados,
motivos polos a consellaria de Meio Ambiente está
estudando o seu peche definitivo. A posta en marcha da
empacadora que Sogama vai construir en San Cibrao
acelera a presión do concello que preside Manuel Cabezas
ante as dificultades para cobrar aos concellos unha vez
pechado o vertedoiro. •

O~nistério de Agricultura continua
dirixíndose a Chandre¡a de Queiia
e El Bollo
A Mesa pota Normalización pide a actualización "urxente" da
base de datos de toponímia que utiliza o Ministério de Agricultura. Enesa (Entidade Estatal de Seguros Agrarios do Ministério de Agricultura, Pesca e Alimentación) está a enviar
información sobre o plano de Seguros Agrários ·utilizando topónimos como La Peroja, Chandreja de Quieja, Junquera de
Espadañedo e El Bollo. ·As queixas recibidas en Enesa tiveron como resposta deste organismos que "hai máis de dez
anos que o ministério utiliza estas formas".•

Protesta no Obradoiro pola situación

dos presos bascos
Dous alpinistas bascos
penduráronse Domingo
23 de Abril do balcón do
museu da catedral de
Santiago, sobre a praza
do Obradoiro, para
reclamar o achegamento
dos presos políticos
bascos a Euskal Herria, a
liberación dos reclusos
con 3/4 partes de
condena cumprida e dos
que padecen doenzas
graves e incurábeis, o fin
das extradicións e
expulsións ilegais e o
recoñecimento da
condición de presos
polfticos. Desde a sua
posición en suspenso
sobre cabos de escalada,
os manifestantespenduraron cartaces d~
dez metros de longo nos
que se lia Presos bascas
a Euskal Herria e Presos po!íticos en folga de fame. Durante a
. protesta, un cura da catedral retirou con xestos violentos e
brados un dos cartaces, o que foi coreado coma suceso cómico
polos turistas que ateigaban a praza; despois expulsou do
templo a un compañeiro que apoiaba aos escaladores.

Xabier Aboi destacou os informes favorábeis que recibiu a
pesca nesa zona por parte de
organismos independentes e
queixouse de que se discrimine
os galegas. "O Consello Económico e Social do Estado español e o Parlamento Europeu,
Ao tempo que se produce esta
entre outras entidades, demanifestación, a Asamblea de
Desde a praza, un grupo de cinco peregrinos encadeados e
fenderon a sinatura do acorde
Mariñeiros en Loita, apoiada povestidos con camisetas alusivas á protesta espallaban follas
porque se decataron de que vai
los sindicatos CUT e CGT, conimpresas de protesta polo veto informativo en relación coa
ser rendíbel para a economia
vocou outra manifestación para
situación dos case 500 nacionalistas bascos presos. Sete
europea. A pesca é un negócio · o domingo, 14 de Maio, en
membros da policía local interrogaron aos cinco encadeados e .
con moito futuro, por iso se . Compostela. Esta manifestación
avisaron aos bombeiros para resgatar aos escaladores que
apuraron outros acordes, como
non só busca unha soluci~n ao
finalmente baixaron polos cabos que os tiñan en suspenso sen
o de Groenlándia, algo ben espro~lema do ~aneo saana.n?,
daren tempo a intervención nengunha. Os autores da protesta
traño porque ese território está
senon que ex1xe .s~,bstanc1a1s
entregaron unha carta para o arcebispo Bérrio na que lle pedian
baixo xurisdición--dinan:iarque-- __ mellaras nas cond1c1_on$ c;ie Jra- - - - que-tomase posición -sobre o estado dos presos bascos. •
sa. O que parece é que a UE
ballo dos mariñeiros. •
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PARLAMENTO
As futbolísticas
relacións económicas
co exterior
Segundo o conselleiro de Economía, Xosé Antón Orza, unha
das principais actividades do
IGAPE foi a promoción da "internacionalización da economía gal~ga". Asi, o logro máis
destacado, foi traer de Xapón
a 5 xogadores de futbol para
prepararse no deporte "rei" na
escala do Deportivo da Coruña. Dolores Villarino especificaba ·que, de seguro, sairon
ben formados . Sen embago, a
conta de resultados canto á
captación de investimentos
estranxeiros ascendeu a cero
pesetas . Todo un logro, sen
dúbida.•

Oaborrimento
dos deputados

Asumíronse parte das reco·mendacións realizadas en anos anteriores
.

.

OConsello de·Contas demanda maior control sobre
.

.

a discrecionalidade'do gasto do IGAPE
ei>- PAULA CASTRO

No informe do ano 1995 sobre o IGAPE, o Consello de
Contas, lonxe de ser compracente deixa constáncia, entre
outras eivas, da imposibilidade de controlar a discrecional i dade do gasto canto á
concesión de subvencións. O
conselleiro de Economia, e
presidente da institución,
Xosé Antón Orza, considera,
pola contra, que está máis
que demostrada a eficácia do
organismo. Desde a oposición parlainentária as conclusións que se tiran do informe
son ben outras. Ao seu entender, non hai máis que mirar a
situación da economia galega
e nomeadamente o escaso dinamismo empresarial para decatarse de que a sua eficácia,
tal e como a definia o conselleiro, dista moito de ser tal.
Orza comparecía pára explicar a
situación na que se atopa o IGAPE e avaliar os resultados do informe de fiscalización apresentado polo Consello de Cantas.
Pero o conselleiro de Economia,
como presidente tamén do organismo, na vez de talar dos aspectos reseñados polo Consello,
limitábase a apresentar un relatório das actuacións levadas a
cabo desde a sua criación, no
ano 1992, sen chegar a analisar .
os resultados obtidos.
Sen embargo, nos últimos minutos de intervención, Orza recoñecia parte das éivas sinaladas
desde o Consello ao informar
que "xa foron aprobadas e informadas polos órganos competentes boa parte das propostas
que no informe se contiñan "
Entre outras, o conselleiro aseguraba que, en diante se asegu-

rará o Gumprimento dos "princíUn panorama pouco alentador
sir}ala no informe que o IGAPE
pios de publicidade, concorrénpara un organismo criado desde
carece de pfano estratéxico e
cia e igualdade de oportunidaa própria administración e que
que tampouco ten un plano
des" nos procedimentos de
leva manexados máis de 60.000
anual ou interanual. A sua funcontratación de persoal; que o
millóns de pesetas. Unha cantición limitouse, durante os seus
persoal directivo "terá identificadade nada despreciábel, que
oito anos de existéncia, a subda a tarefa que
debería ter sido
vencionar os tipos de xuros. Os
lle corresponde
destinada a dinacartos, ademais, foron parar de
mizar a economía
forma reiterada a un grupo redesenvolver en
galega e o sector
ducido de empresas descoñetunción do seu
IGAPE non
posto de trabaempresarial e que
céndose os resultados finais
llo"; que se elaxulgar polos re- · acadados con esas axudas.
dispuña sequer asultados
borará un marco
pouco
normativo ínter- - dunha rélación
ou nada se sabe
Por non ter, o IGAPE non dispuno que "regule
do qué se fixo
ñ a sequer dunha relación de
de pastos de
todas as suas
con eses cartas.
postos de traballo, os contratos
actuacións"; que
de alta dirección facíanse de fortraballo, os
se identificarán
Tanto é asi, que a
ma irregular e os salários dos dios procedimendeputada
socialisrectivos
superaban nun 80%
contratos de
tos internos para
ta, Dolores Villariaos recibidos polos seus homó"garantir a legalino poñia en cues~
alta dirección
nimos funcionários da adminisdade, eficácia e
tión mesmo a sua
tración.
facíanse de
eficiéncia que lle
existéncia. "O
son exixíbeis" e
IGAPE estivo volMesmo nas sµas actuacións ,
irregular.
forma
que o Rlano plucado nunha activiparte dos cartos benefiaron a
rianual de actividade subvencioconsultoras e entidades finandades será insenadora,· pero para
cieiras privadas que eran as enrido nos orzarnentos galegos.
isa non era preciso crialo porque
carregadas de estud~r as conTodas estas actuacións anunda concesión de subvencións
cesións e demandas de
ciadas poñian de manifesto o
podía terse encarregado a prósubvencións.. Vega engadia a
seu incumprimento anterior e,
pria administración". A concluesta análise que ademais, "houao tempo, cuestionaban a eficásión que tiraba Villarino, xa que
bo unha excesiva concentración
cia da que Orza facia gala. De
lago, era que o Instituto funciona
de axudas a un número reducifeíto, pouca credibilidade tiñan,
só como "un tinglado máis da addo de empresas" e que unha
para os portavoces da oposiministración paralela".
das beneficiadas foi a do presición, os avances de resultados
dente da Asociación de Empreapresentados polo titular de
Alén diso, no momento da sua
sári os, Ramilo, que se serviu
Economía.
criación coincidíuse en subliñar
das axudas para $aneala e
a sua necesidade por centrar os
posteriormente vendela:
seus obxectivos na dinamizaDiscrecionalidade
ción do sector empresarial e no
Para Anxo Guerreiro, portavoz
apoio económico a empresas
do grupo mixto, todas estas eiO deputado nacionalista, Xesus
con dificuldades para sµbsistir,
vás poñen de manifesto _o emVega, resumía a situación do
ainda que viábeis . Sen embarIGAPE explicando que no seu
preg o do IGAPE para facer
go, no anc;> 1995 a Xunta criou
funcionamento "non hai un pla"clientelismo político", á vista
outro instrumento con idénticas
no de actuación, carécese dun
da discrecionalidade da que fai
funcións, SODIGA, e a partir
uso e abuso. Pero mália as críplano interanual, non hai mecadese momento ambas institunismos de control e tampouco
ticas, Orza volveu ao . estrado
hai control dos avais. Nen separa subliñar, de novo, que o
mesmo fin
cións adicáronse
pisándose unha á outra.
instituto cumpriu cos seus fins
quer se apresenta unha avaliae que todas as críticas son inción dos resultados das suas
actuacións".
O próprio Consello de Cantas
fundadas.•

o

ªº

Os deputados abúrrense nas
sesións plenárias, sobre todo
cando tala Orza e mesmo empezan a cuestionar, no próprio
estrado, se non se tratará
dunha estratéxia para derrotar
o contrário por agotamento intelectual. Claro que de ser así,
os realmente esgotados son
os deputados populares,
maioria nas votacións e minoría nos debates. Mentres talaba o conselleiro sobre a situación da economía galega ,
foron desaparecendo a pingas
da sala de plenos e ao final só
quedaban oito. Uns con cara
de sano , outros enfrascados
na leitura dos resumas de
prensa e outros, como o con selleiro de Presidéncia, Xaime
Pita, enfrascados na preparación das suas intervencións
con outro deputado . Era tan
escandalosa a situación , que
desde a mesa do parlamento
tratárono de avisar para que,
cando menos baixara a voz,
pero nen se decatou . O representante do PP na mesa non
queria facer unha cham ad a
pública á orde e tentaba atraer a sua atención xesticulando. Só a popular Elisa Madarro chegou a fixarse nos seus
estraños xestos e quixo tamén avisar a Pita, que tam pouco se decatou. Mágoa que
a cena non se reproduza pola
televisión, para que logo non
talen da indisciplina dos cativos nos centros escolares.+

As Sisargas non
son lllas A~án~cas
Na dinámica de .elaborar leis
por partes, algunhas que logo
non son sequer aprobadas,
corno é o caso da desbotada
Lei de Protección da Ria de
Pontevedra, o PP apresentou
o proxecto para declarar "Parque Nacional das lilas Atlánticas" a Cies, Ons e Sálvora.
Quedaron excluidas as Sisargas e as Lobeiras. Non deben
ser consideradas "Atlánticas"
ou se .cadra esperan conseguir a sua privatiz~ción en
breve, como pasou con·
Ence.+

GALIZA
27 DE ABRIL DE 2000

No seu libro último di que a
globalización pódese combater
·
desde o Estado.
Pero refírome a un Estado transformado para atender a labregos,
mariñeiros, traballadores industriais e pequena e mediana indústria produtiva. Este novo Estad o terá poder para negociar
sobre as bases populares da
nova economia: fixar aranceis, limitar as importacións que prexudican aos pequenos agricultores,
subvencionar e mellorar o mercado interno e finanzar selectivamente con créditos o melloramento dos seitores estratéxicos
da nova economia. Protexendo
ao débil e facilitando a competencia cos seitores dinámicos, podará inserirse de xeito selectivo na
economia mundial. Todo Estado
ten capacidade e autonomia, e
non hai multi-nacional que non
utilice o Estado para ter mellares
cotas, negociar coa UE, cos bancos internacionais etc. Se o Estado nacional pode traballar coas
multi-nacionais, por que non coas
clases populares e defenderse da
entrada do capital trans-nacional? O capital multi-nacional
non entra só se non da man ·do
Estado neo-colonial.
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Profesor da socioloxia da Universidade de Nova York

James Petras

\

'Fraga organiza unha máquina clientelar \
para manter aos agricultores na pobreza'
-0- G. LUCA

JAMES PETRAS, PROFESOR DE SOCIOLOXIA NA UNIVERSIDADE DE NOVA YORK, FOI MEMBRO DO TRIBUNAL
RUSSELL CONTRA A REPRESION EN AMÉRICA DO SUL (1973-76), E É NA ACTUALIDADE UNHA DAS VOCES DE REFERÉNCIA NA CRITICA A GLOBALIZACION COMO NOVA FASE DO IMPERIALISMO. EN PONTEVEDRA APRESENTOU
O SEU ULTIMO LIBRO LAS ESTRATEGIAS DEL IMPÉRIO (EDITORIAL HIRU) E PRONUNCIOU A LECCION DE CLAUSURA DA XVII SEMANA DE FILOSOFIA DE PONTEVEDRA.

Propón unha política de prezos?
Unha política de prezos, de eliminicación dos intermediários e de
control de diferéncias entre salários e prezos do campo e da cidade. Este axuste non é só de
prezos de mercadq senon dl3 estrutura de poder. E un problema
político.
Unha revolución.
A loita para conseguir un ingreso xusto implica confrontación
de clases. Nun momento dado,
a confrontación de forzas entre
a alianza agricultor-obreiro industrial force ao capitalista a
aceitar axustes que dependerán
da flexibilidade do capital para
reaxustar custes e prezos. Pode
ser dun xeito reformista pero se
o capital vai ao desinvestimento,
a sabotaxe ou a loita poi ítica, o
pavo terá direito a se impor pela
razón ou a forza.

Parte da esquerda asume que
o Estado afoga no mar da globalización.
Para a burguesia non hai confusión sobre o Estado: queren usalo para asociarse como sócios
menores ao gran capital. A que
está confusa é a pequena burguesia esquerdista que cae na
trampa da ideoloxia dos burgueses que din que o Estado xa non
serve e que a política de globalización converteu en sobexo o papel do Estado. Gramsci falaba da
loita entre a Sociedade Civil e o
Estado porque estando na cadea
de Mussolini tiña que utilizar
unha perífrase: entendia que hai
latifundistas, mini-fundistas, labregos dentro do conceito de Sociedade Civil. O problema non
ven de G ramsci senón dos mal
chamados gramscianos contemporáneos que o toman fóra de
contexto e propoñen que o Estado sexa o mal e a Sociedade Civil a virtude. Se o Estado non funciona, por que todos os
capitalistas buscan logo subvencións públicas? O problema é de
claridade da burguesia fronte ao
estado, da utilización do Estado
e da confusion dun certo seitor
de esquerda que consume a ideoloxia que debilita a loita do povo.
Dinlle ao povo que ten que traballar a nível internacional e parvadas folcklóricas polo estilo. Hai
que utilizar instrumentos próximos e con claridade.

PSOE, PP e IU coidan que o
progreso pasa por urbanizar a
povoación.

Por exemplo?
Que significado ten falar da nación galega, por exemplo, se
todo o interior do país está despovoado, se a indústria da pestrega o país ás multi-nacionais.
ca e a pequena agricultura está
O urxente é reconstruir a ecoen creba? Quedan núcleos urnomía popular para afortalar as
banos e seitores financeiros, e
suas bases materiais. Debemos
a iso chamamos o País? A tarecombinar a loita pola língua
fa é construir a nación recoñedentro dun proxecto que reivincendo que está meio crebada e
dique a economia popular, as
destruida pola política neo-liberedes complementares de proral, que entra no esquema da
dución e distribución entre pesglobalización. O Estado anestécadores, agricultores e índússia con subvencións para evitar
trias. Non abonda con exportar,
que o País advirta que está a
hai que mellorar o mercado inser destruido, e pior ainda fai o
terno. Non falo de autarquia:
xogo do nacionalismo cultural:
hai que exportar pero en funcede na bandeira, na superfície
ción da dinámica interna e non
da cultura, en aspectos linguistiao revés.
cos, pero sen tocar o fondo do
problema económico. Hai quen _ É evidente que a direita non
defende a cultura e destrue a · está pola língua e a cultura do
base material desa cultura e enpaís.

pólios. Nos altos prezos dos seitores monopolísticos está o benefício que tiran dos agricultores. O
agricultor ~aga xuros e maquinária pero, do que paga o consumidor, un 15% vai ao labrego o
85% vai para a agro-indústr.ia e
os· distribuidores. Para compensar este desfase danlle unha subvención que nunca paga o prezo
real do que producen. Cos prezos baixos, están subvencionando aos traballadores urbanos
para que os capitalistas paguen
meno$ salarios e teñan taxas de
gaño máis altas. Poderiamos eliminar as subvencións ·se o traballp.dor recebe o valor pleno do .
que produce.

Pero se non aseguran os seitores
sociais da agricultura e da pesca,
con ·quen se vai falar galega? Se
o país está fragmentado e a xente moza ten que buscar traballo
fóra, cal vai ser -o valor da identidade cultural? Se non!hai un contexto de loita de clases que garde
a economía popular galega e
mire por ela, todo o demáis é coidar da super-estrutura, dos profisionais ben acomodados, dos intelectuais que viven do ofício da
cultura. Eu digo que a loita cultural é importante na medida en
que se insire na loita de clases
que sostén as forzas sociais que
van utilizar a língua, traballar na
língua e vivila; non só estudar
textos na aula. Isa só, non ten fu-

Hai tres camiños: un é o de Fraga, de construir unha máquina
cJientelar e paternalista para
manter aos agricultores na pobreza con algunhas subvencións arbitrárias e incoerentes;
outro é o da pequena burguesía
pseudo-esquerdista que di que
a solución está na cidade. O tercei ro é organizar cooperativas
que poidan concentrar os intereses colectivos dos agricultores
para melloras de infraestrutura e
créditos: comprar e vender xuntos e ter avantaxes de escala e
a terceira. Propostas que corresponden á direita tradicional,
da esquerda liberal pequenoburguesa e a alternativa revolucionária nacional e socialista. A
primeira e a segunda son ideoloxias de clases médias urbanas, representantes do gran capital. Fan algunhas concesións
para que os inmigrantes do
campo non sintan tanto a mágoa de abandonar a casa, o médio, os parentes, para vivir en
bloques urbanos alienados de
X.E. ACUÑA
toda tradición. lsto é nefasto.
Pero o labrego, o traballador é
turo. Ternos que variar a análise
pragmático. Non nace de esdacordo coa demografía actual.
Galiza ten unha povoación agrí- . querdas ou de direitas. Aprende
a partir da experiéncia. Na mecola en debalo pero isa non é indida erí que a esquerda volva a
variábel. Pode cambiarse. Pode.mes afortalar a agricultura e a · inserirse nas loitas diárias e
combine a educación política
pesca, ampliar a industrialización
con reivindicacións populares, a
dos produtos do campo que cos
nivel de parróquia, de escola,
insumos, como a investigación ou
saúde, pode construir a demoa indústria agrícola multiplican
crácia. Non é doado porque hai
por cinco os empregos
que intervir activamente, pór as
botas e meterse na lama. lsto é
A UE subvenciona a agricultura francesa ao 60% pero aquí
máis duro que ficar n~nha
paga a liquidación do campo.
asemblea a laiarse de que o socialismo fracasou. Estas. plañideiras ,non comprenden que en
Moito do que volve ao labrego
ven do que se acumulou durante · moitos'paises do mundo o laanos nos ingresos perdidos na
brego é a avangarda da loita socompeténcia dos grandes monocialista."+
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'O gasto en armas, en tempos de paz, daría pa~,(Oh~~~a~
adébeda externa'
*C. VIDAL
O economista Osvaldo Martínez ven de participar no Cúmio Sul celebrado na Habana
do 10 ao 14 de Abril, primeira
que se celebra desde que en
1963 se criara o chamado grupo dos 77 países. Ex-ministro
de economía e asesor de Fidel Castro exerce na actualidade como director do Centro
de lnvestigacións de Economía Mundial de La Habana.
Osvaldo Martínez afirma que
a oposición á globalización
económica do neoliberalismo
é a cada maior, en resposta a
un sistema, ao seu ver, inxusto, desigual e imperialista. Tese que defendeu na XVII
Semana Galega de Filosofia.O neoliberalismo levou a
unha economia globalizada?
O pensamento neoliberal fainos
que a mundialización é un
momento histórico sen precedentes cando é un proceso que ten
cando pouco cinco séculas de
existéncia. A história da mundialización é, en eséncia, a história do
desenvolvemento do capitalismo
que xurde cunha decidida vocación internacional coa criación dun
mercado mundial que cria unha
tea de araña de interrelacións.

Fidel Castro talaba no seu discurso do Cúmio Sul dun "golpe
de ·timón". En que consistiría?
En mudar a política e influso a filosofia ·predominante· á vista da catástrofe que supón, impulsando,
pela contra,· políticas de carácter
social, de protección ambiental,
de solidariedade humana. Podemos pensar incluso en variantes
neokeneysianas. Compre mudar
esta economia de casino, especuladora e parasitária e recatar a inversión produtiva, a criación de
emprego e traites de grandes loitas sociais como a seguridade social ou a educación que se convertiron en mercadorias.

As protestas nos cúmios de Seattle ou Washington e os movi-

Con ocasión do descalabro eleitoral de .Izquierda Unida, o
12 d~ Marzo, desencadeouse na coalición unha dinámica
infernal de sálvese quen poida no que apareceron os máis
baixos instintos de supervivéncia política a toda costa
como motor dun proceso de loita fratricida interna tan
-querida á história dos partidos comunistas. Perdido o apoio
eleitoral e as correspondentes subvencións que son as que
manteñen, basicamente, aos aparatos dos partidos domi,
· nantes en España, o que fora, para alguns ao menos, líder
carismático lúcido e experto en explicar correctamente o
que pasaba e o que habia que facer atopouse enxengado no
terreo do concreto e enseguidiña descubriu cales eran as
suas cartas e os seus intereses. Oiante da tesitura de ter que
lidar cos rapaces da ESO nun Colexio da provincia de
Córdoba, Anguita, destacado na esixéncia de responsabili,
dades alleas non dubidou en redefinir as suas próprias pro,
curándose un trato de favor pouco respeituoso co marco
conceptual e de princípios que en matéria de ética política
. e individual viñera propoñendo tantas e tantas veces. Xa
noutras épocas, os curas trataban de manter aos seus adep,
tos á fe indicando aos feligreses: Fai o que o cura di e non o
que el fai, para evitar as análises simples pero Ca:Se sempre
ac ertadas que delatan a dobre moral ou a pura desfachatez
como modo de·comportamen to persoal ou social.
Unha vez coñecido que era necesário realizar unha rápida
reconversión nos efectivos ao servicio da coalición sairon
á luz alguns dados, até daquela incomprensibelmente ocul,
tos - alguén dixo n unha ocasión que "a verdade é sempre
revolucionária"-, relativos á vida política e aos importan,
tes gastos nos que incurría o coordenador e portavoz parla,
mentário de IU e o Presidente do PCE que, casualmente,
viña sen do a mesma persoa. Tal acumulación de cargos,
sempre menores en términos de responsabilidade económi,
ca e social ao non incorporar nengunha actividade efecti,
va de govemo, non casa ben cos gastos e fastos da sua resi,
déncia e menos coa política dunha coalición como IU que
ten como obxectivo defender aos máis desfavorecidos. As
540.000 ptas anuais en auga non poden deixar de impactar
no cidadán médio deste país e, máis aínda, ao resistente
votante de boa fe ideolóxica de IU que, razonabelmente,
haberá de interrogarse sobre o que farian no govemo se fan
isto na oposición.

~ crer

Está marcada pala desigualdade
e a ·exclusión. Mundializouse fundamentalmente o mercado financieiro, o movemento do capital e
das grandes empresas transnacionais pero non a forza de traballo que segue sometida a sérias
barreiras. Arroxa nestes vinte
anos un balance que se poderia
calificar de fracaso económico, de
desastre social, de éxito ideolóxico e de catástrofe ·ambiental. Pero
mundialización e neoliberalismo,
contra o que nos fan crer, non son
inseparábeis. Non podemos estar
en contra dos grandes avances
tecnolóxicos que impulsan esa .
globalización pero si dunha forma
que absolutiza o papel do mercado libre de toda regulación, subordina a economia ao lucro a curto
prazo e á especulación en detrimento dunha economia real e de
emprego productivo e, que esquilma o meioambiente. E ese o tipo
de mundialización que merece críticas.

MANuELCAO

'

Osvaldo Martínez

Como é esa mundialización?

Os exemplos da esquerda

mentos que se están a dar en
Bolívia, Ecuador -ou Brasil poden articular unha oposición ao
capitalismo imperialista?
Nos últimos meses ocorriron
moitos fenómenos que antes non
se daban. A oleada neoliberal
barrera á esquerda tradicional
que sufriu un grande desgaste
pero agora asistimos a unha
nova reación que pode ser o início da criación dun frente antineoliberal e de moi distintos signos
e procedéncias. Paralisouse o
Acordo Multilateral de lnversións,
deuse a sublevación de Seattle e
asistimos a revoltas que ·son froito da exclusión que o neoliberalismo sementou. No Cúmio sul
apreciouse unha revitalización
de demandas que taran abandonada desde os setenta.

Que efectos produciu o chamado mercado libre?
Díxose que a apertura comercial
absoluta e a desprotección do
mercado interno era a fórmula infalíbel para o desenvolvemento
económico pero na práctica o
mercado non foi desregulado para
as barreiras que impeden o acceso dos países do sul ao mercado
dos desenvolvidos. Cando compiten forzas desiguais, o mercado
· sen regulación fai máis ricos aos
que xa o son e empobrece ainda
máis aos pobres. Demonstra a
necesidade de regulación.

No Cúmio Sul denunciouse o
trato recibido polos produtos
básicos.
·
Dise que os produtos básicos non
deben estar protexidos por ningun
esquema de defensa de prezos e
asi abandonouse a sua protección. Deixados da man, correron a
peor serte porque son os máis
vulnerábeis. Hai 67 paises para

os que os produtos básicos representan non menos do 50% dos
seus ingresos e estes foron os
máis afectados , produtos como
café, cacao, sucre. A taita de protección non toi máis que defender
certos intereses. Se pretendemos
que un país como Moc;;ambique
cun produto interno bruto por habitante máis de 500 veces inferior
ao de Suiza se enfronten no comércio mundial en igualdade de
condicións estamos xustificando a
enorme desigualdade. No Cúmio
Sul aprobouse un acordo para
África no que a coluna vertebral é
o aporte de 3000 médicos por
parte de Cuba, rescatando unha
posición própria e unha actitude
que comeza a ser de novo afirmativa en termos de demanda. Comézase a perfilar unha identidade
do grupo de países pobres.

Quedou tamén en evidéncia o
afogo que a moitos países lle
produce a débeda externa.
Comeza a falarse nela de novo,
porque fara un tema que desaparecera. Os paises debedores
aceitaron o papel pasivo de pagar a débeda que seguiu crecendo. xurdiu a iniciativa de reducción da débeda dos países
pobres altamente endebedados
e tivo uns resultados ridículsos.
Supondo que sexa condonada
toda a débeda que esta iniciativa
supón seria o 8% do total. Despois de catre anos o que se condonou realmente foron· uns 2700
millóns de dólares, como Fidel
Castro dicia, seria un 33% do
que Estados Unidos gasta anualmente en cosmética. Ridículo. A
débeda mantense como mecanismo de dependéncia. Nun
mundo, xa sen guerra fria, no
que cada ano se gastan 800.000
millóns de dólares en armas,
bastarian uns poucos anos para
condonar a débeda. +

Non ten interese, en si mesmo, o problema do antígo líder
de IU -un cadáver po lít ico, en realidade, senón como
exemplo interesante e
clarificador do comporta,
mento dalguns políticos
que, por enriba, se auto,
denominan de esquerdas
e que en puridade non
son máis que vividores da
política que dis&oitan go,
zosos das prebendas que o
tan denostado sistema de,
mocrático capitalista lles
proporciona e que deseo,
ñecen a existéncia de res,
ponsabilidades própias no
manexo e disposición d
recursos económicos pú,
polí~icos
blicos e, men s ainda, das
responsabilidades polfti,
cas polos erras cometidos
e pola incapacidade de,
mostrada unha e outra
vez nos exames eleitorais
corresponden tes.

Se a esquerda
significa algo
debe verse na
existéncia dun
código ético de
comportamentos
económicos e
que a
própria sociedade
ha de esixir aos
seus líderes.

Se a esquerd a sign ifica
algo, no mundo de hoxe,
debe verse neste tipo de
act uación s, n a existén ,
cia dun código ético de
comportamentos econó,
micos e políticos que a
própria sociedade ha de
esixir aos seus líderes.
Por exemplo, no cansen,
so constitucional básico
de moitos países demo,
cráticos existe como
norma fundamental a li,
mitación dos mandatos.
nos principais cargos
eleitos ou designados
nos poderes do Estado.
Velaí unha sana práctica
democrática que hai
anos que debería ter asu,
Julio Anguita.
mido a esquerda como
própria en lugar de ter
que asistir ao singular espectáculo de que sexa o propio
J.Mª. Aznar o que leve a iniciati;va nesta matéria. +
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A 25 ANOS DO NACIMENTO 00 SINDICATO OBREIRO GALEGO
.

.

MANuELMERA
No mes de Maio de 197 5, hai 25
anos, saía á luz o "Eixo" n 2 11,
como voceiro do Sindicato
Obreiro Galego. O SOG era pro ..
duto da integración de vários xér..
molos sindicais nacionalistas co ..
marcais (que integran aos sectores
da indústria, construción e servizos privados), que se desenvolveran desde primeiros de 1974 por
toda a xeografia galega, e que tiñan como cerna ao Frente Obrei- ro da Unión do Povo Galego,
fundado á sua vez na primaveira
de 1973. O SOG nutriuse tanto
de militantes da UPO (na que
previamente se integrara Galidll.
SocialistaJ, como de novas incor..
poracións sen afiliación anterior,
pero tamén de persoas que provi..
ñan doutros partidos e moi especialmente (na comarca de Vigo)
de ex militantes de Ütganización
Obreira. Desta tendenza son:
Anxo García Méndez, Duarte,
Ramón González Costas, Xesús
Chaves ... A data escollida para o
nacemento do SOG non foi ao
chou, xa que por unha parte esta..
ba a importáncia do 1º de Maio,
Día Internacional da Clase
Obreira, e por outra que en 1975
se realizaron eleicións no sindica..
to vertical (CNS).
• BoICOT AS ELEICIONS SINDI..
CAIS. Non _se pode entender to-

talmente o nacemento do SOG,
alén da sua necesidade social, se
non existise un traballo de propaganda e organización previo, que
deu abondosos resultados. Xa en
Febreiro de 1974 editábase en A
Coruña un boletín ou voceiro
"Xerme" no que se trataban os
problemas laborais da bisbarra.
No número 1, por exemplo, hai
artigas encol da falta de segurida..
de e hixiene en Intelsa, obre
conflitos laborais en Begano,
Conservas Celta e Eurofrfo. En
Seternbro ai o número 1 de
"Adiante", en Vigo, co encabeza.. .
mento de "Pola Unidade do traballadores, unámonos na lo ita!"
n que, entre utr temas, tráta..
e o das eleicións sindicais, e proponse abrir un debate a debullar
no vindeiro exemplares do boletín. No "Adiante" n 12 3 xa se fala
de "facer un sindicato galego e
clandestino" e no n 2 4 de Abril
anúnciase que ademais neutras
bisbarras e publican outros vo ..
ce iros: "Xerme", en A Coruña,
"Ferramenta" en Ferrol, ccGalego"
en Compostela, "Obradoiro" en
Ourense.
No mes de Maio de 1975 tanto
no primeiro "Eixo", como no resto dos voceiros de bisbarra, aparece a postura do SOG sobre as
eleicións sindicais: boicot!!!. O argumento é que o "Estado Imperialista Español quer de novo mos ..
trarnos a sua cara aberta e
democrática, facendo unha vez
máis unha farsa das eleicións sin..
dicais". Pola sua parte CCOO e
USO deciden participar, o que
lles dará (especialmente á primeira) certo control sobre o aparato
vertical nalguns sectores (metal
Pontevedra, por exemplo). A
UGT tamén decide boicotear o
proceso xa que entende que "afor~
tala o sindicalismo vertical" ..._
pero daquela a sua presenza no
país é si"mbólica. A postura do
SOG, vista desde despois da que ..

da do franquismo, pode parecer
trabucada, tendo en conta o lucro
que lle quitou Comisións Obreiras, pero naque_l entón casaba co
xeito de pensar dunha grande
parte ·dos traballadores máis activos na loita sindical e pola democracia. Nomeadamente en Finsa
{unha factoría de Compostela
con 600 operários) máis dun 70%
dos empregados non votou atendendo á convocatória dun grupo
nacionalista organizado na empresa, no que eu militaba daquela.
POSTURA ESTRA TÉXICA. A
fundación do SOG non é unha
decisión táctica do nacionalismo,
para enfrontar con máis eficacia o
t:raballo sindical desde a estrutura
partidaria. É unha postura estraté ..
xica que ten como un dos seus ob ..
xectivos máis sobranceiros: organi-

Unha andaina
rica en conflitos
. sociais, desexo
de mudanzas
profundas, e
vontade colectiva e individual
de conquerilas.

•

zar todas as camadas populares da
sociedad.e galega. Xa en Xullo de
1973 se fai campaña a prol de
"Organizar unhas verdadeiras Co ..
misións Obreiras representativas,

a traveso das cales medrará a
Unión dos Traballadores", decisión que colleu corpo en Setembro de 1972 pola dura represión
contra a folga en Vigo, e que era
semellante á que tomou Organización Obreira. Ainda que será a finais de 1972 e princípios de 1973,
cando a partires da valoración de
Galiza como unha colónia, e de

que a li,beración nacional e social
s'ó era posíbel através dunha
Frente Nacional Popular, que madura a proposta de organizar a to ..
dos os níveis á sociedade galega.
Lpgo, coa fundación de ERGA
primeiro, e das Comisións Labregas e da UTEG2 despois,_colle pulo definitivo a decisión de organi..
zar támén unha tendenza
sindical3, que servirá de xérmolo
dunha futura central galega. En
toda esta primeira xeira xogou un
papel 5obf.mceiro Moncho Reboiras, que daquela formaba parte do
Comité Executivo da UPO; e en
anos posteriores Elvira Souto, que
seria a primeira Secretaria Xeral ·
deste partido.
·
Ademais de facer da creadón de
organizacións de masas un dos alicerces do traballo social, que o
tempo amosou como un dos grandes acertos da UPG (en comparación cop. outros partido~ nacionalistas), non ·se pode esquecer que
i.Sto foi posíbel tanto porque era _
unha necesidade social, como por..
que había unha militancia formada
e con vontade políttica de trasformación da realidade. Unha parte
. importanre dos primeiros militantes sindicais ou de apoio á activida.. de sindical eran (ou foran) estudantes universitários ou dos
centros de formación profesional
(Universidades Laborais), que se
fortnaran políticamente en EStu ..
dantes Revolucionarios Galegos
(ERGA). Non tiñan por diante
unha tarefa sinxela, as CCOO
eran unha organización con prestíxio, inserida nas grandes empresas,
e cunha ampla infraestructura. Tamén estaba USO (Unión Sindical
Obreira) que se nutria das XOC
(Xuventudes Obreiras Católicas),
pero cun traballo nas empresas moi
cativo, agás nalgunh'as factorías.
Serian as grandes folgas do · 72 as
que abrirían unha fenda en Comisións e entre estas e un ·sector da
vangarda nas empresas (especialmente en Vigo), pola que, a modi..
ño, iría o nacionalismo facendo a
sua andaina.

• Os ANOS DERRADEIROS. En
Abril de 1976 realízase a primeira

Asembleia Xeral do SOG4 que se
reafirma na necesidade de "cele..
brar un Congreso Sindical Gale..
·go, cara definir e erientat q movirilento obreiro galego ( ... ) a partir de asernbleias de fábrica, e ,sen
exclusións de nengun tipo, baixo
os princípios de: unidade, democrácia e Internacionalismo prole..
t"ário ( ... ) Po la creación dunha
Central Sindical Galega (única)
emanada do Congreso Sindical,
confederada con outras centrais
sindica is"
Neste Congreso,. feito nuns intres
nos 'que a moite de Franco pare..
cía abrir un mar<;:o político novo,
realízase unha proposta de unida..
de sindical dentro ·do país e unha
confederación cos sindicatos que
se formaran no resto do Estado. A
finalidade desta iniciativa era
acadar (cando menos) que un sin..
dícalismo único de ámbeto es_tatal
tivese que recoñecer o carácter
.específico de Galiza, tendo en
conta a flebeza do sindicalismo
nacionalista daquela e a s4a inca.:
pacidade para irnpoñer a Il).édio
prazo unha Central Galega Unica
(totalmente soberana). Unha vez
imposto o pluralismo sindical no
Estado esta proposta non tiña
nengun senti~o, e a criación dunha Central Unica Galega pasaba
a ser un obxectivo estratéxico,
que só era posíbel ~onquerir por
meio dunha central sindical nacionalista hexemónica. A is to (a
criación da Intersindical Nacional Galega) se oporia un grupo
de militantes que plasmaria nun
longo documentos as suas teorías
sobre este tema, ... que o tempo
amosaria erradas.
Desde Setembro de 1976 os xornais comezan a realizar entrevistas
aos dirixentes sindicais "clandesti..
nos". O nacionalismo ap;oveita
esta apertura, realiza pintadas e re..
parte volantinas e o voceiro nas
empresas. Participa activamente na
manchea de loitas reivindicativas,
que como unha enxurrada se producen cos primeiros pasos da transición. A primeiros de 1977 de..
ddese crear a lntersindical
Nacional Galega, que integraría
ademais do SOG aos sindicatos
sectoriais específicos: UTEG ( ensino), UTBG (banca), SGTM
(mar}, UTSG (sanidade) ... e
posteriormente a administración
Entre Marzo e Abril dese ano legalízanse os sindicatos de sector e
ábrense os primeiros locais. Mais
esta xa é outra historia. O SOG se..
guiria funcionando como sigla nalguns sectores ou federacións durante vários anos, pero xa tiña
éumprido a sua xeira histórica ...
Unha andaina rica en conflitos so. ciais, d~exo de mudanzas profundas, e vontade colectiva e indivi~ dual de·conquerilas. +
Umuel Mera é preside~te

A intensa actividade ·do Sindicato Obreiro Gcllego nas mobilizacións dos anos 1975, 76 e 77 foron o xérmolo do nacimento da lntersindical Nacional Galega.

aa CIG

1 Non confundir co boletín do mesmo nome,
do que sairon 6 números. O primeiro publicouse en xuño de 1974. Adicouse á "Organización Sindical, enlaces e xurados"
2 CUTE, Comités Unitarios de Traballadores
do Ensino
3 Senda o primeiro paso a creación da Fronte
Obreira da UPO.
4 Conclusións da Primeira Asemblea Xeral
do SOG, abril de 1976.
5 "Alternativa Sindical para Galicia", de 7 de
xulio de 1976. Seica foi realizado por X.L.
Méndez Ferrín
•
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CCOO celebra os_
eu VII Congreso enomeará aXan Maria Castro secretário xeral

Aprecariedade laboral centra as manifestacións

do Primeiro de Maio
Este Primeiro de Maio tampouco haberá unidade sindical. UGT e CCOO irán por
xuntos, a CIG convoca manifestacións próprias e a CUT e
a CGT mobilizaranse unitariamente. Contodo, as cinco
centrais poñen o acento na
loita contra a precariedade laboral. Parellamente, as CCOO
celebran o seu VII Congreso
os dias 27, 28 e 29 na Coruña.

nacionalista como eventualidade,
que continua no 34% -polo que de
nada serviron os pactos de estabilidade asinados en Abril de 1997
por CCOO, UGT e a patronal- e o
alto nível de paro, o 17%, tres
pontos por riba da média estatal
cando na Galiza a porcentaxe de
asalariados respeito ao total da
povoación é dez pontos m~nor
que no Estado. Para a central nacionalista, estase a subvencionar
aos empresários coa aparente intención de beneficiar aos máis pobres, "cando se os contratan é
· porque sobe a produción e teñen
necesidade de máis persoal, é dicer, porque lles vai ben, porque
están a gañar cartas e daquela
non precisan de axudas públicas",
denúncia o presidente da CIG,
Manuel Mera. "Emprego digno,
non á precariedade" é o lema que
. vai empregar a CIG este Primeiro
de Maio. A sua manifestación central é en Vigo e sae ás doce desde
a Dobrada. En Pontevedra sae ás
doce desde a Ferrería, en Ourense ás doce do Pavillón de Deportes, na Coruña tamén ás doce
desde a Praza de Vigo, en Ferro!
ás doce desde o local da CIG, en
Compostela ás .doce e média desde a Praza de Cervantes e en
Lugo ás doce.e média desde o local daCIG.

A desprecarización do traballo
para que serva de integración social e dea cualidade de vida aos
traballadores é o obxectivo das
CCOO e a UGT neste Primeiro de
Maio, por iso acuden ás suas manifestacións unitárías co lema:
''Traballar para viver''. Os dous sindicatos denúncian a precariedade
laboral, a inseguridade no traballo
e as discriminacións. A manifestación central destas duas forzas celébrase na Coruña en solidariedade cos traballadores
da
Tabacalera, de Santa Bárbara ·e
de Arteixo Telecom, que viven momentos que poñen de manifesto o
desartellamento industrial desa comarca. O acto coruñés parte ás
.doce e média da Praza da Palloza
e chega até a Delegación do Governo. En Vig.o sae ás once e médiada Vía Norte con dirección á
Porta do Sol, en Ourense parte do_
Pazo dos. Remédios ás doce e· A nacionalista Central Unitária de
média, en Ferro! ás doce do lnfer- . Traballadores, CUT, e a anarcosindicalista ·confederación Xeral
niño, en Lugo á mediodía da sede
do Traballo, CGT, tamén progrados sindicatos e en Compostela ás
once e média da Alameda. En
man actos conxuntos. En concreto
Pontevedra non hai manifestación
en Vigo ás onde e média teñen
senón unha concentración, ás
unha manifestación que parte da
Praza da lndependéncia e que
doce na Praza da Verdura.
leva como lema "Contra o paro e a
Actos da CIG ·
precariedade".
A Confederación lntersindical Galega, CIG, tamén centra na precariedade a xornada reivindicativa. A
precariedaQe enténdea a central

VII Congreso das CCOO
O sindicato nacional das Comisións Obreiras de Galiza cele-

Logo de destituír a M. Viaño
como presidente do Consello
Regulador de Tenreira
Galega, reformar o
funcionamento interno deste
organismo e vetar a eleición
do catedrático de veterinária,
Luciano Sobra!, para o posto
vacante, o presidente da
Xunta decidiu nomear para
os postos de dirección deste
organismo aos funcionários
da conselleria de Agricultura
Xesus Fe.rnández Vázquez,
presidente, e Xoán X osé
Estévez Fernández,
vicepresidente. Ambos os
dous están vinculados ao
sindicato Xóvenes
Agricultores e contan coa
desaprobación da maioria
dos representantes en
Tenreira Galega. Entidades
como o SLG xa anunciaron
mobilizacións en contra da
decisión.+

de investimentos

Como nos últimos anos, os sindicatos acuden por separado ás manifestacións.

bra os di as 27, 28 e 29 en
Compostela o seu VII Congreso
baixo o signo da consolidación
do seu modelo sindical e no
marco da renovación da sua dirección. O modelo das CCOO
baséase na autonomía política
como sindicato sócio-político e
equilibra a mobilización e a presión co acordo e o diálogo.
Neste congreso afondará neste
modelo e acondicionará o seu
aparello e a sua acción sindical
a este obxectivo.

No plano organizativo, as CCOO
afrontan a renovación dos seus
cargos que marcan os estatutos.
Xesus Díaz, que rematou os dous
mandados preceptivos, abandona
a Secretaria Xeral, que con toda
probabilidade pasará a ocupar
Xan Maria Castro, militante do sindicato desde o franquismo, durante o que foi represaliado. Dos
once cargos da Executiva, ci neo
ou seis serán renovados, pero non
está determinado o alcance destes cámbios. +

A boa saúde do marxismo

Na Semana Galega de Filosofia, Petras
(profesor de socioloxia en Nova Iork, e
marxista para mais señas) deu,Ue caña á
globalización, ao imperialismo, ao sindicalismo amarelo, á& ONG~s apolíticas e ao
pensamento único. Unha frase de Petras
foi particularmente "excitante": "desde o
ano 45, a partir de organizacións de clase
nacionalistas e progresistas conseguiron,se
moitas cousas no mundo. Sanidade pública, educación, p~nsións, vacacións ... A
partir do 75, co debilitamento organizati,
vo, o capital avanza e os capitalistas din,
nos que este é o único mundo no que pode~
mos vivir. Pero non é verdade, os obreiros

Tenreira Galega

Paro na planta arousá
de Larsa e anúncio

''fiH'llllM 1

A preséncia do profesor James Petras na Se. mana de Filosofia de Pontevedra pasou totalmente desapercibida para os meios de comunicaci,ó p galegos e do estado español. E_non
podia ser doutr0 xeito. Petras é unha das
poucas "voces que claman no deserto" en
rneio do império de papanatismo e dogmatismo acientífico en que se converteron as universidades <leste mundo unipolar e globalizado, particularmente no que atingue ás
ciéncias económicas, sociais e políticas.

Fraga nomea a dous
funcionários para dirixir

conseguiron un estado ~e benestar e poden
volver a loitar". ·
Petras é un dos animadores dunha intelectualidade marxista que quedou pasmada tras
a caída do socialismo real e deixou paso a
toda sorte de sepultureiros do marxismo, su,
perficiais soterradores dunha ideoloxia presuntamente esgotada e que desfrutan de es,
pácíos a esgalla nos meios de comunicación:
Toda unha pandilla de sacerdotes do libre
mercado que cobra moi ben os seus servizos
de confusión públiea, desinformación e ter,
xiversacíón da realidade. Presuntos economistas de tres ao cuarto que se adican non a
- ensinar economia senón a funcións apolo,
xéticas do neoliberalisrno e práticas inquisitoriais de calquer atisbo de pensamento crí,
- tico no ámbito académico.
De calquer xeito, e sobre todo porque a rea,
lidade real é moi teimuda, o pensamento
marxista empeza de novo a gozar de boa saúde. E ainda que ese pensamento enfronta un
duro siléncio nos grandes meios de comuni,
cación de masas, espalla,se ao través dunha
grande cantidade de publicacións e unha

interesante convocatória de simposia ou reunión5. Unha boa parte dese novo pensamento marxista é anglosaxón e francés e atopa-se
en revistas como Monthly Review (USA),
New Left Review (USA); Review of Radical
Political Economics (USA); Science and So,
ciety (USA); Tecnology and Culture (USA);
Rethinking Marxism (USA); Capital and Class
(Inglaterra) e Ac~uel Marx (Franza). Sabe,
mos que a revista Capital and Class celebra
cada ano unha conferéncia de Socialist Economist. O primeiro congreso Marx Interna,
tional contou coa participación de 500 per,
soas e o segundo celebrouse no ano 98
organizado pola revista Actuel Marx. Na Ga,
liza ternos, por sorte, unha excelente publi,
c·ación, a Revista Galega de Economía e Cién,
cias Sociais, que ap_arte de recoller
regularmente nas suas páxinas alguns dos
traballos publicados nas devanditas revistas,
teri. a ventaxa de estar escrita en galego.
Segundo reseñan estas publicacións, a rique,
za e variedade dos enfoques críticos desde
perspeitivas marxistas é moi grande, en con,
traposición co peche dogmático e fnonote,
mático do p~nsamento único.• ·

Na madrugada do 25 de
Abril os traballadores de
Larsa, cuxa factoría
principal está en
Vilagarcia, comezaban un
paro indefinido para
protestar polo desvio de
proclución a outras plantas
de fóra de Galiza.
Posteriormente reaxian os
responsábeis da
Corporación Peñasanta
S.A-Capsa, proprietária de
Larsa e Clas, anunciando

un investimento de máis
de mil millóns de pesetas
para remodelar a factoría
arousá e asegurando que
non la reducir a plantilla.
Pésie aos anúncios da
empresa, UGT apresentou
denúncia no TSXG pola
desviación de matérias
primas e equipamentos a
outras plantas do grupo, e
solicita unha
Indemnización pola
vulneración por parte de
Capsa do direlto dos
traballadores á folga. •

Folga dos 450

traballadores de Arriva
Os delegados da empresa
de transportes Arriva nunha
reunión mantida o Luns 24
de Abril decidiron iniciar
unha folga indefinida desde
o 4 de Maio. Aducen a
vulneración do convénio
colectivo en canto á xornada
laboral, a débeda de trinta
millóns de pesetas cos
traballadores e a
reorganización do persoal,
que pode conlevar despidos,
din os delegados sindicais. ·
Segundo Ernesto López,
secretario comarcal de
Transportes da CIG, Arriva
estase a desfacer dalgunhas
liñas. A empresa británica é
a proprietária de Transportes
Finisterre, lasa, El Celta e
Trolebuses A CoruñaCarballo. Os paros levaranse
a cabo os Xoves e os
Venres. Catrocentas
cincuenta persoas están
empregadas na Galiza..+

SOCIEDADE

N 2 932 - ANO XXIII
27 DE ABRIL DE 2000

13

Xornadas de difusión dos
valores naturais dos rios

Durante un xantar celebrado o Mércores 19 de Abril, o Consella de Anciáns expuxo as suas intencións ao rexedor de Aranga. Na foto de abaixo Maria Prieto.

Críase no Alto do Xestoso (Montero) oprimeiro Consello de Anciáns

'Queremos recuperar a parola cos mozos'
-0- PAULA BERGANTIÑOS

"Ao chegar a noite e ao redor
do pote, mozos e vellos botabamos a partida ou xogabamos a carraspita coas cinzas
do lume". Maria Prieto tala dos
seus anos de nena. Daquela os
cantos e as adiviñas bulian
como as muxicas que cumpria
escorrentar do caldo. Agora,
con 83 anos, Maria atende co
seu sobriño á TV. É amáis lonxeva do Consello de Anciáns
que agrupa a máis de vinte vellos de Montero e Aranga co
ánimo de recuperar a conversa
cos novos e transmitirlles a
sua experiéncia e sabiduria.

porque "os anciáns teñen unha
bagaxe cultural e unha experiéncia coa que ternos que contar para, entre outras causas,
non perder a nosa mem6ria histórica".
·

Desde o Consello de Anciáns
opinan que a xente nova esquece aos seus maiores e reclaman "un pouco máis de
atención e cariño". "A. mocidade
nen quer crer moitas das causas que contamos, que andabamos por exemplo, con lámpadas de aceite. Na guerra,
camiñabamos máis de vinte
quilómetros para buscar meio
litro de gas, a ración -c·onta
Maria. Tiñamos candil e faciamos o caldo a noite. Botábanse
as patacas no pote, que daquela eran duras coma cornos, e
habia que tapalo para que as
muxicas non se meteran para
dentro".

O primeiro Consel/o de Anciáns
do país ten a sua sede na parr6quia de Alto do Xestoso, no
lugar da Graña (Monfero) e
agrupa a vinte vellos que viven
tamén na freguesia de Valle do
Xestoso e de Cambás, no município viciño de Aranga. Criouse,
segundo explica o seu impulsor,
o párroco Luis Anxo Rodríguez
Pazos, co obxectivo de "asesorar e aconsellar ás institucións
públicas e privadas de ámbeto
parroquial, local e comarcal"

DA

TERRA
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Bimba de Lugo
aumenta a
xornada laboral e
despide a cinc9
traballadores
Dos dez traballadores cos que
conta a delegación de Bimba~
Martínez en Lugo cinco veñen

"Ternos moito que aprender
dos mozos. Estudaron máis ca
nós, pero eles tamén teñen que
ter curiosidade, interesarse polos que · nós podemos contar",
aponta Maria Prieto. Pensa que
pode axudar a xente moza,
dándolles a coñecer "o que fixen, onde tropecet Pasamos
moitos traballos, crieime con
necesidades de toda clase e
gardo moitos record os".

de ser despedidos coa xustificación de que se negaron a reali~
zar un curso de formación laboral.
Os cinco tra halladores, con
contrato fixo, teñen en comun
pertencer á UG'f, unico sindicato con representación nesta
empresa. Os traballadores, sen
embargo, sinalan que despois
de realizar unha xornadas de
doce horas, non poden asistir a
un curso. A media do tempo
traballado na empresa por patre
dos cinco despedidos e de catro
anos.

A comezos deste ano, cando
Bimbo merca Martínez, empresa
adicada á reposteria, inícia un
proceso de reaxuste de horários
na sua delegación. Unha das
modificaciórt é espallar a xor.nada laboral de Luns a Sábado.
"Opúxeronse a que se repartiran as horas, xa que se se traba~
llan seis dias da semana, habera
que reducir as horas diárias", di
Teixeiro. Nesta remodelación
que pretende 1 levar a cabo
Bimbo considera a posibilidade
de que os traballadores pasen a
ser autónomos.

Durante este proceso envíase
ao delegado sindical de vaca"N ós entendemos que a formacións alegando que o seu posta,
ción ten que estar incluída na
xornada laboral", explica Fer- · o de administrativo, tamén está
pendente de reaxustes. Na
nando T eixeiro, responsábel da
UGT entenden que se trata de
Federación de Alimentación
aillar ao representante sindical.
do sindicato.

Agora teima en repetir que a
TV distáncia á xente. "Nós
todo o que sabíamos aprendiámolo na casa. Xogabamos
as cartas e había máis oportunidades de sentarnos a falar.
Hoxe conversas sobre algo e
bérranche Escoita!, poi a TV.
Hai moita falta de diálogo, cos
viciños por exemplo. Novas e
vellos sentábanse pala noites
sempre a palicar e contar adivi ñas. Saliamos xuntos e
montabamos a festa polo cam i ñ o. Faciamos os vestidos ... A sabiduría iase transmitindo duns a outros de · xeito
natural", conta _Maria.
Polo de pronto o Coasello xa
se puxo en contacto cos alcaldes de Aranga e Monfero para
dar canta da sua existéncia e
recaudar fundos para rematar
o local social. Ao tempo xa
.está en marcha o primeiro concurso de fotografia sobre a vellez. A asociacióh tamén programa sesións de traballos,
·clases, cursiños de divulgación, proxeccións concursos e
actos de carácter similar.+

Tras a entrega das cartas de
despido como medida disciplinaria por non acudir aos cursos,
1mpediuselle a entrada na empresa aos representantes sindicais Fernando T eixeiro e Manuel Ferrero.

o"sindicato

apresentará as demandas de conciliación para o
SMAC solicitando a readmisión dos cinco traballadores.
Se a esmpresa se nega acudirán
o xulgado do social.
A sua ocupación era a auto~
venda; ou sexa, transporte, re~ .
posición e cobro nos pontos
cornerciais. Para solventar o
despedimento da metade da
plantilla, Bimbo-Martinez de
Lugo recurre a ernpregados
dol}tras delegacións da empresa
no país.+

Difundir os valores naturais
dos rios galegas e alertar
sobre os seus problemas
son os dous obxectivos das
xornadas convocada pala
Federación Ecoloxista Galega, formadas por máis de
vintecinco asociacións, para
os dias 29 e 30 de Abril en
Compostela. Participan nestas xornadas profesores
como Fernando Cabo, Marcos González, Xavier Amigo, Manuel Soto e Javier
Martínez Gil, este último catedrático na Universidade de
Zaragoza e membro da Coordenadora contra Grandes
Encaros e Trasvases. Tamén van estar presentes
Xaquín Olmedo, representante da consellariá de Meio
Ambiente, o biólogo Pablo
Fernandes, a representante
da coordenadora anti-encoro de Caldas, Cuntis e Maraña, Paloma Fernández, e
Xosé Veiras, representante
da FEG na xunta de governo de Augas de Galiza. +

Defensa da Ria chama
aos músicos pal'CI unha
homenaxe a Suso
Vaamonde
A Asociación pola Defensa
da Ria de Pontevedra está
-organizando un ha homenaxe ao cantante finado
Suso Vaamonde para o
vindeiro cinco de Xuño,
data na que se celebra o

Dia Mundial do Meio Ambiente. O concerto
celebrarase na praza da
Ferreria de Pontevedra e,
con este motivo, a
asociación tai un chamamento a todos os cantantes, músicos e grupos que
queran apoiar a iniciativa
coa sua actuación. Os interesados poden poñerse
en contacto coa APDR no
telefono 986-851586. •

Solicitan medidas urllente
para os carballos enanos
do·Pindo
Adega ven de solicitar da
consellaria de Meio Ambiente medidas urxentes tras a
perda da única povoación
de carballo enano do país
nun incéndio no monte do
Pindo, en Camota. A existéncia desta povoación de
carballos foi un dos motivos
polos que o monte do Pindo,
xunto o areal de Camota,
está incluído na proposta de
lugares de interese comunitário que Galiza ten remitido
á UE para formar parte da
Rede Natura 2000. Os ecoloxistas demandan a recuperación dos carballos e o
seu habitat. Adega lembra
que as plantacións de piñeiros e eucalitos riláis as explotacións mineiras "alteran
irreversibelmente os hábitats de todo este entorno
comprometendo por outra
parte a sua rápida recuperación". •
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Foi un dos fundadores do Padreado da-Cultura Galega en Montevid9_
o

Morre Fernando 'Péreira, aétivJsta :ntfemigración
e alcalde de Soutomaior durante 16 anos
1

,.

'

.

1

*A.E.

"Cando eu chego ainda está viva a preséncia de Castelao,
entrei en contacto axiña cos representantes do galeguismo no
exílio, cos republicanos. Sen
vaidade podo dicer que desde
o comezo boteime sobre o traballo culturtal e lingüístico". Asi
narraba Fernando Pereira, falecido o Venres 21 de Abril, a
sua chegada a Uruguai nos
anos sesenta. Continuou coa
sua laboura de normalización
lingüística e qultural en Souto._
maior nas catro lexislaturas
que ocupou o cárrego de alcalde, xa coa democrácia. Amigos
e viciños lembraron o Sábado
22 de Abril precisamente o seu
traballo, primeiro na emigración, e despois, na sua vila natal.
Tras vinte anos · en Uruguai,
Pereira retornou a Galiza en
1977 e se apresentou á alcald i a nas primeiras eleicións
· dous anos máis tarde 1979.
Conseguiu votos de abando
para governar a vila, na que
era un personaxe popular. Fer-·
nando Pereira, que finou aos
sesenta e oito anos, xogara ao
futbol no Arcade, clube que o
convertira posteriormente en
sócio de honra. Perdeu a alcaldia no ano 1995, cando os socialistas apoiaron o governo
municipal do PP.
Durante os dezaseis anos que
Pereira se mantivo. na política
municipal mudou a faciana da

vila e a converteu en centro de
diversas actividades culturais.
Ali homenaxéase cada 17 de
Agosto a memória de Alexandre Bóveda e dos mártires do
36. O concello foi un dos pioneiros tamén en galeguizar a
vida administrativa; Pereira
promoveu ·desde os prime iros
tempos casas da cultura nas
parróquias e unha biblioteca que honra co seu nome a Luis
Seoane- para "un concello sen
complexos", como el explicaba . .

1

Cando eu
chego ainda está
viva a preséncia
de Castelao,
entrei en
contacto axiña
cos galeguistas
no ·exílio, cos
republicanos.
Sen vaidade
podo dicer que
desde o comezo
boteime sobre o
traballo cultural e
lingüístico'

Colaborador nas emisións radiais do Sempre en Ga/izá, un

dos portagonistas da fundación do Padroado da Cultura
Galega en Montevideo no ano
1964 e enlace· co país para
moitos dos galegas que moraban en Uruguai, Pereira decidiu voltar no momento no que
a coxuntura política lle resultaba máis favorabel aqui que
alá. "Comezara a ditadura nun
país de tradicións e prácticas
democráticas con raigames,
eu figuraba nas listas negras
dos que usurpaban o poder,
faciaseme difícil andar tranqui1amen te por ali", lembraba
anos máis tarde. Ao chegar,
montou unha libraria co nome
de Castelao que resultou ser
uriha experiencia económica
fracasada pero acertada des- _
de o punto de vista cultural,
explicaba.
Agora viña de realizar o prólogo para un libro de Xosé Nuñez Bua, Revoeira, a cuxa publicación no ano 1971 en
Montevideo el contribuira. Na
cerimónia de despedida a Pereira, o Sábado en Soutomaior~ foron moitos os viciños
e amigos · que destacaron o
. exemplo dun "político honrado". Xosé Luis Méndez Ferrin
- encarregouse de dar un pequeno discurso ante o cadaleito cuberto con duas bandeiras:
a galega e a republicana. Tamén estiveron as suas filias, o
alcalde de Allariz, Anxo Quintana, o escritor Bernardino
Graña, o historiador Francisco
Carballo e o editor Bieito
Ledo.•

Máis apelidos
*GONZALO NAVAZA

Co presente artigo damos -cabo
catalán Moliner, o francés Meu,
polo momento a esta serie dedinier, o italiano Molinari ou o ale,
cada a divulgar algunhas xenera- . mán Müller. Aquí o equivalente
lidades da onomástica familiar
é un substantivo común empre,
galega e a atender consultas que
gado orixinariamente como alcu,
os lectores nos foron formulando
ña ou sobrenome: Fariña,
sobre apelidos concretos.
Fariñas.

jomín, tamén característico da
comarca de Deza.
A grafía correcta destes apelidos
é a mesma dos topónimos: Méixome e Meixomín.

fusión na Galicia medieval a partir do culto do santo galego así
chamado, proceden os patroními,
cos Páez, País e Paz.

lánez

Un remitente apelidado Yánez
(con N) pregunta se é galego o
seu apelido e cómo debería escribilo. É galego, e para acomodalo
á grafía común da nosa lingua
abonqaría con cambiar por un I
latino o seu Y grego inicial: lánez.

Vello

Paz, Páez, País

Ferreiro e Fariña

Méixome e Meixomín

Un c0ruñés pregúntaños se o seu
apelido Ferrero pode ser unha deturpación castelanizante de Ferreiro. Cremos que non. Esa forma ha de .t er seguramente orixe
leonesa. A forma galega paralela
é, naturalmente, Ferreiro.

Desde Pontevedra pregúntannos
se é galego a •apelido Méiiome e
cál sería a grafía correcta_. E gale,
go e de orixe toponímica. T ráta,
se dvn apelido característico da
comarca de Deza, onde rexistra a
maior densidade, e ten a súa orixe exclusiva na parroquia de
Méixome, no concello de Lalín,
de onde proceden sen dúbida os
devanceiros do noso remitente. -

Considerando .as diferentes traduccións á~ diferentes liRguas,
podese afirmar que o apelido que
expresa a noción de 'ferreiro' é
un dos máis comúns no planeta.
Ferreiro, Ferrero, Herrero, Ferrer,
Ferré, Ferrari, Ferreri, Srñith, Schmidt ...
T ampouco parece galego o apelido Molinero que nos.consulta outro lector. En galego, ·curiosamente, non existe un apelido
paralelo do castelán Molinero, o

O apelido e topónimo Méixome
veñen dun nome persoal de oríxe
latina MAXUMUS, .variante de..
MAXIMUS. Doutro nome persoal
MAXIMINus· ou MAXUMINUS, derivado diminutivo do anterior,
sae o nome do lugar de
Meixomín, no mesmo concello de
Lalín, do cal procede o apelido
habitualmente escrito como Mei-

O apelido Bello non contén a
forma castelá correspondente a
O apelido Paz non contén o subsbelo 'bonito', senón que é unha
tantivo común paz, C:omo aparen,
variante gráfica do apelido gale,
ta, senón que é unha das varían- · go Vello. A grafía correcta, eti,
tes do patronímico formado do- molóxica, é con V. Ten o seu
nome persoal galego Paio. Deste
oposto no apelido Novo.
nome, que tivo extraordinaria di,

A CAIXA DOS
APELIDOS
Podedes enviar
as vosas consultas a:
A Me.~a pola Norma~ización
Lingüística, Ruado Vilar 68, 3º.
Apdo. 24 7 15705 Santiago.
Telf. 981 563 885.
amesanl@interbook.net

~
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Louzán, Louzao, Garrido,
Formo so

Adxectivos como Louzán / Louzao, Garrido ou Formoso aplicá,
ronse en orixe como sobrenomes
alusivos á boa aparencia física
dos individ1ws. O primeiro des,
tes apelidos, coa súa dobt;e variante (occidental Louzán, central e oriental Louzao) foi con
frec"uencia substituído pola forma
castelanizada Lozano, que no
censo actual supera en número
os Louzán e Louzao xuntos.

'
• r_;_ ...

É o apelido patronímico correspondente a Xoán, que deu histo,
ricamente diversos resultados en
galego: Eánez, Eanes, Anes,
Enes, Iánez, Ianes ... Algúns deles
consérvanse na actualidade (os
dous últimos escritos habitual,
mente con Y grego), pero son en
calquera caso minoritarios se os
comparamos coa forma castelanizada Yáñez, que se impuxo sobre
as tradicionais galegas.

•'
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Seoane

Seoane é apelido galego de orixe
toponímica, e ten orixe en calquera dos lugares galegos chamados así. Como nome de lugar, Se,
oane procede de SANTU IOHANNE
(San Xoán).•
4
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Em protesta pelo processo contra dois aQentes que, supostamente,·mataram um cigáno ·

A senténcia de Lasa ·

Apolícia portuguesa, _em grev~ contra a Justi~a

e Zabala elude as
implicacións políticas

~ GON~ALO

A senténcia da Audiéncia
Nacional polo _secuestro e
asasinato de Antonio Lasa
e lgnácio Zabala en Baiona -·
en 1983 (os carpos
apareceron en Alicante)
impón amplas condenas a
case todos os encausados
-menos a Rafael Vera e
Jorge Argote, a quen
exculpa de encubrimento-,
pero evita as implicacións
polít.icas ao absolvelos pola
pertenza a banda armada,
base argumental da
acusación. Oeste xeito, e
como aconteceu en
procesos anteriores, o
tribunal elude recoñecer a
condición de banda
armada aos GAL. A
condena é de 71 anos ao
xeneral Enrique Rodríguez
Galindo e ao ex
governador de Gipuskoa,
Julen Elgorriaga, 69 para o _
coronel VatjuerO. e 67 anos
e oito meses para os .
gardas civis Enrique
Dorado e Felipe Bayo.+

NUNO DE FARIA

A aplicac;ao da Lei sobre um
crlme de homicídio qualificado,
de que fol vítima uma pessoa
de étnia cigana e pelo qual
estao Indicados -por prática
de abusó de autoridade-- dois
agentes da Polícia de Seguranc;a Pública, desencadeou
uma autentica sublevac;áo policial sem precedentes no Portugal d'abril. No decurso de 48
horas a criminalidade andou a
solta. A mobilizac;áo de protesto teve por objectivo condicionar e coagir a decisao do Ministério Público, relativamente
ao caso dos dois agentes indicados, ou seja, manter até ao
julgamento, ou anular, a prisao
preventiva dos referidos polícias pronunciados.

~

~\

A juiza optou pela manutengáo
da prisáo preventiva, tal como
preceitua o Código Penal portugues. A entrega das armas nas
respect ivas esquadras foi a
a~o contestatária de maior impacto da polícia decisáo do Tribunal. Situac;áo , e por esta
ocorrencia, táo surreal num Estado de direito. É díficil imaginar:
agentes de autoridade ou com as
fungóes de cumprir e fazer cumprir a Leí, corporizarem , ali, um
protesto contra essa mesma Leí,
ou seja, contra um dos elementos
e justifica<;áo importantes da sua
própria actividade.

O PP recoñece o Dia
de·Castela·leon

a

"No plano humano aceita-se que
os guardas tenham solidariedade
entre si" -refere um comunicado
do Conselho Superior Portugués
de Magistratura-- "Mas, no plano
institucional, os comportamentos
foram inaceitavéis. Esta pressáo
sobre a jufza é ilegitima, porque
náo houve, nem há, qualquer capricho da magistrada, quando
opta pela confirmagáo da prisáo
preventiva".
Sendo que a Justiga -que náo
está isenta de críticas- é a
essencia da Democracia e o garante do funcionamento do Estado de direito, será, igualmente,
quando isenta e livre, a instituigáo
capaz de garantir a igualdade da
Lei para todos e de f azer com
que os direitos dos cidadáos sejam respeitados.
Assim, torna-se impensável que
os seus agentes ou elementos da
sua própria articulac;3.o e cumprimento -magistrados e policías-a subvertam e a reneguem.

Um facto suspeitoso
Numa noite do transacto mes de
Janeiro, a Policía de Seguranga
Pública foi chamada, via telefone, a intervir no Bairro d'Aldoar,
zona degradada do Porto e
maioritariamente habitada por familiar d'étnia cigana, para apór
cobro a urna rixa entre individuos
de duas famílias desavindas.
Na sequencia da actuac;áo da patrulha policial, foi dada voz de
prisao a dois elementos de urna
das duas famílias em conflito por
tentativa de agressáo, confirmada por moradores daquele pairro,
aos agentes da Ordem. Alvaro
Rosa e Frankelim Gouveia foram
conduzidos á esquadra policial
mais próxima. E é aí, na esquadra de Pinheiro Manso, na que se
vai desenrolar urna agressáo brutal que vitimou, mortalmente,

Vários colectivos profissionais apoiarom as

Alvaro Rosa, feirante e pai de
dais filhos menores.
O Boletín d'Ocorrencias de esqúadra relatava que, o entáo detido, fóra vítima de urna queda
grave que sofreu naquelas instalagóes policiais, versa.o que viria
a ser desmentida pela mulher de
Álvaro Rosa, ao afirmar ter visto
o marido "deitado no cháo e a
sangrar da cabeza, depois de ser
violentamente agredido por dois
policias que se deslocaram, em
servigo de pratulha, ao Bairro
d'Aldoar.
A contrariar, igualmente, a versáo
policial, cuja conteúdo foi defendido pelas chefías da corporagáo,
estava o relatório da autópsia, indicando a existencia de ferimentos mortais provocados por objecto contundente.
A 17 de Abril, a Procuradora do
Ministério Público do Porto confirmo u a prisáo preventiva dos
agentes Fernando Vaz, 25 anos,
e Filipe fernandes, 26 anos, acu. sando-os de.pfática de homicídio
qualificado a Alvaro Rosa.
Ser polícia em Portugal é urna·
profissáo arriscada, sem dúvida.
No entanto, e a .despeito da
evidencia, continuam sem a atribuigáo de um subsídio de risco
num país que, apesar do indíce
de criminalidade corresponder

reivindic~s

da polícia.

apenas a 1/3 da média está a
confrontar-se, desde o ano transacto, com um aumento significativo de criminalidade e com actos
de xenofobia, detectados en Lisboa e no Porto, contra africanos
e ciganos.

Crise de Estado
Ao deixar alastrar o conflito, talvez por nítida incapacidade de
actuagao, o Governo socialista
permitiu que a oposigáo (com excep~o dos comunistas) alarmasse o país dizendo que a crise da
polícia é a mais importante da
época democrática. O governo
de António Guterres chega a crise das polícias com urna insurreic;áo institucional instalada: estructu.ra policial em declarada
desobediencia ao Poder Judicial.
Mais urna vez, e ao seu melhor
estilo lá vai renogociar a crise e a·
exemplo de outras peJículas ...
com outros actores, ou seja, proceder a cadencias, que cadencia
é a alma dum Governo que continua a confundir o temporário com
o tempo inteiro dum mandato ...
ao náo saber actuar atempada e
objectivamente para debelar esta
e outras crises, ·
Talvez agora, e como fogo dentro
de casa, aceite trocar a pro-sindical izagáo pela pacificagao nas
esquadras. Com un efectivo de

23 mil agentes, a Polícia, a corporagao que mais tem lutado
pela criagáo de um sindicare,
conta, presentemente, con tres
áreas de urna estrutura socioprofissional que, em termos de
representgáo da classe, náo passa de um arremedo sindical.
Por agora, e é o único dado novo
que há relativamente a crise da
policia portuguesa, sabe-se que, .
e por decisáo do Governo, as esquadras da PSP vao passar a ·
dispar de um sistema interno de
videovigilancia, o que terá, na
opiniáo do ministro da Tutela,
Fernanoo Gomes, duas virtualidades: "por um lado, inibe eventuais acusagóes infundadas de
agrassáo policial; por outro, desincentiva acgóes mais violentas
por parté dos agentes".
·
Enquanto isso e mais o regresso
da tolerancia zero (ordem e disciplina) as esquadras e os inúmeros relatórios de averiguagóes as
ocorrencias que, e a partir de
agora, váo encher gabinetes de
burocratas, pensamos que há
princípios elementares de direitos
·cívicos, de liberdades e garantías
que sao, enquanto códigos de
conducta de todo o cidadáo com
ou sem farda, tanto ou mais importantes que o direito do Código
Penal e o dever dos regulamentos policiais. •.

Trece anos tarde, pero·
por fin o PP recoñeceu as
comemoracións en
Villalar dos Comuneros
como as que
corresponden ao Dia de
Castela León e por
primeira vez este partido
acudiu a estes actos.
Cando José María Aznar
chegou á presidéncia do
governo autonómico
desbotou o lugar para
celebrar a festa
autonómica porque
consideraba que tiña un
carácter excesivamente
reivindicativo e
nacionalista. A
oposición, os colectivos
nacionalistas e os
sindicatos mantiveron
viva a celebración que
lembra a caida dos
comuneiros de Padilla,
Bravo e Maldonado en
1521 en Villalar frente ás
tropas da monarquia. +

lt\anue1Chavesinves6do
presid~nte de Andalucia
Os votos do PSOE e o
Partido Andalucista
bastaron para que o
candidato socialista e
presidente en funcións de ·
Andalucia, Manuel Chaves,
fose investido á frente do
governo autonómico nunha
sesión celebrada o Martes
25 de Abril. PP e IU
votaron en contra e o
debate entre Chaves e a
candidata popular Teófila
Martínez foi duro pero
estivo exento de
enfrentamento porque un e
outra abordaron cuestións
diferentes. No seu discurso
Manuel Chaves surprendeu
aos presentes ao anunciar
que exixirá que as
empresas tabaqueiras
pagen á sanidade andaluza
os 60.000 millóns que ·
custan anualmente os
gastos sanitários por
consumo de tabaco.•
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O membro da Mesa de HB, José Maria Olarra afirmaba o outro dia que xa era época de actuar, non de definicións. O
.. problema semella estar en como se pasa na prática do marco autonómico ao soberanista..
Para nós a batalla fundamental
está en gañar o recoñecimento
político do povo basco. Asi que,
no terreo político ternos que usar
o direito de autodeterminación,
pero ·como suxeito nacional único, pois está dividido en duas
comunidades e en dous Estados. No terreo ideolóxico nós estamos a reivindicar o direito a
exercitar todos os nosos direitos
civis e políticos como cidadáns
bascos e non como cidadáns españois ou franceses.

27 DE ABRIL DE 2000

Arnaldo Otegi
'Os.non nacionalistas son bascos coma nós'
90- AFONSO EIRE

VAi SEGUIR SENDO OHOME FORTE DE HB DESPOIS DA SUA REFUNDACION AINDA QUE MOITOS AFIRM.EN O CONTRARIO. ADEMAIS, É UNHA DAS PERSOAS QUE PODEN ENCARNAR O SIMBOLO DA PACIFICACION EN EUSKADI. ARNALDO
OTEGI REPASA DIAS ANTES DO ABERRI EGUNA (CELEBRADO DE XEITO CONXUNTO POLOS NACIONALISTAS) A SITUACION ACTUAL EN EUSKADI, O PAPEL DOS DISTINTOS ACTOS, AS PROPOSTAS DE -PACIFICACION E CONSENSO, ASI
COMO A REFUNDACION DE HB.

Pero hai cidadáns que queren
ser españois ou franceses en
Euskal Herria ...

Pero como se pon unha furna,
por exemplo, en Baiona, estando aí o Estado francés?
O PNV trata de apresentar iso
coma unha espécie de soño imposíbel e sempre se circruscreben á última fase do proceso,
que son as eleicións libres e democráticas. Nós non estamos
pedindo estas eleicións para
mañán. Senón que o que estamos a dicer é que calquer resolución do conflicto nacional basco que pase polo recoñecimento
do noso país como suxeito de
direitos políticos, e calquer proceso que pretendamos sexa hom o l og á be I no terreo interna cional , pasa polas fumas. Non
sabemos cando, pero vai pasar.
O que hai é que elaborar unha
carta de direitos dos cidadáns
que só nos sentimos bascos. Direit os que hai que comezar a
exercitarlos de feíto e que necesitan do acompañamento de institucións nacionais. A única diferéncia existente neste país non
é a de violentos e democrátas,
senón entre os que nos sentimos só bascos e os que non se
sinten bascos.

O que poñemos sobre a mesa é
definir un proceso que elabore a
carta de direitos· básicos da cidadania basca. Exercitalos leva
á imperiosa necesidade de
construír institucións nacionais
que os lexislen e protexan.

Pero é posíbel este proceso
sen autodeterminarse?
·.
Non concebimos a autodeterminación como un acto único nesta
fase de proceso histórico. O que
estamos a reclamaré un modelo
_de exercício prático dos nasos
direitos, desde os lingüisticos
aos políticos. Polo tanto, abandonamos a fase de reclamación
para situala na fase do exercício
prático de todos os direitos. Ese
é o proceso de autodeterminación.

Que tamén teñen direitos.
Eses sectores son tan bascas
coma nós , pero prefi ren exercitar determinado tipo de direitos
políticos como cidadáns españois ou coma cidadáns france ses . A nasa estratéxia é que
sexan respe itados os direitos
de todos . Pero eles te ñen un
Estado, teñen reco ñecimento
internacional , tribunais que velan polos seus direitos .. . O resto non t ernos abso lutam ente
nada. Frente a esa nada, o que
form ulamos é autoorganizar a
es a comu nidade en todos os
se nsos.

Pero pudera darse a,circunstáncia de que, por exemplo, a UE
recoñecese como suxeto diferenciado á Comunidade Autónoma Basca, pero' non a Nafarroa e a lparralde. Como ollan a
posibilidade de pór a bandeira
en Europa pero sen que estea o
conxunto de nación?
Esa é unha das tentacíóns que
poden existir no PNV e máis en
EA. Estamos en contra de re constru ír o Estado en tres províncias , incluso. Se non se
adopta unha estratéxia de recorístrución nacional total , corremos o risco de que desapareza
o que é lparralde. Polo tanto, para nós é máis importante a unidade te rritorial que ser Estado,
nesta fase histórica.

Pero o nacionalismo basco só
é maioritário na CAV, non asi
en Nafarroa e, moito menos,
en lparralde ... Vostedes afir.man que farán o que decida o
·
povo basco.

mo cidadáns bascos. Non sabemos cantos serán até que o fagamos e nuns lados serán maioria e neutros minoría.

Desde os actuais marcos, o nacionalismo nunca será maioritário nen en Nafarroa nen en lparralde. Están deseñados, precisamente, para o contrário. Os direitos non están suxeitos a

ma1orias ou minorias . É certo
que hai determinadas zonas do
país nas que as persoas que
_queren exercitar eses direitos só
como cidadáns bascas son minoria. Pero que sexan minoria

non lles impede, de nengun xeito, exe rcitar eses direitos . Nós
formulamos unha estratéxia que
recolla aos cida'dáns do conxunto do país que queiran exercitar
eses direitos civis e políticos co-

O nacionalismo ten duas posibilidades: Buscar no ordenamento xurídico vixente as fendas que sexan necesárias para
que alguns dos nosos direitos
sexan respeitados, deixando
nas mans deses dous estados
que velen polos nasos direitos
(que os poden recoñecer por
zonas ou borrar do mapa); ou
construirmos un modelo institucional político e social que permita que nós fagamos as institu ci óns necesárias pa~a que
velen por eses direitos. lso non
vai sol ucionar o problema, pero
si o poria en evid éncia en toda
a sua dimensión. E, para resolver, o único que ternos que facer e poñernos de acorde.
Pn•a á p:Wnn ugu l n te

·'Para que ETA deixe as armas só hai que comezar a camiñar tara o autogoverno'
No momento en que se produciu a trégua de ETA non houbo unha desmobilización dos
abertzales e unha maior respost a· das forzas es.tatais ...
Existe unha batalla desigual: a
mediática. Non soubemos pór,
ademais, os médios que ternos
ao ser\iizo dunha proposta democrática non excluinte. Tampouco fornas quen de facer
unha oferta real de mobilización,
de adesión, de compromiso ao
conxunto da sociedade basca.
lso ¡ induciu a un erro, porque a
sociedade semella que está
agardando a que as cúpulas

dos partidos podan chegar a un
. acordo máxico. O erro foi que o
proceso non· estivo imbricado na
ba~e.

Por iso ETA, no comunicado
que anúncia a volta á loita armada, afirma que o proceso
non avanza e, po lo tanto, se
poñen eles outravolta a tirar
polo carro ...
ETA pensa que PNV e EA non
están a cumprir os compromi-_
sos adquiridos e que o que están a intentar é narcotizar o
proceso. ET A volta reiterar que
está decidida a deixar definiti-

vamente a loita armada cando
~ste país teña instrumentos
para defender os seus direitos,
que eles os cimentan nun Governo nacional.

Si, pero PNV e EA afirman que
mestres exista a loita armada
non se pode chegar a aco rdos ...
O PNV e máis EA saben que se
existe realmente un proceso de
construción nacional está garantido que ETA deixa as armas. Non
sei se do que se trata é de que
se tomen as decisións ao unísono, pero terá que ser algo asi. O

PNV ten unha oferta concreta
para que cese a loita armada. Só
hai que comezar a camiñar nesa
dirección. Non hai porque compartir ao cento por cento nen os
ritmos nen as formas.

Que é preciso logo pactar primeiramente?
O abandono das posicións de
corte autonomista para pasar a
unha de corte soberanista ·construindo institucións nacionais.
Udalbitza é a primeira, fagámola
operativa. Ao final , vai conducir
a unhas eleicións para determi-

nar quen vai xestionar o novo
marco político. Ainda que se desen as eleicións para unha
Asemblea Constituinte o Parlamento de Gasteiz debería seguir
funcionando, porque ten que
darse unha fase de transición
política. Para calquer nacionalista está claro que a autonomía
non é nengunha meta. Se seguimos anclados en Gasteiz non
avanzamos, a non ser que todos
os seus recursos se poñan ao
servizo dunha estratéxia que
nos conduza a un governo nacional. Se fose así, estamos dispostos a colaborar en Gasteiz. +
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Vén da páx. anterior

Neste contexto que significa o
Acordo de Lizarra?

'Na refundación de HB pódese discutir todo'

É un acordo plenamente vixente
ainda que desnaturalizado, pois
a presión mediática de ambos
os estados soubo xorgar moi
ben neste terreo. Non é unha
frente, nen unha coalición eleito- .
ral , nen unha estratéxia comun.
Somentes un documento no que
se afirma que existe un conflito
político e que estes conflitos resólvense através da negociación
política e que o contido desa negociación política é, nen máis
nen menos, que o povo basco
ten a palabra e a decisión e que
todo o mundo ten que respeitar
o que o povo basco decida.

mo, senón tamén os princípios... Non están de novo na
época dos pólis-mílis?

Cais son os principais cámbios que se van producir e
HB no proceso que comeza a
mediados de Maio?

Nun momentd no que o conflito
entra, de novo, en parámetros
de enfrontamento armado, Lizarra ten ainda moita máis vixéncia
que cando naceu. Hai que recordar que naceu cando ETA ainda
non declarara a trégua. Polo tanto, para nós, revitalizalo significa
revitalizar os esforzos para acadar a paz.

A obsesión da esquerda abertzale foi sempre a de constuír a
unidade popular. Houbo etapas
nas que funcionou ben e noutras moi mal. A reflexión que
irnos abrir é que esquerda independentista necesita Euskadi,
pois se vai exi~tir esquerda esta
vaise nuclear ao carón do independentismo. O que irnos discutir é que oferta lle realizamos a
todos os sectores que se sinten
independetistas e socialistas ou
de esquerdas para ter un instrumento de traballo en comun.
Neste proceso, todo está por
escreber e por detallar, desde a
oferta política á organizativa,
sempre tendo en canta os principios de independéncia e socialismo.

As forzas estatais arremeten
contra del e, ao mesmo tempo, afirman que non serve para nada.

A esquerda abertzale semella
que está sempre nun proceso
de refundación pero, polo cami ño, vaise quedando xente.

Teñen verdadeiro pánico a que
este país se pronúncie. Ao final o
que están a facer é defender os
priviléxios, como fan os unionistas en Irlanda. Hai cidadáns que,
_ sendo bascos, queren exercitar
os seus direitos políticos como
cidadáns españois e que, para
eles a alternativa é Aznar ou Almúnia. Non quero xogar nesa alternativa. Non me sinto español
e non quero exercitar eses direitos coma español. •

eremos que as éondicións que
se dan agora poden permitir recuperará xente que quedou no
camiño. Esa é a nosa vontade.
Aspiramos a que toda a masa
social que aspire a criar un Estado político basco desde valores da esquerda, teñan un ins:
trumento de acción política
comun.

Este proceso exixe duas alianArtellar un proxecto que lle
zas. Unha interclasista, co PNV
poda interesar á maioria do país
e, incluso, con EA, que procura
é independente de que exista
constituir un marco democrático
ou non a loita arm'ada. O que
e nacional, e outra da esquerda
non quer dicer
independentista. Se
existe un marco deque a loita armada non provoque
mocrático nacional,
efectos políticos. 1
vai existir un reorden amen to do mapa
Neste proxecto
lóxico
existen opinións
político. Queremos
que ETA,
totalmente dispacriar as bases para
res sobre a activinese momento,
cando deixe aque,
esquerda transfordad e armada de
deste país se
.ETA. Non podeas armas, se madora
nuclee a carón da esmos constituír o
q uerda independennovo p_roxecto
integre en
tista.
desde o consenHB'
so sobre a actividade armada de
ETA é unha organiETA. Hai que sización política, cal
tuala no seu coné o seu papel como
texto histórico,
tal?
pero nós non praticamos a loita arETA afirma que se
están a conculcar dimad a nen estamos neste país
reitos sociais e napara darlle cobercionais e que estes
tura. Un dos dedeféndense desde a
loita armada. Pero o
bates que vai
que está formulando
existir é sobre a
é que se somos cadiscrepáncia púpaces de xerar movimentos· de
blica, UFI fenómeno que xa se
dá, pero de xeito desorganizadefensa, de confrontación dedo. Patxi Zabaleta, lñaki Aldemocrática con ambos estados,
koa, Txillardegi. .. xa están a exque garantan a defensa deses
direitos, abandonan a loita ,arpresar abertamente o seu
mada. Hai duas experiéncias de
rexeitamento a loita armada sen
que ninguén os expulse.
liberación nacional: ou por unha
dinámica de loita armada (a
máis numerosa) ou desde posiCal é a necesidade dunha
cións .pacíficas e democráticas.
frente de esquerdas, cando

0

Hai quen pensa que é ETA
quen vai marcar non só o rit-

hai partidos nacionalistas
doutras tendéncias?

é

Nós non nos limitamos a unha
ou a outra. O que decimos é
que non se pode facer trampa
coa de Gandhi. Non foron só
vias democráticas e pacíficas,
senón unha desobediéncia civil
radical, no seu caso, contra a
imposición británcia. Nós o que
formulamos é unha desobediéncia civil radical á imposición española e francesa, desde o documento de identidade á líng_ua,
pasando polo pagamento do
cupo. Hai que xogar a unha ou
a outra. Ese é o reto en que
.puxo ETA ao PNV.

Pero ETA vaia seguir tutelando o proceso. E HB pode voltar ao modelo de Hasi, cun
grupo que sexa a vangarda..•
É totalmente imposíbel, O$ vellos modelos non funcionan. No
debate que se deu na esquerda
en todo o mundo quedou claro
que non abondan as estructuras
homoxenizadas e xerarquizadas. Estamos seguros de que
irnos sorprender co ·proceso.
Non é unha refundación ao estilo de ETA, nen a volta á endogám ia na que o "sector duro"
vaia impor a suas teses.

Pero se hai unha trégua, a
xente de ET A quererá tamén
facer política ...
Se acaba a loita armada, ETA
seguirá a ser'unha organización
política. Non fixemos moitas reflexións nese senso, pero o lóxico é que desenvolvese o seu
traballo político en HB.+

'O PP xa mudou tres veces de estratéxia'
Como valora os resultados do
PP en Euskadi? Semella que
v ai ser a forza determinante
nun próximo governo autonómico en Gasteiz.
O PP está a realizar moi ben a
sua política com un icativa. Fa i
crer que está arrasando. Pero se
facemos a comparanza, tanto
coa cuota de voto do PP coma
cos votos reais, cos que ti vo
UCD, son exactamente os mesmos. Ademais, desde 1977, en
todas as eleicións a Cortes, as
forzas estatais foron subindo permanentemente , até estas últimas , que baixaron ainda que
fose pouco. A nosa resposta, nun
ton irónico, é de que se están a
arrasar, como din, que medo te-

ñen a que exerzamos o direito de
autodeterminación.

O PP aposta por un adianto
das eleicións na CAV. A política que leva HB nos últimos
meses semella que vai no mesmo senso .•.
O PP mudou tres veces de estratéxia nos últimos tres meses.
Primei ramen te foi o das eleicións an tecipadas , logo o da
moción de confianza e, por último, a de apresentar no Parlamento unicamente proposicións
non de lei. Cando nós reformulamos a nosa política no Parlamento de Gasteiz, voltan a mudar e afirman que van lanzar
unha bateria de proposicións de

LETRAS

lei que poñan en apretos ao Governo. A nosa presenza o Venres pasado no Pqrlamento failles
variar, de novo, de estratéxia. O·
seu Norte é desgastar ao Governo, o que non saben moi ben é
como facelo.
A nosa análise sobre o Parlamento de Gasteiz é histórica e
non mudou: é unha institución
artificial que nace dun pacto autonómico que non subscrebemos. Nós apoiamos ao governo
de lbarretxe e foron o PNV e
máis EA os que racharon o
acorde. Para nós é moito máis
importante que estabilizar ese
Governo, acadar compromisos
que permitan recrear as condicións que fixeron posíbel o iní-

cio do proceso. Se se dan esas
condicións non ternos problema
en votar a apoiar a lbarretxe.

Pero se o Governo nacionalista ten que convocar eleicións
non poderia entrarse nun proceso prexudicial tamén para a
esquerda aber:fzale?
Todo o mundo nacionalista recoñece que non se pode construír nacional e socialmente
este país co marco autonómi_.co. lso non quer dicer que
manteñamos todos posicións
homoxéneas a respeito de cal
é o marco que necesitamos. O
estatutismo , o autonomismo e
o marco de división territorial
do país o único que fan é oxi-

GALEGAS

••

xenar as posicións das forzas
estatalistas. Son elas as que
máis se aferran ao marco autonómico. Queremos chegar a
acordos con todas as forzas
nacionalistas , pero non para
facer xestión nun governo e
nun marco que está esgotado,
· senón para definir un modelo
de transición política cara un
marco democrático e nacional
de todo o país.
Temos a esperanza de que este
proceso se vai a dar. Por iso o .
que debemos concluír é que tipo
de función ten , nese proceso de
transición, o marco autonómico
e, polo tanto, como estabilizamos
unha política de acordono marco
autonómico.+
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Os colonos brancos usurparon un tércio do país durante oréxime racista de lan Smith

.
.
apenas rextstou v1t1mas até o momento

Oconftito pola devolución das terras,en Zimbaue
.

-

/

/

.

O revés eleitoral do governo
de centro-esquerda en ltália
provocou unha crise que o
seu primeiro ministro,
Giuliano Amato, tratou de
correxir coa invención da
tendéncia política de "direitaesquerda", un conceito que
non atinou a explicar. No
que si foi claro Amato foi na
defensa da necesidade de
reducir o número de
ministérios para facer máis
operativo o Executivo, pero
en 1ugar de rebaixar as
carteiras, deixounas en 24
porque os partidos que
forman a coalición néganse
a perder peso político no
governo. t

-0- H. VIXANDE

Bastaron dous mortos entre os
granxeiros brancos de Zimbaue
para dar a voz de alarma mund ia I por ·un conflito derivado
dunha demorada reforma agraria. Dos seis africanos tamén falecidos apenas houbo notícia e,
mentres, o enfrentamento dos
terratenentes co governo de
Zimbaue está a ter unha proxección que camiña cara á reedición da política neocoloni~I praticada por Ocidente _en Africa.
A reforma agrária en Zimbaue
está pendente desde a mesma
independéncia do país en 1980
e é unha permanente promesa
_ do governo da Unión Nacional
Africana de Zimbaue (ZANU),
que se enfrentou a ela sen éxito
en 1984, en 1990, en 1996 e
agora no ano 2000. Até o momento, a oposición frontal dos
terratenentes foi a circunstáncia
que impediu solventar a división
da terra imposta .durante o domínio británico. O império e o
réxime racista que quedou instalado a partir de 1965, cando
os brancos instauraron a república racista de Rodésia da man
de lan Smith, debu_xaron o
mapa que agora Mugabe quer
mudar. Asi, en 1965 prodeceuse
á división da terra: un tércio
para a minoría branca, un tércio
para a povoación autóctona e O

Por outra banda, desde 1980 a
reforma agrária foi unha demanda internacional para correxir os desequilibros económicos dun rural empobrecido.
Unha das críticas que afrontou
o presidente Robert Mugabe foi
precisamente a sua escasa disposición a aplicar a reforma.
Contado, máis que ·falta de disposición, quizais o problema residía en que non precisaba de
· máis apoio rural, xa que a povoación non urbana é a que
sustenta o réxime e .até agora
non exerceu unha auténtica
presión para lograr a devolución das terras.
Pero ademais, a ocupación das
terras non é algo que alente o
governo de Zimbaue. A policía
está a impedir moitas ocupacións pero tamén trata de que
non se produzan . máis incidentes e daquela actua con certa
elasticidade.
Hai un aspecto importante neste
conflito e que é de natureza política. Desde 1980 houbo tentativas de organizar unha oposición
ao ZANU de Robert Mugaba,
pero non frutificaron . Contado,
desde hai uns anos un grupo
minoritário, o Moviménto para o

j

¡:
F

St
01

o

Ct

p
CI

CI

XC

p
e!
Ct

di

a
Cé

ei

o
Cé

rá

m
dé
Qé
CE

Estados Unidos reune a
Elián coa sua familia
Rematou o
secuestro.
Forzas da
policia de
alfándegas
dos
Estados
Unidos

Unha fam~lia branca, armada, abandoa a sua finca para refu:xiarse na embaixada británica.

resto de uso público.
A usurpación do território levada
a cabo polos colonos mantívose
precariamente tras a caida do
réxime racista e a proclamación
da república de Zlmbaue. Até
1988 o Reino Unido pagou aos
colonos británicos suculentas indemizacións polo abandono dalgunhas das terras usurpadas á
povoación autóctona. A partir de
entón, os terratenentes pretenderon o mesmo comportamento
por parte de governo de Harare.

Amato inventa a
esquerda·direita pero non
reduce o número de
ministros

os colonos brancas ten outra
Cámbio Democrático, representa á oposición, ainda que en relectura de ter en canta que os
alidade é unha forza intrumentaseis martas de étnia africana
1izad á polos terretenentes,
son ignorados. Oeste xeito,
case todos os africanos asasinomeadamente pala todopoderosa Unión Comercial de Grannados son da MCD, o aparello
xeiros, que sostén economicapolítico dos terratenentes. Ignorando esta circunstáncia, o etmente ao MCD. De feito, a
ocupación das fincas que levan . nocentrismo ocidental leva caa cabo os veteranos da guerra
m i ñ o de converter a un dos
contra o réxime racista expresa
estados vítimas do aparheit nun
réxime racista por dous colonos
tamén un conflito político e aí
mortos.
aparece unha confrontación entre o ZANU e o MCD.

Á vista da mobilización social, o
número de vítimas é insignificante tanto desde o ponto de
vista desa rexión como dos países máis avanzados de Ocidente. Os dous granxeiros asasinados
son
moi
poucos
comparados cos enfrentamentos en Ruanda ou en Suláfrica.
Outra das claves sinaladas neste conflito é o racismo. A suposta agresión racista negra contra

Os auténticos pecados
deMugabe
A política de Robert Mugabe
ten, porén, numerosas aristas
que até a actualidade pasaron
desapercibidas desde o prisma
ocidental. Desde os seus coqueteos o líder do partido zulu
sulafricano lnkata, Gatsha Buthelezi, até a persecl!ción homof óbi ca no país de Africa máis
afectado pola Sida.

Nos princípios dos noventa, antes de chegar ao poder en Suláfrica Nelson Mandela, Mugaba
tendeu a man a Buthelezi no
marco da tentativa de pactar un
governo sulafricano que integrase zulues, pero títere do Partido
Nacional do daquela presidente
Frederik De Klerk. Caiu ben en
Ocidente Robert Mugaba por
aquel abrazo e redimiu de paso
o seu desprestíxio por ser comul)ista, ainda que fose o único
da Africa Austral ao que Ocidente non lle facia a guerra. De feíto, Zimbaue ainda pretende rivalizar con Suláfrica no liderazgo
da Africa Austral.
Outro pecado de Mugabe absolutamente ignorado é unha persecución homófoba que se pr9longa desde hai moitos anos e
que lle impede afrontar a pandémia da Sida e porlle freo no país
máis afectado de todo o continente.•

Zimbaue principal aliado de Kabila
Un dos obxectivos da desestabilización do réxime político de
Zimbaue é conquerir retirar o
apoio que recebe o actual líder
da República Democrática do
Congo, Laurent Kabil_a. O guerrilleiro marxista á frente da vários
grupos logrou o derrocamento
da ditadura de Mobutu Sese
Seko e a instauración dunha república cunha política social
avanzada.
Pero Kabila atopouse coa desaprobación ocidental e iso ·significou o seu illamento. Contado,
tanto Zimbaue como Namíbia e
en menar medida Suláfrica, es-

tán a apoiar con tropas ao Congo.
A caida do rexime de Mobuto
Sese significou deixar sen apoio
loxístico e armamentístico á Unidade Nacional pela lndependéncia de 'Angola, Unita, unha organización armada de carácter
direitista que mantén a guerra
civil en Angola e que na actualidade só ten as minas de diamantes como fonte de ingresos.
Esta situación marca un panorama de pezas relacionadas e que
permiten a estabiJidade de toda
a metade Sul de AfJi_c a ou deter-

minan unha fonte de axitación.
Con Namíbia, Botsuana e Suláfrica en pleno desenvolvimento
económico, Mo9ambique pacificado, Zámbia con certa estabilidade, ao igual que Tanzánia e ,
Kénia, Congo e a sua viciña Angola completarían un mapa
emerxente na zona. A permanente inestabilidade nas duas
repúblicas permitiría ás compañías ocidentais explotar o petróleo e as minas de Angola e o
Congo, pero iso só seria posíbel
se Zimbaue deixa de apoiar Kabila. Asi, enténdese a campaña
internacional desenvolvida cont~a Robert M~gab~_. +_ _

entraron na ~:Dl!~d
casa dos
[_
tios avós
de Elián González para
recuperar ao neno e
permitir que se reunise co
seu pai . O presidente de
Cuba Fidel Castro sinalou
que se trataba dunha
vitória compartida entre os
Estados Unidos e a illa e
lembrou que era o primeiro
dia de trégua en 41 anos.
O conflito val camiño de
solucionarse,
proximamente a famma
reunida poderá volver a
Cuba. En Washington
remataron por recoñecer
que era un problema
xurídico sobre a pátria
potestade do neno, mália
que o exíllo radical de
Miami tratou de facer de
todo un asunto político.•
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Iniciado o proceso para
retirar a imunidade·a
Pinochet
Os vinteun maxistrados do
Xulgado de Apelacións de
Chile abriron a causa para
retirar ao ex ditador Augusto
Pinochet o foro que lle dá
imunidade por ser senador
vitalício. De prosperar esta
iniciativa, Pinochet poderia
enfrentarse a algunha das
93 accións xudiciais que
están en marcha contra el e
que o incriminan en relación
con delitos de execución e
torturas durante a ditadura.
En concreto, unha das
primeiras acusacións ten
que ver co caso da
Caravana da Morte, unha
comitiva militar que pouco
despois do golpe militar de
1973 asasinou a 75 presos
políticos. Un documento
recén aparecido demonstra
que Pinochet era, durante a
ditadura, o chefe superior da
policía chilena.•
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A supervivencia
pesquel!a
Falar do mar e as suas riquezas
sempre foi moi habitual en vilas
ou cidades de zoas costeiras ata
o extremo de que o peixe era
considerado como alimento de
pobres. Nos últimos anos, da década dos oitenta para acó, os
consumidores con ingresos baixos están perdendo o acceso ao
peixe a medida que o suministro
escasea e hoxe o peixe é un artículo de luxo. As causas son moi
diversas, dende a pesca abusiva,
a industrial, a despilfarradora ao
capturar grandes cantidades de
espécies que non son utilizadas,
o tamaño das embarcacións,
cada vez máis grandes e máis
rápidas, con aparellos e equipas
máis modernos. Ademais a medida de que os mariñeiros se achegan ao borde da ruina que financeira, a presión sobre os políticos
pode dar lugar a subvencións
que permitan a un número excesivo de pescadores continuar
coas suas actividades. pesqueiras, conservando, con iso a sobreexplotación.
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madas zoas de pesca poderian
render se os pescadores desen
tempo a esas zoas para recuperarse. Todos os principais territórios de pesca do mundo están ao
límite ou· por debaixo del, é moitos con sérias perdas. Das 15 rexións pesqueirass principais do
planeta, descendeu a produtividade en todas elas menos en duas.

1
1
1
1
1
1 "Chova por Abril e
1 Maio e non c~ova todo o
1 ano".-0 mesmo país

A diminución das reservas pesqueiras leva, en moitos casos,
aos pescadores de diferentes localidades, ao borde da violencia,
estremecendo ás comunidades
costeiras. Os tempos difíciles
para a pesca marítima perxudican particularmente ás comunidades e culturas costeiras ata o
extremo de que as oportunidades
perdidas poden convertir a estas
comunidades en cidades ou vilas
pantasmas e ás culturas pesqueiras en culturas perdidas.

A realidade é teimuda e agora o
que fai falla é que haxa a vontade política necesária para cambiar as políticas pesqueiras e
que os programas de reabilitación e protección das zoas de
pesca benefícien de igual maneira ás espécies, aos pescadores e aos próprios consumidoTan nefasto pode ser subvenciores. Os governos e as
nar, sin control, os grandes buques pesqueiros como os de pecomunidades pesqueiras debequena escala, se con iso da lugar
rán facer un esforzo conxunto
a unha sobreabundancia de espara pr9texer os recursos públicos e ao mespecies e a unha capacidade pesmo tempo perqueira excesiva. O dita popular
mitir
que
de que hoxendia hai demasiados
sexan as própescadores para poucos peixes,
prias comuni- Das 15 rexións
é un cliché interesado por parte
dades locais
dalgun sector concreto pois non
pesqueirass
só influe o número de pescado- · as que tomen
res senón que son imnumerábeis ·a iniciativa. Os principais do
pescadores
os factores que contribuen a
de
baixura pi~
unha séria ameaza para as pesson demasia- descendeua
querias en xeral. Segundo os indo numerosos
formes da própria FAO, se o ciclo
e vitais para produtividade en
de pesca abusiva e de sobreexas comunida- todaselas
plotación continua, os beneficios
diminuiran ainda máis ata o ex- .. des nas que menos en duas.
se asentan
tremo de que os pescadores escomo
para
comencen a abandoar as suas
que se sacrifiquen co único fin
actividades pesqueiras; de que
de controlar a pesca abusiva. Se
menos pescadores entren neuhoubese alternativas e posibilitras zoas de pesca e de que os
dades de poder vivir profesionalrestantes non tañan nengun inmente da pesca, a maior parte
centivo para querer adicarse á
da xente pescaría porque lle
digna profesión de mariñeiro.
gusta a liberdade, o mar, o estilo
de vida que levan e o poder conAta aquí todos coincidimos nos
tinuar coa tradición de seus pais
problemas pero a cuestión son as
e avós. Todo iso dependerá da
solucións. Para poder asegurar
seriedade con que se afronta o
que os mariñeiros aumenten os
naso
futuro pesqueiro. •
seus rendimentos é necesário
que se impida temporalmente a
pesca nalguns caladoiros. A próXOSE MANUEL PENA
pria FAO estima que as esquilRIVEIRA (A CORUÑA)
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que fixo este refrán escoita como a TVG chama tempo ruin ás chuvas de Abril.

A outra meteoroloxia,

Maioria lexítima?
O Partido Popular acadou nas
eleizóns ao parlamento do estado español do 12 de Marzo de
2000 unha maioria legal que non
lexítima. Debemos dicer primeiro
que legal é a amparada pala Lei,
en cámbio lexítima o é pala razón ou xustiza. Razón que non
atopamos cando vemos que A
Coruña con 1.033.949 habitantes censados con direito a voto
lle-corresponden por LE~i 9 deputados namentres que Avila, Zamora, Palencia, Soria, Segovia,
La Rioja e T eruel con case que
idéntico número de habitantes
censados con direito a voto
(1 .040 .125) están representados
por máis do dobre de deputados
(22) . O mesmo acontece con
Barcelona e Madrid, que cun
censo conxunto de 8.349.604
(25 % do censo) elixen a 65 deputados (19 % dos escanos),
mentres que o conxunto formado palas províncias Zamora, Salamanca, Valladolid, Pale,ncia,
Burgos, Soria, .Segovia, Avila,
Toledo, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara, Albacete, Lo_groño,
Cáceres, Castellón, Alava,

Huesca, Teruel, Tarragona, LleiCórdoba, Jaén, Almeria e
Huelva (fundamentalmente da
meseta castelá) cun número menor de eleitores, xa que supoñen
un censo de 7.391.507 (22 %)
vense agraciadas adxudicandose 105 deputados (30 %). lnxus- _
to 0Non lles parece?. Podemos
entender que non se queira
manter en exceso a concentración de voto en núcleos como
Madrid ou Barcelona. Pero entón 'tampouco se entende que
Valencia con menos da metade
de censo que Barcelona teña
máis da metade de represen tantes ca esta, esto é, 16 deputados.

da~

Cal é a razón para ·que Ceuta e
Malilla teñan 2 deputados, 1
cada unha delas? Que son? Africanas?, Que pasa coa povoacióri
de Ourense ou Lugo, que cun
censo de 346.884 e 344.238 respectivamente, só elixen 4 deputad os, mentres Cáceres con
344.183 ten 5?, Será que os galegas, xa se S?be, só serven
para emigrar?; E que pensar do
valor dos votos dos cidadáns Madrileños OJ.J Barceloneses, que
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a da chuvieira de votos
conservadores, danlle
nemes coma dealbar radiante, esplendor primaveral, corca de sol. É o
que din os alti-falantes
do sistema que cantan
con incorporacións de
última hora e vontades
renovadas.

Por exemplo, a de
Iglesias: "Negámoslle a
tres xeracións a sua lingua e ca tempo han pasar factura". Recén chegada ao sillón E da
Académi~ española,
Carmen Iglesias anúncia a vinga[lza dos estudantes das autonomias
que non tiveron a ocasión de comprar os textos escritos por ela.

JJ. Armas Marcelo tamén lustra a tumba do
Cid: "España é o único
país do mundo que ain- .
da perde tempo discutindo a sua própria his. ". s
t.,ona
. en t en ... arm.1

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA)
Horario de verán:
.
De Martes a Domingo de 19 a 24 horas.
Teléfono 986 672 439
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1 A quen lle chega o
1 tempo de conversar so- ·
1 bre a história é ao Bra1
sil, que cumpre 500
1
anos.
Sérgio -Godinho
1
1 · enxuiza asi a relación
1 con Portugal: "Vivemos
1 muitas vezes separados
1 pela mesma língua".
1
1 1
1 Uma miúda en
1 Portugal é urna rapari1 ga', ilustra Christiana
1 Martins. Pero no Brasil
1 chamar miúda a unha
1
rapariga pode ser ofensivo. "Meninha" é mellar.

Arrasado pola
cuota láctea, a falla de
investimentos públicos,
o desastre dos servizos
e o bombardeo dos horizontes de vida para·a
xente moza, o agro terá
decantado actuacións

favorecedoras para a tixación da poboacióf_1.
Ou a Xunta se explica
algo máis ou entendere1 mas que van dar nichos
de balde.

Sete bascos manifestáronse encadeados
no Obradoiro a prol do
achegamento dos presos. Dous deles gabearon pola balconada do
claustro da catedral
para pendurar dous
enormes cartaces. Despois, levaron fotos e co1 municados a todos os
1 meios galegas, que non
1
1 deron nen liña.
1 Volvemos ás matérias
1 reservadas.•

1
1

1
1
1
.1
1
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imposto polo franquismo en base
a tiros na caluga; no caso da nasa
universidade galega eran os tempos de rexurdimento (o que creo
sen dúbida foi o verdadeiro gran
esplendor, o xérmolo da situación
actual (do nacionalismo e do marxismo nas suas múltiples variacións e de toda a gama de movem e nto s asociados a ese
esquerda: feminismo, movemento
cultural, ecoloxismo, etc). Tempos
aqueles dos que ternos escoitado
tantas e tantas histárias, entre elas
a daquel Febreiro compostelán do
68 que tan ben canta o Beiras, e
Facendo un reparto directo dos
que se adiantaba ó maio francés,
350 deputados entre a .poboación
das diferentes provincias, o PP . vivindo como vivíamos nunha abafante ditadura de amplo predicaacadaria 174 deputados, a 2 da
mento superestrutural ideolóxico e
maioria absoluta, o cal lles permitiría gobern.ar, causa que non cuescun pavo que xa non se atrevía a
manifestar que o era.
tionamos, con comodidade, mais
non entendemos nen compartimos
Hoxe, con tres universidades gaesta arbitrariedade de reparto de
escanos entre provincias, polo que
legas, sete cámpus e múltiples tiunhas se ven premiadas (curiosatulacións que dan cobertura á camente as das comunidades non
1afri ante cifra de 100.000
históricas) e outras perxudicadas.
universitarias/os pode afirmarse
que o poder reside en múltiples
mans que supoñen as cifras porPara máis abundamento. Que dicentuais de representacións por
cer de Canarias, qu~ cun censo
de 1.375.000 habitantes ten 14 resectores -profesorado- menos
presentantes na Cámara e que lle
no verdadeiro suxeito colectivo,
permite a Coalición Canaria ter 4
neste caso o estudantado.
deputados con 243.489 votos, naCada universidaae parece asementres o BNG con 302. 726 votos
só ten 3? Este xeito de eleizón é
mellarse a un pequeno reino de
inconsistente, e en moitos aspectaifas que se divide en múltiples
tos inxusto, polo que non podeseñoríos, ese poder dos señores
mos deixalo pasar sen denuncialo
é condicionado pola estrutura
política galega (a monarquía
publicamente. •
franquista de xa largo predicaXosÉ C. GARCIA V AZQUEZ · mento na nasa terra} e polos diMANUEL V AZQUEZ FERNANDEZ
versos poderes locais: o caso do
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)
pequeno Fujimori meilanesco
apodado polo vazquismo opusiano que no seu tempo libre adícase a xogar con estaturas para
desta forma amasar o (olete das
maiorias,. e é que é aborrido non
ter oposición, ou que esta sexa
Cando cheguei á universidade
tan feble. Nestes señoríos os invendíamos a mesma como un
"símbolo" ·de cultura e de liberdatereses son diversos e os grude, quizais porque aquelas/es que
púsculos profesarais ramifícanse
o fixeron viviron outra institución, a
nunha rede de afectos e desada transición, que se lles asemefectos, as batallas campais están
á orde do día en xuntas de faculllaba cúmulo de inquietudes sociais e florecemento de vallas idetade e consellos de departamenoloxias esquencidas polo medo
to e o que anda en xogo vai denprecisan entre 127.000 e
130.000 para acadar un escano,
mentres en Teruel só 39_500?,
un turolense é máis de tres veces máis sensato nas eleizóns
que un barcelonés ou un madrileño. Xa sabemos: Teruel existe, é
do PP! E en Sória esto ainda é
máis grave, o terceiro deputado
sae con 15. 796 votos mentres
que en Ourense e Lugo ao BNG
con case que o triple de votos
(37.364 e 37.104) non lle valeron
para nada.

Universidade para
os estudantes

de un ordenador novo para o
seu despaeho, ata enchufar a
amigas/os na plantilla (nunca se
lles escoita reflexionar en alto
como mellorar en calidade docente, excentridades do alumnado, elas/es xa dín que nas aulas
non se aprende). Por tanto nesta
estrutura medieval amparada en
contratos persoais, nesta solidariedade mecánica na que as afinidades pasan do .eu "público"
(en termos poi ítico-ideolóxicos)
ao eu "individual" (autorrelación
individual de desexos e arelas
profisionais que pouco teñen que
ver coa docéncia), e así andan a
mercarse e venderse vontades
que valen decanatos, proxectos
de investigación, etc. lmaxi náde-vos a
globalización Cada
o que poderia
dar de si, o/a universidade
profesor/a
post-moderno
sería feliz cos asemellarse aun
seus múltiples
hetoróminos, pequeno reino
sería política- de taifas que se
mente libre
predicando divide en
nas aulas clamúltiples
ses maxistrais
das múltiples señorios.
cores ideolóxicas e votando en xuntas
de facultade ou claustros o contrário; pensada nas/os marxistas
votando ou apuntando explícitamente ao Opus e a dereita absténdose. Non fai falla imaxinar
moito pois o pesadelo é real e só
hai que observar quen levanta a
man en cada votación.

parece

Pois ben, parece que na história
sempre nos acabamos esquencendo das/os mesmas/os nós,
as/os estudantes. Nós como vasalos: nós vendo como os aprobados parecen gañarse nos despachos; nós contemplando como
as afinidades de calquer tipo soben puntos e as diverxencias
producen suspensos -ver liberdade de expresión-; nós a rumi-

nar mentres a democrácia é ostentada por esa élite corp0rativista que exerce función lexitimais,
executivas e xudicias, nós vendo
como os/as "trepas" seguen gaveando dunha forma nada transparente, nós a recebar clases
maxistrais (sen lugar a dúbidas,
nós povo analfabeto que non é
capaz de admirar ós/as portadores/as das luzes); nós vendo
como as nostálxicas clases de
língua de EX.B .. seguen a repetirse en forma de "ditado"; nós
sen ter claro onde se gastan os
nasos cartos e eles/as a ter claro
que facer con eles; nós sentadas/os e eles/as na tarima ... Pero
nós máis e elas/es menos.
Nós algún día cansados de non
exercer de suxeito colectivo esixeremos o que por xustiza nos corresponde e que nos foi usurpado
ilexitimamente,
e
daquela
unidas/os pediremos en consecuencia a xestión do que foi erixido para nós e non para elas/es,
pois esta institución non ten significado algun con aulas valeiras, nós
como significante dámoslle carga
semántica: damos-lle vida.
Nós, alumnas/os de Socioloxia o
pasado 13 de Abril sentámo-nos
(cerca duns 50) e conseguimos
máis de 400 sinaturas pedindo o
que alguns/unhas nesas altas esferas do poder señorial considerarán utopías: aumento de representación do alumnado, capacidade
de control da calidade docente,
baixada do prezo do transporte
universitário e do servizo de reprografía, xestión do 50% dos presupostos cultl.Jrais e da biblioteca por
parte do alumnado, máis información sobre bolsas e maior transparéncia na concesión das mesmas,
horário máis amplo nas auJas de
traballo da facultade de acceso libre das/os alumnas/os ao circo da
Xunta de Facultada con voz pero
sen voto.+
BELÉN FERNANDEZ SUAREZ
ESTUDANTE DE 2º DE
SOCIOLOXIA
(A CORUÑA)
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Amparo Segarra, compañeira de Uxio Granell

fotografía:

'As miñas colaxes nacen do contacto cos artistas do exílio'
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Casada con Uxio Granell, un
home recoñecido pola sua traxectória artística e intelectual,
Amparo Segarra sempre permaneceu á sombra, traballando
paseniño e elaborando a sua
própria criación artística na
trastenda da intimidade. Foi a
sua filla, Natália Granell, quen
a animou a sacar á luz a colección de colaxes que foi gardando ao longo da sua vida e que
agora expón por vez primeira.
Esta muller que sofriu a guerra
e tivo que fuxir para sair adiante
conta a sua experiéncia no exilio.
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Como esperou tanto para expo,
ñer?
Levo anos facendo colaxes por
gusto, pero non porque consi,
derara que eran unha obra de
arte. Os primeiros fíxenos alá
polos 50, porque na Universida,
de de Porto Rico un profesor or,
ganizou unha viaxe a Europa
con estud,a ntes e pedíume que
fixera algúns colaxes para expli,
carlles aos alunas como tiñan
que vestir. Recortei traxes de re,
vistas, chaquetas e preparéinos
para expoñelos nunha conferén,
cia na que se lles explicou un
pouco todo. O meu home prepa,
róulles uns debuxos e xa desde
entón veño facendo, ainda que
xa fixera algo antes. A verdade é
que me alegra que Ues gusten á
xente e estóulle tarnén agradeci,
da á miña filia que foi quen pre,
parou a exposición. Adoito face,
los cando estou enferma, cando
me sinto mal e só precisan, se
cadra, dun pouco de imaxina,
ción, pero non son para tanto.
Estiven sempre en contacto con
tantos arti ta que ou unha é
moi imbécil ou senón algo acaba
pegándose. Pero ternos amigos
que i on arti ta de verdade,
porque o meu é só para andar
por casa.
Estas colaxes realizounos du,
rante o seu longo exílio, logo
da guerra. Por que fuxiu?
Pasei a guerra primeiro en Ara,
gón e Logo en Barcelona. En
Aragón, en Alvero de Abajo
formaba parte dunha comuna
anarquista na que estiven máis
dun ano co meu fillo, que da,
quela tiña dous. A medida que
os fascistas ian tomando pavos
tivemos que ir retrocedendo e o
último povo foi Monzón, onde
había un cuartel xeral de anar,
quistas e trosquistas. Cando en;
traron os fascistas en Catalunya,
os que estabamos no cuartel
transladámonos nún camión a
Barcelona. Ali estiven até o fi,
nal da guerra e ainda estaba
cando entraron os fascistas.
Logo comezaron os problemas,
porque ninguén me daba traba,
llo, viñan a casa a rexistrar, cha,
mábanm:e roxa pola rua e deci,
dín marchar. Tratei de sacar
salvoconductos pedíndollos á
Falanxe e a un comerciante.
Queria ir cerca da fronteira con

VITOR VAQUEIRO

canle privada de
telev,isión pon en marcha un
xigantesco ollo que tenta
asemellarse ao espreitador supremo
do Big Btother orwelliano. Durante
noventa dias e noventa noites,
como un novo mito bíblico, unha
decena de participantes van ser
axexados por cámaras agachadas.
As conxecturas que estes días
escoitamos refiren,se, basilarmente,
aos supostos ciumes dun mozo ao
ver o seu amor xacendo na mesma
casa que outro home, ao problema
da ducha partillada, ou a unha
defecación transmitida en directo,
como esas malleiras en vivo coas
que a policía de Los Angeles nos
lembra, con p~riodicidade, que os
pretos seguen a ser nos USA unha
raza ruín e perigosa.

'*°PAULA CASTRO
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Orwell e a

A. PANARO

Franza pero só me deron permi,
sos até Ripoll. Eran cerca das
duas da _tarde cando cheguei e
había feira. Un dos homes da
feira axudóume a chegar a Rivas
de Frexer e púxome en contacto
cun pastor que me axudou a pa,
sar a fronteira logo de atravesar
os Pirineos andando.
Na primeira etapa do exílio co,
ñeceu a Uxio Granell.

de concentración. Conseguín
uns papeis do Prefecto para en,
trar, pero non· me aceitaron e
devolvéronme a Perpignan. Dalí
mandáronme a un povo de Piri,
neos onde o governo republica,
no tiña alugados uns hoteis para
feridos republicanos e oficiais.
T raballei durante case un ano
limpando.
Finalmente marcha a América
no Lasalle, un dos últimos bar
cos que sáe de Franza con exi
lados.
1

É difícil. No primeiro povo ao
que cheguei metinme nunha
casa. Miráronme moi estranados
Eramos 800 pasaxeiros, a meta,
porque levaba os pés destroza,
de exilados republicanos e a ou,
dos . Só me deron auga quente
tra metade xudeus. Mentres pre,
para misturar co leite condensa,
paraba os papeis coñecín a Uxio
do que levaba para o neno, pero
e cando chegamos a Santo Do,
non me ofereceron nada de co,
mingo divorciéime e casamos.
mer para min. Perguntéilles se
Cada quen buscou traballo ·
había algún médio de transporte
como puido. Eu púxenme a-CD-:
cerca pero só habia un taxi, que
ser polas casas. Máis adiante
me levou á estación pata coller
Uxio conseguiu traballo através
o tren para Perpignan. Ao che,
gar un carabineiro paróume e le,
de Suárez Picallo no xomal La
Nación. Moitos conseguírono
vóume onde o xefe de estación.
gracias aos comerciantes .gale~
Falamos en francés. Díxenlle
gos, que ainda que pensaban que
que queria chegar a Perpignan
eramos uns roxos, pola propa,
para logo ir a París, onde tiña un
tío. Explicáronme que o que fa,
ganda franquista que chegaba ao
país, axudaron moito a que sai,
cían coas mulleres fuxidas era ou
ramos adiante. Uxio gañaba 40
devolvelas ou envialas a un
campo de concentración. Pedín,
dólares co seu traballo no xomal
e daí comíamos 9 persoas. Habia
lles que me levaran ao campo de.
moita solidariedade quen tiña
concentración, que non me de,
algo axudaba aos que non tiñan.
volveran. Oeixáronme coller o
nada. Coa chegada do ditador
tren e para que o neno non fala,
. Trujillo ao país, logo de estar alí
ra nen despertara sospeitas fun,
6 anos, expul~áronos. Tiñamos
lle dando o peito todo o traxec,
pensado marchar a México, pero ·
to. En Perpignan fun á casa dun
o ·avión fixo escala en Guatema,
home do que tiña o enderezo
através dunha porteira de Barce, · lá e decidimos quedar no país.
Seguíamos sen pasaporte e mo,
lona. Un camiceiro francés ca,
viámonos con papeliños.da poli,
sado cunha española que me
cia nos que se dicia que non
acolleu esa noite advertíndome
roubabamos nen matabamos a
de que era a única que podía
ninguén. Dalí tamén tivemos
quedar porque estaba proibido.
que fuxir, logo de estar un mes
Logo fun solicitar asilo a algun,
refuxiados na embaixada de Bra,
has asociacións, porque xa non
sil, porque os comunistas que,
tiña cartas. Quería que me en,
rian matar a. Uxio. Ao fin mar,
viaran a algún sítio pero a única
chamas a .EEUU, porque o
posibilidade era ir a un campo
1

e

embaixador amañou todos os
papeis. Daquela podia entrar en
EEUU coa tarxeta de permiso
de i:esidéncia, un profesor, un
artista ou un clérigo. Uxio reu,
nia os dous primeiros requisitos,
porque o qmtrataran en Porto
Rico para ser profesor. En Porto
Rico estivemos outros 6 anos.
Logo fomos a Nova Iorque e por
fin quedamos 30 anos. Durante
ese tempo coñecimos a moitos
intelectuais españois e tamén
mantivemos moita relación co
grupo surrealista americano, con
Breton, con Marcel Duchamp,
con escritores.
Que papel xogahan as mulleres
tanto na esquerda como nos
círculos intelectuais do exi1io?
Igual que os homes. Unha ami,
ga miña, que era mestra en Va,
lénci8:, o priró.eiro que fixo foi
montar unha escala en Santo
Domingo. E outras fixeron moi,
tas o u tras causas, teatro ... e
log9 colaborabamos no que se
podía. As mulleres pasamos as
mesmas penúrias, que os homes
e actuamos como protagonistas
ou como resorte. Por regra xe,
ral,- no exílio a muller atopaba
traballo máis fácil que o home,
porque podíamos coser e traba,
llar en calquera factoría, limpar
nas casas ... cousas que os homes
non facian. En Nova Iorque ne,
cesitaba o traballo e había un
·pasto para coser. Eu non casera
na vida e o próprio encargado
aconsellóume que mentira, que
dixera que si sabia. Cheguei ao
lugar de traballo e até dixen
que traballara con Baknciaga e
unha rnuller rusa xa maior foi a
que me axudou explicándome
como funcionaba a máquina de
coser. O taller estaba ateigado
de estranxeiras, todas refuxia,
das. Fornas nós as que conseguí,
mos sair adiante até que logo os
homes atopaban traballo. •

Á u n servidor, porén, non é iso
o que o fai lidar. Perante este
espectáculo eu reflicto, como diante
dunha fotografía, na idea de
representación. De xeito
intereseiro, a canle que tirará uns
ingres.os millonários, tenta facernos
crer que o que vemos é real, que
aquilo é tan verdade como unha
fotografia, que eses noventa dias
amosarán o comportamento da
sociedade: serán noventa días
penetrando ,é un dicer, nun fogar
que é unha analoxía de todos os
fogares. Por sorte hoxe xa moita
xente recea da veracidade dunha
foto: entre os disparos da Guerra do
Golfo e a coitelada subtil de
Fotoshop a verosimillanza do medio
fotográfico ficou ferida de marte.

~mesma

maneira que unha
fotografía non é a realidade, senon
unha representación da mesma,
convencional como outros sistemas,
Gran lrmán é unha representación,
no duplo sentido ,icónico e teatral,
do termo, e quen viven baixo ese
teito representan cadanseu papel.
Na realidade, as persoas que moran
so un teito comunal non teñen, por
sorte, que exercer a delación e
propoñer a duas para seren expulsas
da comunidade. Na realidade non
existe unha man salagre que
procura magnificar calquera
contradición para poder mudala en
espectáculo. Na realidade, aturar
impasibelmente desfeitas, martes,
doenzas, sufrimentos, non acostuma
(agás casos excepcionais, nos que
xurdan milagres) vir premiado con
vinte millóns de pesetas. O
programa, alomenos, posúe unha
facet_a po~itiva: o de pór ao
descü.berto a trapela que arreo
arboran os media, referente a que só
expoñen o ·que o fruidor reclama.
N inguén, que se. saib~, reclamo u,
afervoad9.!·un programa desta
natur,~za. Existe porque o Poder .
tracexa unha estratéxia social que '
posibilita o racismo, a violación, os
maus tratos a mulleres e crianzas
indefensas, o desprezo da
solidariedade, o isolamento e a
avaliación dos cartas como ben
supremo, e, baixo esta perspectiva,
Gran lrmán é o programa cultural
por exceléncia dunha sociedade na
que a metade dos membros que a
compoñen só posúen, como
elemento de leitura, un exemplar da
guía telefónica.•
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,.......................................................................:
• Os maios voltari con Mutenrohi
ata. En Pontevedra será outra
volta a Ferrería a gran praza dos
maios. Desde as once e media ·
c~tarán os rillotes e rapazas as
súa cantigas de escarnio e pola
tarde, o maio gañador, sera telo,
neiro dul) gran "Concerto de
Maio". As nove da noite a mes,
ma praza acollerá a actuación de
Mutenrohi presentando as suas
"Cousas da Lúa". O grupo de
Xoan Carlos Fasero aposta pola.
voz desde a·presencia de Cristi,
na Barriga e actuando na com,
paña de Raquel Pato, Xoan Pa,
drón, Raquel Rodríguez,
Ahrahám Vila e Xuli9 Brea.•

....

Muthenroi

Sairan os maios a rúa outro ano
máis e xa se perdeu a canta.
· Pois a historia ven dos tempos
idos, ben perdidos mais tamén
compartidos con outros povos.
Non sabemos como pero mante, e
mos unha celebración ano tras
ano e saudamos o tempo da ra,
mallada e das flores. Otirense,
Poio, Vilanova de Arousa, Ma,
rin, Redondela, Mondoñedo e
tantas vilas e aldeas cantarán ao
maio e faran a tal representa,
ción ao seu xeito. Como tamén
o fan en Europa en forma de
Arbol de Maio en Treveris ou
de Maio humano na Kraina ero,

.

Arbore de ~io en Treveris.

.

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

O Venres 28 de Abril ten lugar
unha reunión dos representan,
tes das académias da língua de
Galiza, Euskadi e Cataluña
para facer unha análise crítica
. da denominación toponímica
incluída no libro Ortografia de
la lengua española.· Neste traba,
llo da Real Academia Española
inclúense denominacións
como San Baudilio de Llobre,
gat por Sant Boi de Llobregat
ou Azcoitia por Azkoitia. Na
Academia Basca reseñan que
as denominacións son "absur,
· das" e nen sequera empregadas
pelos castelánfalantes. Grego,
río Salvador, vicedirector da
Real Academia Española cali:fica a atitude das académias ga,
lega, basca e catalana como
· "entrometida" e defende os to,
pónimos castelanizados e de,
turpados porque "a oficialidade
alí é unha . oficialidade rexio,
nal, mentres que a ortogr~fia

Bolaño Bruladela da morte di.tosa,
do grupo EIS Galicia, e con Os
vellos non deben de namorarse, de
Castelao', pala aula de teatro da
própria universidade. O Xoves
2 7 o grupo de Santa Cruz de
T enerife escenifka na faculdade
de Belas Artes de PontevedraUn café sin azucar, e no Teatro
Principal,. o grupo australiano
pon en ecena Queenslan4. Ao
dia seguinte, na faculdade de
Ciéncias da Educación, tocara,
lle o tumo ao grupo chegado de
Costa do Marfil.•

• Vintecinco
obras·de Xurxo
.Alonso en París
Desde o Martes 25 de Abril o
Colexio de España en París, que·
dirixe o escritor Luis Racionero,
acolle unha exposición do pin,
tor arousán Xurxo Alonso. O
artista estivo presente na inau,
guración da mostra, que canta
con vintecinco cadros de grande
formato realizados recentemen,
te. No .mesmo foro de París
apresentará en breve as suas úl,
timas obras o escritor Manuel
Rivas.t

Maio humano na Kraina.

•A académia
·española contra a
galega, basca e
catalana polos
topónimos

.

española é unha_ortografía de
vinte nacións". •

• Odeseño de
Chus Burés en
Pontevedra
Vol de Nuit .e Xoias con artistas
é o título da exposlción que se
abre o dia 2 7 de Abril no Pazo
da Cultura de Pontevedra para
amosar a obra do deseñador
catalán Chus Bures. O traballo
de Burés componse de xoias,
esculturas e alfombras, que
lembran a vellos t_apices cheos
de cor.•

•Grupos
dramáticos de
Austrálla e· ·
Africa na mostra
universitaria

• Mostra de
teatro no bairro
vigués de Návia
"N aviamostra de teatro 2000" é
a iniciativá que poñert en mar,
cha os viciños de Návia, en ·
.Vigo, desde o 29 de Abril até o
27 de Maio. Coa entrada de
balde, amostra acolle aos .gru,
pos de teatro da comarca. O
T rasno inaugura a mostra o 29
coa peza Unha muller, unha his,
toria. Seguirián o grupo Escoita,
de do centro cultural de Vala,
dares, Aulatalia coa obra Os

vellos non deben de namorarse,
Lohengrin, do mesmo bairro de
Navia, e o Colexio Parroco don
Camilo, de Comesaña, con
duas pezas.t

• Maratón literá . .
rio para Granell
A exposición de Eugenio F.
Granell, que acolle a funda,
ción que leva o seu nome en
Compostela, converteuse nun,
ha peza teatral da man de T ª'
eón Teatro cunha montaxe
baseada en textos do pintor.
As representacións desenvol,
véronse do 1 7 ao 19 de Abril.
Unha semana máis tarde, du,
rante o Mércores 26 e o Xoves
2 7, tivo lugar unha maratón
de leituras da obra literária de
Granell. A maraton .foi inicia,
da polo alcalde de Composte,
la, Xosé Sánchez Bugallo e a
participación estivo aberta a todas aquelas persoas que o
desexaran.•

~

A Mostra de Teatro Universita,
tio da Universidade de Vigo
chega a sua quinta edición, que
botou andar o Martes 25 de
Abril coa obra de Roberto Vidal

• Remata o prazo
.
para os premios
Xerais e Merlin
~

Remata o dia 2 de Maio o prazo
de entrega de orixinais dos pre,
mios xerais de novela e Merlin

A NOSA. TERRA
de lite~tura inf~til. A campo,
sición do xuri asimesmo darase
a coñecer antes do dia 15 de
Maio e a entrega dos prémios
terá lugar o dia 24 de Xuño no
Auditóqo de Galiza. O prémio
Xerais está dotado con dous
milló'ns de pesetas e.o Merlín,
.con uh millón.•

• Premian nas
Palmas a Sei quen

es
A fita Sei quen es, dirixida por
Patricia Ferreira, recebeu o pré,
mio á mellar dirección novel
no Fesúval intetnacional de
cine das Palma. Este prémio
está dotado ·con un millón de
pesetas. Por outra parte,o 23 de
Abril a película foi estreada en
Bos Aires. A produtora Conti,
nental reseña que a fita ocupa
o primeiro posta de recadación
nos multicines de Madrid e
Barcelona.•

•Yerra de lume,
de Miguel Littin
chega a Cannes
Terra de lume, a película cuxa
boa parte da rodaxe se desen,
volveu na Fonsagrada e que está
dirixida por Miguel Littin, che,
ga ao festival de Cannes onde
vai participar na sección ''Unha
cerra ollada". O festival comeza
o dia 10 de Maio. O filme está
protagonizado por Jorge Perugo,
rria e Ornella Muni e conta coa
participación de Uxia Blanco e
Nancho Novo. A TVG ten os
direitos da película para a sua
emisión en galego. •

• V ázquez Pintor
e Lagares Diez,
.
premios
Carvalho Calero
~

Falláronse o Martes 25 de Abril
os prémios "Carvalho Calero",
que anualmente convoca o con,
cella de Ferrol. No apartado de
narrativa foi Xosé Vázquez Pin,

tor o gañador do mesmo, men,
tres que no partado de investi,
gación lingüística e literária, re,
sultou vencedor o traballo
asinado por Xoán Carlos Laga,
res Diez. Na pasada edición re,
sultaran gañadores Xosé Manuel
Sánchez Rei, no apartado de in,·
vestigación, e Carlos Quiroga,
en narrativa. •

• Catro músicos
galegas entran na
banda sinfónica
daUE
Carlos Dieguez Beltrán, da ban,
da de Sober, Enrique Martínez,
profesor tamén na mesma vila,
David Rodríguez, do conserva,
tório de Ourense, e Ricardo Paz,
mestre de oboe no conservato,
río de Vigo, foron seleccionados
para formar parte da Xoven
Banda Sinfónica da Unión Eu,
ropea. A banda ten sede en Lu.xemburgo e está dirixida polo
alemán Jean Caber. Todos os
anos lévase a cabo un proceso
de selección para escoller a se.ten ta músicos que comezan
unha xira pola principais cicla.,
des do mundo. •

•Amostra
internacional de
danza celébrase
en Pontevedra
Do 2 ao 6 de Maio desenvólvese
no Pazo ·da Cultura e no Teatro
Principal de Pontevedra a III
Mostra Internacional de Danza
de Galiza, .promovida polo Igaem. Oito espectáculos apresén,
tanse nesta edición. Dobre Xiro,
Druida Danza, Compañia Artís,
tica Teatro da Danza e The Ba,
llet Studio son os grupos galegos
que apresentan as novas monta,
xes. De fora chegan a Compañia
de Danza T ransit, de Barcelona,
a compañia andaluza Malaga
Danza,Teatro e a Companhia
Clara Andermatt, de Cabo Ver,
de. Trece escolas de danza ga,
legas participan no maratón que
ten lugar o Venres 5 de Maio
con coreografías preparadas ex..
presamente para a mostra. •

• Letras e fotos para narrar Vigo
Está aberra en Vigo,_na Casa das Artes, a eXposición "Vigo, a cidade na,
rrada" que reune fotografias e textos ao _redor dunha cidade que aparece
caótica e abandoada. As fotografías de Xosé Luis Abalo vese complemen,
· rada coa visión narrada de diferentes autores como Xavier Campa, Xoán
, Acuña, Armando Álvarezi Xaquin Rolland e Rosé Carrera. O Vigo noc,
turno, o do.mercado da Pedra, o do engado c~ltista, o máis tradicional. ..
aparecen nesta.exposición como universos diferenciados que compoñen
unha crónica non amábel, ainda que si atractiva da cidade. +

.-<QuieirQ
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conta de libros
de Boris Vian ·(Noel Arnaud et
al., 1966. Inclusive na mesma li-

Antes
de morrer
Tttulo: Os constructores de imperios
ouo Schmürz
.Autor: Boris Vian
Traduce: Henrique Harguindey
Editorial: Laiovento

Anda un chisco anémico o panorama editorial galega, e xa van
·alá catro meses. Todo semella
que Manuel Antonio, Castelao e
Murguia estean a concentrar os
esforzos das casas editoriais galegas, esforzos ben merecidos, que
esperemos dean como froitos
análises interesantes que boten
novas luces sobre as obras e vidas
destes tres mitos da nosa cultura,
da nación galega. Pois, mentres
tanto, botemos unha ollada ás
traducións. As traducións non só
engrandecen o noso acervo cultural p rmitindo achegarnos, na
n a língua, a maneiras de pensar
e ver as cousas diferentes da nosa.
Tamén fan o seu por europeizar,
internacionalizar, a nosa cultura,
a nosa literatura. Unha literatura
que, por outro lado, desde o seu
mesmo nacemento, nunca perdeu
de vista o que se facia por fora
nen, por telo en conta, perdeu as
uas eséncias naturais.
A rradución que hoxe nos
ocupa, Os constructores de imperios ou o Schmürz, chéganos da
man de Henrique Harguindey e
da sua man supoñemos que é tamén a introdución. Unha introdución breve pero moi clara e
moi atinada, porque cumpre de
maravilla a sua misión: dar luz
sobre a vida e obra do autor. Non
é fácil, e menos se o e critor é
Boris Vian. Asi que non perdamos o fio e comecemos nós ta-

Boris Vian

mén polo primeiro. Quen queira
definir a Boris Vian, lqgo atopará
múltiples problemas. E o escritor
que non se acomoda a un só xénero, escrebe teatro, poesia, relato, novela, é tamén xomalista,
fai cancións ... acadando renome
en todas estas actividades .. . e
mesmo tivo que exercer de tradutor. E tampouco se debe esquecer a sua actividade musical.
Sempre se menciona a sua paixón polo jazz, pero seguramente
fo¡· algo máis ca unha simple paixón porque a sua vida non se entende sen el. Nado no 1920, os
39 anos da sua vida son realmente intensos e deixaron unha fonda pegada na cultura francesa
que chega deica os nosos dias. De
família ben acomodada, non deixará nunca de exercer de vividor,
bohémio, provocador, facendo
da sua obra un alter ego da sua
vida, unha continuación do espectáculo. Que non é o único.
Por iso a introdución comeza
mencionando Les vies paralleles

NARRAT I VA

Suso de Toro
Non volvas

golpes, malleiras arbitrárias e sen
sentido, todos se ensañan con el; e
teratura a sua personalidade é duel, sén oferecer resisténcia, sempre ·
pla: nada menos que 'comeza a
se recompón. O me8mo que a fasua carreira litérária baixo un
mília, sempre ameazada polo Ruíseudónimo, Vemon Sullivan, co
do (esté, eón Xabier, o fillo do vk
escándalo que provoca ]'irai craciño·, son duas personaxes máis,
cher sur vos tombes, aló polo 47;
que nunca se ven), unha ameaza
precisamente morre (23 de xuño
inconcreta, un medo irracional,
do 59) asistindo ao pase privado
irreflexivo; o Ruído é a metáfora,
do desgraciadp filme que sobre
pois, da mesma vida, inxusta e
cruel, sempre á espreita para devo-.
esta novela se fixo.
ramos. O viciño pode considerarse ·
Boris Vian, unha vida apaixonaoutro membr6 da família. Está ai
da e apaixonalite, unha obra
para constatar· a sua contínua deapaixonada e apaixqpante. Pero
gradación, e por ai empeza a disfrazarse, a perderse a famllia. O pai
ademais esta tradución é teatro. E
representa o conformismo, o optiµnha das tarefas pendentes conmismo inxustificado, a incomsiste precisamente en recuperarprensíbel resignación, o todo está
mos o xénero teatraP.como leituben porque podia ser peor, e a nai
ra. Son moitos os seus atractivos
e ademais non deixa lugar ao
é sua aliada e constante e sólido
aborrecimento, resultando unha
apóio. A filia, e, na sua voz a moexperiéncia moi agradábel. É falcidade, ten un visión máis crítica
so o mito da novela como o xédas causas, ela é o por que e é a
nero da acción, o xénero da acmemória que perderon, porque lles
ción é, por autonomásia, o téatro.
conviña, os país; ela é a rebeldía
pero sen embargo sobrevive ·o pai.
Con traducións, ou como sexa, é
urxente promover, a leituq. do
Hai·aqui un transfondo que, á forxénero teatral. Seguramente . za, lembra Os dous de sempre, esa
unha das mellares maneiras de
preciosa e tan descoñecida novela
logralo é recomendar boas obras • de Castelao. E resta Pota, criada,. a
coma esta.
voz da cordura, sempre o contraste, a que di ten os pés na terra e
Para termos unha primeira imaxe
chega un momento no que abandona, que non está disposta a sede Os constructores de imperios ou os
Schmürz, digamos que ten un pareguir xogo tan estúpido, e tamén
cido innegábel co esperpento vaunha Yaliosísima personaxe para
lleinclanesco. Lóxico, dado o seu
os xogos de palabras de que tanto
fundo surrealista, existencialista.
gustou sempre Vian, que resultan
Pero ese Valle, resulta aleccionagozosos exercícios paródicos, outra
doramente gozoso: se as escritas
proximidade ao esperpento. Paródia, outra palabra imprescindíbel,
surrealistas-existencialistas non
son fáciles de dixerir, este é o seu
que esta é unha metáfora paródica
da vida, con trasfondo surrealista e
contrapunto. Trátase, esta que nos
existencialista, duas correntes ben
ocupa, dunha peza escrita en tres
cadros, con só seis personaxes: a
coñecidas p9r V ian, pero tamén
família (pai, nai, filia, criada), un
simbolista E dicer, unha peza de
contido moi rico e complexo, que
víciño, e o Schmürz. É tamén
unha peza claramente simbólka.
provoca reflexións. Pero tamén é
unhapeza complexa no aspecto
O Schmürz metaforiza a mesma família, á vez que o indivíduo. El é o
(Pasa á páxina seguinte)
receptor de todo tipo de pancadas,

I·

•

AsmemÓrias
de D~Artagnan
tagnan son os

'protagonistas
dunha das novelas
<le aventuras máis
. ñecidas da literatura. En Os
es

osqueteiros, de
- exandreDu- ' non hai tregua para o leitor
que ve corno estes dinámicos personaxes
loitan pola xustiza en tempos de Luis XIV. Precisamente Dumas, nacido en
1802 e morto en1870,
engaiolaba aoleitor contándolle que esta novela
saira ao prelo despois de
atopar "as memorias do
señor de O'Artagnan".
Está publicada na
colección Xabarin de
Xerais e a tradución
foi feíta por Oario
Xohan Cabana. +

Roteiro por Arteixo
conMurguia
Un grupo de profesores do instituto
"Manuel Murguia" de Aneixo decidiu
elaborar un traballo
didáctico sobre a figura
do homenaxeado no
Dia das Letras deste
ano e a relación coa
vila natal. Henrique
Rabuñal coordena o
volume Manuel ~·
Murguia e Arteixo,
publicado en Espiral
Maior, que reune as
contribucións de
vinte profesores ao
redor de diferentes
aspectos: desde o rexionalismo en Murguia até a denominación
do centro de ensino co seu nome. Os
autores do traballo reivindican no só a
figura do precursor senón a normaliza. ción da língua galega. •

Apoios a Frarn;:o
desde Lugo
Maria Xesus Souto doutorouse en
História cun traballo sobre a represión franquista na província de Lugo.
Los apoyos al régimen franquista en la
provincia de Lugo
(1936-1940) é o
título co que publica
Ediciós do Castro a
segunda parte da sua
tese. Centrada na
corrupción e na loita
polo poder, Souto
amasa como o oréxime
. franquista tivo que
construirse nos primeiros anos reciclando boa parte das
elites da ditadura de Primo de
Rivera.+

Testemuñas de Arxélia
e Indonésia
Dous títulos, duas loitas. Los conde- .
nados de la tierra e Canción triste de
un mundo aparecen en T xalap~. O
primeiro, de Frantz
'
Fanon, morto en
1961 é xa unha
obra emblemática
sobre a colonización en Arxélia,
que na sua primeira edición foi
prologada por
Sartre. Prarnoedya Ananta Toer
é o autor deste
volurne que
completa a sua
tetraloxia en Txalaparta,
proibida polo réxirne de Suharto. +

..
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(Ven da páxina anterior)
formal. Consta de tres cadros con
só seis personaxes e, no terceiro
cadro, só unha queda, polo que
este cadro é un longuisimo monólogo do paí. A única chata está na
rapidez coa que a nai e a filla desa,
parecen á vez, teria sido máis efectivo un enfrontamento sostido, e
máis amplo, entre pai e filla. Pero
Vian amaba as pezas breves e pre,
tendia desde o início ese longo
monólogo, unha provocación
máis, das últimas, que esta peza
está escrita pouco antes de morrer
e representouse por primeira vez
de forma póstuma. •
XOSÉ M. EYRÉ

Anudezdd
verso acrata
/
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Título: Diário bautismal dunha anarquista
marta
Autora: Enma Pedreira Lombardía
Edita: Espiral Maior

Saudamos desde aqui a pu bli,
cac;.om do Diario bautismal dunha
anarquista marta, primeiro poemá,
rio que ve a luz da poeta corunhe,
sa Emma Pedreira Lombardía,
livro apresentado na Corunha o
passado 29 de Marc;.o no local da
Associac;.om Cultural "Tanxedoira". O Diario bautismal dunha
anarquista marta fai parte da últi,
ma fornada de poemários edita,
dos na cuidada e fermosa colec~om "Poesia" da editora
corunhesa Espiral Maior, que tam
bem dirige o magnífico poeta galega Miguel Anxo FernánNello.
Espiral Maior chega com este liv,
ro ao número 89 da citada colecc;.om, próximo já ao simbólico
e significativo número 100, que
bem seguro será festejado pola
editora como merece, pois umha
colecc;.om de poesia que chega aos
cem números é toda umha alegria
para qualquer amante da palavra,
e, também, todo um fito histórico
na nossa literatura nacional.
Emma Pedreira Lombardía, nas,
cicla em 1978 na cidade da Corunha, fijo parte do grupo poético
Verme Verde e na actualidade é a
principal animadora do Colectivo Poético Humilladoiro, desde
onde edita e ilustra os boletins
PolpA, ¡A.le71tía, e Aldehido & Wic~
ca. PuHlico~ artigas, poemas e narrac;.ons, entre outras, nas revistas

anarquia), precedidos de um "Ma~

nifesto. Declaración de intencións
primeiras" escrito também a modo
de poema. N esse manifesto inicial
podemos observar já vários dos eixos temáticos do livro, assi como a
espef ial linguage pessoal da auto, ·
ra. E nesse texto inicial do livro
onde se destaca a importáncia da
palavra como fon;a de resistencia
perante a ignoráncia da vida, a pa,
lavra e a língua como voz colectiva afrente da redu~om histórica e
vital. A voz do eu, unida histori,.
camente a de um nós colectivo,
defende que a palavra tem umha
importáncia decisiva na resistencia em cada umha das "cidades"
que habitamos e onde
"resistimos", onde "ama~

O Diario bautismal dunha anarquis,
ta marta está composto por urriha
série de 32 poemas nom agrupados
em partes (mais umha forma de

úteros da galaxia,/ a ráfagas/ e ollei a
matria núa". Neste sentido, é sig-

tora do livro é o ecoar das guerras
do século XX (sobretudo da guerra
(in)civil de 1936), talvez também
das ·anteriores. Há, portanto, no
Diario ... umha crítica poética das
guerras que fürom, som e serám
superáveis gra~as ao alento vital,
amoroso e anárquico da ternura:

nificativo destacarmos a crítica da
dor do parto (e inclusive do par,
to?) presente no poema "Memo,
rial": "É a traizón levándonos a parir
máis forte". Mas a preocupac;.om
pola matemidade atinge também
nom apenas a matemídade bioló,
gica, mas também a materpidade
literária e sentimental: "Mais aín,

"( ... ) precisaba o lenzo da tenrura
para desencaixar/ as partas da guerra". Nesta orde de causas, a de-

da que todos agachen a miña garxa,/
as palabras chían dentro de min, saíndo polos dedos, polo útero, crebándome con dar de parto,/ partindo de
min cando non as arrinco". É assi como a acti,

"Haberá dimensión pala que pasar a
través do tempo/ ( ... ) para que sexa
o nacemento/ complicidad.e de bágoas
e auga postnatal,/ e non o odio en la~
baradas que nos mide desde que famos nacendo".

samas en amor a cada A condi\:Offi
noite esa historia inxel de
de anarquista
arroz e pan branca".

. a que alude

vi{lade literária é senti,
da como umha forma
de parto bem doloroso.

Ao percorrermos o liv; o título do
Mas no Diario bautis~
mal dunha anarquista
ro achamos umha livre poemário
marta há também es,
alternáncia entre o poe,
ma longo e o breve, e é entendida
pac;.os para o amor,
para o amor ao com,
dentro do primeiro há comoumha
umha inclinac;.om polo fugida das
panheiro e também
verso longo. Os poemas
para os sentimentos de
breves, dez em total, es, conven~ons da
amizade e afecto es,
tám cargados de um for - nossa sociedade tendidos a outras peste conteúdo de protesta contemporánea, soas. O amor, a visom
e de rebeldia contra a
do amor em relac;.om
orde imposta. Neles
com a poesia e com o
próprio carpo, umero,
está boa parte desse estismo estranho e surre,
p ír i to despidamente
ácrata do livro. Os poemas breves
al que está unido a umha certa
empregam umha linguage salmósintaxe também por vezes estranha, desacougante e surpreenden,
dica próxima a linguage profética
te, fai parte importante do entraou bíblica. Neles apreciamos, entre outros, os seguintes temas: a
mado geral do livro. O amor e a
denúncia da minusvaloriza~om,
amizade parecem ser os elemen,
do desprezo e da opresom que
tos renovadores do eu poético do
poemário, abafado pola preocusofrerom as mulheres ao longo da
história e que ainda seguem vigen,
pa~om da dor (a do parto, a da
tes: "Sempre fomos deste sexo de mu,
vida, etc.), pola opresom da mul,
ller/ que nin sequera existe"; e a rei,
her e da realidade da cultura pró,
pria (a opresom da Galiza como
vindicac;.om da mulher como
pedra angular do mundo e do fu,
na~om submetida, pois, ainda que
turo que nos espera (e da nossa
nom aparece explicitado este
existenc;ia actual):
tema, si há umha vincula~om
com a !).ac;.om --que nom se con,
Todos os antergos berraron o fututrapom com umha posic;.om anarro aos ollas da miña mai:
quista- na identifica\:om da mai
coma mátria, e do nascimento
"levarás nacións entre as coxas
com o próprio nascimento neste
matarás e parirás homes nun abrir abrir epepaís e com lembran\:as da infán,
char de pernas" .
cia da autora em ambientes pró,.
ximos a Galiza rural que a vincuLogo, todos nosoutros fomos chelam com o espírito primigénio do
gando.
'
nosso povo).
Outro dos temas desenvolvidos ao
longo do poemário é a preocu~
Um dos elementos mais perturbapac;.om pola matemidade e polo
dores da realidade que critica a au,
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A Xanela, Suburbio, Lúa Nova,
Belicosa, Cadernos do Atlantis e
Canciu 'l Cuélebre (nesta última
publicou poemas próprios traduzi,
dos para 6 asturiano). Prémio de
poesia "Mullieres vistas por mul,
heres" (Universidade de Santiago
de Compostela, 1997), tem no
seu haver, entre outros prémios
de poesía, o 12 Prémio Faculdade
de Filológia da Universidade da
Corunha (anos 1997 e 1999), o
Prémio "Mais alá" (1998), o Prémi0 "Tanxedoira" ( 1998), o III
Prémio Francisco Añón ( 1999)
polo poemário intitulado Aluci~
nario e o Prémio Feliciano Rolán
por O silencio da casa en chamas.
No ano 1998, cóm Diario bautismal dunha anarquista marta, obtém o Prémio Johán Carballeira
do Concf"lho de Bueu. .

próprio nascimento, por exemplo
no poema intitulado "Matria e nacemento": "Chovín a través dos

canta de discos

núncia do ódio é mais um elemento da crítica surreal de Emma
Pedreira Lombardía no poemário:

A condic;om de anarquista a que
alude o título do poemário é entendida por Emma P. Lombardía,
entre outros motivos, como umha
fugida das conveno;ons da nossa
· sociedade contemporánea, castrada polas premisas do cristianismo
histórico (desviac;.om do verdadeiro amor, da verdadeira vida, da liberdade) e do conceito de culpa
que por vezes fai que desejemos
desaparecer por mor desse sentimento antinatural: "Quixen desa-

parecerme /Ate as árbores ad.oicaron
xenreira". A (auto-)culpabilidade e
a "autocondena" (título de um dos
poemas) aparecem como elemen,
tos mui negativos e cargados de
auto-ódio e, portanto, de imposibilidade ·de amor aos demais, e, so,
bretudo, ao próprio companheiro.
Concluíndomos, Diario bautismal
dunha anarquista marta supom o
baptizo editorial da anarquista renascid a que é Emma Pedre ira
Lombardía, poeta nova e nova po,
eta do panorama mais actual e
vio;oso das nossas letras nacionais.
O livro é umha aposta personalís,
sima por umha poesia mui de seu
que esperamos tenha continuidade. E assi será, pois afinal <leste
ano 2000 sairá a rua o seu Gri~
maria, poemário galardoado com o
último Prémio Eusebio Lorenzo
Baleirón no fim de 1999. Parabéns
a nossa República das Letras pala
estreia editora <leste novo valor li,
terário que seguramente dará muito de que falar no futuro. Parabéns
a autora. E abrigado polo carreiro
incerto dos seus versos.•
XAVIER VASQUEZ FREIRE

Título: Skanda
Grupo: Skanda
Edita: L' Aguañaz

Mália levar máis de un ano editado, os

Skanda ainda están apresentando agora o
seu primeiro disco, co mesmo nome do
·grupo. A promoción vai máis lenta ao
gravar cun selo independente de Xixón.
Os Skanda parten da música folk asruria,
·na para elaborar un traballo que non
prescinde nen do rock nen do pop. Desde
Mieres, os Skanda, que reivindican a

Directo de Ruper
Ordorika
Título: Gaur
Autor: Ruper Ordorika
Edita: Esan Ozenki.

Letras próprias, tradicionais e de escrí,
tores bascos son cantadas neste Gaur de
Ruper Ordorika, un corurunto de quin,
ce temas en directo, gravados no Kafe
Antzokia de Bilbao. Nesta gravación

N 2 4. Febreiro de 2000
Edita: Atlántica
Pre:z:o: 500 pesetas

O tema monográfico que se aborda neste
número é o labor de mestres, país e de,
mais actores sociais en canto á animación
á leitura. Esta tarefa é considerada polos
autores deste informe como un dos máis
importan,
tes xeitos
de facer
cante ira
deleito,
res. No
eido das
entrev istas, Xosé
Antón
Ne ira
con ver,
saco
e critor
lucen e
Paco Martín;
Alicia Origgi e Mónica Amaré perguntan
á autora arxentina María Elena Walsh
sobre o futuro da literatura infantil e xuvenil no soporte electrónico. Ademais,
recóllense as últimas navidades ediroriais
para os máis noves. •

Terra Livre
Vozeiro Nacional da As embleia da
Mocidade Independentista (AMI)
Dirixe: Xavier Madrií'íán.
Edita: AMI
Prezo: 125 pesetas

Son moitos e variados os temas de debate
que
apresen,
ta este
número.
Na área
política,
faise un
relatório
dos úlri,
mos actos
nos que a
FPG, Primeira Lin,
ha e a própria AMI
uniron os
seus esforzos. Por exemplo, na reivindi ación contra a Constitución e pañola.
Maria Vilaverd dá cantad xufz qu
se están acornee ndo contra indepen,
dentistas. En ociedade, ar vista analisa
o problema da droga e as p sfbeis sardas
actual situación, inclufnd no debat a
pertinéncia da legalización.•

R.G.T.

11

Dixebra.•

Fadamorgana
Revistá galega de literatura infantil
e xuvenil

N2 6. Xaneiro-Abril de 2000

Teatro e produció'n audi vi ual

música e o idioma astur, tamén recurren
a outras das melodías das que máis gos,
tan, as irlandesas. T eñen a intención de
facer "algo npvo e orixinal na música
tradicional"; de feíto proceden dun grupo
de rock, Los Turbios, no que querían
introducir os sons da gaita. Aseguran
_ estes sete músicos que non representan
ao folle do rural, senón ao "folle da conca
mineira". O disco está producido por
Kaki Arkarazo, que xa traballou anterior,
mente con outros asturianos, os

Skanda, o folk da
disparidade

Ü COQdeL

N2 21. Outono-lnverno de 1999
Dirixe: Antón Lamapereira
Edita: Asociación "Entre bambalinas"
Pre:z:o: 750 pesetas

participan outros músicos bascos como
Joseba Tapia, Nando de la Casa, fü,
xente Martínez ou Angel Celada. Or,
dorika, que leva seis discos de estudio
nos seus vinte anos de traxectória
musical, naceu en 1956 en Oñati ainda que axiña se transladou a Vitória.
· Comezou a .afeizoarse ao rock e blues
anglosaxón para pasar ao estudio do
cancioneiro tradicional basco. Autor e
intérprete das suas cancións, Ordorika,
sempre instalado na· música folclórica
de Euskadi, leva colaborado cunha
morea de músicos doutras nacionalidades e gravado en Londres e Nova
York. Ten participado en proxectos
literários con Bernardo Atxaga. • ·

O tema que se escuda neste número é a
dimensión que toma o teatro cando é
emitido pola televisión. Para Pedro Rio,
bó, a arte dramática televisada deixa de
ser teatro propriamente dito e convértese
nun novo xénero televisivo. Xabier Lama
incide no mesmo e aposta por con,
solidar este novo
modelo de pro,
grama para que
sirva positivamente á difusión do
teatro en estado
puro. Femando
Dacosta comenta
con alguns actores
as suas preferéncias
de entre os meios
dispoñíbeis para a
traballo dramático.
A peza teatral que se
inclue nesta edición é
Hollyday Aut, de Itziar
Pascual.+.
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Xosé Fraga
'Pasei toda a miña mocidade nos cárceres franquistas'
~

que convertiu a Xosé Fraga
en heroi de guerra. "Como
estaba mancado e en muletas adicábame a organizar á xente para que se metese nos refúxios cando
viñan os avións de Franco.
Collin unha pomba que
apareceu por ali e fíxenlle
unha xaula e era ela a que
antes se decataba da chegada dos avións. O meu
observatório era así o máis
eficaz e por iso recibin
unha medalla en defensa
da República que logo non
volvin reclamar. Fí'.xenme
heroi por unha pomba".

CARME VIDAL

No número de A Nosa Terrado
13 de Abril o investigador
Ernesto
Vázquez
Souza
publicaba unha carta de 1952 na
que un preso político de El
Dueso pedía libros galegos á
Académia. Desde ese momento
foron várias as persoas que se
puxeron en contacto co noso
xornal para informar de que
· coñecian ao autor da misiva.
Trátase de Xosé Fraga Iglesias,
un vello comunista e colaborador
noso que vive nunha aldea de
Cotobade e que poucos dias
de spoi s no s contaba a sua
história nas prisións franquistas.

Calza pucha negra e fala devagar.
Lembra aquela carta que agora
ten <liante d s seus ollos na páxina d A No a T erra que le unha
utra v z. Xo é Fraga n on tiña
idea de que ainda se conservase a
misiva que Vázquez Souza recuperou dos arquivos da Académia
Galega. Escribiuna cando estaba
n a cadea de El Dueso pero o
dado case ten igual, os nomes das
prisións nas que estivo encarcelado on tantos que xa case se lle
confunden na memória.

_X. E. ACUÑA

Casiano Blasco pero non foi poíbel. Prefería que me matasen a
min e digo isto sen vanidade. Ao
final asasináronno e el pediame
que non chorara, que non gritara". Para que non se malenten da, Fraga acompaña a sua confeión repetindo que nunca quixo
er un heroi, que pasou "máis
m do que sete vellas".

" tivér nm n parque móvil
da policia qu ra onde estaba
d tinado. D P rlier pas i a Alcalá, d ai a Ocaña e de pois ao
penal de Burgo para rematar no
Dueso onde habia un horto que
traballabamos os presos e onde
co min os mellores tomates do
mund o" conta Xosé Fraga que
pasou tamén por vários consellos
de guerra. As imaxes máis duras
veñen do cárcere de Porlier. Ali
coincide cos escritores Miguel
Hernández e Buero Vallejo.
Lembra Fraga a aquel preso que
se despediu antes de ser fusilado
cantando un tango e berrando
vivas á República. Chora cando
menta ao rapaz Eastor de porcos
dunha aldea de A vila e profesor
de presos por c:iuen quixo trocar
a vida. "As sacas eran de doce e
tiñan que facelas ao completo.
Quixen sublevar á cadea para
que non matasen a aquel rapaz
tan intelixente que se chamaba

Tojo e Cereijo son os nomes dos policías que o detiveron despois ao trunfo
do golpe militar. Eran
compañeiros do corpo e el
non esquece os seus homes. El estivo preso máis
de dous anos e cando o
soltan desa primeira vez
permaneceu agachado
nun taller d~ baños electrolíticos no que case fica
cego. Pasou logo a traballar nunha fábrica de cerámicas até que a guardia civil veu de novo a por el.
A causa era a sua implica.,.
ción nas guerrillas urbanas
contra o franquismo. "Púxenos a pan pedir. Desfogueime con eles, dí'.xenlles
que eran uns criminais,
uns bestas, uns salvaxes,
que o povo traballaba para
que eles tiveran un soldo".
Comezaba de novo a sua

peregrinaxe polas cadeas que só
remataría cando en 1956 sae en
liberdade de El Dueso. Pasara
doce anos na cadea.
En El Dueso Xosé Fraga escribe
en papel do baño un ensaio
arredor das nacionalidades que
ficou agachado debaixo dunha
baldosa até que foi descuberto.
"Estudabamos con ese libro até
que alguen se chivou e queimaron as cuartillas que escribia
pala noite, cando apagaban a luz
xeral". Escrito . ás agachadas, o
texto recollia as ideas de Stalin
sobre nacionalismo. Cal era a
sua opinión? "Que o libro de
Stalin era unha xoia e eu non
dicia máis do que agora se di,
que se necesitaba autonomía,
que eramos unha nacionalidade,
sempre de acordo co marxismo".
Non estivo fóra de sospeita cando
regresou libre. Cada vez que
Franco se achegaba á Escala Naval de Marin, volvia ser detido
no cuartel. En Cotobade, este viciño que .naceu en 1915 foi un
dos máis activistas na loita que
enfrontou á comunidade co crego
polos direitos sobre a carballeira
de San Xusto. Continua a ser comunista? "Continuo, non podo
materializar a cousa porque teñen
que pasar moitos anos de cultura
pero sigo nas mesmas ideas". Vive
a cabalo de Marin e Cotobade "porque é aldea e eu son de aldea,
nacin entre as herbas, entre as
vacas"- e dai viñeron algunhas
das chamadas que identificaron a
carta do preso do Dueso que pedia libros en galego. +

P licia en Madrid, Xo é Fraga era
c muni ta xa d de a ua priméira mocidade en Cotobade. Fí'.xose
d e querdas polo labor do sindicar agrári que operaba na aldea
de Doma. Cando chega a Madrid
un primo pedreiro introduceo no
"marxi mo, cientificamente, por
asi dicilo". Comeza tamén naquel
tempo a sua teima por escribir da
que rescata en especial aquel artigo que redactou no Heraldo de
Madrid condenando a festa dos
tauros. "Quen sexa capaz de ser
feliz facéndolle sombra á dor está
espiritualmente oco ou podrido"
escribiu entón e a frase convértese case en lema da sua vida.

Manuel Murguía
e a cultura galega

Heroi por unha pomba·

A obra, o tempo e o home

Participa Fraga despois do levantamento militar no Batallón de
Voluntários da República N º 9 e é
ali onde nace a sua "afilicación
política máis activa". "Pasei moito
medo, actuei porque habia que facelo. Feriume un morteiro e a metralla entrou no meu pé esquerdo.
Nunca pensei en marchar, seguin
sempre na brecha". Daquela dor
nacen alguns dos fragmentos dos
seus libros Fa/ando cal.adn e Longa
noite de ferro: E foi ese episódio o

ó alcance do lector.

Belén Portes

/,JI

.,

26

ANOSA TERRA

27 DE ABRIL DE 2000 • N2 932

ANC

A XVII Semana Galega de Filosofia denúncia
que o termo globalización oculta o imperialismo
lgnácio Ramonet e James Petra~ clausuran o congreso

o
e<

Despois de clezasete anos a Semana ele Filosafia segue enchendo as suas convocatórias.

J

Cinco dias de debates, mil asis,
tentes e por volta de vinte con,
ferenciantes fixeron da XVII Se,
mana Galega de Filosofia o máis
importante encontro no que se
discutiu sobre a globalización.
Co lema "Filosofia e cámbiÜ de
milénio", o congreso organizado
en Pontevedra pola Aula Caste,
lao de Filosofia conclufo áfir,
mando que o conceito de globa,
lización é un eufemismo que
agacha o imperialismo actual.
Imperialismo, pois, no seu máis
elevado grao de desenvolvemen,
to. "En contraste co pasado, o
poder do império penetra en to,
das as zonas xeográficas e en to,
dos os aspectos da vida socio,
económica. As corporacións
multinacionais ocúpanse de do,
minar non só os mercados finan,
cieiros, os mercados de produtos
e as redes intemacionais e do,
mésticas de comércio, senón ta,
mén a confección xenética de
alimentos e a produción de mar,
queting de productos culturais"
afirmou o intelectual James Pe,
tras na sua intervención. Botou
man para demonstrar a caneen,
tración económica de dados ti,
rados do proprio Financial Times:
das cincocentas empresas máis
grandes do mundo, duascentas
corenfa e catro son americanas,
cento setenta e tres, europeas, e
corenta e seis xaponesas, é dicer;
o 83% está están en mans euro,
americanas. Once das trece so,
ciedades financieiras máis gran,
des son norteamericanas sendo
as outras duas europeas. O impe,
rialismo déixase ver tamén, ao
dicer de Petras, na estratéxia
militar da OTAN, como "arma
do imperio americano", ao xeito

de actual do FMI na política
económica. "O alcance e a pro,
fundidade do imperialismo con,
temporáneo están m'o i por riba
da versión antiga colonial" sina,
lou intelectual americano.

o

Nesta situación e fronte ao pen,
samento únko,o autor, entre
o u tras ,de obras .como Pagan
xogo, A continuación da História,
América La.tina: da globalizaci6n á
revolución ou o recén publicado
Informe Petras afirmou que o fin
principal da campaña ideolóxica
baseada no tema da universali,
dade e a consideración de inevi,
tábel da dominación imperial
euro,americana é "convencer
aos intelectuais de que a globali,
zación é unha forma máis nova
e avanzada do desenvolvemento
socio,económico, baseado nas
revolucións tecnolóxicas e in,
formáticas. Este enfoque oculta
a concentración e centralización
do poder e do capital nos cen,
tras Euro,Americanos. Os inte,
lectuais que aceptaron as teses·
da globalización non foron ca,
paces de comprender ou expli,
car as esferas do poder e as rela,
cións de dominación, nen
tampouco os pontos de resistén,
cia e transformación".
O eéonomista cubano, ex,minis,
tro e Director do Centro de In,
vestigacións da Economia Mun,
dial de La Habana elaborou un
discurso centrado na mundializa,
ción do mercado financieiro e
das empresas transnacionais. pro,
mqvida polo neoliberalismo pero
aventurou, a raiz dos últimos
acontecementos de Seattle ou
Washington e as revoltas popula,
res en paises latino~ericanos, a

criación dunha ampla e plural
frente de oposición ao imperialis,
mo capitalista.
"Os profesores Martínez, Petras,
Lledó, Alvarez e Ramonet, con,

cluiron que a realidade é impe,
rialista. A competición e a con,
centración levaron ao que hai. E
que hai? Concentración, desi,
gualclade, desregulación e expan,
sión do modelo cultural america,
no", dixo a Aula de Castelao no
remate do congreso que se clau,
sura o Venres cunha conferéncia
que James Petras ten previsto re,
matar cun "rebelámonos, logo
existimos". Cumpriranse asi cin,
co dias de intensos debates nos
que, como cada ano, se adecua,
ron as sesións de mañá para a
análise do marco teórico da glo,
balización con Osvaldo Martí,
nez, James Petras, Emilio Uedó, ·
Jorge Álvarz e Ignacio Ramonet;
reserváronse as tardes para facer
unha reflexión desde Galiza coa
participación de Enrique Sáez
Ponte, X.L. Barreiro Rivas, Luis
Álvarez Pousa, Herminio Barrei,
ro, Amada Traba, Miguelanxo
Prado, Xuxo Souto e Maria Frei,
re, e, extraordináriamente, cen,
tráronse as tardes na análise do
tema monográfico da educación
~oa participación de José Anta,
nio Marina, Mariano Femández
Enguita, Rafael Jerez Mir e Vic,
toria Camps. Na sua história, a
Aula Castelao de Filosofia con,
vocou a máis de catrocentos in,
telectuais para participar nas ~
tintas Semanas Galegas de Filo,
sofia, convertidas no máis rele,
vante foro de debate e pensa,
mento a·os celebrados no país,
con cada vez maior eco fóra das
nosas fronteiras. +
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'Falta fotografia sobre
as paisaxes urbanas de
Gal iza'
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Gasto da ciencia ficción. Estou
lendo a saga das fundacións de Isa,
ac Asimov e estes dias comecei coa
Rayuela, de Cortazar, unha novela
coa que non me atrevera até agora.
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Que leituras recomendarla?
Non me atrevo. Os gastos son moi
particulares.
Como xurde a idea dunha exposi..
ción sobre Vigo, narrada coas
suas fotos e con textos de vários
xornalistas?

m

gai

A idea inicial era un libro, que apr,
tiu do xomalista Jorge Garcia. Vi,
mos a necesidade de facer un libro
sobre Vigo, un traballo que non
existia nas librarlas, no que a foto,
grafia tivera un papel preponderan,
te. Foron sumándose outros xorna,
listas A exposición xurdiu despois.
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Vostede i:etrata un Vigo peculiar
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ainda que non "de postal".
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Teño certa influéncia do fotógrafo
norteamerica Lee Freelander, que
se adica aos paisaxes urbanos. En
princípio eu pretendía traballar so,
bre a arquitectura da cidade, fóron,
se engadindo personaxes. Non
queria facer unha panorámica tfpi,
ca; penso que ao final consegufn
unha visión novidosa, na que non
se recoñecen moitos vigueses. Son
97 fotos dun total de setecentas e
tampouco pretende ser unha visión
definitiva da cidade.
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Que era o que pretendía extraer
da cidade?

m1

Fit
Conxugar a idea de arquitectura
co paisaxe urbano. Dar unha idea
do entorno da cidade. Por exem,
plo, retratar escaleiras xurde como
un proxecto autónomo. T eño re,
tratadas oitenta escaleiras en Vigo
e me consta que hai moitas máis.
Poderia ser un traballo parte xa
que son un símbolo fundamental
da cidade. Non existe iconografía
dos espazos urbanos. Por poñer un
exemplo, nas librarias en Nova
York pódense atapar cincuenta li,
bros sobre a Estatua da Liberdade
ou sobre a ponte de Brooklyn.
Coido que hai unha necesidade
de fotografiar a paisaxe das cicla,
des galegas, de reflexar os símbo,
los. Vigo é un referente para min
pero estou traballando nun pro,
xecto semellante para Ourense e
gostaria de facelo nas outras cicla,
des dopáis.+
Fotógrafo. Caracas (1959)
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A maldade dos homes lixaba aquela paz
O maior contemplador de nubes
~ experto en cúmulos e nimbos
da galeguidade, na sua sosegada
senectude, quedárase abraiado, se
cadra, áo advertir como Syra
Alonso combina, simultaneamente no Diario de T ordoia, a narración da sua espantosa traxédia
persoal coa observación da natureza, en cada un dos horribles intres que vive: por exemplo, na
páxina 69 dos Diarios de Syra:

aquí para apuntar a miña dor
polo esquecemento da personalidade da imensa maioría das
víctimas da represión en Galicia, acordándose só dos máis
destacados e inmolados pers~
eiros. Tantas foron as vítimas
que ainda sabendo os seus nemes quedaron nun triste anonimato case todos eles. Sería doado dar unha sinxela biografía
de máis de un.

rio . municipal que poucos anos
despois sería fusilado, sen outra causa que a de ser funciona ria de maior categoría do
Cqncello republicano da cidade de Hércules . o ·concello
que agora, na nova Monarquia, preside Francisco Vázquez. Maxino que anque sexa
só unha sinxela placa, lembrará o seu nome nas oficinas municipais.

"Ainda que estábamos en setembro un sol de outono poñía
unhas nubes rosadas sobre o ceo
dun pálido azul. Había pureza
no aire fresco da mañá, unha
pureza divina nas flores e nas
herbas cubertas de orballo; nos
campos a flor de azafrán abríase
ao bico do sol. Todo era fermoso
na natureza, o aire traía recendo
de algas rnariñas e as árbores
mexfanse acariciados por unha
brisa fina e suave. Todo era máis
que divino, pero a maldade dos
homes lixaba aquela paz".

A

• Ü COLAPSO CARDIACO.
Prosigo a tráxica cronoloxia,
anotando que Francisco Mi- ·
guel e Syra Alonso viven trinta e tantos días de angustia e
espanto, na pensión da rua das
Mariñas, ouvindo o Cara al sol
que soa na radio dos marqueses
de Y ellej o na habitación inmediata. Mais, o f 8 de setembro, na praciña de Santa Bárbara, teñen o seu derradeiro
momento de relativa placidez,
ao evocar o artista unha época
feliz da súa vida: cando en
compañía de Luis Huici, Julio
Casal e Angel Ferrant recitaba
poemas de Amado ·Nervo e .
Rubén Darío.

N

• CRONOLOXIA DO EsP ANTO.

As datas sanguiñentas no relato
de Syra Alonso teñen seu contrapunto paradoxal no doce clima do verao de 1936. Pero sinto
o imperativo categórico de establecer a cronoloxía da pasión e
marte do pintor Francisco Miguel, conforme se desprendeu
dos Diarios da súa viuva:

,

2 de ag sto. Ante as ameazas
que ofrfa, marcha o pintor da
ua casa da felicidad.e, en Santa
Cruz, de Oleiros.
3 de ago to: É detido na Coruña Francisco Miguel
15 de agosto: E libertado o
pintor e volve a Santa Cruz.
16 de agosto: Recrudécese a
persecución e retorna a Corufia,
coa súa muller, que regresa esa
mesma noite a Santa Cruz.
Finais de Agosto: Nunha noite,
no lugar de Rábade, preto de.
Lugo, foi paseada a esposa do
gobernador Pérez Carballo. A
mañá seguinte marcha Syra
Alonso, e seus tres fillos a Corufia. Cando chega á pensión
da rúá de Mariño (ainda non ao
cárcere, coma consta, penso qu~
por un lapsus da admirable tradutora ao galego dos Diarios de
Syra), onde para seu esposo,
iste lle anuncia, moi conmovido, que pasearan a seu gran
amigo, e colega, Luis Huici,
xastre e pintor, nuns piñeirais
de Bens.
30 de agosto: á mañanciña foron
fusilados o alcalde da Coruña
Suárez Ferrín, Martín Martfnez,
Francisco Preg·o, o diputado
Guzmán, Maseda e Mazanegro.

• .0

IÑÓRADO MARTIN
MARTINEZ. Farei un receso

sí poderíamos saber, verbigracia, quén era Martín
Martínez. Un nome, un
home, que pra min pasara lamentablemente desaparecido,
ata que por casualidade entereime quen foi falando con Pilar Llorens, a filla menor do
inxel paisaxista coruñés, no
seu piso da Cidade dos Periodistas. Martín Martínez era o
secretario do Axuntamento
coruñés e estaba casado cunha
filla do célebre médico Rodríguez, que dá nome a unha das
rúas coruñesas, con toda a ra,
zón. Pois foi, coa condesa de
Espoz e Mina, o Dr. Pérez Costales, e os Casares, o sostén
máis lucido da tradición liberal
e republicana da Marineda de
Dona Emilia.

A

outra filla do médico Ro,
dríguez casara co mencionado e ilustre artista Joaqu ín Llorens. Pero finou moi
nova deixando orfas de nai a
dúas neniñas: a menor Pilar, e
a maior, Eva. Boa pintura ista
e extraordinaria escritora, cuxo
libro sobre a estética de Yalle1nclán, é o máis singular e
interesante traballo que se fixo
sobre un aspecto importantísimo da opera prima de Don Ramón, e que malia ser unha verdadeira alfaia na bibliografía
adrede do Gran Fablistán, era
ifi.orada mesmo polos nosos
mellores expertos.

A

proveito o lecer pra chamar a atención sobre ese
libro, anque o que pensa,
ba dicir é que aquelas meniñas
foron atendidas primeira e cariñosamente naquel luctuoso
trance pola sua tía materna:
no cálido fogar do bo secreté!-

,

A

mañá seguinte cinco
axentes da Brigada Social
levan a Francisco Miguel
a Comisaría. De alí o conducen á Comandancia Militar, e,
na mesma tarde, ao cárcere coruñés. Tras oito dias de tremenda inquietude, permiten a
Syra falar co seu home ata as
doce da noite, do 2T de seternbro. Ese día as tropas do Xeneral Y arela, levantan o cerco do
Alcázar de To ledo.

C

elebran tal acontecemento os franquistas
cunha chea de execucións. dinlle uns a Syra que levaron .a Francisco Miguel ao
Penal de Burgos. Outro que se
foi co tercio Extremadura, liña
Cáceres. Pero logo, a versión
oficial é a de que o día 28 "faleceu dun colapso cardiaco, no
punto chamado Campo de
Morgada" . Colapso cardiaco,
era entón o patético sinónimo
do que se fixera dramáticamente proverbial chamar

lhteipretadas pola soprano Laura Alonso
e o pianista Manuel Burgueras
Nin, Eduardo Toldra, Jesus
Guridi, Monpou,. Manuel Moreno Buendía, Joaquín Rodri~
go, Xa:vier \fontsalvatge ou
Antón Garcia Abril, entre outros compositores, mostrarán as
suas aportacións nos sucesivos
volumes. Tocios eles advertiron
ben cedo as posibilidades poéticas e musicais que oferece a
língua galega".
O fepertório inclue poemas de
Salvador Golpe, Francisco Maria de la Iglesia, Manuel Curros
Enríquez, Rosalia de Castro,
Aureliano Pereira, Alfredro
Brañas, Barcia Caballero,
Amado Carballo e Fanny Garrido. Tamén in_corpora, na
pa~e gráfica, pinturas de Rafael Ubeda e os textos didácticos
foron elaborados Margarita
Soto, Ramiro Cartelle, Julio
Andrade, Antón Buxán e o

Laura Alonso

A ~ditorial. Xerais ven de apresentar o primeiro volume dunha colección que quer antologar interpretes, galegos e
extranxeiros, que escolleron
para as suas composicións anacos da lírica galega. As partituras tiradas das plumas de Adalid, Xoan Montes, Baldomir,
Chané, Lens Vieira, Andrés
Gaos, Bal y Gay e Roxélio
Groba ·están interpretados neste cd pola soprano Laura Alonso e o pianista Manuel Burgueras. A Canción de concerto
incorpora textos que oferecen
un achegamento tanto aos res,
ponsábeis das letras como da
música.

Equipo L.G .M. Golden Quartet.
A gravación .realizouse na Sala
Angél Byage do Auditório de
Santiago de Compostela entre
os meses de Decembro de 1998
e Abril de 1999. •

O emprego da lírica ·galega
como única fonte literária foi o
nexo de únión que os responsábe is deste proxecto, Cecilia
Portela e Alejandro Arnaiz,
empregaron para a seleción das
31 composicións que recolle o
cd editado por Xerais. "Neste
primeiro volume -explica Arnaiz, o seu productor executi, .
vo- o ointe pode escoitar
unha antoloxia de cancións da
man das personalidades máis
singulares entr~ os nasos compositores galegas. Fora da nosa
comunidade -engade- Joaquín

Manuel Bruguera

paseo.+

Henrique Rahuñal Corgo

frCC1óN

5. DENDE O CEO

3.DIARIOS

Manuel Murguía

Syra Alonso
A Nasa Terra

A Nasa Terra

l. NON VOLVAS
Xerais

NoN fr~1óN

2. PENSANAO

1. MANuEL MAR-

Anxo Angueira

TINEZ MURGUIA

Suso· de Toro

Xerais
3. TAL VEZ
MELANCOLIA
Xosé Carlos Caneiro

Espiral Maior

4. MORNING STAR
Xesus Miranda

Xerais

27

A canción de concerto, antoloxía
-dos compositores da lírica galega

•

a mesma mañanciña de domingo que Syra escoitou os
berros desesperados das tres
mulleres, ás que o soldado de
garda, na cárcere coruñesa, devolvelles as cestas do almorzo de
seus homes, anunciándolles:
''Non, non están. Levárannos ao
mencer".
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· 4. GALICIA, GAu-·
CIA
Manuel Rivas

Xerais

Henrique Rabuñal

5. MANuEL MUR-

A Nasa Terra

GUIA

2. MA.NuELMUR-

Laiaventa

Manuel
Murguía
Premio Carvalho Calero de Ensaio
EDICIÓNS

Herrique Rabuña

GUIA. VIDA E
.ÜBRA
X.R. Barreiro e X.L.
Axeitos

Xerais
Librari,1s consultadas:

Cmtabón (\'igo). Ccmcciw (A Conn'ia). Índice (Ferro!). Michelcna (Pontcnxfr.1) .
Pc:chc:irn e A Palmrn Pcrd11da (Santi,1go). Souto (Lugo). Torga (Ourcnsc).
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Achégase o 17 de Maio e é a
ocasión para voltar á obra do
que foi primeiro presidente da
Academia Galega. Hai xa no
mercado libros de divugación
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para os máis novos e parte da
sua obra, até agora difícil de
atopar. E lembren que o Oia
das Letras Galegas é noso dia
de agasallar cun libro. +
• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •
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cións de Caixavigo e Ourense, onde permanecerá
ate odia 29.

Betanzos
•TEATRO
As PRESIDENTAS
Será posta en cena por A
Factoria Teatro, o Sábado
29, no Auditório Municipal.

Bolro
•TEATRO
MENOS LOBOS
Obra que actualmente representa o Talia Teatro e
coa que estarán, o Venres
28,
no
Auditório

Municipal.

Bueu
•MÚSICA

Cambados
• EXPOSICIÓNS
ARTURO REBOIRAS
Ten unha mostra da sua
pintura, na galeria Borrón 4.

•MÚSICA
CORO KONTAKION
Os rumaneses estarán o
Domingo 30, a partir das
20 horas, na lgrexa Parroquial.

Carhalliño

Sargaclelos
enCERVO

unha
ocasión de
visitar a
obra de luís
Seoane. Na
imaxea
caricatura ·
de Franca
das pouco
coñecidas
Trece

estampas da
traición.

Allariz

O Barco de ·V.

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

MUSEU ICONOGRÁFICO
. Foi inaugurado a semana
pasada, na rua Castelao,
cos fondos do médico alaricano Aser Seara e máis
da metade das pezas son
esculturas ainda que tamén conta con relevos e
pinturas.

Baiona
•TEATRO

o

CíSTER NA GALIZA
Ten como finalidade anal is ar as particularidades
das manifestacións artísticas auspiciadás pofos monxes brancos do císter na
Galiza durante case sete
séculos. No Mosteiro de
Xagoaza, até o 14 de Maio.
SERES MÍTICOS
Poderemos contemplala na
Casa da Cultura, até o 27
de Abril, producida por

Edicións Xerais.
ATREZZO
Estarán no Auditório do V
Centerrário o Sábado 29 ás
22:30 horas.

BARBE~NA
Ten unha mostra dos seus
traballos, na Sala de Exposi-

J.M.

BANDA}ACHIS
Os alicantinos achéganse
ao Aturuxo, o Domingo
30, para apresentar o seu
22 disco "Intereses Creados", co seu punk-rock.ska-reggae, buscando o
encontro das culturas e
as xentes e proporcionando mensaxes reivindicativas e críticas. Entrada 800 pta.

Burela
•MÚSICA
CUARTETO DE
CORDAS
Da Orquestra Solistas de
Galicia que dá un concerto,
o Vemes 28 ás 21:30 horas,
no Auditório Municipal.

tración de Sargadelos.

A Coruña

•TEATRO

•CINEMA

FARSA DE INÉS
PEREIRA
Polo Teatro Experimental
de Barbadás, o Vemes 28
na Casa da Cultura.

CGAI
No Centro Galego de Artes da lmaxe, dentro da
sesión especial adicada ao
western, poderemos ollar

Cee

The wild bunch / Grupo
selvaxe, de Sam Pekinpah

Na Casa da

Administrac:.
de

dema poesia social galega,
do seu compromiso coa
causa de Galiza contra o
fascimo na Guerra do 36
ou a solidariedade coa revolución cubana, e por último, a sua colaboración
na obra Castelao e a sua
época, de Ricard Salvar,
montada polo CITAC da
Universidade de Coimbra
e frustrada pola policia política portuguesa o dia da
estrea. Durante Abril e
Maio na Casa da Adminis-

•TEATRO

Ü CANTANTE E AS
MULLERES
Que subirá ás táboas da
Casa da Cultura da man de
Migallas o Domingo 30.

Cervo
• EXPOSICIÓNS
LUIS SEOANE.
Ocasión única de poder estudar e admirar unha grande cantidade da obra plástica e gráfica deste grande
artista e polígrafo, da atención que demosttaba cara a
investigación científica e
industrial, do significado
dos seu ttaballo no eido do
teatro e da criación da mo-

(EEUU, 1969) , o Xoves
27 e Venres 28 ás 20:15
horas, na que un grupo de
bandidos, após dun atraco
fallido, fuxe cara México,
en plena revolución, perseguido polos detectives
contratados polo ferrocarril, e onde rematarán por
facer frente ás tropa guvernamentais do xeneral
Mapache. E continuando
co ciclo adicado a
Buñuel , o Sábado 29
ásl8:30, Cela s'apelle
l'aurora / Asi é a aurora
(Franza-ltália, 1955), que
conta como un médico
que exerce en Cerdeña, e
cuxa muller debece pro
transladarse a Niza, coñece, nunha viaxe ao continente, a unha xove viuva
italiana da que non tarda
en facerse amante.

ciedade notte-americana. Aá,
pica comédia dramática algo
longa de roáis.

REBELDES
Será proxectada, do Xoves
2 7 ao Sábado 29 na sala
Marilyn Monroe do Forum
Met:ropolitano, lugar que tamén acolle a proxección de
This is spinal tap, durante
os mesmos dias, pero na
sala Fernando Rei.

• EXPOSICIÓNS
ÁNXELES PENAS
"Os espíritos do bosque" titula a mostra de pintura e
escu ltura que podemos
contemplar, até o 13 de
Maio, na galeria Arte Imagen (Ramón y Caja! 5). Encádrase dentro da corrente
figurativa própria das formas contemporáneas e últimas tendencias.
RETRINCOS DE CUBA
Exposición fotográfica de
Xosé Peña Villar Xico que
se encontra na Sala de Exposicións da A.C. Alexandre
Bóveda (Linares Rivas 49,
12 ), instantáneas tiradas nos
veráns dos anos 92 e 93, sen
pretensións esteticistas, que
queren dar unha visión persoal dalguns aspectos da illa
caribeña.
EXPOBECÁRIOS 2000
Os do Museu de Arte Con,

temporánea Unión-Penosa,
Xosé C. Barros, Manuel
Olveira e Carlos Rial, que
poderemos ollar na sede
diste museu na Avd. de
Arteixo 171.
FAMíLIAS DO MUNDO

É como se titula a mostra fotografica do estadounidense
Peter Menzel que recolle 80
imaxes coas que pretende retratar ás famílias médias de
30 países do mundo. Até o
25 de Xuño na Domus.
XAV1ER MUIÑOS
É da vila coruñesa de Cambre e mostra os seus traballos pitóricos na Sala de
Exposicións da Biblioteca
"M. González Garcés".

A. LANGDON COBURN
Con 22 anos é membro da
Photo Secession, fundada por
Alfred Stieglitz, e que tanto
conttibui a elevar a fotograf ia á categoría de arte de
maneira definitiva A exposición reune unha escolma
das suas paisaxes, retratos de
artistas coetáneos e esrudos
vortográficos, até un facer
un total de 147 obras de Alvin Langdon (Boston, 18821966), que poderemos contemplar na Furulación Barrié,
até o 4 de Xufio, en exclusiva para o Estado. Organizad a polo Museu Internacional de fotografia e Cinema George Eastman House
deNew York.

"Os
espíritos do
bosque" de
Ánxeles

Penos é
moslnl de
pintvra e
escultura

que
podemos
contemplar,
atéo13de
MGio, na
galeria Arte
Imagen.

lLLAS 00 PACÍFICO
Que leva por subtítulo O /e,
gaáo españo~ podémola con-

,I
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• EXPOSICIONS

•••••••••••••
templar, até o 15 de Maio,
no Museu de Belas Artes.
•MÚSICA
JERRY SPIDER BAND
Iste grupo francés xunto
co basco de Señor No e os
coruñeses de Thee Virus
amenizarán a festa punkrock que terá lugar, iste
Xoves 2 7 a partir das
21:30 horas, no Praia Clube. Entrada 1.000, 800 antecipada.

AUTO-RETRATO DE
SANTIAGO
· Mostra documental e multimédia á procura da cidade ou do re-encontro con
ela desde elementos visuais, sonoros, literários e
humanos, baixo a inspiración da obra de Torrente
Ballester "Compostela e o
seu anxo" como fio condutor. Do 3 ao 31 de Maio
na lgrexa da Compañia.
CAMIÑODE
SANTIAGO VIRlUAL
Estará, até o 31 de Decembro, no mosteiro de San
Martiño Pinário.

KiLLER BARB1ES
A banda viguesa presentará o seu último disco no
Praia Clube, no que será o
seu único concerto no país,
a partir da meia noite. Entrada 1.600 pta.

G}\ANELL E AMPARO
SEGARRA
Eugenio Granell presenta a
exposición "O elixir do alquimista", e Amparo mostra
unha colección dos seus coUages. Na Fundación Granel!.

MARCOS EsCOBAR
Ao violino que, acompañado ao piano, interpretará
diversas obras de L. van
Beerhoven, e J. Brahms, o
Sábado 29 ás 12:30 horas,
no Auditório da Fundación
Barrié dentro do ciclo de
Xooeru Intérpretes.

CARTOGRAFIA
DAGALLZA
A dos séculas XVI ao xix da
colección Puertas-Mosquera no Coléxio de Fonseca.

FESTIVAL MOZART
Que terá lugar do 13 de
Maio ao 1 de Xullo, no Palácio da Ópera e no teatro
Rosal.UJ. de Castro, e que inclue Opera: Le nozze di Fígaro, Don Giovanni, Fidelio, Il viaggio a Reims, pala
Orquestra Sinfónica de GaLicia e o Coro do Festival;
Concertos: da Orquestra
Sinfónica de Gaücia, Maria
Joao Pires, Real Filhannonia de Galicia, Marie-Luise
Hinrichs, Christian Zacharias, Les Musiciens du Louvre, Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana,
Massimo Spadano, La Stagione de Frankfurt, Fabio
Biondi, The Age of Enlightenment Orchestra, ou Andrea Bacchetti; Música de
Cámara: co Cuarteto Hagen, Cuarteto Borodin, Fabio Biondi, Sergio Ciomei,
Cuarteto Mosai:ques, Sasha
rojdestvenski, Viktoria
Postnikov~ David Erheve,
Miguel Angel Ortega;
anúncia a venda de abonos
e entradas para o que poden
chamar aos telf. 981 25 2
021 (para non residentes na
prov{ncia), ou ao 981 140
404 (Palácio da Ópera), 981
224 775 (Rosalia Castro).
lBRAHlM FERRER E
RUBÉN GONZALEZ
Buena Vista Social Club
presentan ás suas figuras
máis intemacionais o xoves 27 de Abril ás 21,30 h .
No Coliseum da Corufia.
BUENA VISTA SOCIAL
CLUB
A famosa formación cubana,
con lbrahim Ferrer e Rubén
González, xunto con All
Srar Band, estarán o vindeiro X oves 2 7 a partí r das
21:30 horas no Coliseum.
REAL FlLHARMONIA
DEGALIClA
Con Maximino Zumalave
como director, e dentro do
ciclo galega "Do romanticismo ao nacionalismo", dá un
concerto o Xoves 27, no Auditório da Fundación Barrié,
ás 20:30 horas, con Variacións sobre un ária de Rossini,

para fagot e pequena urquesr:ra,
de S. Berea; Concerto en estilo
antigo para violino e orquestra,
de Quiroga; e Suite á antiga,
para cordas. Impresión nouturna, para cordas, de A. Gaos,
no programa.

ÜSÚLTIMOS
DE FILIPINAS
Cento cincuenta forografias, rnoitas inéditas, ademais de enrrevistas cos descendentes dos integrantes
do Destacamento Baler, que
defenderon unha igrexa durante un ano após ter rematada a guerra, compoñen esta mostra coa que se pretende desmontar a visión que o
franquismo deu diste feíto.
No Centro Sócio-Cultural de
Vite, até finais de mes.
EN1RE A FIGURACIÓN
E A ABSTRACCIÓN
Correspondente aos anos
80-90, podemola contemplar en San Domingos de
Bonaval até final de mes.
FarooRAFIA
EsPAÑOLA
CoNTEMPORANEA
Denominada "Proposta
99", poderémola ollar, na
Sala de Exposicións da

Fundación Caixa Galicia,
até o 29 de Abril.

•DANZA

MoSTRA
CONTEMPORANEA
Celébrase no teatro Rosa1ia de Castro e mercede a
ela podemos contemplar
Metamorfose, de Druida
danza o Xoves 27; Rama,
de Málaga Danza-teatro, o
Domingo 30; Mandala, de
Transit Cía. de Danza, o
Luns 1 de Maio; e 400
ASA, de Dobre Xiro, o
vindeiro Martes 9 de Maio.
Todas as actuacións son ás
20:30 horas.

Culleredo
•TEATRO
DIARIO Será cenificada, o Venres
28 no Auditório Municipal,
por Teatro Galileo.

.1

Muros

• EXPOSICIÓNS

•TEATRO

CARLOS RGUEZ.
GONZALO
Mostra as suas obras, ate o
30 diste mes, no Liceu Re-

•TEATRO
EDUARDO CHILLIDA
O escultor donostiarra
reune perta de 80 obras
a través dun percorrido
cronolóxico que serve
para aprezar as distintas
etapas da sua obra plástica. Obra sobre papel: debuxos e formas onde o
collage toma unha nova
forma do concepto escultórico; T erras chamaras: obras realizadas en
terra cocida; Modelos:
maquetas realizadas en
pequenas dimensións;
ademais de outra pezas
de aceiro, ferro, alabastro ou granito. Na Sala
"l. Diaz Pardo" do Aud.itório de Galiza do até o
11 de Xuño.

HEvREKA, CENTRO
FINÉS DA CIÉNCIA
Ordenadores, teléfonos
móbiles, internet. .. a
tecnoloxia pódese utilizar sen coñecer o seu
funcionamento, polo
que ista exposición, denominada "Comunicación", tenta explicar, de
maneira prática, en que
consisten istes cámbios
revolucionários. Non só
presenta a tecnoloxia da
información senón tamén a interacción humana e a comunicación
animal. Até o 3 de Xuño
no Museu do Povo Galego . As visitas de grupos
terán que ser concertadas co Depatamento de
Educación no telf. 981
583 620.
•LmURAS

LITERATIJRA
DEGRANELL
Maratón de leitura da obra
literária de Granell, o Mércores 26 e Xoves 27, na
Fundación GaneU.

1955.-65, deste xa coñecido
fotógrafo, até o 14 de Maio
no Centro Cultural "Torrente Ballester''.
ÁLV ARO DE LA VEGA
Adicouse ao cómic, o graffiti e sobre todo á pintura,
agora ten unha mostra de
escultura galería Sargadelos
até o 3 de Maio .
CARME CHACON E
ROBERTO GLEZ
T eñen unha mostra de pintura, até final de mes, na
galeria Sargadelos.
•TEATRO
ÑIQUI - ÑAQUE
Obra que actualmente ten
en cartaz Ollomoltranvia e
coa que estará, o Xoves 27,
no Auditório "Torrente
Ballester''.

A Fonsagrada

• EXPOSICIÓNS
MÚSICA PARA VER
Encóntrase na Sala de Ex,.
posicións de Caixavigo e
Ourense até o Domingo 30.

Ferrol

ÜS NOSOS ESCRITORES
O coñecido poeta Cesáreo
Sánchez, que ademais é
presidente da empresa editora diste periódico, estárá
o vindeiro Xoves 2 7, ás
12:30 horas, no Instituto
para achegar a literatura
aos máis novas.

A BULRA 00 GALO
De Roberto Vidal Bolaño
e cun amplo reparto, canta "a vida e amores de
Don Esmeraldino da Cámara Mello de Lima e Galo de Portugal". Coprodución do Cenrro Dramático
Galego, Teatro do Noroeste e o Cenrro Dramático
de Viana do Castelo, poderemola ollar no Salón
Teatro até o 30 de Abril
con funcións, os Mércores,
Xoves e Domingos ás 18
horas; e os Venres e Sábados ás 21. Entrada única
1.000 pta. ainda que existen distintos descantas
dos que informan no telf.
981 581 111, onde tamén
se poden facer reservas de
localidades.
ORCHESTRE DES
CHAMPS- ELYSÉES &
CoLEGIUM VOCALE LA
CHA.PELLE ROYALE.
Con Phi- ..--------~
lipp~ Herreweghe,
como director;
Sara h
Castle,
soprano;

S

c o t

Weir, te- Sarah Castle
nor;
e
Stephañ Loges, baixo; interpretarán Paulus , op . 36,
de F. Mendessohn, o Venres 28 ás 21 horas no Auditório da Galiza.
A SEÑORITA XULIA
·Subirá ao taboado do teatro Principal da man de
Uvegá Teatro o Xoves
27 e Venres 28. lste mesmo local serve p~a a reQ_resentación de Niqui Naque, de Ollomoltranvia, o Mércores 3 e Xoves
4deMaio.t

VIRXILIO VIÉTEZ
Instantáneas da Terra de
Montes, entre os anos

contemplar, até o 1 de
Maio, no pub Emo.
ISABEL REI
Mostra a sua pintura, até o 23
de Maio, na galería Clérigos.
A PAlXON DE CRISTO
Esculturas de Joaquin Soto
no Claustro da Catedral
até o 26 de Maio.
Ü DEBUXO NO S. XX
Máis de setenta obras a través
da que podemos coñecer as
diferentes pautas que o. deseño marcou segundo os movimentos artísticos ao longo do
século. Da arte figurativa á
abstracta. No Museu Provincial até o 30 de Abril.
•MÚSICA
REAL FILHARMONIÁ
DE GALICIA
Dirixida por Maximino Zumala ve, interpretará obras
de Rodríguez Losada e A.
Gaos, dentro do ciclo de
música galega Do Romanticismo ao Nacionalismo, o
Venres 28 ás 20:30 horas no

Círculo das Artes.
ISRAEL PAZ
Tamén coñecido por El
Moñi, adícase ao flamenco
e estará o Venres 28 no

Clube Clavicémbalo.

• EXPOSICIÓNS

XABIER MONGE TRIO
Grupo de jazz catalán que
ocuparán o cenário do Clavicémbalo o Sábado 29.

HEROINAS DO COMIC
Mostra que poderemos

LORENA ÜAPENA
Pianista que interpretará

Lugo

• EXPOSICIÓNS

¡ ..

Ü CONDE DE LEMOS
Ista película será proxectada no Centro Cultural do
Cabe o Venres 28. ·

to deste, que se revela
como un namorado da
vida e que atopa no amor
o refúxio contra as tormentas e as revolucións
que se suceden ao seu redor; música de Goran Bregovic. E o Xoves 4 poderemos contemplar Comer,
beber, amar, de Ang Lee
Yinshi (Taiwan, 1994),
nominada ao Osear como
Mellar Película de fala
non inglesa 95; nominada
ao Globo de Ouro como
Mellar Película de fala
non inglesa 95; é unha comédia sobre os señor Chu,
vello e respetado chef, e as
suas tres rebeldes fillas;
festival de cociña con surpresas e enred~s emocionais enleados de xeito cómico.

Círculo das Artes.

• LEITURA

A. Estrad.a

•TEATRO
HAMLET
De Shakespeare, producido
por Lluis Horma para
Crec'99, o Venres 28 e Sá-

·····~···················
obras de Haydn, Rachmaninov, Liszt, Brahms e M.
de Falla, o Mércores 3 de
Maio ás 20:30 horas, no

•TEATRO

Ü LAPIS DO
CARPINTEIRO
Basada na obra de Manuel
Rivas, será representada por
Sarabela Teatro o Xoves 17
no Auditório Municipal.

Monforte
•CINEMA

A DO LIBRO
Polo Teatro Alla Scala
1:5 o Xoves 27 no Auditório Municipal. Iste mesmo
lugar acolle a representación de O parrulo feo por
Tres Globos, ao dia seguinte, Venres 28.

O Grobe
•MÚSICA
KONTAKION
O coro rumanés dará un
recital, na lgrexa Parroquial, o Venres 28 ás 21
horas.

Oleiros
•TEATRO
Ü BARBEIRO DE
SEVILLA
Será representado por Prod uccións Lihreescena o
Sábado 29 no Auditório

Municipal.

Ou.ren.se
CICLO CINEMA E
ALIMENTACION
Ca-organizado polo cine- ·
clube Padre Feixó e a Faculdade de Ciéncias co
apoio de Caixavigo e Ourense e Caixa Galicia,
desenvólvese na Casa da
Cultura en sesións de
20:30 e 23 horas e é de carácter gratuíto. Iste Xoves
27 poderemos ollar Llfe is
sweet / A vida é doce, de·
Mile Leigh (Grande Bretaña, 1990), cos prémios á
Mellar Película, Mellar
Actriz, e Mellar Actriz Sec undár ia, da Sociedade
Nacional de
íticos dos
EE UU, 1991, que canta
os conflitos de família que
se suceden entre Wendy,
camareira no restaurante
dunha amiga, o seu home
Andy, cociñeiro e que debece por montar o seu próprio negócio, e os seus fillos xemelgos N atalie e
N icola. O Mércores 3 de
Maio tócalle o turno a A
chef in love / O chef namorado, de Nana Djordjadze (Franza-Rúsia-Xeórxia, 1996), Prémio de
Interpretación Masculina
en Cannes 96; Prémio da
Fipresci do Festival de
Karlovy Vary (Praga) .96;
Prémiu de Interpretación
Feminina en Latvia Riga
96; nominada ao Osear
como Mellar Película de
fata non .inglesa; e que narra como Gogoladze cofiece a Marcelle Ichac, sobriña do famoso chef Pascal
Ichac, a través da que coñece un manuscrito inédi-

-'...

:=:o
x ·o
xo

ANOSATERBA

•CINEMA
bada 29 ás 20:30 horas, no
teatro Rosalia Castro.
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•MOSICA
REAL FILHARMONIA
DEGALICIA
Dirixida polo cocertinodirector Lucas Alemán,
dá sendos concertos didácticos o Mércores 3 e o
Xoves 4 no Auditório de
Galicia ás 11 horas.
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creativo.
XURXO V ARELA
Ten unha mostra das suas
esculturas na galería Sargade los durante o mes de
Abril.

.:<

ANTON PEREIRAS
E Luis Cm
Mostran as suas obras, durante todo iste mes, na sala
da Fundación Caixa Galicia.
]OSÉMª BAEZ
De afán perfei1.0nista e minuci050, realiza unha pintura na
que a escrita participa enteiramente {inicialmente comparte poesía e pintura). Nesta exposición pcxleIIll)S contemplar
5 pezas, das U iniciais, da sua
obra Retablo, unha segunda
sección francesa, e unha terceira na que recria a pintura e
a literatura. Na galería Marisa
Marimón onde permanecerá
até o 16 de Maio.
XArME PIÑEIRO
O ourensán mostra máis de
trinta cadros, na galería
Sargadelos, até final de mes.
Expresionismo abstracto
con toques simbólicos.

Os nosos escritores
Campaña da Dirección Xeral de Promoción Cultural da Consellaria de Cultura que renta achegar os criadores ao
público e de maneira especial ao alunado de Ensino Meio. No que respeita a
Lugo poderemos escoitar a Anxo Quintela González, nó Instituto de Vilaxoa- · ·
ne de Foz, o Venres 28 ás 12:30 h; a
Rafael Villar, no Instituto de Taboada,
tamén o Venres 28 pero ás 16; e a Vítor ,
F. Freixanes, no Instituto de Chantada
o Xoves 4 de Maio ás 11:45 horas. No
que respeita á província de Pontevedra,
poderemos escoltar a Salvador Garcia
Bodaño no Instituto Valle Inclán de
Pontevedra ás 12:45; e a Xosé R. Peña
Sánchez no Instituto Pazo da Mercede
d'As Neves, o mesmo día ás 12 horas.• .

CON BEMPOSTA .
O edifício Politécnico do
Campus alberga unha mostra de artistas como Floréncio de Arboiro, X. Oro
Claro, Artu'ro Baltar,
Quesada fillo entre outros
a pral de Bemposta.
TUTANKHAMON
As imaxes do descubrrmento do tesauro bai~o o
deserto exípcio, na Sala de
Exposición da Aula de Cultura de Caixavigo e Ourense, até o 29 de Abril.
EsCULTURA GALEGA
CONTEMPORANEA
A cerámica como ponto de
partida, mostra que perma-

.,
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necerá, até o 14 de Maio,
na Sala de Exposicións do

Centro de Artesania e Dese-

Convocatórias

ño (Ronda da Muralla s/n)

•LECTURA
NOVAS TECNOLOXIAS
E LITERATURA
Como van afectar as novas
tecnoloxias á literatura? sobre iste tema falarán Gonzalo Navaza e Ioianda Castaño
na Aula de Cultura de Cai.xavigoe Ourense o vindeiro
Xoves 27, ás 20:30 horas,
dentro do ciclo Escritores ga-

legas cara o s. XXI.
•DANZA
BALLET GALEGO R.EI
DEVIANA
Representará o seu espectáculo "Jacobsland, no Pazo
dos Deportes o Venres 28 a
partir das 22;30 horas.
•MÚSICA
CORO KONTAKION

Os rumaneses dan un concerto o Xo"es 27 na Igrexa
de Sta. Eufémia ás 21 horas.

....

LORENA DAPENA
Pianista que interpretará
obras de Haydn, Rachmaninov, Liszt, Brahms e M.
de Falla, o Martes 2 de
Maio ás 20:30 horas, na

Sociedade Recreo Liceu.

•nATRO
MosTRA
INTERNACIONAL .
ÜNIVERSITARIA
Que se ven celebrando des.de o Mércores 26 e chega
até o 12 de Maio no teatro

Principal.

Pon teareas.
•MÚSICA
KONTAKIÓN
O coro rumanés estarán o.
Sábado 29, a partir das 21
horas, no Auditório Reveria-

no·Soutullo.

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
CHUS BARÉS
Mostra de xoaias, esculturas e alfombras do deseñador catalán Chus Burés.
Desde o 27 de Abril ao 21
de Maio no Pazo da Cultura de Pontevedra.

Xoiase
esculturas
de Chus
Bures no
Pazo de

Cultura de
PoNTIVEDRA

QUE INVENTEN ELAS!
Os avances da muller na
história, até o 27 diste mes
na Sala de Caja Madrid.
XoAN X. SANCHEZ
Mostra a sua pintura, do 24
de Abril ao 5 de Maio, na
Sala de Exposición de Caixa Pontevedra.
MANUEL VILARIÑO
Colga as súas fotografías na
galeria Anexo do 2 7 de
Abril ao 20 de Maio.
TRABALLOS
FOTOGRAFICOS
E DE VIDEO
Dos alunas de Ciéncias So-

F·e iras e Festas
Feira do Viño do Ribeiro: que se celebra
o fin de semana, do Sábado 29 ao Luns 1
de Maio, en Ribadavia. Semana Verde: a
exposición internacional do mundo agropecuário celébrase do 3 ao 7 de Maio en
Silleda. Festa do Marisco: do 28 de Abril
ao 1 de Maio no Porto Deportivo de Viveiro. Festa do Cordeiro: do 26 de Abril
ao 7 de Maio en Bergantiños. •

AUTOCONVOCA"FORIA
ERGA2000
Pasaron 25 an~ desde a marte do ditador, 26 anos da Revolución dos Cravos,
27 do golpe de Estado en Chile contra o
govemo de Allende, e do atentado a Carrero Blanco. As loitas obreiras do 72 en
Ferrol e Vigo, o movimento estudantil e~
Santiago, os asasinatos de Cherna Fuentes, Puig Antich, T xiqui, Otaegui e Baena, a caída de militantes da UPG e a
marte de Xosé R. Reboiras, a fonnaeión e
Ianzaffiento da ANPG e do Consello de
Forzas Políticas, a elaboración da alternativa das Bases Constitucionais, a implantación do idioma galega nas asembleas ·de
estudantes e no mundo obreiro, a xestión
democrática do ensino, loitas das Encrobas e Baldaio, a expansión das Comisións
Labregas e o SOG,' SGTM, UTEG e
UTBG, a fonnación da ING, ós primeiro
procesos eleitorais e o referendo da Constitución española, o inicio do proceso autonómico ... feítos históricos que, entre
. outros, marcaron fortemente nosa xeración e que nos fixeron vibrar, reflexionar
e actuar. A fin de celebrar os recordos que
desta etapa manter'nos e disfrutar da compaña de persoas coas que compartirnos
momentos entrañábeis e apaixoantes proxectos irnos celebrar unha xorn.a da de
convívio que terá lugar cun xantar o próxirn_o Sábado 27 de Maio, ás 13:30 no Palácio de Congresos de Santiago. Manda
unha 'ficha na que conste apelidos, nome,
enderezo, e teléfono, ~to coa có~ia do ·

a

ciais, desde o 27 de Abril,
na Faculdade de Ciéncias
. Sociais.

ingreso de 6.000 pta. na canta
DIVERSIDADE CuL1URAL E
20910060773040023806 da Caixa GaliCoMUNICACION NA Scx:::IEDADE
cia (a nome de ERGA 2000), ao fax 981 · DA lNFORMACION
755 485, ou .a San Román 10. Orto. Abelstas xomadas celébranse na sede do
gondo 15.318 A Coruña. Procura facer a
Consello da Cultura Galega (CCG),
inscripción o antes posíhel para saber con
en Santiago, que é quen as organiza, e
tempo o ·nº aproximado de asistentes.
coordenadas por Xosé López, o Xoves
Xosé Miranda, M. Campuzano, Carlos
27 e o Venres 2S, se ben había que
Meixome, Beito Iglesias, X. Arrizado, X.
inscribirse antes do pasa.do dia 25.
Rios, X.M. Sarille, M. Valcárcel, ...
Nas xomadas participarán C. Casares,
Presidente do CCG, e Carlos SpottorCuRso DE CESTARIA
no Dfaz-Caro, Secretário Xeral da
A "Casa d0 Cesteiro", do Plano Urbán de Comisión da UNESCO, que falarán
Vigo, organiza un novo programa formasobre A comunicación do novo século.
tivo destinado a persoas de idades com·
Antonio Sánchez-Bravo, Catedrático
prendidas entre os 18 e os 35 anos. Consde Xornalismo, qµe o fará sobre Cota de tres níveis: cestaria básica, técnicas
municación e Cultura na Europa. Jorge
tradicionais e especialización. A presentaA. González, Coorclenador e investición de solicitudes, aco p'añada de cunigador do programa cultural CIS da
culo debidamente acreditado, farase no
Universidade de Colima en México,
J3.existo Xeral do Concello de Vigo. A 's6bre Comunicación e Cultura nos esmatrícula é gratuíta e a data límite de inspazos de proximidade. ].A. Castro, EFE;
cripción remata iste Sábado 29 de Abril.
P. González, TVE; Rafael Ortega,
RNE; Ángeles Pérez, da Asociación
lNICIACION A FOTOORAFIA
de.Usuários da Comunicación, que
O Centro Viciñal e Cultural de Valadaparticiparán na mesa redonda sobre
res, en Vigo, realiza iste curso, que comeOs médios de comunicación públicos no
zará en Maio e rematará en Setembro, co
Estado español e a diversidade cultural.
segumte horário: Luns de 21 a 22:30 hoMilagros Ronco, da Faculdade de C.
ras, e Mércores de 11 a 12:30 e de 21 a
da Información do País Basca; Ángel
22:30, se ben hai horários opcionais de
Losada, da da U.P de Salamanca;
un dia á semana. O prezo para os sócios é
Pinar Agudiez, e J. V. Castaño, da
de 1.000 pta. e para quen non o sexa de
Complutense de Madrid, que partici1.500. Máis información no telf. 34 986
pan noutra mesa redonda sobre Os
467 053 ou no correo electrónico cvallainvestigadores universitários diante da
da@ctv.es
diversidade cultural. J.M. de Pablos,

compañia e A leiteira. Ambas na biblioteca de Monte
Porreiro.

0

O Porr.iño
• EXPOSICIÓNS

EsPAZOS ALTERNATIVOS
Podemos ver as fotografias de

•MÚSICA

XosÉ L. MÉNDEZ Lrs

Olalla Garcia na taberna O ·
Quinteiro (Ponte Bora)i a
pintura de David Louzán, na
taberna Feira Vella; as fotos
de Jorge Branca, na cafetaria O Griffon; as pinturas de
Antón Cabaleiro no pub
Atrium; e os gravados de Xoaquin Morales na Mandrágora. Todas as mostras até o 31
deMaio.

ÜRQUESTRA
SINFONICA DE
GALICIA
Dá un concerto gratuíto, o
Xoves 27 a partir das 21
horas no Pazo da Cultura,
patrocinado pala Fundación Caixa Galicia.

Centro Cultural aré-o 11 de

CHELO MATESANZ
"En ocasións a arte está onde menos se espera. Moitas
veces non só depende do
artista, senon doutras cinrcunstáncias que lle son
alleas e que, a miudo, veñen da man da casualidadé, palavras da propria
Chelo que poden valer para
presentar a sua mostra na
galeria Anexo.
CASTELAO
PARA CRIANZAS
Mostra deseñada por Pepe
Carreiro e na que através
de deseños e textos explicativos nos aciaran a vida
do ilustre nacionalista. No
Pazo da Cultura, promovida, por iste periódico e o
Concello pontevedrés, até
o mes de Maio.
•ACTOS
James Petras
Dá a leición maxistral da

XVII Semana de Filosofia,
promovida pala "Aula Castelao'', no teatro Principal a
partir das 19 hóras, con entrada gratuíta até comple·tar aforo.

• LEITURAS
ABRIL DOS LIBROS
Ao longo diste mes o Concello ven desenvolvendo
un amplo programa de actividades, · como por exemplo, as levadas a cabo, os
Sábados e Domingos por
Pavis Pavos, Grupo Expresión, Miro Magariños e
Teatro Akatro con contacontos e teatro polas ruas
da zoria monumental. O
Venres 28, ManueJ Lourenzo farao con Animais de

STA. CATABIRRA
Macroconcerto na antiga
faculdade de Ciéncias Sociais o Xoves 27 a partir das
20 horas. Máis información
no telf. 986 801 993.

ALMAS QUENTES
·Dentro do ciclo de música
da lusofonia "Afinidades",
iste Venres 28 ás 22 horas
no Pazo da Cultura. O
grupo portugués combina
os ritmos do fado e moma,
un de Portugal e outro de
Cabo Verde, dominados á
perfección por M"' Alice e
Célia André, que xunto
con Armando Tito, Floréncio de Carvalho e Felipe Lucas, compoñen o grupo que expresa tanta
paixón, dor e sentimento.
Entrada 500 pta.
CAMAWEY
. Ampla a oferta diste caféconcerto situado na rua da
Cruz Vermella 6-8 . Para
iste Xoves 2 7, ás 24 horas e
por 600 pta, teñen prevista
a actuación do grupo vigués
O Combo do Malecón que
lle dá á salsa-timba. O
Venres 28, taméti as 24 ho~
ras e por 300 pta, poderemos escoitar aos pontevedreses de Garnet, grupo
con influéncias do metal,
funky, hip:hop e rock. O
· Sábado 2 9 , ás 24 horas e
por 600 pta, subirán ao cenário o grupo Streety l'n'l
(Bélxica-Franza-Guadalupe), que propón unha viaxe
p9lo reggae-ska que desemboca nos ritmos percusivos
tradicionais da illa caribeña. E o Domingo 30, ás 22
horas, será o arxentino Sergio Makarof o que nos
mostre o seu lado máis
ledo , irónico e divertido,
capaz de cantar un tango
porque lle roubaron a sua
bici de montaña.

Colga as suas pinturas no
Maio.

Redondeta
•MÚSICA
PEDRO lTVRRALDE
Presenta "Etnofonias" iste
Sábado 29 ás 20:30 horas
no Auditório Multiusos da
Xunqueira.

Ribeira
• EXPOSICIÓNS
ENTORNO E FUTURO
Inaugurada o pasado Xoves
6, podémola visitar no Auditório Municipal.

San.ti.ago
• EXPOSICIÓNS
EMILIO MARIÑO
Ten unha mosrra das suas
esculturas na galeria EmeC até o 3 de Maio.
Xuuo SANXURXO
O coruñés ten uha colección da 'sua pintura, até o 3
de Malo, na galería ] osé Lo-

renzo.
VICTORIA LAYIN
Mostra as suas cerámicas
na galeria SargacÍelos.
PROXECTO ENARTES
Cincocentos anos do descubrimento do Brasil. O Coléxio Fonseca acolle obras de
vinte artistas plásticos brasileiros.
SEBASTIAO SALGADO
Podemos ollar unha mostra das obras deste coñecido fotógrafo brasileiro,
n G Centro Don Bosco, titulada T erra.
ANA VILARRASA &
MIQUELMONT
A madrileña, instalada en
New York, iniciouse na fotografia para devalar cara a
pintura e a escultura, as
suas obras andan pola con-

tención, austeridade, expresividade e a irregularidade
xeométrica. O barcelonés,
radicado en Paris, fai unha
análise da pintura a través
da color, a matéria e o xesto. Na ·galeria Trinta, onde
poderemos contemplalas
at¿ o 4 de Maio.

FRANCISCO LElRO
O coñecido escultor galega
é motivo dunha exposición
no CGAC que permite unha visión retrospectiva da
sua evolución criativa desde 1987 até a actualidade.
Poderemola contemplar
até o 28 de Maio.
ELISA SIGHICELLI
Ainda que nacida en T orino en 1968, vive e traballa
en London e ista é a primeira mostra individual que
consta de 24 obras resultado
dun proxecto eSpec:ífico real izado tras unha visita a
Santiago, série de fotografias
a cores montadas sobre plexigás con caixas de luz, ademais de duas paisaxes, nebulosas e difumindas, dos arredores da capital galega Até
o 28 de Maio no CGAC.

Catedrático de Xomalismo na U. da
Laguna, que falará sobre Periodismo e

cultura na sociedade da información.
V.F. Freixanes, da de Santiago, que o
fará sobre ComuniCación e interculturalidade. Ramón Reig, da de Sevilla,
sobre Grandes grupos de comunicación
e diversidade cultural. Jgnacio Armentia, sobre Iniciativas locais en intemet e
diversidad{! cultural. Carlos G. Reigosa,
EFE; M. Lombao e Jenaro Castro, de
TVE; e Diego Armario, RNE, que
compoñen a mesa redonda sobre Os

médios públicos no Estado español e a
diversidade cultural. Xóse Soengas;
Ramón Máiz; e Francisco F. Rei, os
tres da U. de Santiago que xunto con
Francisco Sánchez, da da Coruña; e
Manuel Oliver, da "Miguel Hernández", compoñen a mesa sobre Os in-

vestigadores universitários diante da
diversidade cultural. E Francisco Campos, da U. de Santiago e Director da
CRTVG, que fu.lará sobre A indústria
da cultura na era dixital. Máis información no telf. 981 569 020.

SAFARI FOTOGRAFICO
Desde o J de Abril está aberto na Agru·
pación Cultural Alexandre Bóveda, o
prazo de inscrición para o Safari Fotográfico Covelo-A lama, que terá lugar os
dias 13 e 14 de Maio. Na Organización
colabora ADEGA e o Clube Social do
Banco Pastor. Chamar ao 981 24 43. •

Os HEREDEIRos
DEJ.S BACH
Dan un concerto, dentro
do ciclo adicado a Bach,
no Auditório da Universidade, o Domingo 30 a partir das 21 horas.
BANANAS VAN

&3 PIES
Concerto rock a cargo diste grupos o Xoves 27 ás 22
horas na sala Nasa.
•~ATRO

ULTRAMARINOS DE
LUCAS
Que presenta A solas con
todo o mundo (restos de
Bukowski), dentro do espazo interzonas café-show, o
V~nres 28 a partir das 24
horas, na sala Nasa.
VIRA VOLTA'
Grupo de títeres de Lalin
que representará Hip, hip,
hur.ra, o Domingo 30 ás 13
horas, na sala Sant lago .

ARede

LORIS CECCHINI
Natural de Milano, ista é a
sua primeira exposición individual no Estado, leva a
cabo unha investigación
sobre a representación fo. tográfica mesturando técnicas dixitais con intervencións manuais. No CGAC
até o 28 de Maio.
•MÚSICA
FESTIVAL PROXECTO
HOME
Grande concerto benéfico
coa participación de Milla;
doiro e Amáncio Prada,
ademais dun importante
número de artistas e cómicos, como Paco Lodeiro,
Farruco ou Oiga Cerpa
entre outros, con motivo
da celebración do seu décimo aniversário, o Venres
28 no Palácio de Congresos e Exposicións.
FESTA-CONCERTO
GALIZA NOVA
Coa participación de Zenzar e Ruxe Ruxe, o Sábado 29 ás 21:30 horas na
sala Nasa.

400ASA
Espectáculo de danza do
'grupo vigués Dobre Xiro
Danza, que incorpora á sua
linguaxe criacións Drixinais
vinculadas a outras disciplinas, contando no campo
musical con duas composicións, facendo uso da imaxe
a meio de diapositivas e

•

·-

31

............................................................................
ANOSATERRA

,.

-,;

.,

-

,

,.,.

-.

'

..

.!"(

-

i.

-

=o

- ~g

ON

z

<(

UJ

~

•

• 02

marcando o espazo nun
·xogo de vóhimes coa cenografia. Do Xoves 27 ao Sábado 29, ás 22 horas, na
sala Galán.

• LEITURAS

E. GRANELL
Maratón de leituras de
Granell, no museu do mesmo nome, iste Xoves 27.

•CINEMA
ZINASA
Proxección de curtametraxes na sala Nasa o Venres
28 a partir das 22 horas.

Sanxenxo
• EXPOSICIÓNS
MIGUEL VILLARlÑO
Mama a sua pintura, até o 1
de Maio, na galeria Pilar PC11Ta.

Tui
• EXPOSICIÓN$
Xuuo GARCIA R1vAs
Masera as suas pinruras, na
galería Trisque! e Medúlio,
até o 13 de Maio.

Vigo
• EXPOSICIÓNS
FERNANDA SOARES
Inaugura unha mosrra dos
seus rraballos o Venres 28 na
Sala de Arte de Cai.xavigo.
MARlETA QUESADA
Mostra as suas obras, a partirdo Venres 28, na Nova
Sala de Exposicións de
Caixavigo.
GALUART. GRUPO 13
Mostra colectiva que podemos contemplar na
Casa da Cultura, até o 5
de Maio.

Ü DESCOBREMENTO
DO B RASIL
Cartografia e bibliografía,
até o 28 de Abril, no CentTO Portugub. Ademais poderemos contemplar as pinturas de Rufino Peral, até o
30 de Abril, no Clube Financeiro; as de X. Vázquez
Cereixo, até o 12 de Maio,
na galeria Barcelos; tamén a
pintura, qu baixo o tfrulo
de "Volver a mirar", preenta Félix de Agüero, até
1 de Maio, na galeria Alameda; e a pintura de Manuel Paz Pescador, até o 29
de Abril, no Clube Náutico.
CONCHA ÜARCIA
Mostra a sua obra escultórica, até o 20 de Maio, na
galería Ad Hoc (Garcia
Barbón 71).
MENCHU LAMAS
Na galería de arte contemporánea VGO (Ediffcio
Porta Principe, local 12),
onde poderemos contemplala até o 2 de Maio.

segundo ao piano, darán un
· concéito con' obras ele L: van BeethoveN, E. Chausson, e E. Grieg, o Xoves 27
.ás 20:30 horas no Auditório "Martín Códax" do
Conservatório de Música,
dentro do ciclo de Xovens
Int.érpret.es na Galiza.
BANDA )ACHIS &
FUSQUENLHA
Os primeiros son de Villena
(Alacant), e é un proxecto
musical que busca o encontro das culturas e das xentes
cunhas mensaxes reivindicativas e críticas e que chegan
para presentar o seu 22 traballo Intereses creados, 18 temas
-cheos de festa e compromiso
a través do ritmos latinos,
reggae ou punk-rock. Fusquenlha nace como proxecto
político-musical da combin~ción de big beat, house,
jungle, ragga ou dun'n'bass,
cun actitude disidente e revolucionária que fai abrollar
un son até agora cuase inédito na Galiza. Non teñen prexuízos á hora de samplear a
Chouteira, MalcornX, Aretha Franklin, o Coro do Exército Vennello ou ao mesmisi mo Fraga lribarne. O
Venres 28 ás 00:30 na Iguana Clube por 1.000 pelas.
TAFELMUSIK
BAROQUE
ÜRCHESTRA
Diri.xida por Jeanne Laman e
co Concerto grosso en re
menor, op. 3 n 2 5, de G .F.
Handel¡ Concerto de sinfonia en si bemol maior, op. n 2
1, de A. Dauvergne; Concerto para oboe e violino en do
menor, segundo BWV 1969,
de J.S. Bach; Concerto para
violonchelo en sol maior, G.
480, de L. Boccherini; e Sinfonía en la menor, de J.D.
Zelenka; iste Xoves 27 ás
20:30 horas no Centro Cultural Caixavigo e Ourense.
DELICATESSEN
Grupo coñecido polos
amantes do jazz galegas, que
destaca pola sua calidade
·técnico instrumental, e que
presentarán o disco, co mesmo nome que a formación,
o Sábado 29 ás 12 da noite
no Café-bar Joker (Carral
3). Entrada 500 pta.
CAMERATA MEIGA &
AMÉLIA MUGE
Con J. Amador no violino¡
Nacho Casas co saxo e a
frauta de pico; Vítor Gil co
violoncello, mandolina, rabel e guitarra; Carlos Iglesias
no piano, acordeón, guitarra
e laude; Miguel Fomeiro coa
marimba, teclados, acordeón
e gaitas¡ Rubén Giorgis no
contrabaixo e Tino Mojón
na percusión; presentarán o
seu traballo Habelas hainas o
Sábado 29 ás 22:30 horas no
Centro Cultural Caixavigo.
FESTIVAL DE XOVENS
INTÉRPRETES .
Organizado por Camerata
Viguesa, o Sábado 29 ás 20
horas, no Auditório do
Centro Cultural Caixavigo.

DIONISIO FIERROS
Asturiano da segunda metade do século XIX, presenta
duas vertentes: a de pintor
oficial e a intimista, máis lixeira e interesante. Dado
que viviu durante alguns
anos no noso país, a vinculación é inevitábel. A mostra é un percorrido cronolóxico palas distintas etapas
do pintor e podémola contemplar, até o 30 de Abril,
da Sala de Exposici6ns do
Centro Cultural Cai.xavigo.

Dirixida por Reinhard Gaebe l e co Cuarteto en do
maior, para flauta trav~ira,
violino, viola e baixo contí·
nuo; e Oferenda musical
BWV 1079, ambas de J.C.
Bach; e Sonata en sol
maior, para clave,-violino e
viola, de J.C .F. Bach¡ o
Mércores 3 de Maio ás
20:30 horas no Centro Cultural Caixavigo e Ourense.

•MÚSICA

• CONFERENCIAS

OBRAN SIERRA &
XOAN F. SANZ
O primeiro co violino e o

IGNACIO RAMONET
Falará sobre A crise de primeiros de mi1énio o Venres

MUSICA ANTIQUA
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• Necesito casa zona praias, tranquila, para un mes de verán. Chamar ao
(986) 22 01 34

•Véndese remalladora seminova
marca Singer. Telf. 986 703146.

equipado. Perguntar por Daniel no telf .
981 761 144.

• Véndese Suzuki Baleno, tres portas. 1 ano. 2 2 mil quilómetros. Contacto
Xulio . 600 670747 ou 981 592461

• Véndese antena de rádlo-afeizoado sen estrear da marca Butternot
mod. HF6V a bon prezo. Razón no 986
703146.

• Equipa de filmación en 16 mm.
con cámara SBólex 16Pró $tellavox,
trébede Arri-Cartomi e filtros, totómetros, termocolorímetro. Para venda ou
aluguer. Razón no telf. 986 222 612.

• A Rádio Piratona precisa un ordenador para a sua programación de
continuidade. Mínimo un Pentium 100.
Se tes algunha oferta chama ao 986
479 203.
• Ando á procura da novela L'Insurge de Jules Valles publicada en español por Brugera. Quen poida vender,
alugar ou emprestarma que chame ao
626 259 967 ou escreba a Rua San
Luís 53, 2 2 D - 15.007 A Coruña. Perguntar por Eva.
• Vendo casa de pedra con finca de
32 .000 m2 en Guitiriz (Lugo), por
12.000.000 de pta. Razón no telf. 982
183 624.
• Necesitase profesor de contabili·
dade para traballar en académia en
Santiago. Telf. 981 578175.
• Véndese finca de 1.()jW m2 ~n Ma·
rin, situada entre Praia Mogor e Aguete. Tett. 986 703146.
• Véndese aquecedora de áuga de
gas Junkers JU-10895. Telf. 630 825
086, na Coruña.
• Guia ambientalista galega. Contén información sobre a situación
ambiental e o movimento ecoloxista
no país , consellos de práticas ambientalistas na vida cotiá, o direito
de aceso á información ambiental e
as denúncias. Complétase cun directório e con referéncias de libros,
revistas e páxinas electrónicas. Solicita un exemplar, enviando 325 pta.
en selos de correo , á Federación
Ecoloxista Galega, apdo . 949 ,
15.700 de Santiago .
• Islam no século XXI. Mw;ulmanos
galegos queren dar a conhecer agente da sua terra o autentico ro-Sto do Islam, rachando com os tópicos habituais. Se estás enteressado em criar- "
te um critério próprio podes escrever
ao apdo. 489, 32.080 de Ourense ou
contactar no correio electrónico islamou@teleline.es
• Alugase andar en Mañn na tempada de verán. Amoblado, exterior, novo.
Tlf. 986 703 146.

28 ás 20 horas no Paraninfo do Rectorado, presentado por Matfas Movilla dentro dos Col6qu.ios do Clube

Faro de Vigo.

• Já está na rua o n2 6 do Terra Livre,
vozeiro nacional da Assembleia da
Mocidade Independentista com novas e interessantes conteúdos. Solicitade balde a Alher Ulhoa 5, 12 de Compostela.

º

• Terei que emigrarás Canárias? Son
mestre e busco calquer traballo na
Galiz.a. Manuel, telf. 616 354 911 .

• Véndese furgoneta Renault Traficc
de terto alto. Razón no telf. 986 486 303.
• A loita galeguista no Bierzo non
deber morrer. Apoia a nasa reivindicación, Castealo faríao. Axodas económicas na ce. de Caixa Galicia 20910985-76-3000079409. Colectivo Fala
Ceibe, Avda. del Castillo 203, 2 2 C
24.400 Ponferrada.
·

• Cea republicana en Vigo. O Venres
14 de Abril ás 21 :30 horas na·cafetaria
Tres Luces. Prezo 3.800 pta. Retirada
de invitacións na mesma cafetaria até o
dia 13.
• A poesia angolana, Suso vaamonde, Castelao... Lembrados nos n2 3 e
4 do boletin poético A Escolma, que
podes solicitar enviando un selo de 35
pta. a Alberte Monán Noval. R.U. Xesus
Bal e Gay, rua Afonso X o Sábio s/n,
27.002 Lugo, enderezo ao que tamén
podedes enviar as vasas colaboracións.
• O Furia Atlétic Clube, con N2 4.349,
aderido á Federación Galega de Futbol , quer encabezar unha asemblea de
equipas de futbol de alqea co ánimo
de pelexar por unha mellara no reparto do carta público en subvencións e na defensa dos nosos intereses
en xeral. Enviar carta a Furia Atlétic
Clube. Casa da Cultura, 36.646. Campaña -Valga (Pontevedra).
• Se queredes que vos enviemos, de
balde, un ensaio sobre a situación
da língua e da literahira galegas, poded es pedilo a burrican@ole.com.
Cento coarenta e cinco mil palavras ,
380 páxinas en formato htm .
• A Asociazón Cultural "Obradoiro da
História" de Ordes está na internet
na páxina www.terra.teleline.es/personal/ohbirs e ten o correio electrónico
ohbirs@teleline.es
• Grande oferta de disco e fitas dos
anos 80. Prezos interesantes. Perguntar
por Evéncio Baños no telf. 988 21 O 585.
• En Camota (A Coruña) , alúgase
apartamento a carón da praia en Semana Santa e tempada de verán. Terraza con vista ao mar, completamento

• Queremos facer a agrupaCión do
BNG en Astúrias. Contacta con nós
no apartado de correos 1973. 33.080
deOvieu.
• A A.C. Za/aira de Pontedeume ven·
de un CD con dous temas de Faltriqueira
(cantareiras) , Atahíde (folc), Trevinca
(folc-new age) , Foly Lamas (blues-pop),
e Krecha Vagula (rock), ademais de fotos
e información de todo tipo sobre pontedeume e acompañado dun libriño de 12
páxinas a cor con comentários sobre os
grupos, asociación ... e un prólogo do musicólogo X. Paz. O seu prezo é de 1.500
pta. máis gastos de correo e pódese pe-·
dir ao apdo. 14, 15.600 de Pontedeume
ou por correo electrónico a manumoares@wanadoo.es
• O portal electrónico da Comarca de
Ourense-0 Carballiño do BNG-ecóntrase en www.auria-bng.net
•Vendo Citroen ZX 1 .9 D Advantage. 95.000 km. (5 anos) . Telf. 981
261 024 - 609 703 170.
• Consegue o Calendário nacionalista 2000 adicado a Castelao no
é¡ue atoparás, ademais das datas sinaladas para o movimento nacionalista, a biografia do grande patriota
galega. Duas tintas, cartolina de 300
gr. , 65 X 37 cm . Sol icítao , por 300
pta. máis gastos de envio, no local
nacional de Galiza Nova: Santiago
de Chile 28, entrechan dto. 15.706
Santiago de Compostela, no telf.
981 553 526 , ou no correo electrónico gznova@hotmail.com onde tamén podes solicitar a lámina en papel martelé reproducindo a fotogra·
fia de Castelao debida a Ksado en
tamaño 45 x 32, por 500 pta. máis
gastos de envio.+

Portavoz do BNG na Comisión de Agricultura do Parlamento da Galiza e autor
do artigo "Alimentos: necesidade biolóxica ou obxecto
de consumo".

segundo ao piano, interpretarán obras de Beethoven,
Chausson e Grieg, o Venres 28 ás 20:30 horas, no

•TEATRO

Braga

Au.ditório Municipal.

REVISTA GALEGA
De teatro, claro, cuxo último número será presentado
o Venres 28 ás 20 horas no
Centro Cultural Caixavigo.

Vil alha_
•MÚSICA

s.

OBRAN
V AZQUEZ
&).F. SANZ
O primeiro ao violino e o

•DEPORTES

III MILHA DO

• LEITURAS
TERRA E TEMPO
Apresentación donº 13 da
revista da UPG, o Xoves 4
de Maio ás 20 horas na galeria Sargadelos, coa intervención de Lídia Senra, Secret á ria Xeral do SLG e
pertencente á Comisión
Executiva da Coordenadora
Labrega Europeia, que é coautora do artigo incluido na
revista "A tecnoloxia xenética: un paso máis cara a des•truzón da agricultura labrega"; e Emílio López,

Melga~o

• EXPOSICIÓNS
MANUEL AMADo
Ocupa coas suas pinturas a
galeria dos Coimbras (Largo
de Sta Cruz 506), até 15 de
Maio. Encerra os Domingos.
LrzARNoLD
A galería Mário Sequeira
(Quinta da lgreja - Parada
de Tibaes), acolle unha
mostra diste autor.

ALVARlNHO
Integrada no cirtuíto nacional de milhas urbanas,
celebrarase o Sábado 29 con
saída da Prai;:a da República
a partir das 16 horas.

Madrid
• EXPOSICIÓNS
MANUEL MOLDES
Mostra a sua pintura, babm
o título de "Vieiras da
Luz", na galeria · Edume até
o4 de Maio.•

Festivais de música
XV FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
ÜAITEIROS
Que se celebrará o Sábado 29
en Ribadávia e no que actuará como artista invitado o
gaiteiro ferrolán Carlos Lorenzo acompañado polo seu
grupo formado por Paulo Camarero, violino; Cabe García, guitarras; e Eliseo Zaera,
bouzouki. lste festival está
considerado como o máis importante dentro do seu estilo
e reunirá a grupos e solistas
de Aragón, Portugal, Astúrias, Catalunya, Eslováquia e

Escócia como, por exemplo,
lan MacDonald, Xuacu
Amieva, The Loop, Bernard
Garaj, ou a Orquestina del
Fabirol.
IX FESTA FOLC
MONTElRA
O grupc; de Danzas do Mundo
"Monteira" quer recuperar a
vertente participativa da danza
tradicional -como elemento
que contribue a afianzar os lazos entre as persoas dunha comunidade, e que axuda á comunicación e ao mútuo aprezo
entre as de diferentes tradi-

cións ou culturas. Monteira organiza sesións de danza semanais ademais de outras actividades como cursos, animacion,
festas ... como ista novena edición que terá lugar o Domingo
30, a partir das 22 horas na A
W. de Candeán, Devesa 25,
de Vigo. A entrada só custa
'" 500 pta. e actuarán I Suonambuli, grupo da Occitánia italiana, de T orino, que profundiza
na danza tadicional e na sua
eséncia rítmica, e que propón
un espectáculo participativo e
de festa, ademais iste grupo,
durante o Sábado e o mesmo

Domingo, fará un cursiño,
aberto a calquer persoa, co obxectivo de formar un grupo
que saiba as danzas para bailalas durante a festa. Atlántica, de Cantábria, tamén se
adican á investigación, reelaboración e interpretación da
música da sua cerra. E finalmente Airiños do Coto, de
Cabral (Vigo), que contribuirán coas pezas galegas á Festa
das Danzas do Mundo. Se queredes máis información podedes chamar ao telf. 986 422
874 e perguntar por Suso Cancelas a partir das 1Oda noite. •

•
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A peregrinaxe
de Femando
Pereira
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Ao redor de 3.poo nativos protestan contra os fastos oficiais
)

Os indíxenas, protagonistas dos 500 anos
de história do Brasil
~

dia 22 <leste Abril despedimos no cemitério de
Soutomaior a Femando
Pereira Caarnaño. Moitos veciños, moitos amigos, presenza da
esquerda nacionalista dos anos
setenta, da emigración. O funeral oficiouse o dia 24 na igrexa
barroca de Soutomaior. Estiven
nos dous actos e sentin corno
poucas veces a melancolia do
solpor, a fugacidade da vida, as
contradicións da sociedade galega e a complexidade do fluir inexorábel da existéncia.

PATRICIA GRINBERG

Femando Pereira é un dos prototipos do naso tempo: de Arcade
(Soutomaior ), aluno en Vigo,
emigra a Montevideo en 1959.
Exerce a sua profesión e función
paternal, pero sempre na vangarda do galeguismo e da d rnocrácia. Segredário do Padroado d
Cultura Galega recolle a herdanza dos nazonalistas exiliado ;
firme contra a Ditadura, ten qu
sortear as av nturas d tupamaros nun Montevideo asediado.
Desaparece aqui a tirania, abundan os conflitos no Uruguai, Fernado volta: desembarca en Vigo.

Máis de 150 detidos, vári-as
dúcias de feridos- a maior
parte, indíxenas , negros e estudantes- foi o saldo das come mor ación s do governo
brasileiro dos "500 anos" da
chegada a estas terras dos
colonizadores portugueses. A
Policia Militar atacou indiscriminadamente a Marcha lndíxena 2000, para impedir que.chegase á cidade de Porto Seguro,
onde os presidentes do Brasil,
Fernando Henrique Cardoso,
e de Portugal, Jorge Sampaio,
encabezaron os actos oficiais, o Sábado 22 de Abril.
Reportaxe gráfica TO N! O RMUNDO

Mentres o presidente Cardoso
destacaba que "somos unha
nación libre de conflitos étn'icos
e relixiosos que flaxelan outras
partes do planeta", a policia reprimía con gases lacrimóxenos
e balas de goma a indíxenas,
negros e sen terra que, desde a
praia da Coroa Vermelha -a primeira que avistaron os mariñeiros lusos no 1500-, intentaban
chegar pacificamente a Porto
Seguro para protestar contra as
celebracións ofíciais.

ra a matanza e escravitude
de sas tribos.
Moitos dos índios que chegaron
a esta cidade, no sul do Estado
de Bahía, despois de cinco días
de viaxe en autobus e barco,
conviviron durante eses días lucindo as suas pinturas rituais,
coas suas roupas tradicionais e
cocares (diademas de plumas),
reclamando contra as invasións
das suas terras- incluso as xa
demarcadas polo governo- por
parte de fazendeiros, gar(mpei-

A mobilb:ación da povoación indíxena do Brasil foi respondida con violéncia. Desta volta amosouse con máis forza a protesta que cando o V Centenário da viax.e de Colón.

A Marcha lndíx'ena 2000- abruptamente interrompida- foi a culminación da Conferéncia lndíxena
realizada na Coroa Vermelha entre o 17 e o 22 de Abril, coa participación duns 3.000 representantes de 140 povos dos catro
pontos cardinais do Brasil.
A pesar dese triste epílogo, a
Conferéncia lndíxena
apoiada polo Consello lndixenista Misioneiro (CIMI) da
lgrexa Católica- foi un éxito,
pois por primeira vez indíxenas de todo o estenso território brasileiro se reuniron para
deliberar sobre os seus problemas, celebrar os seus rituais litúrxicos e intercambiar
experiéncias en tres días de
convivéncia nun campamento
montado nos mesmos areais
onde 500 anos atrás comeza-

ros (buscadores de oro) e ataques da policía, pistoleiros e
narcotraficantes .

Eses índios só atinaron a responder coas suas trechas de madeira
ás balas e gases lacrimóxenos da
policía. Os indíxenas estaban
acompañados por lexisladores do
Partido dos Traba/hadares, representantes do movimento negro e
Movimento Sen Terra (MST), estudantes e outros ·integrantes do
Movimento "Outros 500" que organizou protestas contra as celebracións oficiais.

Fados e capoeira
Ao tempo que se desataba a represión, en Porto Seguro, os presidentes do Brasil e Portugal cele- ·
braban os "500 anos" cun xantar
no hotel Vela Branca, onde os periodistas foron retidos durante ho-

ras para evitar que chegasen ao
culpas se a policía "tivo exceso de
lugar dos incidentes, nun van in- · celo" ao tentar evitar que os manitento de diminuir a repercusion da
festantes se aproximasen a Porto
represion.
Seguro, onde se realizaban os
actos oficiais. En realidade , taOs periodistas foran convocados
mén estaba previsto que os presidentes participasen de solenidaá mañá na sala de prensa, instalada no centro de Porto Segudes na Coroa Vermelha , pero
ro, e dividas en grupos aillados
estas foron suspendidas antes
para a cobertura da reunión predos incidentes.
sidencial , que incluiu , ironicaSampaio, pola sua parte, consimente, danzas e músicas indíxederou que "os portugueses da
nas e negras, ademais de fados
miña xeracion , que sufriron
portugueses. Despois de estar
intensamente os dramas da
durante máis de tres horas no
descolonización africana e semhotel sen acesso aos presidenpre viron o Brasil coma unha
tes máis que por unha pantalla
nación grande e soberana, pode television, os periodistas proden e deben sentirse responsátestaron cantando o hino nab e is polos problemas do seu
cional sentados no céspede dos
tempo pero non polos da 1nquixardins do hotel, até que Cardosición , a explotación mineira e
sq tivo que acceder a dar unha
a escravitude . Somos todos
breve entrevista aos meios ,
responsábeis polo tiempo que
acompañado por Sampaio.
nos foi dado vivir, pero o pasado herdámolo e o naso deber é
Cardoso afirmou no seu discurso
entendelo para transformar o
que "nós demarcamos e vamos
presente , non rexeitalo con culcontinuar demarcando terras indípabilidades seródias".
xenas, atendendo ao clamor dos
índios, ao comando da ConstituSampaio plantou xunto con Carción e á voz da conciéncia nadoso un exemplar de árbolre de
cional". · Destacou que "alguns,
pau do Brasil, unha espécie que
equivocadamente, eren que é exeste país está tentando resgatar
cesiva a extension das terras ir:idída extinción, pois a sua depredaxenas demarcadas durante os úlcion comezou hai 500 anos, coa
timos anos e que ocupan 011 por . usura dos colonizadores que carcento do território nacional".
_garon as suas naves con toneladas desa madeira , utilizada para
Ao confrontar á prensa, éar<;loso
enriquecer con mobles de estilo
lamentou os incidentes oco.rridos
os salóns da aristocrácia portuna Coroa Vermelha e pediu d~sguesa.+

A política marcoulle o sítio á
fronte dunha candidatura municipal de Soutomaior. Foi un alcalde nos oitenta e noventa: da
galeguización e dos proxectcis esperanzosos. Quixo tender pontes
cos nazonalistas; promover a culrura, dialogar, mesmo cos abades
das parróquias do Concello.
Conflitos houbo na sua emigración; no seu retomo; conflitos
de alcalde; conflitos de morto. E
a conflitividade desta sociedade
que peregrina, que está desaxusrada; que renxe. O PP na alcaldia negoulle o debido lugar ali
para a capela ardente. O abade
de Arcade non quixo que se oficiase na igrexa románica funeral galega. O poder clientelar e a
igrexa integri ta non deron o
abrazo de amor a un galeg xeneroso de andar migratóri en
pausada definitiva. Mai milleiro de galega ergueron a ua v z
e deitaron bág as por F mand
Pereira e os crente da "n va
igrexa galega" dér nlle unha
aperta no cemitério e n funeral
na igrexa cedida por un cr g
tan ancián como o de Arcade,
pero inda con " entidiñ ": d cansa en paz, Fernando
Pereira. +
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OLVER AO REGO

A

znar, no frago r d o
combate p a rlam e n ~
t ário, admitiu qu e
gost ari a de volver atop a rse
cara a cara con ET A. O
presidente destacou que el fa ra
un do s má x imos ad a is d o
diálogo, tal e como xa sucedeu
durante a trégua. Entón, como .
é posíbel que o líd er do PP
trate como apestados a todos
os que "tocaron" o contorno
abertzale? Será que os
populares van demonizar todas
as posturas políticas alleas até
que as expróprien e as coloquen no seu programa? +

