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Por mor da política do Governo central coas empresas de cabo 

As cidades galegas estarán con gávias outros seis anos 

Xose Miranda 
· Injancia e desventura de Lino Carrán 

Unha novela. complexa e 
ateigada de suxestións. Un 
universo real-marabilloso, 
poboado por seres míticos da 
nosa tradición cultural. 
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O perigo 
das maiorias absolutas 

As maiorias absolutas levan, unha chea de veces, a ditaminar análises 
non certeiros da realidade, criando dinámicas viciadas polos intereses 
persoais e espellismos mediáticos propensos todos.eles á unanirnidade e 
á deslexitimación da diversidade. Ocorreu en 1982 coa vitória absolu, 
ta do PSOE, de infaustas lembranzas para a esquerda de todo o Estado 
e, particularmente, para o nacionalismo galego, nomeadamente o sin, 
dical. Agora, coa vitória do PP, estase a evidenciar idénticos síntomas 
que daquelas. Só que a esquerda ainda se despraza máis á dereita e a 
imposición da unicidade é máis intensa pola própria dinámica xeopolí, 
cica e a idiosincrásia do PP. Mais o nacionalismo galega está en moita 
mellor posición que daquela. Madureceu ideolóxica e organizativa, 
mente e xa non se deixa levar por cantos de serea que afirman que cal, 
quer discrepante está instalado na 1'cultura da resisténcia" e que hai 
que mudar "ideas e persoas". :tso non quer dicer que non sexa necesá, 
rio facer unha análises certeira da situación e afinar os discursos. + 

I I ' 
; j . 
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Na liberalización das telecomuni.cacións o Governo central non preveu un marco 
para as obras realizarse coordenadamente 

As cidades galegas inzadas de gávias os 
vindeiros seis anos 

-0- H. VIXANDE 

Unha anárquica liberalización das telecomunicacións está a converter as ruas das cidades galegas en au
ténticas gávias cabadas para tender o cabo. Mentres o Governo central apresurouse ·a dar licéncias para 

· operar en telecomunicacións, non estabeleceu un mecanismo que permitise organizar o tendido do cabo 
para non disturbiar a vida urbana. 

As zanxas van colocándose paralelamente, ate invadir o centro das calzadas. 

s pións das cidades pergúntan
se porque cruzar unha rua é . 
unha odisea e porque hai gávias 
a esgalla. A resposta é unha 
non planificada liberalización 
das telecomunicacións. Daqui 
en seis anos, só un intrépidQ po
dará ser un viandante e, mália 
que en urbes como Lugo ou Ou
rense o caos ainda non se perci
be, que ninguén bote o carro an
tes que os bois, que mádia leva 
que chegarán as obras. 

Os novos servizos teñen un cus
te, pero n.o caso gal ego e en xe
ral estatal, 'este é demasiado 
elevado, por canto se pu.do ter 
aminorado o seu impacto. Pri
meiro foi o gas, que foi chegan
do ás cidades galegas, cos co
rresponde ntes tendidos de 
condución e, posteriormente, o 
cabo _para as telecomunicacións 
e a televisión. 

A chegada do o gas e liberaliza
ción das telecomunicacións xa 
supuxeran un pau para a Galiza, 
por canto o seu deseño non 
contou coa realidade do naso 
país e limitou á cidades e algun-

has vilas a implantación dos no
vos servizos. Asi, o único bene
fício que obterá o rural galego 
coa nova telefonía será a rebai
xa nas tarifas da compañia Tele
fónica -operador 
do que seguirán 

tos que habia provocar no ámbi
to urbano o tendido de cabos. 
Na actualidade, están a tender 
cabo nas cidades as operadoras 
telefónicas e de telecomunica-

cións R, British 
Telecom, Jazzz

dependendo por
que non terán ou
tras opcións- por 
efeito da compe
téncia entre todas 
as empresas. 
Contado, non 
está claro que no 
noso país final
mente teñamos 
as mesmas tarifas 
que no resto do 
Estado, xa que 
hoxe a gasolina é 
mais cara. 

Hai cinco 
compañias que, 
xunto con Gas 
Galiza, furan as 
ruas galegas, 
pero poderian 
vir máis 

tel, Airtel, Uni2 e 
vai comezar a fa
c el o Ala. Ade
mais, nalgunhas 
urbes convive o 
tendido do cabo 
coa instalación 
do gas. Esta si
tuación agrávase 
nas cidades que 
representan 
maiores posibili
dades de negó-
cio, nomea
damente A 
Coruña e Vigo. 

O Estado ten a 
competéncia úni
ca na regulación 
do mercado das 
telecomunica-
cións, pero durante o proceso 
ignorou as circunstáncias espe
ciais das comunidades autóno
mas. Igualmente obviou o efei-

O Governo cen
tral, no decreto 
de liberalización 
das telecomuni-

cacións e en normas posterio
res, esqueceu determinar o mar
co para o tendido do cabo das 
distintas ·operadoras e tamén 

ANT 

non comunicou conveniente
mente aos concellos a situación 
que se lles viña enriba para que 
eles preparasen un ordenamen
to municipal que organizase o 
tendido para evitar situacións 
desastrosas. A consecuéncia foi 
o desembarco de sucesivas 
compañías nas cidades que soli
citaban licéncias para abrir zan
xas nas que deitar o cabo. A fal
ta de normativa municipal 
específica e á lus da existéncia 
do decreto de liberalización, os 
concellos víronse na obriga de 
dar via libre ás ·1icéncias. 

Zanxas en paralelo 

Nas cidades o novo tendido de 
cabo e de condución do gas nas 
cidades está a realizarse sobre 
a calzada, xa que as zanxas nas 
beirarruas son máis caras de 
pechar -a loseta costa' máis e. 
require máis man de obra que o 
asfalto- e porque estas xa esta
ban ocupadas polos servizos 
tradicionais de abastecimento 
de augas, saneamento, ~lectrici
dade e iluminación pública. Pero 

(Pasa á páx. seguinte) 
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Ju obras ás veces han facerse con precaución para evitar averias. 

(Veo da páx. anterior) 
ademais, hai unhas normas 
para o tendido de cabo no sub
solo que abrigan a gardar unhas 
distáncias mínimas entre un 
tendido e outro, de modo que as 
novas instalacións van situán
dose parellamente baixo o chan 
das calzadas de modo que a 
cada as zanxas ábrense contra 
o centro. É máis, as distáncias 
que regulan a sua instalación 
determinan que algunhas com
pañias non podarán instalarse 
en moitas das ruas porque a 
sua anchura non dá para tanto. 

Vigo é un exemplo de cidade 
minada pala instalación do 
cabo e do gas. O cabo chegou 
en Xuño pasado e o concelleiro 
de Vías e Obras Uxio González 
xa avisou que uº casco urbano 
non estará cableado na sua to
tal idade deica dentro de seis 
anos". Cómpre ter en canta que 
ainda hai compañias que non 
chegaron ao naso país -a libe
ralización das telecomunica
cións deu licéncia a moitas pe
quenas compañías e poderian 

introducirse nalguns bairros das 
cidades- e que a Telefónica 
non pode dar servizos integrais 
de telecomunicacións até que 
remate un periodo de transi
ción, isto é: en Xuño deste ano. 
lsto fíxose para evitar que o an
tigo monopólio poda aproveitar
se da ventaxe comparativa de 
ter unha rede e uns clientes xa 
determinados. Unha vez con
cluido o prazo descoñécese o 
impacto que· terán as obras de 
Telefónica, xa que na actualida
de xa dlspón de rede de cabo 
para televisión, ainda que se 
descoñece se é completa. O 
caso de Telefónica poderia non 
ser o máis grave porque, pésie 
a todo, o cabo novo que desexe 
tender pode ·facelo através das 
conducións que xa posue_a 
compañia. Por outra banda, e 
mália que a empresa R compro
meteuse a reducir a tres anos o· 
tempo de deitado de cabo, ou
tras empresas veñen detrás e 
os seis anos avanzados por 
Uxio González poderian server 
de prazo para esa cidade e 
para o resto do país. 

O desastre como sistema 

ANOSATERRA 

Ader,n_ais da abertura permane,n-" 
te de zanxas, as cidades son ví
timas de averías constantes nos 
servizos publicas como a.submi- -
nistración de auga. As empre
sas de cabo contratan as obras 
a outras compañías e estas sub
contratan parte do traballo, _polo 
que non é doado determinar a 
responsabilidade nas. averias 
provocadas potas obras. Por ou
tra banda, o seu volume incapa
cita aos concellos para levar a 
cabo unha labor de control ver- . 
dadeiramente eficaz. 

As cidades reaxen 

Oeste xeito, as obras non só 
afectan-ávida urbana e en parti
cular aos comerciantes, senón 
que os proprios viciños son víti
mas constantes de cortes de 
auga que nalguns .casos chegan 
a durar várias horas. 

A situación é tan grave que al- · 
gunhas cidades comezan a rea
xir e en Vigo o concello xa está 
a elaborar unha normativa para 
o tendido do cabo. Algunhas 
empresas de telecomutiicacións · 
poderian chegar tarde para pe
dir licéncia porque este municí
pio pretende que, unha vez pe
chadas algunhas ruas, non se 
podan facer novas obras. O ob
xectivo é non estar en situación · 
de obras permanentes, por iso 
os acordes céntranse nas duas 
compañías que máis zanxas ca
ban: R e Gas Galiza. A primeira 
está a empregar maquinária 
que permite abrir e pechar unha 
mesma rua nun só dia e a se
gunda comprometeuse a abrir a 
zanxa e levar o gas ao pé das 
fachadas dos edifícios na mes
ma obra para evitar cavar duas 
veces. 

Se os esforzos dos concellos 
céntranse en Gas Galiza e R é 
porque os seus traballos son 
máis intensivos. No caso de 
Gas Galiza porque é a única 
compañia do sector que opera 
no noso país e no caso de R 
porque a concesión para operar 
telecomunicacións integrais no 
noso país obrígaa a tender en 
tocio o casco das cidades. Non 
acorre o mesmo coas outras 
compañías de telecomunica
cións, xa que só atenden ás zo
nas que representan un merca
do máis· apetitoso, a saber: o 
centro das cidades e algun polí
gono industrial.+ 
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CatalurÍya organizouse 
• • 

para evitar o caos 
A ventaxe de posuir información 
de primeita man ·do Governo 
central é que· permite realizar 
unha previsión e determinar me
didas que reduzan o impacto de 
liberalizacións como a que aco
meteu o Esta9o español. 

En Catalunya a Generalitat orga
nizou un operativo que reduciu 
ao mínimo o tendido de cabo por
que coñecia o decre~o de liberali
zación dó Governo central, asi 
como as caréncias que apresen
taba. Oeste xeito, o Governo de 
Jordi Pujol criou agrupacións de 
concellos que 
montaron empre-

to foi adiante, apesar da sintonía 
política entre os governos galega 
e de Madrid. A auséncia de co
municación impediu á Galiza co
rrexir ou aminorar os efeitos da 
dispersión da povoación e da re
gulación levada a cabo por un 
Governo que ignorou as peculia
ridades do naso país. 
Este proceso de liberalización e 
as obras que trouxo como con
secu énci a puxeron ás claras 
unha deficiéncia na política de 
ordenación do território, pero 
tamén sobre a organización e 
instalación de servizos públicos 

que a estas al
turas considé
raase básicos. sas que realizaron 

a acometida de A · · 
todo o cabo nece- Generalitat Nos concellos 

galegas. nunca 
houbo unha 
auténtica preVi
sión na instala
c1 o n destes 
servizos e fo
ron poñéndose 
sen pensar no 
futuro. Desde 
lago, nunca 
houbo un de-

sário pero nunha . 
soa · operación. 
Posteriormente 
esas compañías 
vendaron as suas 
redes aos opera
dores de telefonía. 

¡ organizou 
1 . 

! empresas que 
l . 

i realizaron as 
1 

i obras dunha vez 
1 

O impacto desta 
operación non só 
foi comparativa
mente menor, se-

! e logo vendaron 
! as redes 

nón que ademais 
houbo posibilidade 
de realizar unha 
auténtica previsión -
das obras e coor-
denalas cos próprios concellos. 

Pero ademais, outro efeito da in
tervención da Generalitat foi que 
o tendido de cabo abrangueu a 
máis núcleos dos previstos no 
decreto de liberalización. lsto per
mitiu dar servizo a zonas que o 
mercado non atopaban tan rendí
beis, xa que se .vendaron redes a 
prezos o suficientemente compe
titivos como para mobilizar ás 
compañías de telecomunica
cións. O resultado foi que se sal
varon algunhas das deficiéncias 
que incluía o decreto de liberali
zación. Parellamente, estendeu
se o aceso ás novas te~noloxias 
a sectores e zonas que a priori 
estaban excluidos. 

A Xunta non interviu 

Por suposto, na Galiza nada dis-

seño para pre
parar unhas in
f raes t r u turas 
que permitisen 
oferecer estes 
servizos a cus-

tes mínimos e con baixo impac-
to. · 

En moitas cidades do mundo 
hai galerías públicas palas que 
discorren todos os servizos ne
ces~rios, desde o abastecimen
to de augas até o saneamento, 
asi como o gas, a electricidade, 
o teléfono e, ·máis modernamen
te, o tendido de cabo para tele
visión ou para as novas tecnolo
xias da información. A ventaxe 
comparativa deste-modelo é 
que cada vez que se precisa 
instalar un novo servizo só hai 
que tendelo através. das galerías 
xa existentes. Do mesmo modo 
a reparación das averias non 
abriga a realizar inGómodas 
obras nas ruas, xa que as gale
rías de servizos son amplas e 
incluen numerosos acesos aos 
operários de reparacións.+-

O afán liberalizador do Governo central é indiscutíbel, 
ainda que ás veces sexa patolóxico. No caso das tele
cominicacións fixo todo o posíbel por situarse por dian
te dos máis avanzados, como por exemplo o primeiro 
ministro británico Tony Blair. O laborista introduciu a 
competéncia no sector pero non renunciou a cobrar 
seis billóns de pesetas pota telefonia móbil ás compa- . 
ñias que querían explotar o servizo. Aznar foi máis aló 
e rent.mciou aos cartas. 

compañías de telecomunicacións, que poderian aforrar 
grande cantidade de cartas no caso de que un marco 
legal facilitase a coorden.ación das suas obras. 

En realidade, a cuestión aut<;mómica non é un as
pecto irrelevante. Certo é que a Constitución dá ao 
Governo central plenos poderes neste campo das 
telecomunicacións, pero nen ten por que ser asi 
nen é positivo que. sexa. O resultado desta liberali
zación é que os intereses xerais do noso país sofri
ron un dano importante porque a liberalización fíxo
se cun critério de desregulación para beneficiar á 
povoación urbana, que é maioritária no Estado. Es
te marco ignorou que no noso país hai unha alta 
porcentaxe de povoación rural que, ademais, vive 
en núcleos moi dispersos. Todo ese continxente va
rase privado do direito de aceso a servizos en réxi
me de libre competéncia e terá que seguir depen
dendo da Telefónica, unha compañia que non dotou 
a parte do rural co servizo básico e que ·cando o fi
xo foi porque a Xunta pagou a instalación dunha 
maquinária que, ademais, era obsoleta xa naquel 
momento. Esta razón é sobrada para reclamar unha 
liberalización desde Galiza que abrigue a dar cober
tura ao rural ou, en caso contrário, estabelecer un · 
verdadeiro ·control sobre o proceso que levou a ca-

Pero a confusión entre o liberalismo e a papanateria 
non queda aí. O Governo estatal concibe a liberaliza
ción como a simples desregularización, ca deixar fa
cer. Erra no conceito. Unha boa lei liberalizadora non é 
a que unicamente introduce a competéncia no sector, 
senón que é aqueta que prevé todos os aspectos rela
tivos á desregularización para evitar que haxa disfun
cións, para que todo marche sen obstáculos, non para 
dar entrada á competéncia e sálvese quen poida. 

1 

Con este modelo liberal de José María Aznar todos sa
en perdendo. Os concellos, porque Son vítimas dunha 
liberalización que concebe o desastre como sistema, 
os cidadáns, porque aceden a servizos liberalizados 
cos elevados custes dunhas obras sen organizar; e as 

O desastre suscitado nas cidades pola instalación do. 
cabo das telecomunicacións é consecuéncia da falta 
de marco legal para proceder ao tendido da rede. Po
deria atribuirse aos concellos a responsabilidade de 
non prever esta situación, pero a autonomía municipal 
non consiste en estar atentos a que o Estado faga un
ha das suas e remate por cargarlle o morto aos conce
llos. Estes últimos están para prover de servizos aos 
cidadán e a ordenar · a vida municipal conforme ao 
marco xeral, pero é imprescindíbel que se lexisle con
tando c.oa institución municipal, non á sua marxe. 

Distinto é o papel da Xunta. En efeito, a liberalización 
non é competéncia autonómica, pero esta Administra
ción ten máis capacidade para coordenar actuacións 
que reduzan o impacto dos desacertos de instáncias 
superiores, como o Governo central. Se o fixo a Gene
ralitat de Catq.lunya, con maior motivo teria que facelo 
a Xunta de Galiza, xa que se entende que entre o Go
verno amigo e o Governo galega . flue facilmente a in
formación debido á sua sintonia política. 

bo o Estado.• · 

ANOSA TERRA 
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As convocatórias foron en todos as cidades, CCOO e UGT por unha banda e CIG pola outra. Á esquerda a mobilización de Vigo de CCOO e UGT e á direita a da CIG en Compostela. 

Milleiros de persoas pediron emprego estábel e redución da xorriada no 1 º de Maio 

A CIG resposta a CCOO e UGT que a unidade é precisa 
pero tamén a contundéncia 
*A. ESTEVEZ 

Contra a precariedade e polo 
pleno emprego foron os dous 
lemas máis. repetidos nas dife
rent~.s convocatórias do país 
co gallo do primeiro de Maio. 
Especial mención receberon 
os traballadores de Gessrub
ber, de Tui, na mobilización da 
CIG en Vigo, e os de Frimisa e 
Bimbo na de Lugo. UGT e 
CCOO aproveitaban a mani
festación da Coruña para fa
cer un chamamento á CIG. O 
presidente da central naciona
lista, Manuel Mera, resposta 
que "a unidade sindical é im
portantísima" pero tainén o é 
"a contundéncia contra a pre
cariedade". 

Para o presidente da CIG, es
ta central sempre buscou a 
unidaae sindical "xa que signi
ficaría maior forza nas reivindi
cacións dos traballad.ores e a 
posibilidade de acadar acor
des positivos do Governo ga
lego". Sen embargo, Manuel 
Mera reseña dous datos sobre 
o emprego: a precariedade 
afecta ao 34% dos traballado
res galegas e o paro a un 
17%. "Para nós estes datos 
non validan o que afirman 
UGT e CCOO sobre que os 
acrodos coa Xunta son positi
vos". Opina Mera que as duas 
centrais estatais deixaron tras-
1 u ci r nos seus discursos do 
Día do Traballador un cámbio 
de rumo na sua estratéxia. "En 
Madrid anuncian a posibiliad
de dunha folga a causa do 
elevado número de accidentes 
laborais, e, sen embargo, na 
Galiza hai medo por parte de 
UGT e CCOO a talar dunha 
grande mobilización das tres 
centrais e, incluso, dunha fol
ga", comenta Mera. 

A CIG subliña o positivo que 
seria que os acordos coa Xun-

. ta estiveran asinados por tres 
centrai s en troques de por 

dous. "Pero non irnos consti
tuir unha plataforma común 
que se sente a negociar coa 
Xunta dun xeito pasivo. Nós 
buscamos acordos diferentes 
aos que se estabeleceron até 
agora", di. "Cando se fala en 
Madrid dunha folga polos acci
dentes de traballo, non se está 
talando en realidade depreca
riedad.e laboral á que se de
ben estes sinistros?'', engade. 

Xan Maria Castro, elexido só 
dous días antes das mobiliza
cións do primeiro de Maio co
mo novo secretario xeral de 
CCOO na Galiza, referiuse á 
necesidade de incorporar á 
CIG á unidade sindical para 
loitar contra á maioria absoluta 
do PP "se amosan unha atitu
de sindical razoábel". O ache
gamento, en palabras de Cas
tro, debe empezar "xa". 

"Traballar para vivir" foi o lema 
que encabezaba a manifesta-

ción de UGT e CCOO na Co
ruña, onde reuniron _a tres mi
lleiros de persoas. Ali estivo, 
ademais de Xan Maria Castro, 
Xesús Mosquera. O secretario 
de UGT tivo unha lembranza 
especial para aos traballado
res da Fábrica de Tabacos, de 
Arteixo Telecom e da Fábrica 
de Armas. 

A folga de Tui 

Se na Coruña foron estas as 
mencións especiais, na manifes
tación "central da CIG en Vigo, 
que reuniu a duas mil cincocen
tas persoas baixo o lema "Em
prego digno, non a precarieda
de", os aplausos foron para os 
traballdores de Gessruber, en 
Tui. O mesmo dia do pasado 
ano a sua loita e a sua pancarta 
tiveron tamén un lugar próprio na 
manifestación de Vigo. Agora, 
tras a folga que paralizou a vila 
de Tui, meinbros do comité es
tán denunciados no xulgado. 

Xan M~ Castro foi eleito no Congreso de CCOO como novo secretário xeral. 

, .... f l 

Xerardo Abraldes , secretario 
comarcal da CIG, fixo un pe
queno discurso baixo a choiva 
antes de dar paso a Fernando 
Acuña, que tamén se referiu a 
necesidade da "unidad.e sindi
cal". Para Abraldes , o momen
to de bonanza económica tra
ducese en casas e coches "ás 
que a maioria da povoación 
non ten acceso". A reducción 
da xornada laboral , a contrata
ción nas ETTs e a petición 
dunha renda mínima para as 
persoas paradas sen recursos 
de abando tamén foron motivo 
das consignas da manifesta
ción de Vigo, na que participa
ron o portavoz nacional do 
BNG, Xosé Manuel Beirqs e 
membros do governo local, co
mo o concelleiro de Economia, 
Xabier Toba. 

Ao redor da ·muralla 

Compostela tamén acolleu as 
mobilizacións que pediron em-

A. PANARO 

' · 

prego estábel. Trescentas per
soas acudiron a chamada de 
UGT e CCOO, e perta do do
bre na da CIG. A muralla esti
vo presente nas mobilizacións 
de Lugo, cidade na que tamén 
a central nacionalista reuniu a 
máis participantes que CCOO 
e UGT. Nesta última convoca
tó ria participou o alcalde lu
gués Xosé López Orozco. Na 
da CIG tiveron especial rele
váncia os traballadores de Fri
misa, en suspensión de pagos, 
e os cinco despedidos da dele
gación de Bimba na cidade, to
dos eles membros da central 
nacionalista. 

En Ourense foi o grupo de vi 
ciños afectados pala instala
ción da empacadora en San 
Cibrao de Viñas o que se fixo 
un oco nas manifestacións 
con pancartas nas que se po
dia ler "Industria si, lixo non". 
Ferrol, A Mariña e Pontevedra 
tamén foron escenários do 
Primeiro de Maio. Na cidade 
do Lérez, o alcalde , Miguel 
Fernández Lores participou na 
convocatória da CIG, ainda 
que tamén estivo presente na 
festa posterior de CCOO e 
UGT. 

Outras convocatórias 

En Vigo, a GGT e a CUT parti
ciparon nunha convocatória 
conxunta que rematou nocas
co vello e na que os proble
mas dos mariñeiros do banco 
canário-sahariano estiveron 
presentes. Mentres, a CNT 
convocaba aos seus simpati
zantes e.n Compostela lem
brando que esta data come
mora o asasinato de catro 
anarquistas en Chicago en 
1886. No mitin da CNT púxose 
de manifesto o conflito da de
volución do património incau
tado por Franco sinalando que 
o Governo pretende pagar 278 
millóns por bens que custan 
18.000.+ 
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Palmou anúncia novos encontros con Touriño para os próximos dias 

O PP revela os contactos discretos 
que mantén co PSdG·PSOE 
~A. EIRE 

O PSdG-PSOE e o PP teñen 
como estratéxia comun para o 
próximo ano frear o ascenso 
eleitoral do BNG. No PP están 
dispostos a apoiar ao PSOE 
axudándolle na campaña de 
aparecer como a " oposición 
dialogante" e a Pérez Touriño 
como alternativa, se os socia
listas aceitan rachar co BNG 
nalgunhas das cidades, sendo 
Vigo a principal teima do PP. 

Pérez Touriño pediulle "discre
ción" a Xesus Palmou para que 
ainda non saisen á luz os contac
tos que veñen mantendo PP e 
PSOE na Galiza. Pero os popula
res están interesados en que es
tas reunións sexan coñecidas pe
la opinión pública. Foi o mesmo 
Palmou quen se encargou de 
anunciar que mantivera con Pé
rez Touriño unha xuntanza no 
Pazo do Hórreo, despois da ofer
ta de diálogo que lle lanzara o li
der socialista. Manuel Fraga tam
pouco se quixo quedar atrás e, a 
pasada semana, despois da reu
nións do Consello, fixo saber que 
tivera unha comida, que el mes
mo calificou de "segreda", con 
Pérez Touriño. 

Agora , desde o PP , voltan 
anunciar que seguirán os con
tactos entre ambas direccións, 
ainda precisando que "nun pri 
mei ro momento estas se de
senvolverán con discrec ión". 
Desde o PSdG -PSOE tamén 
aceitan que estes contactos 
existen, ainda que os enmarcan 
dentro da normalidade política. 
Pérez Touriño afirma que o Go
verno galega préstase a esta 
negociación porque, "quero cre
er que a Manuel Fraga lle inte
resa falar no nome de todas as 
forzas políticas do país". Touri
ño declarou que non se pode 
afirmar que "exista un diálogo 
permanente co PP". 

Pero aos populares chéganlles 
estes encontros para lanzar a 
idea á sociedade de que non 
existe alternativa ao PP nos pró
ximos comícios, pois o BNG e o 
PSdG non son quen de enten
derse. 

O PSdG-PSOE tamén se afana 
en loitar contra a percpeción 
social dos nacionalistas como 
única alternativa a Fraga. Se
guindo a mesma estratéxia dos 
últimos comícios autonómicos, 
que tan nefastos resultados lle 
reportou a Abel Caballero, Pé
rez Touriño segue negando a 
posibilidade de pactar co BNG 
se o PP non ten maioria abso
luta. O que é para o BNG "unha 
opción posíbel e plenamente 
democrática no xogo de maio
rias e minorias", convértese pa
ra Pérez Touriño nunha idea 
sen sentido pois "Galiza non 
necesita nengun acorde para 
derrubar a Fraga", apresentá
dose el como alternativa. 

Palmou e Fraga fixeron públicos os contactos que o PSOE queria manter en segredo. 

Cámbio de estratéxia no PP 

·Se o PP poñia como condición, 
antes de comezar as conversas 
co PSdG-PSOE, que os socialis
tas rachasen os seus acordes 
municipais co BNG, agora mudou 
de estratéxia. Afirman que para 
que existan conversas ''formais" e 
ainda "acordes" non é unha con
dición "indispensábel" que os so
cialistas rachen os pactos co 
BNG, "porque tanto en Vigo co
mo en Pontevedra, na práctica, 
xa non existen". Ainda asi, reco
ñecen que gostarian que o 
PSdG-PSOE anunciase publica
mente a ruptura dos acordes ca 
BNG. Touriño, pola sua banda, 
contéstalle ao PP que estes acor
des son "unicamente pontuais e 
que non existe nengun acorde 
global cos nacionalistas". 

Sectores do PSdG-PSOE próxi
mos a T ouriño réstanlle importán
cia tanto ás entrevistas do secre
tário xeral do PSdG-PSOE con 
Palmou e con Fraga como aos 
próximos contactos. Enmárcanos 
na "normalidade política" ao tem
po que poñen da manifesto a ne
cesidade de Touriño "situarse 
axeitadamente cara as próximas 
primárias" que van convocar no 
partido o próximo mes. 

Máis preocupados están pola es
tratéxia do sector coruñesista de 
arremeter non só contra calquer 
acorde co BNG, demandando a 
ruptura en todos os concellos, se
nón de "desgaleguizar o partido" 
e "supeditalo de novo aes dita
mes de Madrid". Afirman que 
"ademais dunha estratéxia para 
situarse na executiva federal, 
existen conversas e acordes en
tre Francisco Vázquez e dirixen
tes do PP, sobretodo Xosé Gui
ña, ·que teñen moito de intereses 
personais e empresariais". 

Acordes que un voceiro autori
zado do PP confirma que exis-

ten tamén entre Carlos Príncipe 
e Xoan Corral en Vigo para des
gastar ao BNG no governo mu
nicipal, poñendo de manifesto a 
sua debilidade e a sua supedita
ción ao PSOE. Esta mesma se
mana PP e PSOE votaron con
xuntamente contra unha propos
ta do BNG na xeréncia de urba
nismo, impoñendo as suas te
ses . O PSOE vigués tamén se 
nega a apoiar os orzamentos 
impedindo que podan ollar os ci
dadáns calquer acción de gover
no nacionalista. 

O alcalde Lois Pérez Castrillo re-
. coñece as dificultades, cada vez 
maiores, palas que pasa o acor
de cos socialistas, pero ainda 
confía en endereitalas, sobre todo 
se consegue que se aproben os 
orzamentos, afirmando non estar 
disposto a ser el quen presente a 
dimisión e pedíndolles a PP e e 
PSOE que sexan eles os que se 
decidan por unha moción de cen
sura se queren. 

En Pontevedra o pacto do BNG 
co PSOE xa non existe, pero os 
acordes pontuais máis alá da la
boura de desgaste a que somete 
o PSOE ao BNG, vanlle permitin
do a Fernández Lores sacar 
adiante os grandes temas que 
aparecían nos orzamentos. 

Fontes municipais do .BNG afir
man, pala sua banda, que a acti
tude do PSOE de desgastar ao 
governos municipais dos que 
forma parte pero non ten a alcal
día "non é unha táctica nova, se
nón que xa a puxeron en marcha 
na anterior lexislatura". Esta es
tratéxia socialista deulle inmello
rábeis resultados ao PP, sobre 
todo na comarca do Morrazo 
cando a dereita conseguiu des
bancar ao BNG de todas as al
caldias. Pero o máis perxudica
do, afirman os nacionalistas, foi 
o PSOE que descendeu de xeito 
alarmante.+ 

ANOSATERRA 

O BNG reclama ante o 
Constiiucional o grupo próprio 
no Congreso 
O Bloque Nacionalista Galega ultima un recurso de amparo 
que levará ao Tribunal Constitucional para reclamar que 
emende á Mesa do Congreso para obrigala a aceitar a cria
zón do Grupo Parlamentário Galega, BNG. A forza naciona
lista· pasea o seu amparo en vários informes xurídicos que 
demonstran que a negativa da Mesa do Congreso tivo unha 
orixe política e non un baseamento regulamentário. O Blo
que sostén que ten o mesmo direito que Coalición Canária a 
formar grupo, xa que ambas formación empregaron igual 

. procedimento, ainda que a Mesa só permitiu facelo aos na
cionalistas canários,. aliados do PP. Asi, mentres o Bloque 
sumaba o apoio de un deputado do PNV máis outro de Con
verxencia ílemocratica de Catalunya, CC formou grupo cun 
deputado da Unión do Povo Navarro, deputado que o mes
mo dia da investidura sentou nas fieiras do Grupo Popular, 
non nas de ce .• 

O caso Martínez Núñez dividido 
en tres causas distintas 
O xulgado de Ponferrada investigará os casos de 

5 

sabotaxes contra unha empresa de Astorga e pasará ao 
xwlgado de Valladolid e a Audiéncia de León o resto das 
causas que supostamente se atribuen ao empresário 
berciano Xosé Martínez Núñez, acusado, entre outros 
presuntos delitos, de mandar matar ao conselleiro Xosé 
Cuiña. O xulgado de Valladolid será encargado de estudar a 
causa dun incéndio nunha construtora e a Audiéncia de Le
ón será a que intrua a causa relacionada coa axéncia de de
tectives que estaba a seguir a Xosé Cuiña. Asi, o- caso cen
tral queda en Leóri, ainda que no futuro poderian agruparse 
parte ou todas as causas se se detennina que están relacio
nadas. A trama para asasinar a .cuiña descobriuse despois 
de coñecerse un documento escrito por parte da persoa en
carregada de levar a cabo o delito, que rematou por quitar
se a vida.+ 

O alcalde de Dozón sanciona a unha 
funcionária por 'atentar contra a sua 
imaxe' 
O pasado Martes dous de Maio fíxose pública a resolución 
do expediente incoado polo alcalde de Dozón, Adolfo Cam
pos Panadeiros (PP), contra unha funcionária da CIG por un
ha "falta grave por atentar contra a sua imaxe". A resolución 
impón á funcionária Ana Lois unha sanción de suspensión 
de emprego e soldo de ano e meio, coa conseguinte priva
zón dos direitos inerentes á sua condición de funcionária. 
Naturalmente, a funcionária apresentará recurso contencioso 
contra esta resolución, asi como a suspensión cautelar da 
mesma. A resolución causou esturpor en médios políticos e 
sindicais, xa que Adolfo Campos xa se enfrentou a vários fa
llos xudiciais na sua contra e chegou a merecer várias men
cións por parte do Valedor do Pavo.+ 

Pataqueiros galegos e portugueses 
únense en Feces 
Na fronteira de Feces de Abaixo tivo lugar o Martes 2 de 
Maio concentráronse pataqueiros da Límia e portugueses 
para protestar pola crise deste produto agrícola. A mobili
zación estaba convocada polo Sindicato Labrego Galega e 
a Confederación Nacional da Agricultura de Portugal. O ob
xectivo desta manifestación que rematou cun xantar de 
confraternización é exixir dos govemos portugués, 
español_ e galego "medidas de regulación de mercado que 
impidan as tradicionais flutuacións, que ano tras ano, 
están levar á ruina aos produtores". • · 

Empresas arxen6nas e do Mag ... na 
Semana Verde de Galiza 
Silleda volve acoller ás empresas agróalimentárias na Sema
na Verde, inaugurada o Mércores 3 de Maio. Máis de 1.300 
firmas apreséntanse na Feira Internacional e no Salón de Ali
mentación do Atlántico. A delegación arxentina é das máis 
numerosas, con empresas de Chaco, Formosa, La Pampa e 
Buenos Aires. O seu obxectivo é "estabelecer vencellos con 
empresas galegas, españolas e europeas interesadas en in
vestimentos no sector produtivo e na comercial ización de 
produtos agrope.cuários como carne ou millo".+ 
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OPtNIÓN 

A VISIÓN EMPRESARIAL E MONOPOLISTA DOMINA 
o ·BICENTENÁRIO DE EL CATÓN COMPOSTELANO 

A XUNTA IGNORA A EFEMÉRIDE E MANTÉN NA NEVEIRA O PROXECTO DA HEMEROTECA 

(' segundo centenário da prensa na Galiza pa, 
sou sen a Xunta celebrar a efeméride nen ex, 
plicar por que non curnpre o compromiso de 
realizar a hemeroteca nacional. A ocasión ser~ 
veu para desde cabeceiras privadas refrescar 
alguns dos tópicos máis socorridos sobre a ins, 
-titución do xomalismo privado, recoñecida de 
interese público no Estatuto de autonornia. 

·defensa do idioma) o que 
a administración colonial 
nunca lle·vai traer. Para 
Alonso Montero, Valen, 
tin Lamas Carvajal, o pai 
do Tio Marcos non é unha 
voz colectiva que clama 
contra o desastre do país 
senon) "un rexeneracionis, 
ta integral". 

G. LUCA I 
ga, Francisco Campos, 
para gabar· coma modelo 
de éxito da comunica, 
ción galega do 2000 o 
monopólio de radio, xor, 
nais, axéncias e emisoras 
de TV, precisamente por, 
que a empresa paga me, 
nos salários de xomalistas 
á forza de reproducir un 
mesmo ttaballo en distin, 
tos soportes. A isto dalle 
o nome de Multimédia 
(definición da La Voz de 
Galicia para o seu grupo) 
pero non explica en que 
benfícia ao servizo públi, 
co da comunicación. O 
director da cadena públi, 

. ca de Rádio e Televisión, 
contribue afervoadamen, 
te á teorización governa, 

ANA PIUADO VEGA da polos intereses dos 

O primeiro tópico renovado é o da nula im, 
portáncia de El Catón Compostelano, a nosa 
primeira publicación periódica, fundada con, 
tra as supersticións políticas do Antergo Ré, 
xime. O xomal de Francisco del Valle ( ren0' 
meado del Valle, lnclán a partir da sona do 
seu sobriño,neto de Vilanova) é antklerical 
o que decidira á cúria compostelana a censu, 
rcilo e aldraxalo nun famoso panfleto de ré, 
plica: "Desagrávio do clero latino insultado 
nas suas próprias barbas polo Catón compo5' 
telano". Ainda hoxe, a discusión sobre os 
contidos do Caron, aparecido o 1 de Mai0 de. 
1800, está reservada a un área especializada. 
A colección do xomal de Valle non se pode 
consultar en biblioteca nengunha. Nunha 
revisión do bkentenário, Francisco del Va~ 
lle foi un ilustrado latinista que rivera pro, 
blemas coa censura da lgrexa por razóns me, 
nores e circunstanciais. 

Esta perspectiva conservadora quer que o 
periodico de Valle é expresión do pensa, 
mento individual, interesante pola sua ex, 
travagáncia e heroismo, pero a penas refre, 
xo dun movimento político. Unha visión 
do xomalismo do país que evita pór nome 
á batalla das forzas da reacción por censurar 
a prensa e procurar a ferro e fouce que os 
problemas colectivos teñan formulación 
polftic;:a e sexan recoñecidos. Así o Tio 
Marcos da Portela non é a manifestación 
dun mundo labrego parasitado polos foros, 
ao -que o centralismo lle pecha todas as 
portas da modernización, e que busca na 
coeréncia nacionalist~ (comezando pola 

• COBRAR · ANUNCIOS. 
Se Lamas non era na, 
cionalista, tamén se lle ne, 
ga á A Nosa T erra a eonti, 
nuidade desde 1907, en 
várias adscripcións na, 
cionalistas e no exílio. 
Nun artigo de Márcos Val, 
cárcel, as operacións de 
afogo contra o primeiro 
xomal agrarista de Manuel 
Lugrís Freire dan un pé pa, 
ra o periódico aparecer mi, 
lagreiramente en 1916. O 
escalpelo do historiador 
cae sobre datas, número e 
definicion editorial inape, 
labelmente cando se trata 
de A Nosa Terra histórica, 
por exemplo, pero é indul, 
xente co Faro de Vigo, 
quincenário nos comezos, 
despois acomodado á fre, 
cuéncia de recalada dos 
barcos da emigración, 

. 'Escritores e xomalistas celebran o 
aniversário de El Catón Compostelano dende 
unha perspectiva de-modernidade ainda que 
ignoran a actual crítica á concentración dos 

empresários da informa, 
ción, que espallan algúns 
teóricos norteameri, 
canos, e fai este resume 
da situación da prensa no 
mundo, en homenaxe ao 
bicentenário de Francis, 
co del Valle: a revolución 
dos contidos, a implanta, 
ción da multimédia, e "os 
planos de forrnacion e meios, extraordinariamente activa na Franza e 

nos Estados Unidos' anovamento para que as 
equipas redaccionais se, 
xan turbinas inf ormatioos". mercantilista, comercial, 

vaticanista, de seguros, voceiro dunha con, 
signatária, bugallalista, de Franco e de Al, 
fonso Guerra, por abreviar outras travesías 
dispares nas que sernpre levou auga á direita 
e procurou, sobre todo, cobrar anúncios. 

Igualmente, La Voz de Galieia tira partido 
desta visión conservadora do bicentenário da 

prensa porque desde 1882 até 1910 foi hbe, 
ral, federalista e anticaciquil. A partir desa 
data e despois da rnorte do fundador (un xor, 
nalista extraordinário), intervén en todas a e 
candasua campaña dos conservadores por 
manteren o seu negocio, incluida a de fran, 

· có. Este pasado non estorba ao actual direc, 
tor da Compañia de Radio Televisión Gale, 

O xomalista é:oida que estas tendéncias son 
unha bendicion do ceo. 

Vitor Freixanes fui de Casandra "das novas 
tecnoloxias que venceron as leis do tempo e 
do espazo" e recomenda repartilas democráti, 
camente: en "sistemas de acceso competitivo, 
homologado e rápido ás redes de comunica, 

ción mundial, fundamentalmente [n, 
temet. Cando aparecera a rádio, hai 

SUBSCREBASE!! 
agora cen anos, houbera ben voces 
que a reclamaran coma servizo públi, 
co . Freixanes recomenda formar 
"profisionais preparados para poderen 
poñer en circulación contidos axeita, 
dos", proposta xeneralista que lembra 
a das turbinas informativas. 

Nome .................................. Apelidos ............................................ .. Cód. Postal ......................... ........ Teléfono ...................................... . 

............................................. Enderezo ............. : .............. .. ............. . Povoación ................................... N.l.F ........................................... . 

Província .................. ................... País ............. ...... ........... ..... .. ...... . 

Suscrébome a A Nosa Terra por un ano/semestre· ao prezo de: 
O Galiza/Estado/Portugal 9.000 pta/ano 4.500 pta/semestre. 
O Europa 10.920 pta. 
O América e resto do mundo 13.080 pta. 

Pagamento domiciliado 

.sanco/Caixa de Aforros ...... :.: ............................... ..................... : ............ . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [IJ 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 lJ 
Titular ................................................................................. : ...................... . 

Povoación ......... : .......................... Província ....................................... .. ... . 

a) Subscricións para o Estado español O Talón bancário adxunto. 
b). Para o resto do mundo 

O Xiro internacional a nome de A Nosa Terra. Apdo. 1.371 Vigo. 
O Cheque bancário adxunto. 
O Visa. 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña·conta, os recibos que ao meu 
nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

Data Atentamente (Sinatura) 

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito 

Visa N2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Data de caducidade do cart6n (imprescjndíbel) ... .. .... .. ........... .......... ................. . 

Nome do titular ......... . : ... ..................................... ..... .. ... ........... ........................ ." .... . 

Sinatura do titular (imprescindíbel): 

Estas opinións de escritores e xoma, 
listas no douscentos aniversário de 
El Catón Compostelano abróganse 
unha perspectiva de modemidade 
ainda que ignoran a actual crítica á 
concentración aos meios, extraordi, 
nariamente activa na Franza e nos 
Estados Unidos, ao empobrecimen, 
to obxectivo dos contidos e á censu, 
ra e intervención nas novas redes. 

Para celebrar os douscentos anós de 
prensa no país, a Xunta publicou un 
anúncio no que representa ao plane, 
ta sat~lizado polas cabeceiras dos diá~ 
ríos. E probábel que nun futuro non 
lonxano os cidadáns teñan os mes~ 
mos problemas para consultar as co, 
leccións dos diários de agora que os 
que enfronta quen queira ver hoxe 
El Catón Compostelano. O incumpri, 

, mento da promesa eleitoral do PP, 
renovada desde hai 1 7 anos, de dar 
cabo a unha hemeroteca nacional, 
pode estragar outravolta a memória 
do país. Nengún dos artigos publica, 
dos ao pé do bicentenário da prensa 
expresan preocupación ou protesta 
por esta grave caréncia. • 
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Rubén Cela eleito novo sec~etário xeral na sua VII Asemblea Nacional en Compostela 
. . . . 

·Galiza Nova .pretende sumar.máis mocidade ao nacionalismo 
*P.B. 

Sumar máis xente nova· ao 
nacionalismo e dar resposta 
real aos problemas e inque
danzas da mocidade, serán 
obxectivos prioritários de Ga
liza Nova nos dous próximos 
anos. Asi o explicou Rubén 
Cela logo de ser eleito novo 
secretário xeral das mocida
des do BNG na VII asemblea 
nacional desta organización 
que se celebrou en Compos
tela os dias 29 e 30 de Abril. 

Durante o acto de clausura -que 
comezou cunha montaxe audio
visual de achegamento á activi
d ade política de Galíza Nova
Rubén Cela, militante de Lugo e 
estudante de Económicas, expli
cou que as liñas de actuación 
aprobadas nesta asemblea terán 
como eixos fundamentais conse
guir "que o traballo político teña 
unha repercusión real en todos e 
cada un dos campos que lle afec
tan á mocidade" e ser quen de 
"atraer, cada día, máis xente mo
za ao proxecto que encarna o 
BNG". Dous obxectivos, apontou, 
que veñen perfeitamente recolli
dos no próprio lema da asem
blea, Coa mocidade cara a liber
dade. 

Neste sentido a organización 
aprobou uns textos que -ade-

Rubén Cela, navo secretario xeral de Galiza Nova. A. PANARO 

mais da "tese política'', a "de 
acción organizativa" e a "da 
asemblea de mulleres"- incor
poran unha ponéncia sectorial 
na que se concretan os proble
mas que afectan aos máis no
vas e na que se apontan as 
resposta que esta organiza
ción, con presenza en todas as 

comarcas do país, ' praticará 
nos dous próximos anos. ln_
clue liñas de actuación en em
p rego, vivencia, transportes, 
ensino, meio ambiente, antimi-
1 itari s mo, cultura -história, 
tempo libre e ócio, literatura, 
deportes, património, música, 
cinema- língua, sexualidade, 

A permanente sainte de Galiza Nova presidiu os debdtes. Na foto, momento do acto 
de apertura. da asamblea. 

drogas, asoCiacionismo e parti
cipación social. 

Durante a sua intervención Ru
bén Cela criticou a Xunta por 
non aterecer saidas !abarais e 
emprego digno á mocidade e 
por privatizar a sanidade e un 
ensino ''totalmente aillado e des
vinculado da realidade deste pa
ís, que funciona como colchón 
do paro". Tamén se referiu a "un 
governo que quer que perdamos 
a nosa memória histórica" e que 
"nega a nosa língua sistematica
mente", utilizándoa "de xeito ex
clusivamente folclórico". Do mes-

mo xeito sinalou a Xunta como 
"cúmprice da discriminación que 

. sofren as mulleres" e que "pon 
trabas ao asociacionismo xuvenil 
porque non lle interesa unha mo
cidade organizada e loitadora". 
Os militantes de Galiza Nova 
aproveitaron este encentro para 
homenaxear ao finado Suso Va
amonde, na figura de seu tillo 
Xesus, membro das mocidades 
do BNG. Tamén durante o acto 
de apertura Bautista Álvarez re
colleu o carné número 1982, da
ta na que se fundou o BNG, que 
o acredita como militante de hon
ra de Ga/iza Nova.• 

Beiras subliña a existéncia dun cenário 'aparentemente novo' 
"Despois de escoitar as resolu
cións da vasa asemblea e a inter
vención de Francisco Rodríguez 
durante o debate de investidura 
do presidente do Governo cen
tral, queda claro que o BNG ten 
un único discurso", que é a vez 
"polífónico, armónico e con tonali
dade en si maior". Asi de contun
dente se amasaba Beiras na sua 
intervención durante a clausura 
da VII Asamblea Nacional de Ga
liza Nova, na que sinalou a nece
sidade de que o BNG, "coa capa
cidade que ten de nutrirse das 
mesmas entrañas do país", ela
bore o seu diagnóstico a respeito 
do panorama político que cria a 
maioria absoluta do PP, para 
afrontar con éxito ás próximas 
eleicións autonómicas. 

Para Beiras este cenário "apa
rentemente novo", non é máis 

que un novo ponto de inflexión · 
institucional dunha dinámica polí
tica que xa se constataba con an
terioridade. "Eu non sei cal é o 
diagnóstico -afirmou- pero com
pre chegar axiña a el, porque só 
do seu acerto pleno podemos ti
rar as máximas garantias na loita 
social e política contra o poder ao 
que nos ternos que enfrentar". 
Segundo o líder do BNG forón 
precisamente os acertos nas 
análises feitas pala organización 
nacionalista nos pontos de infle
xión da conxuntura política e a 
sua presenza e traballo no entra
mado social, os que permitiron un 
ascenso imparábel do BNG des
de a sua criación e o que "nos di-
f eréncia doutras forzas naciona
lista europeas". "É sobre esa ba
se de alimentación social, na que 
nos nutrimos -engadiu- na que 
todos nós ternos que coller impul-

.¿SOBRA A POLÍTICA? 
Amrme erWIJle m ~ sciJm omonmto¡dbm •e 
Gab tras~ ~do 12~0 e,i11ule inwsli!PliU ptii3 m 
~1IÜJloomtmlDli1fmneaítmmnt*tepmneoiaDJ. 
l\km debate a m RolB1o llaJDJ Valdés,amitd (IÚXirno ~ m do 
PSOl e o historiador Lorenzo Femández Prieln, próximo m ees do 
fBilllb110•mnbasbll a efan ~~meavimm 
m IXJID,as amnretlB mdB maioria mluta fllJll fslado ~ttal e 
diverso e sobre a posición dos nacionalismos neste contexto. 

so de cara a próxima e máis in
mediata batalla institucional que 
ternos diante. Senón podemos 
correr o risco de perder o norte e 
a batalla, que non é o mesmo 
que a guerra". 

O líder do BNG acusou ao PP 
de intentar criminalizar aos na
cionalistas, "que non ternos na
da de perigoso para ninguén 
nen cívica nen socialmente", e 
de querer valeirar de contido as 
naci·onalidades históricas, ao 
tempo que engadiu que nunca 
tivo tanta vixencia como hoxe a 
frase de Castelao "sodes uns 
imperialistas fracasados". "A di
reita reacionária -explicou- co
lleu o espantallo do nacionalis
mo para lindalo", pero atopouse, 
despois do 12 de Marzo cuns 
resultados do BNG, dos que se 
tira un medre do 40%. 

Co gallo do cincuentenário da 
marte de Castelao, Xosé Ma
nuel Beiras foi agasallado polos 
militantes de Galiza Nova cun
ha lámina do autor do Sempre 
en Galiza, que deitou ao pé do 
atril até o remate do seu discur
so. Na sua intervención, unha 
das poucas lago da celebraGión 
das Xerais, referiuse a o ano 
Castelao e a necesidade de 
manter viva a sua preséncia, xa 
que "en nengun outro momento 
da nasa história contemporá
nea o seu pensamento político 
e a sua prática foron tan aldra
xados". 

Para Xose Manuel Beiras a mo
cidade xoga un papel funda
mental dentro do proxecto polí
tico do BNG, e como naciona
listas "precisan facer un dobre 
esforzo de lucidez". A loita·con-

tra a alienación, tense que su
mar "un segundo esforzo deri
vado do feito de seren cida
dáns dunha nación negada na 
prática política ", ademais, "de 
maneira máis sofisticada que 
neutros tempos". 

"É o reto da mocidade, e só se 
· é capaz de afrontar ese desa
fio, o BNG terá futuro, porque 
o papel a activo dos máis no
vos é crucial para a sua vida e 
florecimento". Na clausura ta
mén participaron outros cargos 
públicos do BNG e represen
tantes dos CAE, CAF, Adega, 
AS-PG, o SLG, a CIG, as Bri
gadas en Defensa do patrimó
nio Chairego, a asociación de 
Músicos en Língua Galega, asi 
como delegacións de diferen
tes org·anizacións interna
cionais. + 

monogm de 32 páxim 

AS INDUSTRIAS DO AUDIOVISUAL 
Oous 1raballos de investigación periodísb ootimimn a ara e o envés das 

indumrias do audiovisual en Galicia.A produfl!ión e a cmatividade 
cinematagráfim e de animación cenlramn, ~imesrnot m debate no que 
tomaron pal1B o.pmduclnr Xoán X.~ üm, a étlriz Luma Góm04 a 
~orMaooel ~o· delmxante Miguelanxn Prado e o realilador 

e guionista Raúl \miga. 

e ademais ••. 
• diü:EJll\liilITBVmillmlllSMmB\IRXÉllIE 
• a emerxeá das rexiOOs melmpailanas a partir de O Porto 
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A Declaración de Barcelona anúncia unha preséncia maior en Madrid. Na k»to a reunión de Xaneiro en Bilbao, prévia ás eleicións. 

A reforma do Senado é o grande desafio pendente 

A Declaración de Barcelona comeza a sua andaina 
nas Cortes cunha reunión conxunta 
-0-X.L. 

O vlndeiro 30 de Maio reuni
ranse en Madrid todos os par;. 
lamentarios europeus, con
gresistas e senadores das 
tres forzas asinantes da De
claración de Barcelona, pon
do de manifesto a sua vonta-· 
de de que se visualize que 
forman un acordo político 
que vai ser actuante pésie ás 
diferentes políticas de pactos 
que amosan respeito ao PP. 

A reunión de Madrid servirá ta
m én para anunciar cales dos 
pontos · programáticos comuns 
que levaron ás eleicións do 12 de 
Marzo, se porán de contado no 
rexisto de propostas do Congreso 
dos Deputados; no imediato pe
riodo de sesió,ns. Para os na
cionalistas galegas non se trata 
só de que se fagan as propostas 
relativas á língua e a cultura·, nas 
que se ten amasado unha sinto., 
nia maior, senón tamén propos
tas de carácter social que des
mintan o interese ideolóxico de 
apresentar aos nacionalismos co
mo forzas retrógradas. 

A visualización do pacto deste 
30 de Maio terá continuidade en 
Novembro, en Compostela, onde 
se celebrará unha xornada sobre 
as nacións sen estado na Euro
pa Occidental e analisarase a si
tuación destas no contexto da 
UE. Está prevista a asisténcia de 
forzas de todo o continente. Xa 
para o 2001 celebrariase, en ci
dade por designar, unha nova 
reunión plenária dos partidos da 
Declaración. 

No aspecto documental, está 
próxima a saida. dunha edición 
preparada polo historiador gale
ga Xosé Estévez, que incluirá os 
textos _consensuados polas tres 
forzas e unha análise das reper
cusións políticas provocadas por 
esta nova Galeuzca. 

Os pontos en comun 

Nos programas de PNV, CiU e 
BNG existen diversos pontos 

comuns, que xiran ao redor de 
· dous ·grandes bloques. Dun la
. do, procuran avanzar no tema 
da plurinacionalidade e .do ou
tro, medidas que permitan o re
coñecimento dos direitos cultu
rais e lingüísticos de bascos, ca
taláns e galegas. 

En canto ás propostas de leis, 
os tres partidos demandarán te
mas de xestión como: a recupe
ración de competéncias exclusi
vas e procurar atinxir urxente
mente as n6rmas relacionadas 
co control das águas interiores.-e 
a pc¡i.rticipación FIO control da zo
na marítima exclusiva; implant,a
ción dun novo sistema de finan
ciamento autonómico, baseado 
na suficiéncia, trans
paréncia e solidarie-
dade; transferéncia N 
xudicial completa que a 

van da man e mostran unha liña 
moi semellante é a pendente re
forma do Senado. A modifica
ción da Cámara Alta é un tema 
que comparten no seu progra
ma todos os grupos políticos pa
ra que poida finalmente ampliar 
as suas funcións e servir como 
elemento suficientemente dife
renciado do Congreso, onde se 
centran actualmente todas as 
decisións lexislativas. 

Mais na traída e levada reforma 
do Senado preocupa fondamen
te a BNG, PNV e CiU. Os cám
bios anunciados por José María 
Aznar son ollados con descon
fianza polos asinantes da Decla
ración de Barcelona, temerosos 

de que as mudanzas 
non entren no desafio 
de fundo: convertela 

convirta os tribunais reunión de 
superiores nos órga-
nos supremos; su- Madrid 

nunha cámara de re
presentación territorial. 

'o senador do BNG, 
Anxo Quintana, mos
trou publicamente o 
seu medo a que o PP, 
en alianza cos socia
listas, frustre as espe
ranzas nacionalistas 
de ver convertido o 
Senado no espazo de 
encontro das naciona-

presión das compe
téncias sobre seguri
dade das delega
cións e subdelega-

anunciarán 
que 

.cións de governo, 
que pasarían aos go
verr'los das nacionali
d _ades históricas ou 
ampliación da pre
séncia autonómica 
nos órganos supra
estatais; como o Par
lamento Europeu. 

pro postas 
comuns 
apresentarán 
de contad.o 1 id ad es históricas. 

"Cómpre iniciar un de- · 

No ámbito da diversidade cultu
ral e lingüística, os declarantes 
peden o recoñecimento das 
competéncias en matéria edu
cativa; respeito a nivel estatal e 
europeu da diversidade lingüísti
.ca do Estado; aumento da re
presentación das nacións nos 
órganos culturais internacionais 
e criación dun Consello de Lín
guas e Culturas do Estado, que 
substi-tua o actual Ministério de 
Cultura. 

Reforma estrutural 
do Senado 

O gran tema de debate no que 
os tres partidos nacionalistas 

bate sobre as actuais 
funcións do Senado e 
o seu futuro. Esta le-

xislatura vai ser insuficiente pa
ra alcanzar un acorde unánime 
pero debemos montar as bases 
do modelo que queremos para 
que non siga sendo un sucedá
neo". 

Para Quintana, seguindo os pa
rámetros expostos na Declara
ción de Barcelona, o Senado 
debe ampliar o seu peso espe
cífico no labor lexislativo e ser o 
verdadeiro ámbito onde se de
senvolva o Estado ·plurinacional. 
"O BNG xa coordina na actuali
dade o labor no Senado e no 
Congreso para que o non toda a 
conflitividade se reduza á Cá
mara Baixa".+ 

Non tan 
terrorífico 
A calificación de terrorífico que 
Aznar deu ao discurso do 
voceiro do BNG Francisco 
Rodriguez na sesión de 
investidura, pareceulle fóra de 
lugar ao colunista de O Correo 
Galego Carlos L. Rodríguez. 
"Se o comparamos cos discurso 
habituais do BNG, don Paco 
fuco un discurso histórico pola 
sua moderación. Case no 
remate da sua intervención, o 
líder nacionalista dixo algo que 
até o de agora non figuraba nos 
manuais do seu grupo: estamos 
polo uso consr:ructivo da 

• Constitución. Non pola reforma 
nen pola sustitución. Tamén é 
importante que exprese respeito 
e recoñecemento á maioría 
absoluta do PP. Antes desta 
manifestación, Rodríguez non 
fuco outra. Non mencionou 
explícitamente a 
reivindicación dun concerto 
económico galego. Está o BNG 
a re~pensar a sua idea de 
finanzatnentoeconómico? 
Outra omisión foi a do 
terrorismo. Rodríguez tamén 
non temperou a soidade 
tremenda do abalado 
Anasagasti, o que contrasta coa 
cobertura permanente que 
outros líderes do BNG adoitan 
emprestar a aventura radical do 
Partido Nacionalista Basco. 
T emos, polo tanto, un discurso 
que nega liñas que parecían 
básica no BNG. Non arremete 

contra a Constitución, non 
reclama o concerto economico 
nen arroupa ao Partido 
Nacionalista Basco. E, máis 
ainda, Rodríguez afástase das 
fantasías da transición para 

. admitir con naturalidad e o 
trunfo de Aznar.-De terrorífico, 
nada".+ 

Uns sí, 
outros non 
La Voz de Galicia recolle o 
debate de investidura nunha 
crónica de Isabel Bugallal: 
"Aznar e o voceiro do BNG 
viveron un ágrio retesio no 
·Congreso. Rodriguez acusou a 
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Aznar de utilizar o Direito 
coma un rodelo e de se 
comportar de forma 
prepotente, intolerante e 
fóbica ton todos o que 
discrepan, especialmente co 
nacionalismo galego. Rodríguez 
acusou ao PP dunha descarada 
tendéncia a controlar as 
institucións, entre elas a Mesa 
do Congreso, que impideu ao 
BNG ter grupo parlamentar 
próprio, unha decisión carente 
de cobertura xurídica e cargada 
de saña contra o adversário, da 
que responsabilizou ao próprio 
Aznar. Todos precisamos cinco · 
deputados para facermos grupo 
parlamentar pero a algúns 
transíxenlles que o fagan con 
deputados emprestado e a 
outros non, dixo o voceiro 
nacíonalista. A mesa non é 
unha abstracción, senon que 
está formada por 
representantes dos grupo desta 
cámara que, agás o PP, 
consideraron o grupo de BNG 
conforme a direito e votaron 
favorabelmente. O 
representante do BNG dixo 
que o PP non recorreu ao 
dictame xurídico do letrados 
da Cámara porque abian que 
(o PP) non tiña razón e estaba 
a utilizar o Direito coma un 
rodelo".+ 

Os direitos 
non se 

,,. . 
negocian 
Os presos bascos en folga de 
fame coidan a defensa dos seus 
direitos "non é unha concesión 
a cámbio da trégua". O xomal 
Gara da conta da declaración 
do Colectivo de Presos 
Políticos Bascos que entende 
que os seus direito e a 
liberdade de expresión non son 

algo que se poida interpretar en 
función do momento político. 
''No comunicado os presos din 
que no Outono pasado 
perguntaran que máis podian 
facer pola palabra e o respeito 
dos direitos e decidiron que só 
tiñan nas suas mans o recurso 
da folga de fame. Pero a 
defensa <lestes direitos non 
pode ser un compromiso a 
cámbio dunha trégua. Asi llo 
sinalamos a certos ax.ente ~di o 
comunicado~ porque é 
incomprensibel e inxustificábel 
que poner rematado o alto o 
fogo unilateral da ET A, haxa 
quen luxe agora os 
compromisos adquiridos e 
tente condicionar os 
compromisos asumidos por 
outras partes".+ 
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Entre as queixas da sua agru
pación sobresaen as que fan 
a Academia de la Llingua As
turiana pero tamén aos astu
rianistas. 

A maioría recoñece a existén-
. cia duns dereitos lingüísticos e 

ninguén quer xogar ao xogo de 
que se o español presiona á 
lingua autóctona, o asturiano 
como o galega en Galiza, aqui 
se presione ao galego dende 
ámbitos moi minoritários, que 
se din en chamar asturianistas. 
A Academia de la Llingua Astu
riana ódia o galego, non o po
den ver nen abrir os olios área
lidade lingüística. O pior é que 
se trata de filólogos que coñe
cen abondo esa realidade do · 
galego en Asturies, entre eles o 
presidente Xosé Luis Garcia 
Arias ou a académica Ana 
Cano, amigos íntimos de Fran
cisco Fernández Reí e de An
tón Santamarina, ambos e dous 
dous do ILGA. Nun principio 
Fernández Reí e o ILGA apoiá
ron nos arreo, ata que tiveron 
que facer a escolla entre nós, 
ou sexa a MDGA, e a Acade
mia de la Llíngua, que foi por 
quen se decidiron, esquecén
dose de nós. Eu lembro ao pre
sidente da Academia, Xosé 
Luis García Arias, falar da área 
do Eo-Navia como galego-fa
lante ou do galega de Asturias. 
Agora xa o nega. A súa inten
ción non é outra que tentar uni
formizar culturalmente o territo
rio astur arredor do bilingüismo 
español-asturiano. 

A referéncia que fai o Estatuto 
de Autonomia en relación ás 
línguas autóctonas é cáseque 
testemuñal. 

O Estatuto de Autonomia astu
riano non recoñece nada nen do 
asturiano nen do galega, agás 
unha referéncia á protección do 
asturiano como algo próprio de 
Asturias. Elaborouse a Leí de 
Protección do bable-asturiano e 
velahí onde si cita ao que deron 
en chamar gallego-asturiano: "O 
réxime de protección respeito 
tutela e desenvolvemento esta
blecido nesta lei para o .bable
asturiano extenderáse mediante 
regulación especial ao galego
astu riano naquelas zonas en 
que ten carácter de modalidade 
lingüística própeia". O mesmo 
vai subliñado nunha disposición 
adicional da devandita leí res
peito ao ensino, emprego e tute
la no seu ámbito territorial. lsto 
é o que xa está lexislado, cun 
rango inferior ao estatutário e co 
único degoiro formalista de en
gadir a "coletilla" de asturiano, 
xa que por outra causa non se 
pasaba. 

Segue a ser 111áis importante 
o prexuízo fronterizo entre os 
habitantes dun ou doutro lado 
que a realidade cultural? 

A xer:ite dun lado ou doutro é a 
mesma: os mesmos servizos as 
mesmas gasolineiras, xeito de 
vivir e a mesma maneira de ta
lar. O que si tivo ocorrido, aínda 
que cada vez menos, foi a reac
ción patolóxicamente antigale
guista que se palpaba en moita 
-xente nos lugares máis achega
dos a Galiza. Esta zona foi ade
máis un dos obxectivos priori
tários dalguns asturianistas 
recalcitrantes (Gándaras en 
concreto foi moi influída). O que 
tampouco faremos nós é soltar 
a prédica de que somos galegos 
ou que non ternos nada que ver · 
cos asturianos. lso é, ademáis 
dun absurdo, un atranco e non 
daremos nen médio paso nese 
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Presidente da Mesa para a Defensa do Galego de Asturies 

Benigno Fernández Braña 
'A Academia de la Llingua Asturiana ódia o galega' 

-0. SANTI CARBALLIDO 

SEGUNDO OS ULTIMOS ESTUDOS SOCIOLINGÜISTICOS REALIZADOS SON ACTUALMENTE ARREDOR DE CINCUENTA 

MIL AS MULLERES E HOMES QUE DENTRO DO MARCO XURISDICCIONAL DO PRINCIPADO DE ASTURIES E MAIS CON

CRETAMENTE NA SUA BANDA MAIS OCCIDENTAL, A COMPRENDIDA ENTRE AS MARXES DOS RIOS EO E NAVIA SE 

EXPRESAN HABITUALMENTE NA VARIABEL DIALECTAL GALEGO OCCIDENTAL. BENIGNO FERNANDEZ BRAÑA, PRESI

DENTE DA MDGA SALIENTA O DIFICULTOSO DO CAMIÑO E COMO, MA~IA O TEMPO TRANSCORRIDO, A IGNORAN

CIA E OS SILÉNCIOS COMPLICES E..INTERESADOS SEGUEN A INZAR DE CROIOS O CAMIÑO DA NORMALIZACION. 

senso. Do .que se trata é de que 
en Asturies se respeite e se pro
texa a existéncia de calquera 
idioma falado neste território. 
Nunca un disparate será defen
dido desde a MDGA. 

A actual situación semella 
conducir tanto ao galego 
como o próprio asturiano cara 
o abismo da desaparición. 

O problema é que a autonomía 
non acabou coas situacións in
congruentes que aquí se se- . 
guen a vivir, como. que un mes
tre ou un médico de Ribadeo ou 
da Fonsagrada tivesen que ir 
traballar a Vigó e, en troques 

trouxeran aqui xente de Llanes 
ou de Oviedo castellano-talan
tes, que pouco ou nada lles im
portaba a realidade lingüística 
desta zona. 

Unha das bazas que adoito 
esgrimen retírese ao respeito 
dos dereitos constitucionais. 

Sabemos que se loitamos polo 
recoñecemento do galego nes
ta comarca haberá que reco
ñecer tamén o asturiano como 
língua oficial. O asturiano non 

·existe como idioma do Estado, 
que actualmente son as catro 
línguas coñecidas. O feíto de 
falar en galego ampárase nuns 

dereitos constitucionais por 
tratarse dunha língua do Esta
do, pero a desfeita e a discri
minación ven no momento en 
que duas persoas que talan a 
mesma língua, na sua ·mesma 
variábel dialectal ou territorial 
ven recoñecidos os seus derei
tos constitucionais en función 
de viviren na Fonsagrada, en 
território galego ou en Tara
mundi, xa en Asturies. Dous ci
dadáns do Estado español que 
talan a mesma língua ven re
coñecidos os seus dereitos de 
maneira diferente e discrimina
toria en relación a ese mesmo 
idioma que talan. Pon aí e por 
onde có_mpre guindar as redes. 
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É unha simples cuestión de 
xustiza. 

Por qué fracasou a reforma 
do Estatuto? 

Unha das razóns é que os políti
cos son claramente españolis
tas, non poden ver ao asturiano 
nen nada relacionado coa cultu
ra asturiana. A sua visión res
peito disto é a mesma. que pode 
ter un político de Madrid, co en
gadido dunha xenreira vise.eral. 
Ademais, a minoria asturianista 
semella albiscar unha Asturies 
culturalmente uniforme, na que 
o asturiano chegaríia ata Riba
deo. Mesmo se teñen referido á 
Fonsagrada, a Ribadeo ou a 
Mondoñedo como a Galiza astur 
e que esta zona é de· cultura as
turiana, como afirmou Xuán 
Xosé Sánchez Vicente, presi
dente do Partíu Asturianista 
(PAS). 

O feito de dependeres da Aca
démia asturiana dificulta ain
da máis a vosa situación. 

A Academia de la Llíngua Astu
riana é a que se outorga a si 
mesma a suposta representa
ción do galega-asturiano. Eles 
apróprianse das directrices a 
seguir coa língua galega falacia 
en Asturies porque segundo 
afirman non é galega, senón 
que é asturiano, dende o mo
mento que este território per
tence a Asturies e non a Galiza. 
Nós xa nos puxemos en con
tacto con xente do BNG como 
Carme P. Sanjulián. Eu avogo · 
ademáis por termos un ·vencello 
máis fluído co Bloque, pola ra
zón de que en pouco tempo 
chegará a governar en Galiza e 
quizáis así poderiamos levar 
moito mellar todo o relacionado 
co recoñecemento do galega 
de Asturies perante as máis al
tas instáncias. 

Cal é a sua relación coas ins
titucións políticas e culturais 
galegas? 

Recibimos subvencións de 
cuantía aleatória, ás· veces me
dio millón de pesetas, outro 
ano cen mil, en relación ao 
apoio ás asociacións sen áni
mo de lucro en defensa doga
lega. Pero ·realmente fannos 
moi pouco caso, xa que as ins
titucións galegas non queren 
saber nada de nós a nivel ofi
cial polo con~abido problema 
interautonómico. Coa Mesa 
pola Normalización Lingüítica · 
ternos moi boa relación, así 
como coa Asociación Sociope
d agóxica Galega ou coas Bri
gadas en Defensa do Patrimo
nio Chairego e con outros 
colectivos e asociacións de Ga
liza, agás có ILG, co que non 
ternos nengun tipo de vencello 
nen colaboración. O motivo non 
foi outro que nos sentimos pro
fundamente traizoados no mo
mento en que decidiron aliarsé 
coa Academia de la Llíngua As
turiana. Orabén, si que conta
mos co apoio de_ persoas indivi
duais como o profesor Babarro, 
que fixo a tese sobre o galega 
de Asturies, xamáis editada 
pola ILG, ou Méndez Ferrín, 
que-tamén colaborou connos
co. Mesmo eón asociacións lu
sistas, ás que lles fixemos sa= 
ber a dificultade do galego de 
Asturies e a brusquedade que 
nas nosas circunstáncias supo
ria ~ implantación dunha nor
mativa reintegracionaista. Pero 
o entendimento e a cordialida
de son en todos os casos so
brancei ros.+ 
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As vías do Ceao coñeceranse como ruas das cesteiras, costureiras, leiteiras, oleiras e panadeiras 

. O Concello de Lugo mudará os nomes das ruas 
que gaban á ditadura polas propostas dos viciños 
Nun pleno a celebrar no mes 
de Xuño, o Governo munici
pal de Lugo vai aprobar unha 
xeira de cámbios no rueiro 
da cidade. O obxectivo é reti
rar calquer alusión á ditadu
ra, darlle nome a aqu~las 
ruas que ainda non o teñen e 
correxir o uso do galego nou
tras conforme á normativa 
oficial. A Comisión encarre
gádega de xestionar as mu
danzas tivo que peneirar as 
propostas apresentadas po
los viciños, que só no caso 
da n.ia 18 de Xullo se amosa
ron molestos cos trocos. 

Unha iniciativa anovadora que 
vai apresentar ao pleno do Con
cello á Comisión municipal enca
rregádega de modernizar o pla
no da cidade é a de adxudicarlle 
o nome de ofícios tradicionais na 
forma feminina aes novas vieiras 
da zona do Ceao. Asi, o parque 
empresarial lucirá enderezas no 
que as protagonistas van ser as 
cesteiras, costureiras, leiteiras, 
oleiras e panadeiras. 

As propostas da Comisión Pla
no-Guia, que empezou a funcio
nar no mes de Decembro, foron 
acollidas con normalidade entre 
a maior parte dos viciños. O 
único problema produciuse cos 
comerciantes da rua 18 de Xu-
1 lo, que pasará a denominarse 
Camiño Real, roteiro tradiciona~ 
entre Madrid e Coruña, antes 
de abrirse a avenida que leva o 
nome desta cidade. Os comer
ciantes non aceitan a proposta 
feita polas asociacións de vici
ños porque pensan que o troce 
vai SUfi)Or pardas económicas 
nos seus negócios. Branca Ro
dríguez Pazos, concelleira de 

Benestar Social, resta importán
cia ao conflito e indica que os 
trastornos que se poden produ
cir son mínimos. "Unha vez que 
se aproba o cámbio e se comu
nica a todos os organismos ofi
ciais -indica- existe un periodo 
de adaptación para que os· da
nos, pala propaganda que te
ñan editado os comerciantes, 
por exemplo-, sexan os menos 
posíbeis". 

A nova edición do Plano-Guia 
tamén correxe en aspe.etas orto- -: 
gráficos e léxicos un total de 15 
ruas que non corcodaban coa 
normativa oficial. Cámbia, por 

. exemplo, acerolo por aceroleiro, 
praza de alicante por alacante, 
da alondra por laverca, da amis
tade por amizade, do bogavante 
por lubricante, do cruce por cru
zamento, do olvido por esque
cemento, do pardillo por pinta
rroxo, do soido por son, e tamén 
troca calexón por canellón e rin-

. cenada por recanto. 

En base ás diversas peticións 
dos viciños tamén se mudará o 
neme de Ronda Almirante Ca
rrero Blanco por ·Avenida das 
Fontaiñas, a Praza do Exército 
Español por Fonte dos Ran
chos , do Xeneral Franco por 
Ruado Teatro, a Praza de Soto 
Freire por das Augas Férreas e 
dos Campos por dos Agros. Ta
mén se recupera o verdadeiro 
nome do Carril das Ortigas, 
que debe ser das Estantigas. 
As novas vias son Ruado Fen
to, Enriqueta Otero, Francisco 
Lamas López-Alcalde, Laxei
ro-pintor, Lavanco, Maria Bal
teira, Pepe Barreiro, Tareixa de 
Calcuta, Paseo da Ponte Vella · 
e do rio Rato. + A polémica sobre o rueiro resolveraserecollendo as aportacións dos viciños. 

Denúncian a contratación irregular de doce traballadores con fundos europeos 

O concello de Mondariz non publicita 
a oferta de emprego 'por falla de tempo' 
Máis ·de trescentas persoas son 
de.mandantes de emprego en 
Mondariz e, sen embargo, o 
concello só atopou a doce mo
zos para constituir o Grupo Mu
nicipal de· intervención Raída. 
Este grupo, financiado nun 90% 
pala consellaria de Família a tra
vés do Fundo Social Europeo, 
criase para "dar resposta inme
diata a situacións de emerxén
cia e risco". Xa van catre anos 
que o concello de Mondariz, cu
xo alcalde é o popular Xoán Re
boredo, se acolle a este progra
ma sen pubíicitar a oferta de 
emprego "por falla de tempo". 
Das doce persoas que foron 
contratadas para este ano 2000, 
oito apuntáranse en Novembro 
de 1999 na oficina de emprego. 

Dous oficiais e dez auxiliares 
traballarán durante cito meses 
deste ano no concello de Mon
dariz formando o Grupo Munici-

pal de Intervención_ Rápida. En
tre as suas tarefas, incéndios, 
inundacións e outro 'tipo de 
emerxéncias. Aes concelleiros 
do BNG de Mondariz parécelles 
"especialmente grave" que nun 
concello de cinco mil habitantes 
con trescentos demandantes de 
emprego non se publiciten doce 
pastos de traballo. Na documen
tación do concello onde constan 
as altas dos doce contratados 

· desde o 15 de Abril explícase 
que para os doce postos oferta
dos, só se apresentaron doce 
persoas. "T endo en conta que 
esta é unha vila na que moitos 
mozos teñen que marchar a Ca
narias a traballar na hostelería e 
na construción, non é críbel que 
non se apresentara ninguén 
máis", sinala o concelleiro Alber
te Reboreda. 

As bases desta cooperación 
entre a Xunta e as entidades 

locais estabelecen que alome
nos debe haber dous deman
dantes por cada pasto de tra
ballo ofertado. O número de 
demandantes debe ser remiti
do á consellaria de Familia. 
"Non é normal que o lnem só 
envíe a este número de para
dos para o GM 1 R. Na anterior 
campaña xa nos pu~emos en 

· contacto cos responsábeis da 
oficina de emprego, que ase
guran non ter responsabilida
·de", di Reboreda. 

Inscritos en seis dias 
de Novembro 

Oito dos doce contratados ins
cribíronse na oficina de empre
go entre o 10 e o 16 de Novem
bro de 1999. Segundo o BNG, 
isto só se explica "se o grupo de 
governo a esta altura xa coñe
cia que ia ser subvencionado 

pola consellaria para 'constituir 
unha nova da campaña do 
GMIR ou que o PP se pon en 
contacto coas que persoas que 
discreccionalmente seleccionou 
para ainstalos a se rexistar co
mo demandantes de emprego 
baixo unha cualificación que só 
eles coñecen: especialistas en 
Grupos Municipais de lnrterven
ción Rápida". 

Ademais de exixir dous deman
dantes por posta, a consellaria 
estabelecia para esta campaña 
critérios como · o de maior ade
cuación ao posta, condición de 
discapactado, ter responsabili
dades familiares, idade avanza
da e condición de muller. Nos -
catro anos que o concello leva 
acolléndose ao programa non 
se contratou a unha soa muller 
mália que na campaña para 
1999 de vinte solicitudes, sete 
correspondían a mulleres.+ 
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Substitución do portavoz 
municipal do BNG 
na Estrada 

O portavoz municipal do 
BNG na Estrada, Manuel 
Rendo, por razóns 
profisionais vén de 
apresentar a sua renúncia 
ao cargo que desempeñaba 
desde 1987. Como portavoz 
municipal será substituido 
polo concelleiro Gonzalo 
Constenla Bergueiro e como 
edil por Xoan Carlos Castro 
Blanco. Contado, Rendo non 
abandona o Consello 
Comarcal dá organización. 
Manuel Rendo é un histórico 
militante nacionalista que 
comezou na vida política hai 
25 anos na Asamblea 
Nacional Popular Galega e 
que tamén tivo 
responsabilidades na INTG 
e nas Comisións Labregas
Sindicato Labrego Galega.• 

Cóctel molotov 
contra unha m 
de Lugo 

Na madrugada do 
Domingo 30 de Abril para 
o Luns 1 de Maio, uns 
descoñecidos lanzaron un 
cóctel molotov contra a 
sede luguesa dunha 
empresa de traballo 
temporal (EIT), en 
concreto a compañia 
Vedior Laborman. Ao 
soltarse a mecha, o 
artefacto non chegou a 
explotar, por iso os 
efectos do atentado 
limitáronse aos danos 
causados por unha pedra 
lanzada con anterioridade. 
A policial local de Lugo 
puxo os feitos en 
coñecimento da policia 
nacional, que está a 
realizar pescudas para 
averiguar quen foron os 
autores do atentado. Non é 
a primeira vez que unha 
destas empresas sufre un 
atentado.+ 

Tres encoros 
compromenten 
a Rede Natura 2000, 
segundo os ecoloxistas 

. O Plano Hidrolóxico de 
Galiza Costa contempla a 
construción de tres eAcoros 
que poderian comprometer 
paraxes que eventualmente 
formarán parte da Rede 
Natura 2000. As presas son 
A Espenuca, no espazo 
Betanzos-Mandeo, 
Fernaxeda, do sistema 
fluvial Ulla-Deza, e Fornelos, 
nos sobreirais do rio Arnego. 
O Plano non aclara en que 
ponto concreto se 
construirán os encaros pero 
sospéitase que o seu 
obxectivo é a produción da 
enerxia eléctrica, xa que as 
compañías do sector 
propuxeran realizar esas 
obras de infraestruturas. A 
Federación Ecoloxista 
Galega foi a entidade que 
denunciou os efeitos 
nocivos do Plano 
Hidrolóxico da canea 
competéncia exclusiva da 
Comunidade autónoma.+ 



Política industrial 
MANUEL CAO FERNANDEZ 

A criación do novo Ministério de Ciéncia e Tecnoloxia, 
coa conseguinte supresión do Ministério de Industria, repre
senta unha modificación importante en sintonia coas carac
terísticas da estrutura industrial e coas preferéncias da ac
ción gubernamental cara políticas de tipo horizontal e un 
menor intervencionismo na actividade produtiva directa. O 
nomeamento de Anna Birulés é unha aposta decidida e 
agresiva con significativas consecuéncias económicas e po.
líticas para os grupos de intereses dominantes. 

Actualmente, o Estado español segue a desfacerse das parti
cipacións industriais que tiña no entramado de empresas 
públicas herdadas do Instituto Nacional de Indústria, crea
do polo govemo franquista en 1941, e que foi engordando 
lentamente debido ás presións políticas, sociais e territoriais 
que desexaban o paraugas do Estado para protexer a sua ac
tividade e as suas rendas frente á presión dos competidores 
nun mercado a cada máis aberro e·globalizado. Con, grande 
dificultade e importantes custos económicos e de oportuni- <· 

dade foi avanzando o Estado na reconversión e reestrutura
ción dunha indústria obsoleta e cunha estrutllra de custos 
insostíbel no i;nercado mundial quedando só algúns sectores 
protexidos, ben por razóns políticas ben por razóns territo
riais. Salvo as empresas de transporte aéreo -Iberia, xa está 
en proceso de privatización- e ferrocarril, alguns servfcios 
públicos e o sector da defensa nacional son poucas as activi
dades empresariais nas que o Estado participa directamente. 
Incluso nos servícios públicos tradicionais o proceso de pri
vatización avanza lenta pero inexorabelmente. 

Neste contexto, a política industrial clásica deixa de ter sen
tido e s6 queda algun organismo para subvencionar determi
nado tipo de actividades e provisionar alguns servícios de 
promoción e formación que non necesitan dun entramado 
institucional tan amplo. Na política industrial, prodúcese un 
evidente efecto vaciamento de com¡Jftténcias pasando as deci
sións principais, basicamente, ao sector privado pero tamén 
ás CCAA e ás institucións comunitárias. Mesmo, o mecanis
mo de axudas públicas está cuestionado polas actuacións da 
Comisión da Competéncia.da UE e polos Tribunais da Com
peténcia, ademais da escaseza ou resisténcia a asignar os re
cursos públicos para esa finalidade En &paña, a política in
dustrial tende a ser instrumentada polas CCAA mediante a 
aplicación de políticas de tipo horizontal e algunhas accións 
de discriminación positiva ou apoio institucional e organiza
tivo cara aqueles sectores ou empresas que a CCAA conside
ra de especial interese para o território. O deseño e aplica
ción da política industrial varia entre uns territórios e outros 
dependendo do desen-
volvemento da estrutura 
industrial e das prefe
réncias da elite política 
que controla o govemo 
autónomo. No referen
te, á Unión Europea o 
Cúmio de Lisboa tratou 
de impulsar a política 
tecnolóxica -na realida
de, a política máis im
. portante- arbitrando 
mecanismos nos que se 
ha de insertar a actua
ción deste recén creado 
Ministerio de Ciéncia e 
T ecnoloxia. 

Unha breve referéncia 
a Galiza para indicar 
que a política industrial 
está instrumentada 
polo IGAPE e polas 
Consellerias de lndús
tria, Agricultura, Pesca 
e Medio Ambiente 
sendo a sua acción máis 
destacada o impulso 
dos clusters. Dada a es
tructura industrial gale- · 
ga e o contexto da glo
balización, o eixo clave 
a encetar polas políti
cas da Xunta é a capta
ción de empresas mul-
t inaci onais. O que 
queda da indústria ga- -
lega ten fortes raiceiras 
en actividades entron
cadas con avantaxas de. 
factores, recursos e 
know how próprios e 
está plenamente inte
grada nos mercados in-
ternacionais nunha pq- , 
s1c1on competitiva 
relativamente sólida, 
pero é insuficiente.• 

o 
nomeamento 

deAnna 
Birulés é unha 
aposta decidida 
e agresiva con 
significativas 

consecuéncias 
económicas e 
políticas para 
os grupos de 

intereses 
dominantes. 

• 

Anna Birules 
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A maioria.do Consello Regulador, en contra do presidente, Xesus Fernández 

Xóvenes Agricultores toma o control 
da· denominación Tenreira Galega 
*C.L. 

A decisión do presidente da 
Xunta, Manuel Fraga, de es
coller, através do seu conse
lleiro de Agricultura, a un fun
c i o nári o· autonómico como 
presidente do Consello Regu
lador da denominación de ori
xe Tenreira Galega supuxo a 
crftica dunha boa parte dos 
membros do devandito con
sello, que entenden que esta 
decisión vulnera o sentido 
democrático desta entidade. 

O novo presidente de Tenreira 
Galega, Xesus Fernández, é 
funcionário da Xunta e seguirá, 
a pesar do seu novo cárrego, 
percibindo o salário público da 
conselleria de Agricultura. A 
dependéncia de Fernández do 
conselleiro Castor Gago é un 
dos pontos máis novidosos na 
nova etapa que afronta esta 
denominacióo de or~xe, logo do 
cesamento de Maximino Viaño. 
Mais Fernández ten outros vín
culos que poden influir na sua 
xestión. Vencellado profisional
mente ao sindicato Xóvenes 
Agricultores, desde o próprio 
consello sospéitase que -poida 
utilizar o seu pasto para benefi
ciar a intereses determinados, 
por riba da democrácia interna 
do organismo. 

Para Manuel Dacal, coordina-
-dor nacional do sector da carne 
de vacun do Sindicato Labrego 
Galega (SLG), o nomeamento 
de Fernández e~a ben p'revisí
bel. "Sabíamos que Fraga que
ría nomear a un funcionário pa
ra tomar conta do consello . 
Non lle importou pasar por riba 
da democrácia e impoñer un 
nome que non contaba co be
neplácito dos membros de Ten
reira Galega ". 

O sindicalista advertiu do difícil 
futuro do consello. "Cando se 
apresentou a candidatura de 
Luciano Sánchez para presi
dente, criouse unha división 
clara. Por unha banda había un 
grupo heteroxéneo de oito per
soas que votaron a favor del. 
Pala o'utra, os catro represen
tantes de Xóvenes Agricultores 
e o único de Coren, que vota
ron en contra. lsto significa que 
se violentou a democrácia. Os 
popu'/ares volveron utilizar o 
seu famoso corte de mangas 
dirixido aos que non pensan 
coma eles". 

Esta unión de intereses é, en 
opinión de Dacal, a exemplifica
ci'ón perfecta do camiño que vai 
tomar Tenreira Galega. "Na Ga
liza estamos vivendo unha loita 
tremenda do PP por controlar 
todos os ámbitos de decisión 
económica. Xóvenes Agriculto
res está intentando ocupar to
dos os órganos e vincular a eles 
a todas as áreas da agricultura. 
Vendo a situación do consello, 
cun presidente que é tamén téc
nico colaborador deste sindicato 
e cun vicepresidente que era 

Castro Gago quer que a Xunta tome todas as decisións de Tenreira Galega 

até agora vocal seu no consello, 
podemos confirmar cal vai ser a 
sua estratéxia". 

Dacal salientou que non· só a 
Xunta e Xóvenes Agricultores 
se van beneficiar dos cámbios 
que eles lles impuxeron á maio
ria. "Está claro que a alianza de 
Coren co PP en Tenreira Gale
ga non é casual. O novo vice
presidente, Xoán Xosé Estévez, 
representaba no consello a un 
cebadeiro integrado nesta coo
perativa e agora vai poder servir 
mellar aos seus intereses". O 
membro do SLG ere que a in
dústria ourensá quere tirar pro
veito da marca e ocupar unha 
posición de meirande importán
cia cós produtores. "Todos sa
bemos que esta marca significa, 
tanto na Galiza como tora, cuali
dade. Este prestíxio é o que 
máis lle interesa a Coren. Inten
tarán facilitar que os seus bece
rros se poidan comercial_izar 
através desta denominación de 
orixe e conseguir asi unha me
llar cota de mercado". 

As acusacións contra Coren 
veñen sumarse á contínua de
núncia de cebadeiros e demais 
produtores cárnicos, que se 
queixan dos intentos de mo_no
pólio desta empresa dentro do 

sector. Neste· asunto, foi impo
síbel contactar cos responsá
beis de prensa de Coren, por 
se encontraren de vjaxe. 

O SLG ten moi claro cal vai 
ser o seu papel nesta xeira~ "A 
única via que nos queda é . a 
do control absoluto das deci
sións. Fiscalizaremos calquera 
acto da nova directiva e recla
maremos como até agora para 
que se retorne á via democrá
tica e se consensue a viabili
dade do actual modelo, que é 
unha experiéncia moi positiva 
para o agro galega e non debe 
deixarse esmorecer", comen
tou Dacal. 

Por outra banda, forites de 
Unións Agrárias afirmaron que 
a sua postura diante do novo 
presidente é de cautela, ainda 
que destacaron que existe moi
ta satisfacción no sector polo 
funcionamento de Tenreira Ga
lega e seria un erro rachar a 
anterior traxectória. Estas mes
mas foñtes afirmaron descoñe
cer os motivos da negativa da 
Xunta a .aceptar a candidatura 
de Luciano Sánchez e recoñe
ceron que o nomeamento dun 
funcionário é un menosprezo 
claro ao poder decisório do 
consello.+ 
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O sindicato nega e afirma que non boicota o leite asturiano porque o púbHco non o consume 

O enfrentamente entre ClAS e a UGT precipitou 
a folga en Larsa 
Se a falta de transparéncia da 
Central Leiteira Asturiana 
proxecta unha sombra sobre 
Larsa -da que é proprietária-, 
o pulso que a UGT mantén 
con CLAS precipitou unha 
folga indefinida antes de pro
ceder a negociar un plano in
dustrial. Mentres o paro está 
a desabastecer o mercado, 
non houbo ·medidas para boi
cotar os produtos da CLAS, 
que presumilbelmente esta
rian a facerse coa cota de 
mercado da marca galega. 

A xestión de Larsa que leva a 
cabo GLAS está marcada por 
un pasado sospeitoso. O peche 
de Ato e Quegalsa puxo de ma
nifesto que a compañia asturia
na segue a mesma liña das óu
tras duas grandes empresas dp 
sector no Estado: Puleva e Pas
cual, que se dedican a adquirir a 
competidoras para pechalas e 
quedar co seu mercado. 

Existe, ademais, un plano indus
trial para Larsa que GLAS non 
desvelou, ainda que anunciou 
que terá unha cuantia de 5.300 
millóns. Tamén existe o anúncio 
de desviar cara Astúrias. a produ
ción de iogures e -postres e cons
truir en Vilagarcia unha planta de 
queixo. Dentro deste plano, a 
planta de Arxeriz seguiría centra
da no leite e levaría grande parte 
do investimento anunciado. Con
tado, GLAS non confirmou este 
último extremo e Vilagarcia ta
mén poderia recibir unha impor
tante inxección de cartas. 

Coa !oiga, CLAS estaria a facerse coa cota de mercado de Larsa. Na fato, factoria de Larsa en Vilagarcia. 

O panorama ten máis sombras 
que claros e o comité hai tempo 
que demanda o esclarecimento 
dos planos da compañia, asi 
como exixe reforzar a produción 
de elementos con cualidade e va
lor engadido, como son os iogu
res os postres e o queixo, ade
mais de reforzar o investimento 
en tecnoloxia e comercialización. 
Pero dunha banda está a situa-

ción actual e doutra a inexistén
cia de diálogo entre a patronal e 
o comité. En efeito, nen o con
vénio colectivo está asinado nen 
hai conversas para analisar o 
plan industrial. Neste marco de 
falta de diálogo, produciuse 
unha convocatória de folga, que 
inicialmente foi de dous dias (17 
e 18 de Abril) e que a partir do 
25 de Abril é indefinida. 

Despedimentos 

A patronal demanda o remate da 
folga para comezar a negociar e 
o comité, no qué é maioritário a 
UGT, mistura este problema co 
despedimento de tres traballado
res despois de que detectives da 
empres~ descobrisen aos tres 

empregados mentres realizaban 
actividades que eran causa ob
xectiva de despedimento. O se
cretário xeral de Alimentación da 
UGT, Manuel Ferreiro manifes
totJ que estes despedimentos fo
ron unha forma de presionar ao 
comité, pero outras fontes reco
ñecen que a causa do despido 
poderia ser lícita. En todo caso, 
foi esta situación a que precipitou 
o enfrentamento e a taiga, polo 
que un desbloqueo seria a única 
opción para abrir unha nego
ciación que aclarase os planos 
da compañia. 

Parellamente, da taiga está a 
bene'ficiarse indireitamente 
GLAS, xa que os produtos desta 
marca estarian a absorber a 

cota de mercado de Larsa, ao 
existir un desabastecimento in
ducido pala folga. O comité de 
empresa renunciou a realizar 
unha política de boicote sobre 
os produtos da marca GLAS 
porque argumenta que "os con
sumidores galegas son inteli
xentes e saben que non teñen 
que mercar GLAS, non é preci
so que llo digamos nós". 

Oeste xeito, mentres continua a 
folga vai ser imposíbel coñecer 
os verdadeiros planos de GLAS 
e Larsa vai ver minado o seu 
mercado paulatinamente. Se a 
compañia asturiana planea tras
ladar a Astúrias boa parte da 
produción galega, esta folga está 
a axudar a que sexa asi. + 

Colección HISTORIA DE GALICIA 
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Respaldo maioritário 
á folga de Arriva 

O tres de Maio comezou 
unha folga na empresa de 
transportes Arriva que 
contou co apoio maoritário 
dos seus traballadores no 
momento da sua 
convocatória, xa que só 
houbo catorce votos en 
contra e sete abstencións 
dos 450 empregados da 
compañia, ainda que se 
denunciaron presións para 
non acudirás asambleas. A 
central maioritária, a CIG, 
manifestou a sua 
disposición a comezar unha 
negociación para chegar a 
un convénio colectivo, pero 
non atopou resposta por 
parte da patronal. O paro 
deste colectivo pode 
provocar trastornos a 
terceiros, por iso a central 
nacionalista lembrou que é 
urxente comezar a 
negociación.+ 

A suba de ~pos non frea 
a caída do euro 

A febleza do euro hai 
tempo que deixou á 
moeda comun por debaixo 
da paridade co dólar e 
por iso continua a sua 
caída. O Banco Central 
Europeu insiste en que a 
eurozona rexista uns 
fortes fundamentos 
económicos, pero non 
debe ter un 
convencimento absoluto, 
porque o pasado Xoves 27 
de Abril volveu a rubir un 
cuarto de ponto o seu tipo 
de interese referéncia e 
deixouno no 3,75%. Desde 
Novembro pasado este foi 
a cuarta suba dos xuros 
do Banco Central, sen que 
pudera deterse a caída 
libre da moeda. Mália esta 
situación, os 
socialdemócratas 
dinamarqueses 
manifestaron a sua 
intención de apoiar a 
incorporación do seu país 
ao euro.+ 

A Sepi merca tres 
estaleiros deficitários 

A Sociedade Estatal de 
Participacións lndustriais, 
Sepi, está a cubrir as 
débedas que acumulan os 
estaleiros que non están 
situados na Galiza a base 
de comprar os que teñen 
perdas para incluilos 
posteriomente na Bazán, 
que só ten benefícios na 
sua factoria galega. Oeste 
xeito, o naval galega está a 
ser o que pague o 
refrotamento destas 
empresas, mentres o 
Estado procedeu á 
privatización de Barreras e 
permitiu o desmantelamento 
de Santo Domingo. Os 
estaleiros adquiridos pala 
Sepi son Juliana, Manises e 
Cádiz e na .operación pagou 
a Astilleros Españoles, 
Aesa, 10.000 millóns de 
pesetas, ca que esta · 
empresa queda con 1.000 
millóns en fundos próprios, 
xa que tiña unhas débedas 
de .9.000 millóns. + · 
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RAMÓ'.\ MACEIRAS 

Os éxitos da primeira lexislatura·de Aznar basáronse en d~cisións internacionais extraespañolas 

O governo do PP albisca as orellas do lobo 
A inércia e continuidade·que mantivo Aznar na estruturación 
do governo desta nova lexislatura ratifican o que xa estaba 
claro desde hai ano e médio: en matéria económica o PP 
non ten ideas próprias e conduce-se segundo pinta un pa
norama europeu e internacional cada vez máis complicado. 

Os "éxitos" económicos da pri
meira lexislatura de Aznar ba
searon-se en decisións de polí
tica internacional sobre as que 
o governo español tivo pouco 
ou nada que ver. Hai coincidén
cia entre os analistas en rela
ción a que o motor do creci
mento económico dos últimos 
anos en España foi a sustancial 
baixa dos tipos de xuro. Os ti 
pos chegaron a descender até 
a metade de como estaban en 
1995, o que fixo que os cida
dáns viran reducida a carga do 
seu endebedamento ao tempo 
que o Estado viu tamén amplia
da a sua marxe de manobra pa
ra dispoñer dos seus ingresos. 
Pero a baixa dos tipos de xuro 
distou moito de ser una deci
sión de pol ítica económica da 
equipa de Rato . A baixa dos 
prezos das matérias primas 
-especialmente o petróleo- en 
escala planetária rebaixou as 
tensións inflacionistas en todo o 
mundo durante os últimos catre 
anos e facilitou o camiño para 
que primeiro Estados Unidos e 
despois Europa rebaixasen 
sustancialmente os tipos. 

Gafes gaña tempo 
Contrariamente ao que poda pare
cer, Bill Gates non ten a batalla 
perdida na sua loita legal contra o 
govemo de Clinton. Gates apelará 

a decisión que 
o obriga a partir 
en dous Micro
soft, o que lle 
dará un ano de 
tempo mentres 
se aclara o pa
·norama politice 
en Estados Uni
dos. Ante a ani¿ 
madversión do 

governo Clinton, Gates fixo-se 
asesor e financista do candidato 
republicano Bush. Tal feito acele" 
rou os intentos da administración 
Clinton por desmantelar Microsoft 
antes das eleic;:i6ns. Gore, o cahdh 
dat-0 demócrata está apoiado po
las empresas co.mpetidora;hoe 
G~tes. Detrás dé$1~ á$llnf · • 
unhagrande do'Se de, pol 
n~9$ millo "" no. f!'le 

~ ~X • , 

Todo iso veu acompañado ·no 
caso español por unha forte en
trada de capitais estranxeiros 
durante o primeiro governo de 
Aznar. Entrada de capitais que 
coincide -e non por casualida
de- coa crise asiática e latinoa
mericana dos anos 1996, 1997 e 
1998. Non había mellor lugar pa
ra colocar os cartas e as renda
bilidades terceiromundistas que 
daban as bolsas españolas ne
sos anos encheu-lle o olio aos 
especuladores internacionais 
(capital anduriña). Ademais, Az
nar e Rato liquidaban o sector 
público a moi "bó" prezo e os in
vestidores entraron en manda 
na economía española. 

As privatizacións das empresas 
públicas puxeron nas mans do 
governo catro billóns de pese
tas, unha boa parte dos cales 
viñan do estranxeiro. Esa en
trada de diñeiro dinamizou sen
sibelmente a economía. A este 
obxectivo serviu tamén a baixa 
dos tipos , que aliviou a carga 
das farnílias, das empresas e 
do Estado. O personal volcou
se a consumir e a demanda in-

tito norteamericano. O futuro de " 
Microsoft dependerá moito do re
sultado das elelcións norteameri
canas de novembro. Bush frearia 
o proceso de división de Microsoft. 
Gates, de novo. aposta forte .. . • ·· 

Elián, a outra batalla 
Detrás do caso Elián hai todo un 
intento desesperado por parte 
da máfia anticastrísta de M¡ami 
de frear o paulatino proceso de 
derrubamento do bloqueo cotltra 
Cuba. Hai moitas presíóns 'emM 
presarlais en Estados Unidos di:
rixidas a menorar as r~lagi • " 
presionar a CastrQ pa ' 
a apertura de c'3rt~s á!'i 
vestimento n~úUa. t;s 
princípía dtia 
a menorar su 
tereaml5lo eq' 
eiar efitre : 
d 

A perténcia ao Euroo impídelle a Aznar utili.zar mecanismos habituais de corrección 
como a devaluación da peseta 

terna mantivo-se alta durante 
estos últimos catro anos. 

En realidade todo foi unha fic
ción. As empresas, as famílias e 
o Estado non desfrutaron de 
máis ingresos, senón que se vi
ren beneficiadas dunha forte bai
xa nos seus gastos fixos, o que 
permitiu que unha parte da renda 
liberada se adicase ao consumo, 
o que beneficiou a o Estado pola 
via dos impostos indirectos. · 

En canto ao emprego xerado po
lo incremento da actividade eco
nómica, xa sabemos o que é: 
precário ~ fraudulento, xa que ten 
un alto compoñente de economía 
mergullada que saiu a frote gra-

cías ás subvencións ao capital. E 
un emprego temporal no 34%, 
cando na Eur9pa comunitária 
chega apenas ao 9%. O caso é 
que ese emprego temporal e pre
cário contribuí a consolidar a eco
nomía familiar na et._apa que ana
lisamos e dinamizou o consumo. 

En resumo trata-se dun grande 
bluff que se vai a descubrir 
pronto. O ritmq de criación de 
emprego xa entrou en fase de 
moderación, a inflación xa está 
fóra de control en España, o 
desequilíbrio comercial aumen
ta, rematou a etapa de baixos 
tipos de xuro, mentres que os 
problemas da economía mun
dial aumentan rapidamente. 

Entre a aváricia e o pánico 

A borbulla especulativa é un ris
co adicional que gravita sobre a 
economía española. En xeral, 
podemos falar dun cámbio de 
ciclo producido polo esgotamen-

. to das formas de acumulación 
prévias. Así como a bonanza 
non dependeu das políticas de 
Aznar, a etapa decadente tam
pouco dependerá del. 

O máis grave é que a crise que 
vén poñerá a proba os mecanis
mos da Unión Europea. Aznar, 
eslabón débil da cadea, non po
dará poñer en xogo os mecanis
mos clásicos dos ciclos baixos. 
A pertenéncia ao Euro impede
lle devaluar a peseta, tampouco 
pode subir os tipos de xuro pola 
sua canta. Esas competéncias 
tenas o Banco Central Europeu. 
As políticas centrais europeas 
non teñen por que favorecer a 
España que se encentra nunha 
fase do ciclo distinta á das eco
nomías ponta de Europa. 

A expresión imediata dese cám
bio de ciclo vera-se claramante 
no medre do desemprego á vol
ta dun ano e médio máis ou me
nos. Os responsábeis da maioria 
eleitoral do PP (CCOO e UGT, 
entre outros) xa amasaron este 
1 de Maio que lle empezan a ver 
a orella ao lobo. Amanecerá e 
veremos.+ 

O resultado do afundimento do Euro é 
más inflación e tipos de xu~os roáis altos 
en Europa. O único que pode parar esa 
caída é unha aterraxe brusca da economia 
norteamericana. Aterraxe que está en ca, 
miño: no último trimestre de 1999 a eco, 
nomia de Estados Unidos medraba a máis 
do 7%; no primeiro trimestre do 2000 
caiu a 5%. 

A situación da moeda única e as canse, 
cuéncias que trae esa debilidade a médio 
prazo teñen aos deseñadores de política eu, 
ropea falando de tempos de cámbio. Os es, 

peculadores non saben onde pór os cartos. 
Os valores da nova economia teñen osci, 
lacións de 5% dun dia para outro. Os pro, 
blemas de Microsoft engaden máis volatili, 
dade ao problema.. 

Mentres tanto, medra a protesta mundial 
contra a globalización e o capitalismo. 
Acaba de pasar en Londres este primeiro de . 
Maio, e pasou hai poucó en Washington 
diante do naris dos capirostes do Banco 
Mundial, como aconteceu antes en Seattle, 
na reunión da OMC. Un cer~o clima de 
axitación ronda no mundo globalizado. 

O minicrash bursátil da Semana Santa 
produciu unha chea de aprazamentos e 
suspensión de saídas a Bolsa de empresas 
do sector tecnolóxico en Estados Uni, 
dos. Foron 25 empresas exactamente que 
suspenderon a sua saída a Bolsa en vista 
da inestabilidade do mercado . Pero na 
Europa do Euro non aconteceu o mesmo 
e máis de 40 empresas da nova economia 
sairon a Bolsa desde o 1 de Abril. 

O debut en moitas delas fo i á bab<a, pero a 
aváricia é maior que o pánico entres estos 
duros investidores. O problema é que non 

hai sítios nos que investir. O caso máis pa, 
tético en Europa foi o de World Online, 
portal holándes de Internet que saiu a Bol, 
sa hai mes e médio. Nese tempo os títulos 
perderon máis da metade do seu valor. O 
escandaloso é que a presidenta da empresa, 
N ina Brink, tivo .que abandoar o seu cargo 
ao faceMe público o feito de que a <levan, 
dita señora vendeu accións antes da saída a 
Bolsa a un prezo sete veces inferior ao foca, 
do o dia do debut bursátil, a un fondo esta, 
dounidense. Toda unha trampa cazabobos. 
E un indicativo de que a avarícia, _de novo, 
será o motor do desastre bursátil. t 
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Retiran un 
poste que 
impedía o 
transporte 
escolar en 
Gondomar 
pala visita 
.de Fraga 
O presidente da Xunta, Ma, 
nuel Fraga, e o conselleiro de 
Educación, Celso Currás, 
acudiron a inaugurar o Mar, 
tes 2 de Maio o instituto de 
secundária "T erra de T uro, 
nio" de Oondomar. O centro 
leva xa medio ano funcio, 
nando ainda que con algun, · 
ha que outra deficiéncia. Un 
destes problemas pendentes 
de solución é a expropia~ión 
de parte dos terreas do cen, 
tro. Currás xustificou o re, 
traso en inaugurar "polas 236 
obras, como mínimo, que fo, 
ron realizadas polo Ooverno 
autónomo que fan imposíbel 
inaugurar todas nun deter, 
minado tempo". 

Outra deficiéncia que impe, 
dia o funcionamento normal 
referíase ao transporte esco, 
lar. Na porta do centro esta, 
ba instalado un poste de fe, 
nosa que impedía que o au, 
tobus escolar deixase aos alu, 
nos diante do centro. "Cu, 
riosamente.a retirada do pos, 
te non se · fixo até a semana 
pasada, ao se saber que viñan 
o presidente e o conselleiro 
apesares de que foi reiterada, 
mente demandado", sinalan 
os representantes do BN6 
de Oondomar, que solicitan 
"que non se discrimine á po, 
voación estudantil de Oon, 
domar e que se deixen de 
inaugurar centros que xa le, 
van tempo funcionando". 

Recentemente a xunta de 
persoal docente de Ponteve, 
dra aprobou unha proposta 
da CIO apoiada por UOT e 
ANPE na que se demandaba 
para Oondomar a implanta, 
ción de programas de garan, 
tia social, ciclos de grao me, 
dio e o bacharelato tecnoló, 
xico. "O próprio consello es, 
colar do estado manifestou 
que a oferta idónea dun cen, 
tro educativo, como garantia 
da igualdade de oportunida, 
des, era o das tres modalida, 
des de bacharelato", lembran 
os nacionalistas. O consellei, 
ro animou aos alunos intere, 
sados no bacharelato tecno, 
lóxico a que o cursaran en 
concellos limítrofes.• 
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SILO CASTRO, NON TE ESQUENCEREMOS 

Hai vento e a chúvia fria, que caí 
con forza, parece aumentar a tris, 
teza dos vários centos de persoas 

. axuntados para dar a derradeira 
despedida a Silo ·castro Pérez, 
destacado militante nacionalista 
na Coruña. lsto acontecia no ce, 
mitério de Xende, na aldea que o 
viu nacer había 50 anos, nunha 
paraxe de montaña, fermosa, no 
concello de A Lama. Ali estaban 
familiares, viciños, ami~os ·e com, 
pañeiros de militáncia, salientan, 
do os da federación da banca e a 
comarca de A Coruña da CIO, 
que asistiron masivamente ... Faise 
un silenio total, hai bágoas en 
moitos ollos, e a emoción é evi, 
·dente nos presentes cando se pou, 
sa sobre o caixón a bandeira gale, 
ga (patriótica) e unha rosa 
vermella, mentres un gaiteiro 
toca en solitário o himno galego. 
É a homenaxe sinxela, pero fra, 
temal, a un militante que perante 
moitos anos adicou todos os días á 
mellora da clase obreira, e á loita 
pola liberación nacional e social 
de OaHza. 

Silo Castro encetou de moi mozo 
a militáncia no Partido Socialista 
Oalego, do que seria membro do 
Secretariado Nacional, e xa máis 
perto do momento actual estivo 
no Consello Nacional do BNO. 

MANuELMERA 

Tivo tamén un papel sobranceiro 
na Confederación Sindical Oale, 
ga (eso), na que exerceu de se, 
cretário nacional de coordena, 
ción. A CSO fixera o seu 
primei;o congreso o 2 7, 28 de Se, 
tembro de 1980, e en Setembro 
de 1982 unificariase coa INTO .. 
Ocuparía o cargo de secretário 
nacional da UTBO (Unión de 
T raballadores da Banca de Oali, 
za); foi ase_made sedetário da co, 
marca de A Coruña, e membro da 
Direción e do Secretariado Na, 
cional da INTO. Coa ~ificación 
da INTO e CXTO e o nacernento 
da CIO, foi elexido corno vicese, 
cretário comarcal de A Coruña 
deica o 2ª Congreso, e ate o seu 
falecemento o pasado 2 7 de Abril 
formaba parte do Consello Con, 
federal e era secretário comarcal 
da Federación da Banca en A Co, 
ruña. Perante todo este tempo foi 
membro do comité de empresa do 
Banco Pastor, e no que o sindica, 
lismo nacionalista sempre acadou 
unha ampla maioria. 

Na sua actividade sindical Silo 
pufüi paixón, e nunca rexeitou a 
colaboración con outros sectores 
laborais que estiveran en proble, 
mas. Pulou sempre un_ sindicalis, 
mo combativo, pero achegado aos 
traballadqres, ·e denunciou con 

dureza as situacións de explota, 
ción laboral e desfeita industrial. 
Sobre este tema, <licia nunha en, 
_trevista publicada no Eixo "nos 
últimos anos o emprego industrial 
foi desaparecendo, pechando ern, 
presas: Sideg~a, Mafriesa, Celti, 
mar, Cross; reducíndose planti, 
llas: Emesa, Oenosa e abríndose 
crises nestes momentos en cen, 
tros como Aliko, Pebsa, T eletra, 
Coalsa ... ". Foi un defensor firme 
da necesidade de recuperar a uni, 
dade do sindicalismo nacionalista 
e era optimista sobre os resultados 
dos primeiros pasos que se deron 
coa "Converxéncia", tal como 
amosaba nese mesmo número do 
Eixo (Novembro de 1991) cando 
,<:licia: "o traballo feíto ate agora 
por separado non supuxo unha 
competitividade entre nós e, sen 
dúbid.a, favorecera unha perfecta 
integración futura .. . ". 

Silo Castro é un compañeiro que 
non morre, que segue presente na 
nosa memória, nas nasas loitas, 
nos éxitos futuros do nacionalis, 
mo, especialmente do sindical, 
que el axudou a construir e afor, 
talar .. : irmán de andaina e obxec, 
.tivos non te esqueceremos! . 

Manuel Mera 
Presidente da CIG 

O sistema educativo do Sahara 
escolariza a toda a povoación tras 25 anos de contenda 

Ensino en tempos de guerra 
Mália seren un povo en guera 
desde hai 25 anos e de estar 
exilados no deserto, os saha
raui s teñen escolariiado ao 
cen por cen da povoación in
fantil e posuen un sistema edu
cativo completo, ainda que os 
estudos universitários han de 
cursalos fóra dos campanentos 
do Tinduf. 

A complexidade do sisJema 
educativo da República Arabe 
Saharaui surprendeu aos cen 
mestres galegas que visitaron 
os campamentos na pasada 
Páscua, sobretodo porque se 
trata dun país en guerra de li
be ración con Marrocos. Hai 
unidades de Puericultura (aquí 
Educación Infantil) e Primária 
en todos os asentamentos e in
ternad o de Secundária nos 
campamentos máis grandes. 
Os estudos universitários cúr
sanse en Alxéria e Líbia e en 
menor medida en Cuba. 

"Hai aspectos nos que están 
moito máis desenvqlvidos que 
nós -explica Elda Alvarez Ri
vera, mestra da CIG que visi
to u os campam~ntos-, por 
exemplo a psicomotricidade". 
"Contado- engade-, teñen dé
ficits en ferramentas escolares, 
por iso para esta viaxe fixemos 
unha recolleta de material de-· 
portivo e escolar". "Levamos 
material funxíbel, como papel, 
lápis e esas cousas -explica 
Bráulio Amaro, secretário xeral 

No Sáhara teñen déficit de material escolar, pero nalguns aspectos están máis avan· 
zados que na Galiza. Na fotografía unha clase de puericultura (Educación Infantil. 

da CIG-Ensino, que tamén visi
tou o Sahara-, porque se pedi
mos libros van darnos os me
nos indicados e porque o seu 
sistema ·educativo está en ára
be, ainda que teñen bibfiotecas 
con libros en español". 

Pero este non é o único déficit 
do sistema educativo do Saha
ra. O seu profesorado non co
bra salário, ainda que está moi 
implicado na educación da sua 
mocidade. Contado, precisa re
ciclaxe e estímulos. "Por iso 
demandan que enviemos a 
mestres galegas para dar cla
ses de' formación cqntínua de 

profisorado e peden intercám
bios para que os profesores do 
Sahara podan cbñecer o es
tranxeiro", aponta Bráulio Ama
ro. 

"Logo hai cuestións máis deter
minadas polas circunstáí}cias 
da guerra -explica Elda Alva
rez-, como que ás veces non 
se poden desempeñar profi
sións para as que se estudou e 
iso frustra. Coñecin un caso 
dun home que estudou en 
Cuba para ser monitor de nata
ción e o mar está a moitos qui
lómetros do lugar no que están 
os campamentos".+ 

O Celta Banco Simeón 
, revalida o título 

de básquet feminino 
As rapazas do Celta Banco 
Simeón de baloncesto 
feminino volveron facer 
história logo de vencer a final 
do título de liga na cancha do 
Sandra Gran Canária. As 

· galegas foron as primeiras 
que lograron gañar esta 
mención en campo contrário. 
A equipa que dirixe Miguel 
Méndez conseguiu unha 
brillante remontada, despois 
de encaixar unha derrota no 
primeiro partido da final, que 
se desputou en Vigo. Este mal 
infcio púxolle ben doadas as 
cousas ao Sandra, que tiña 
duas oportunidades, diante do 
seu público, para facerse ca 
título. Mais o Celta volveu 
mostrar o mellar do seu xogo 
e deulles a volta aos 
prognósticos (gañou 60-68 e 
54-62), mareé ao bon tiro 
exterior e ao domínio ofensivo 
das suas pívots. • 

Aprobado o Consello 
Municipal da Muller 
en Compostela 

Aprobouse no pleno do 27 
de Abril en Compostela a 
constitución do Consello 
Municipal da muller, cuxos 
obxectivos son estudar e 
emitir informes sobre temas 
de interese para a muller e 
dar prioridade as iniciativas 
da concellaria da muller. 
Este consello, que depende 
da concelleria da muller, 
cuxa responsábel é Encarna 
Otero, estará composto por 
representantes dos grupos 
municipals, das asociacións 
de mulleres, das secretarias 
dos sindicatos, do Servizo 
Galego da lgualdade e das 
vocalias da muller das 
asoclacións viclñals. 
Compostela súmase asl a 
unha iniciativa que xa 
funciona no concello de 
Vigo.+ 

Unión Fenosa incorporará 
o galego nas suas 
facturas 

O director de Unión Fenosa 
en Galiza ven de anuciarlle á 
Mesa que incorporará en 
breve o galega nas suas 
facturas, talé como se exixe 
na campaña En galego, é de 

· recibo que a asociación 
desenvolve desde hai vários 
meses. O anúncio 
prodúcese despois de que a 
Mesa se negase a pagar o 
último recibo da luz do mes 
de Marzo. A campaña 
comezou en Xaneiro coa 
edición de 5.000 tarxetas 
postais para solicitar da . 
empresa a incorporación do 
galega nas suas 
comunicacións, actividades e 
facturas, un direito recollido 
no Estatuto Galego do 
Consumidor. Os envios das 
tarxetas producíronse 
despois da empresa explicar 
que normalizaria esta 
actividade se existia 
demanda.+ 
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Balance de tres meses de consultas 
á Mesa sobre a galeguización de nomes e apelidos 

'lncomodarase a miña familia se paso 
a ser Teixeiro?' 
-0- A. ESTÉVEZ 

"Non sei como tomará meu pai 
que troque os apelidos". Está é 
unha das dúbidas, non estricta
mente linguisticas, que chegaron 
á Mesa pola Normalización des
de que o pasado 7 de Febreiro 
entrara en vigor a lei que permite 
galeguizar os apelidos. Consultas 
por carta e por correo elctronico 
chegaron á asociación que presi
de Concha Costas cunha morea 
de dúbidas sobre os cámbios. Os 
expedientes abertos até agora fo
ron resoltos favorabelmente para 
as persoas interesadas en gale
guizar nome e apelidos, pero nos 
rexistos ainda non coñecen fon
damente o alcance do decreto. 

Na mañán do Martes 2 de Maio 
Concha Costas ainda discutía 
cunha funcionária do rexisto civil 
de Vigo que se resistía a iniciar 
un expediente para trocar o nome 
dunha cativa de cinco anos. Os 
seus país querían substituir o no--
me de Elena por Helena. A presi
denta da Mesa co texto da leí na 
man explicaba que a pretensión 
dos pais axustábase perfecta
mente ao estabelecido desde o 7 
de Febreiro. "Nos rexistos civís 
non se entregou nengunha circu
lar explicando o cámbio dos ape
lidos. A semana antes da entrada 
en vigor, excepto no rexisto da 
Coruña, no resto non tiñan nen 
idea do que ia acontecer'', explica 
a presidenta da Mesa. Mália que 
a maioria das consultas non 
apresentan dificultades, os rexis
tos continuan pedindo certifica-

dos. "É un xeito de cu
rarse en saude porque 
agora xa non é o rexis
to central quen decide, 
senon eles os que te
ñen que resolver", con
ta Concha Costas. 

Antes do 7 de Febrei
ro a Mesa recebia 
consultas xa que a 
entrada en vigor da 
lei criou expectativas. 
Moitos mozos e mo
zas nacidos despois 
de 1977 interesában
se en trocar o sue no
m e. En canto aos 
apelidos, no momento 
de acudir ao rexisto, 
entro u en xogo un 
factor co que A Mesa 
non contaba: o fami
liar. "Moitos aprázano 
até que convenzan 
aos seus irmáns para 

Gonzalo Navaza galeguizar os apeli-
dos todos e alguns 
desisten despois dunha bronca 
cos pais", din na Mesa. 

A asociación que preside Concha 
Costas foi a encarregada de ca
nalizar as consultas. Nestes tres 
meses a própria Académia da 
Língua derivou as dúbidas á Me
sa. "Perguntáronos se non nos 
importaba tacemos cárrego e nós 
respostamos que non somos un
ha institución académica, que de
berían ser eles os que deran res
postas", relatan. 

Os apelidos con preposición fo
ron motivo de moitas consultas. 
Os Dopico, Dacosta ou Darriba 
querían saber se poderian recu
perar o "de". Outras consultas 
frecuentes referíanse a se eran 
casteláns apelidos con "y" ou con 
"11". "Apartires de agora debemos 
intensificar a campaña para que 
non se relaxe e todas estas con
sultas que chegaron deriven en 
cámbios efectivos no rexisto e 
non queden en meras pergun
tas", comentan na Mesa.+ 

TRES MESES DESPOIS 

Pasaron xa tres meses da entrada 
en vigor da Lei 40/1999 sobre 
nome e apelido e orde dos mes, 
mos, ese novo marco legal que 
pufia fin aos atrancos que habia 
para a restauración das formas ga, 
Legas do no o nome e apelidos. 
Tres mes que nos permitiron dar 
a coñecer este novo texto e as po, 
sibilidades que oferecia, comentar 
dúbidas sobre formas e deturpa, 
cións a través da sección "A caixa 
dos apelidos" de Gonzalo Navaza, 
que nos acompafiou semana a se, 
mana durante este tempo, e facer 
un seguimento da aplicación da 
nova Lei através de distintos Re, 
xistros Civis. Non é daquela mal 
momento para facermos un balan:
zo da resposta da cidadania. 

O altísimo número de consultas so, 
bre o texto e as posibilidádes da 
nova lei, asi como sobre a orixe e 
deturpacións dos apelidos non dei, 
xa dúbida: trata,se dun tem~ que 
esperta interese e que preocupa. 
Decenas de chamadas, cartas eco, 
rreos electrónicos marcaron unha 
intensidade que nos sorprendeu e 
abriu a porta ás previsións máis op, 
timistas sobre a que habia ser a res, 
posta dos galegos e galegas. Mais 
apareceu tamén unha incertidume 
nova que se manifesta con maior · 

CONCHA COSTAS 

intensidade que en anteriores cam, 
pafias de onomástica: agora que xa 
non hai impedimento legal, xorde 
como unha curiosa pantasma o 
conflito familiar. A preocupación 
ou mesmo o enfrontamento coa 
nai ou o pai que non ven cos bos 
ollos un cámbio que -din-supón 
un xeito de traizón á familia, o es, 
forzo por convencer aos irmáns 
para que sexa unha postura con, 
xunta que facilite a decisión, a dú, 
bida sobre as posíbeis consecuén, 
cías que se poidan derivar, etc. 
Parece evidente que o nome é algo 
máis persoal e a sua galeguización 
afecta máis directamente ao intere, 
sado ou interesada mentres que o 
apelido é algo familiar, comparti, 
do, que suscita unhas complicida, 
des envoltas de certa chantaxe si, 
colóx.ica que está a frear en boa 
medida as solicitudes de galeguiza, 
ción de apelidos. 

Resulta imposíbel dar cifras totais 
xa que non hai un rexisto civil 
central que coordene os expedien, 
tes que se están a tramitar, mais 
polo seguimentó que fixemos nos 
rexistos máis grandes o número de 
persoas que se achegaron para re, 
cuperar as formas galegas dos seus 
apelidos, con ser importante, non é 
agardado tendo en conta as expec, 

tativas prévias e o interese que a 
xente manifestou nestes tres meses. 
É certo que unha parte das consul, 
tas non tiñan que ver directamente 
coa posíbel deturpación dos apeli, 
dos senón coa curiosidade pola sua 
orixe. Mais son moitas as deturpa, 
cións, consultadas e coñecidas, que 
non provocaron ainda unha visita 
ao rexistro para comezar o trámite 
<loado do cámbio. 

Máis unha vez ternos que facer o 
esforzo, todos e todas nós, por levar 
as intencións e a teoría á prática, 
por vencer reticéncias e reparos e 
acudir aos rexistros a exercer un di, 
reito que levou moito tempo con, 
seguir r por demostrar con responsa, 
bilidade o noso compromiso co 
avance, legal e social, do noso idio, 
ma. E teremos que facer tamén un 
esforzo maior as organizacións que 
ternos adquirido -un compromiso 
específico coa normalización do 
galeg<;:>, moi especialmente as orga, 
nizacións xuvenis, para conseguir 
que todos os galegos e galegas res, 
pondan con contundéncia á opor, 
tunidade histórica de recuperación 
dos nosos sinais de identidade que 
nos oferece o novo marco legal. + 

Concha Costas é Presidenta da Mesa pola 
Normalización Lingüística 
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A publicación dos documentos da anterior negociación pretenderian rachar a sua ambigüidade para que 'se ree1 

·ETA pon a proba ao PNVantes de comezar unhas novas negOcia~ 
*A.E. 

Todos pensan que é posíbel unha nova trégua de ETA, desde o Go
verno central, ao PNV e EA, pasando por HB e LAB ou Elkarri. Como 
se entenden logo estes documentos sobre a negociación pastos en 
circulación por ETA? De momento serven para que o PP e os mé
dios de comunicación afins, se carguen de munición para arremeter 
contra· o PNV. Non será este o propósito de ETA, ver canto aguanta 
para comezar formalmente u11has novas conversas? Asi o entenden 
moitos. Pero outros non se fían da lóxica da organización armada. 

Desde o Governo central estaban 
convencidos de que antes do pró
ximo mes de Setembro ETA de
clararía unha nova trégua. Por es
te motivo reforzaron o seguimento 
aos principais líderes do HB e 
PNV para saber das conversas, 
das negociacións e dos pos(beis 
acordes sen que a equipa de Az
nar se inteirase, despois de que 
ETA limpase a maioria dos infiltra
dos e HB as suas sedes de micró
fonos. Asi nolo explicaba Arnaldo 
Otegi hai tan só duas semanas. El 
tamén acreditaba nesa posibilida
de e afirmaba que "só hai que ca
·miñar no proceso de construción 
nacional, ainda que non esteamos 
de acorde nen no ritmo nen nas 
formas". Aventuraba que o méto
do podia ser que se anunciasen 
ao unísono os acordes entre HB, 
PNV e ,EA e a nova trégua pe 

·ET A, que podia ser definitiva. 

ETA sae agora facendo de "notá
rio" da trégua anterior, sacando- as 
"actas" das reunións co PNV e EA 
asi como co Governo central, can
do tiña anunciado que este proce
so debia de ser "discreto". Este feí
to non só significa un ataque direc
to ao PNV e a un debilitado lehen
dakari lbarretxe, senón un ningu
neo de HB, chegando a despreciar 
aos seus dirixentes coa palabra 

· "sabiondos", que tradicionalmente 
viñeron empregando os militantes 
de ETA contra os dirixentes abert
zales que só facian política. 

Os papeis publicados por Gara 
non só lle dan precisa munición 
ao PP e a ún sector do PSOE pa
ra arremeter contra o PNV; senón 
que os enchen de razóns, utili
zando mesmo as verbas ''trégua 
trampa", ainda qu-e o contexto 
non sexa o mesmo que o que uti
lizou Mayor Oreja que sabia polos 
infiltrados que era unha termino
loxia que estaba a utilizar ET A. 

ETA sostén que existía un acorde 
escrito e rubricado entre esta or
ganización, EA e PNV. Extremo 

que Xavier Arzallus segué a ne
gar con rotundidade, acusando a 
ETA de mostrtar só unha parte 
do documento, pero non a se
gunda, onde aparecen as condi
cións de PNV e máis EA. Docu
mento e condicións que mostrou 
o 3 de Maio ante a prensa. 

A estratéxia de ETA 

Pero, que procura realmente ET A 
con esta estratéxia?; que camiño 
vai coller agora? Son, sen dóbi
da, as duas grandes perguntas 
que se fan non só os analistas 
senón responsábeis políticos tan
to de HB, como do PNV e EA. 

Arnaldo Otegi afirma que "o co
ñecemento dos documentos po
de permitir que se reedite un 
acorde e condicións", conside
rando que "chegou o momento 
de definir unha esttatéxia clara 
de superación do marco actual". 
Para Otegi é preciso "pór en mar
cha no conxunto da sociedade a 
plena construción do naso país". 

ET A record a nos seus "papeis" 
que o carpo da iniciativa de Se
tembro de 1998 tiña tres aspec
tos: "compromiso coa construción 
nacional de todos os firmantes, 
ruptura dos pactos coas forzas 
españolas e cese das accións ar
madas de ETA". Esta seria a ba-. 
se que deu paso á tregua, e non 
o sentirse acosada nen froito do 
Acorde de Lizarra. 

Que foi logo o que fallou? Nas 
conversas de ET A con EA e o 
PNV o único que se pactaron· fo
ron os obxectivos, lóxicos e cla
ros ao tratarse de forzas naciona
listas, explicitados nos tres pon
tos antes mencionados. Onde 
non existiu acordo.foi no xeito de 
levalos a cabo e, sobre todo, no 
tempo político de realizalo. 

En Febreiro de 1998 ETA consta
ta· que PNV e EA non seguen o 
ritmo nen a sua estratéxia. Ainda 

ETA afinna que segue apostando por lizarra como via de pocificación. 

así, analisando a trégua, conclue 
que é positiva, como afirma nos 
"seus papeis". Pero ETA quer ca
miñar de presa e dar pasos cara 
conseguir-un "suxeito basca". 

A sua estratéxia é dotarse de ins
titucións nacionais próprias canto 
antes, esquecendo as españolas 
e francesas, posibilitando que os 
cidadáris dun ou doutro lado op
ten pola nacionalidade que quei
ran. Os que non se aponten co
mo bascas non poderán votar 
nas eleicións que terán como es
pácio ''toda Euskal Herria", ainda 

qüe se comprometen a garantir 
os dereitos de todos, consideran
do, nembargantes, que os únicos 
que se conculcan agora son os 
dos bascas. A isto é ao que cha
ma a "marxinación das forzas ex
tranxeiras", que poderán seguir 
disfrutando dos seus dereitos 
plenos, mais como españois. 

EA e PNV néganse a impulsar 
este proceso desde as institu
cións, como demandaba ET A no 
seu documento, nunha reunión 
celebrada o 11 de Xullo, pois 
ETA mantiña que os comícios 

debian de celebrarse no prazo de 
tempo máis breve posíbel. Ta
mén lles pede ET A a EA e PNV 
que non se apresenten as elei
cións españolas, ao que se ne
gan. Non así HB. 

Estando de acorde coa "sobera
nía de Euskal Herria, coa deci
sión soberana do seu povo e coa 
territorialidade", EA e PNV né
ganse a seguir a estratéxia de 
ETA, polo que esta decide rachar 
a trégua e acusar a estas organi
zacións como as verdadeiras cul-

(Contlnua na páxlna segulnte) 

LETRAS GALEGAS 2000 

DENDE O CEO 

COLECCIÓN FROITA DO TEMPO 

VERSIÓN GALEGA DA 1A NOVELA DE MURGUÍA 

MURGUÍA 

COLECCIÓN 

PROTAGON I STAS DA HISTORIA 
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MANUEL MARTÍNEZ MURGUÍA 

COLECCIÓN ESENCIAS 
VOLVER A MURGUÍA 

COLECCIÓN 

A NOSA CULTURA 
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ue 'se reedite un acorde en condicións' O Supremo 
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(Vén da páxlna anterior) 
pábeis, producíndose a ruptura 
tamén do pacto de governo entre 
HBe PNV. 

As 1 ambigüidades do PNV' 

Que é o que pretenderia logo 
ET A sacando a luz pública estes 
documentos nun médio como 
Gara que foi creado explcitamen
te para apoiar o Pacto de Liza
rra? Nen máis nen menos que 
"resolver a ambigüidade do PNV". 
Con esta frase xustifica ETA a 
xénese do proceso de trégua. A 
acusación de "ambigüidade" apa
rece na "ruptura" e tamén é deter
minante agora ao sacar á luz pú
blica estes documentos que ten
tan "que o PNV se defina dunha 
vez se está no marco autonomis
ta ou soberanista", segundo un 
dirixente abertzale de lparralde 
coñecedor do mundo de ETA. 

observadores bascas, próximos 
a Elkarri, consideran que· ao dar 
a coñecer e§tes documentos se 
está a producir "unha recoloca
ción de efectivos para outra tan
da de negociacións". 

Pero esta estíatéxia de ET A vai 
tamén directamente dirixida ao 
mundo de HB, aos "sabiondos'', 
unha semana antes de comezar 
a sua refundación. "É imprescin
díbel que a esquerda abertzale 
teña clara a sua aposta política 
por encima de coxunturas favorá
beis e desfavorábeis". E aí está 
ET A, como organización política, 
pero tamén armada, para mos
trar cal é o "camiño correcto". 

Otegui pensa que é posíbel un acordo do PNV con ETA. 

pendentista que deberá de dirixir a 

Unha senténcia do Tribunal 
Supremo estabeleceu que 
un toxicómano é un enferno 
e, no caso de cometer 
delito, pode redimir a sua 
pena nun centro de 
desintoxicación para tratar 
de curarse. O fallo retírese 
a un caso concreto dun 
adicto que delinquía para 
conseguir a sua dose 
diária, por isa o Supremo, 
para permitir que se redima 
a pena nun centro de 
desintoxicación, exixe que 
haxa unha relación direita 
entre o delito e o conxumo 
de drogas. O tribunal tamén 
afirma que isto abre a porta 
a outros casos, pero que 
deberán estudarse 
individualmente. A 
reabilitación dos enfermos 
delicuentes tamén será 
posíbel se son reincidentes 
e cando a pena.sexa 
superior aos tres anos. 

Chaves inclue 

Pero a análise que realiza ETA é 
máis complexa. A grande diferén
ci a ou medo que ETA ten co 
PNV, é que este non "aposta de
cididamente pala unidade de 
Euskal Herria". Teñen medo a 
que, nunha futura reconfiguración 
da UE, o PNV se contente con 
chantar a ikurriña, aprazando si
ne die a reunificación de Euskal 
Herria. Os abertzales afirman que 
un estado bascongado, sen unifi
cación, seria máis negativo que a 
realidade actual. Sosteñen que 
unha parte do PNV, instalada no 
poder administrativo e económi
co, ten este suposto como único 
obxectivo e móstranse dispostos 
a impedilo: ou todo ou nada. 

Así, pon de manifesto os riscos de 
atender aos "contínuos acenos" 
que ao seu · xuízo lle lanza conti
nuamente o PNV ao mundo abert
za/e. En ET A valoraron moi nega
tivamente os votos que de H B se 
foron para o PNV nas eleicións 
xerais, asi como o contínuo tras
vase de militantes e simpatizantes 
máis veteranos que se está a dar 
cara os helkides. ET A non está 
disposta a que o PNV, como viña 
sucedendo até de agora, sexa 
quen monopolice o proceso, ainda 
que sexa de reconstrución na
cional, e pensa que ten que ser a 
"esquerda abertzale quen o diri
xa". Neste senso, impulsa unha 
nova refundación de HB. 

mo, sinálalle á esquerda abertza
le cal deben de se os eixos de ac
tuación futura: "sacar a Udalbitza 
do tira-puxa entre partidos dotán
doa de efectividade e vida pró
pria; traballar polos dereitos dos 
presos e contra as forzas de ocu
pación e, por último, seguir bus
cando a solución negociada, con 
Lizarra como principal insturmen
to. Ainda así, ETA quer deixar 
claras as diferéncias existentes 
entre HB e PNV, afirmando que a 
leitura de Lizarra é preciso "alon
xala de pacto entre abertzales". 

esquerda abertzale. Neste senso, a seis mulleres 
ET A considera que o Pacto de Li-
zarra conserva toda a sua validez. ' no governo de Andalucia 
Se a e'stratéxia de ET A semella 
clara e tamén a do PP, que vai 
facer un acosado PNV? Fontes 
deste partido afirman que "non 
vai baber volta atrás na aposta 
soberanista". En sectores abert
zales e helkides que seguen a 

ETA entende nos documentos 
feítos públicos que as eleicións 
autonómicas condicionaron a 
conxuntura e incrementaron "o 
risco intrínseco da bascongadi
zación do proceso". Así, alguns 

ET A tamén mostra no seu docu
mento que non está desconecta
da da sociedade, cando fai refe
réncia aos problemas e resistén
cias a volver atrás coa ruptura da 
trégua que se dan, incluso, entre 
os abertzales, despois de ter "co
ñecido unha boa situación"; ad
vertindo contra as tentacións de 
"tentar mantela como sexa". 

Para que non haxa desviacionis-

Mais ETA non dá por fracasado o 
proceso comezando coa trégua, 
considerando que "levou ao PNV 
a que supere a traición de 1977" 
(cando apostou polo autonomis- . 
mo) e situando as cousas nunha 
via que posibilita a aposta inde-

.negociar existe un profundo te
mor a que no próximo atentado 
de ETA a vítima seria un peneu
vista o que podía botar por terra 
moit;;is esperanzas, incluida a 
do secretário xeral de LAB, Ra
fael Díaz Usabiaga que afirma 
que "ternos a posibilidade -de 
abrir un novo cenário político e 
que desapareza para sempre a 
variábel armada".• 

Abrir definitivamente o que é un proceso de 
soberania nacional. Esta é a aposta de ET A e 
tamén de HB e de sectores sindicais e cida
dáns. O Governo central sabe que se están a 
dar pasos neste camiño. Por iso arremete con
tra o PNV con todas as suas forzas e a sua ca
rraxe, utilizando todos os médios ao seu al
cance nunha estratéxia revivida do Plano 
Zen, que, supostamente periclitado, se está a 
utilizar ainda en parte. 

A decisión do PP e de parte. do PSOE (Odón 
Elorza, o alcalde socialista de Donosti non qui
xo seguir por este camiño e dimitiu da executi
va) é afastar, como sexa, ao PNV da via sobe
ranista. Saben que os obxectivos que non con
seguiron as armas en máis de 45 anos, os pode 
acadar unha nova estratéxia nacionalista com
bin0:da cos apoios europeos cando se configure 
o novo mapa da UE, no que entraria tamén Ir
landa ademáis dos paises do Leste. Sen o PNV, 
a via soberanista pacífica é irrealizábel e, a ar
mada, saben tamén que é imposíbel que venza. 

Karlos Garaokoetxea arremete contra esta es
tratéxia do PP e do PSOE con duras verbas, ao 
tempo que defende como lexítimo dos na-

.. cionalistas o procurar a independéncia pola 
via pacífica "segundo aparece no ponto pri
meiro dos no.sos estatutos". Afirma que os na
cionalistas non van renunciar á sua identidade 
mália os ataques dos par~idos centralistas. 

A . EmÉ 

Voltar ao diálogo 
Non Lle estará facendo logo o xogo ETA, coa 
difusión <lestes documentos ao imobilismo 
español? Todo semella indicar que non. Que 
unicamente é unha liorta ou regueifa de pa
pel de baixa intensidade e risco calculado. O 
que tentaría ET A é tensionar ao PNV para 
ollar a sua capacidade de aguante, de unida
de interna. Cal seria o motivo? Non outro 
que resolver as suas ambiguedades para que 
no novo proceso que están a comezar, no que 
ET A anunciaria unha trégua definitiva e a 
sua participación na vida política, ter a com
pleta seguridade de que o PNV non abando
naria esta via, pois saben que o voltar á loita 
armada logo seria case imposíbel cando desen 
ese paso. 

Estes documentos dados a coñecer agora seria 
un ponto máis na estratéxia que deseñou 
ET A cando a trégua, da que formarían parte 
tamén os atentados. Uns atentados ·que non 
só lle cortaban ao PNV a posibilidade de en
tendimento co PSOE, senón que poñian a 
proba a sua capacidade de sofrer as arremeti
das de PSOE e PP. A morte de Buesa foi a ci
meira, colmada logo deixando HB. a lbarret
xe en minoria ao abandonar o Parlamento de 
Gasteiz. O PNV resistiu en Lizarra, algo que 
é interpretado polo mundo de ET A como un 
claro sinal positivo. 

Pero, no PNV tampouco se fian totalmente 

de ET A. Creron as suas palabras de que a tré
gua levaba a que non voltaba ás armas, posi
ción explicitada na _entrevista da BBC, na 
que afirmaban .que unicamente podian ser 
"xeneracións posteriores". 

Son estas xeneracións posteriores, precisa
mente as que están marcando agora as direc
trices en HB? Todo sernella indicar que teñen 
moito máis peso que en 1998, entre outras 
cousas polas detencións da antígua dirección 
propiciadas polas infiltracións. Desde o en
torno de ET A afirman que as delacións xa es
tán superadas e que os atentados son unha 
mostra de que ETA está plenamente operati
ya e con forza, contrariamente ao que afirma
bQ. o Governo central. 

No seu intento de pór a proba as conviccións 
soberanistas do PNV chegará a nova.dirección 
de ET A a atentar contra algun cárrego déste 
partido como se afirma en alguns círculos de 
Euskadi? Se esto se dera, sectores do PNV con
sideran que ET A iria tan alá que seria xa moi 
difícil reconstruir o diálogo. 

De momento, tanto o PNV como EA non ven 
unha solución millor para acabar co conflito 
armado que negociar con ET A. Garaikoetxea 
afirma que "ainda que soubera o que pasou, 
voltaria a facer o mesmo. Dezaseis meses de 
trégua foron moitos". • 

O pasado Xoves 27 de 
Abril, o socialista Manuel 
Chaves xurou o seu 
cargo como presidente 
do Governo andaluz e 
anunciou a designación 
dun executivo composto 
por catorce persoas, das 
que seis son mulleres e 
dous dirixentes do 
Partido Andalucista, 
formación rexionalista 
que apoiou a Chaves na 
sua investidura no 
Parlamento autonómico. 
Sobe un, pois, o 'número 
de departamentos, ao 
te~po que o presidente 
cumpre os seus 
c9mpromisos de 
estabelecer a paridade 
case total entre os 
xéneros no Governo e de 
incluir aos rexionalistas 
no Executivo que 
preside.+ 

Os partidos negociarán 
indenizacións polo 
património confiscado 

Esquema Republicana de 
Catalunya, Unio 
Democratica de Catalunya, 
PNV, PSOE e PCE van 
negociar durante un ano co 
Estado español a cuantía 
das indenizacións polo 
património confiscado entre 
1936 e 1975, durante a 
ditadura do xeneral Franco. 
As gantidades poden ser 
moi elevadas, debido ao 
grande património que 
tiñan algunhas forzas 
políticas. Serva como 
exemplo que ERC agarda 
ingresar entre cinco e vinte 
mil millóns de pesetas· por 
este conceito e que o 
PSOE tiña daquela unha 
ampla rede de sedes en 
todo o território estatal. 
Está previsto que as 
indenizacións se abonen 
contra o ano 2003. + 

.. 
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Os catre ministros ex-comunistas xestionarán as áreas sociais 

Aznar fi~a como priOridade 
do· novo Governo a loita contra os nacionalismos 
'*B. LAXE 

José Maria Aznar fixou como 
unha das prioridades do seu 
novo governo a loita contra 
os nacionalismos. Pactará 
cos cataláns para situar ao 
PP no postpujolismo, arreme
terá contra os bascos para 
dividir ao PNV e ninguneará 
ao galego para que non asal
te ao seu fortin. Este é o cri
tério máis visíbel á hora de 
formar o Gabinete, o outro é 
o merecemento da sua con
fianza por relacións persoais. 

Hai catro anos considerouse que 
a relativa debilidade do PP, abri
gado a pactar cos nacionalistas, 
determinará algunhas inclusións 
e, tamén, alguns descartes, e 
que o verdadeiro governo de Az
nar, así como a sua real política, 
só se coñeceria cando gañase 
por maioria absoluta. Pero agora 
ainda é moito máis difícil argu
mentar o porque dunha selección 
de ministros. Das presións em
presariais, do Exército e de CiU, 
que levaron a Serra e a Piqué a 
sendos ministérios e o xogo de 
poderes internos (Arias Salgado, 
Loyola de Palácio e Isabel Toci
no) agora só .incidiron as fideli
dades persoais. 

' É esta unha selección moito máis 
primária onde o valor clave é o 
merecimento da confianza de Az
riar. Talento, carácter ou posición 
supeditáronse á endogámia do 
grupo que se move ao carón da 
Moncloa. Aznar, un discreto estu
dante do Pilar e da Universidade, 
un escuro funcionário na Rioja e, 
mesmo, un opositor sen teimosia 
por subir na escada administrati
va, soubo moi ben como chegar 
ao poder e aprendeu ainda millar 
como permanecer. Hoxe, Aznar 
non ten porque ter medo porque 
xa está na fase do culto á perso
alidade que impera no PP, pero, 
ainda asi, mantivo a todos os diri
xentes, incluidos os vellos e no
vos ministros na iricertidume. Sa
be que a inseguridade é unha 
condición necesária para que a 
obediéncia sexa inquebrantábel, 
para que o ministro poda seguir 
contando coa confianza. 

Seguindo esta pauta pódense 
analisar alguns dos nomeamen
tos. O ascenso de Mariano Rajoi 
a Vicepresidente primeiro e a 
continuidade de Rato, que refor
za a sua posición pero sen as-

- cender de rango, é unha clara 
mensaxe oblícua, moi aznariana. 
Négase, deste xeito, a que o mi
nistro de Economia sexa contem
plado como o seu sucesor dentro 
de catro anos, apropriándose a 
facultade de o designar cando 
chegue o momento e de tutelalo 
desde a presidéncia do PP, que 
se reserva para sL 

Rajoí será o ministro máis político 
do Governo. O coordenador de 
toda a actividade politica e o en
carregado de negociar coa oposi
ción e, ao mesmo tempo, de 
plantarlle cara aos nacionalismos 
que non se deíxen asimilar. Nes
te cometido pode ser moi signifi
cativo o papel que asuma Rajoí a 

mariano Rajoi, que conversa con Ceferino Díaz, añrmou que será o Valedor áe (;a/iza 

respeito do BNG. Non só vai ser 
a marca da capacidade de diálgo 
do Governo Aznar, senón que 
marcará o seu talante cara unha 
hipotética candidatura á presi 
déncia da Xunta. Hai que ter en 
conta que Aznar marcou como 
unha prioridade deste seu Gover
no acabar cos nacionalismos. 

Conquistar autonomias 

Dentro desta prioridade política 
do Presidente, poderianse enten
der alguns nomeamentos. Jaume 
Matas, ex presidente balear, 
compañeiro de Zaplana e Aznar 
nas partidas de paddle nas vaca
cións valencianas, situarase á 
fronte de médio ambiente, un trin
que perfecto para tentar recupe
rar o governo balear. Tampouco 
a decisión de promocionar· a Pi
qué a Asuntos Exteriores semella 
desvinculada do intento, explicita
do en numerosas ocasións, de 
lani:alo cara a carreira da Gene
ralitat de Catalunya· dentro de 
tres anos, cando non se apresen
te Pujol. A aposta semella real ao 
decidir mantelo no Gabinete má
lia a non terse pechado o expe
diente xudicial. Tamén Mayor 
Oreja é o virtual candidato a le
hendakari, teímudo como está o 
PP en conseguir ese posta, dívi
di ndo ainda máis á sociedade 
basca se tora necesário. 

Tamén o nomeamento de Célia 
Villalobos como ministra de Sa
nídade se interpreta como a de
cisión de promovela como can
didata á Junta de Andalucía. 
Ainda que Víllalobos cumple ou
tra premisa, ser do círculo de 
Aznar, pois o seu marido, Pedro 
Arríola, é un dos asesores máis 
influintes no presidente. 
Esta condición tamén está pre
sente noutra muller, Pilar del 
Castillo, que xestionará Educa
ción, Cult.ura e Deporte (que se 

inclue por vez primeira no título 
oficial do ministério). A nova mi
nistra, directora do CIS, tamén 
pertence ao Clan de Valladolid, 
por médio do seu marido Guiller
mo Gortazar, deputado do PP e 
compañeiro de estudo~ de Aznar 
e Villalonga. En 1996 xa rechaza
ra a carteira de Medio Ambinene, 
por non ir coa sua preparación. 
Castillo foi, desde a fundación 
FAES a que lle proporcionou sus
tento ideolóxico a Aznar e desde 
o CIS, máis· de 1.200 sondaxes 
para adaptar a sua mensaxe ao 
grande público. 

É de destacar que estas duas mi
nistras, que se encarregan dos 
departamentos de maior proxec
ción social, veñen da extrema es
querda, concretamente de Ban
dera Roja. A outra muller do Gai
nete, Anna Birulés, no novo mi
nistérío de Ciéncia e T ecnoloxia, 
tamén ben do comunismo, do 
PSUC catalán, como o seu ami
go Piqué. Ternos asi que catro 
ministros proceden da esquerda 

e sexan os encargados de reali
zar a política social da dereita. Co 
PSOE pasou o mesmo e a sua 
política social non tivo nada que 
ver co que era a socialdemocrá
cia tan xiquera. Pero na dereita 
estas ministras laicas nuns minis
térios conf esionais e de forte tra
dición dereitista nalguns colecti
vos, pode ser unha boa imaxe 
para o governo Aznar. Os tillos 
da burguesia que no tardofran
quismo se pasaron ao inimigo, 
para pór un ovo en cada cesta, 
voltan á casa ideolóxica familiar, 
tras aprender a lóxica, os códigos 
e os xeitos de organizar da es
querda. 

·O poder catalán 

Pero no caso de Piqué e Birulés 
existe outro matiz. Ambos son a 
cabeza de ponte dunha opera- . 
ción postpujolista que pretende 
unha nova alianza política no 
Principat, na que entrarían os 
democristianos de Unió e al
guns sectores de Convergen-

B. LAXE 

Rajoi decidirá na Galiza 
En Madrid afírrnase que nori está nada segura a candidatura de 
Fraga á presidéncia da Xunta e que será Mariano Rajoi quen deci, 
dirá se se produce a renovación ou non. Os inquéritos irán <litan, 
do ·cales son as tácticas que o Vicepresidente Prirneiro do Gover, 
no do Estado decida. Pero será Aznar quen teña a última palabra. 
Rajoi non quer voltar para· Galiza, pero Amar quer preservar esta 
COfn;unidade corno un feudo popular. O seu medo está no escenso 
do BNG que poderia desbancar a Fraga. Aquí as visións do presi, 
dente do estado e do galego difiren. Fraga afirma que é básico que 
el se presente para que non gañe o BNG. Desde o PP de Madrid 
consideran o contrário, que é o próprio Fraga o que está a posibili, 
tar que o BNG siga a medrar en Galiza:. De momento moitos ca, 
dros interrnédios e numerosos dirixentes xa se puxeron ás órdenes 
de Rajoi. Outros rnoitos están a~entos aos xestos. Un de Fraga, no 
agasallo de A Estrada, xa inquedou a moitos: pediulle a Rajoi que 
aprendese galego. + 

A DE MAIO DE 2000 

XAN CARBALLA 

cia. Ambos ministros son a cuo
ta d sectores económicos cata
láns, aqueles que presionaron a 
Pujol , con González e con Az
nar, para que apoiase os gover
nos estatais. 

Miguel Arias Cañete, en Agricul
tura e Pesca, recibido con sorpre
sivas albrícías polos sindicatos, 
incluidos os pesqueíros, ten fama 
de home coñecedor do sector, 
pero defende os sectores das 
grandes facendas andaluzas, as 
que xa apoíaron a Franco contra 
da República e as que paraliza
ron calquer reforma agráría. Ago
ra a sua politica é beneficiarse di
rectamente das axudas de UE, 
moítas veces para cortixos impro
d utivos agrícola e socialmente. 
Arias Cañete é un dos donas dos 
famosos tauros Jandilla. 

Álvarez Cascos deixa a vícepre
sid éncia política e pasa a Fo
mento, manténdose no governo , 
contra o pronóstico de moitos, 
pero perdendo as competéncias 
en telecomunicacións . Federico 
Trillo, que semellaba destinado 
a Xustiza, desembarca en De
fensa, polo de ser,Coronel letra
do da Armada e Angel Acebes, 
home de total confianza de Az
nar calle a carteira de Xustiza. 
Monloro xestionará Facenda, da 
man de Rato, Juan Carlos Apa
rício, Traballo, Jesus Pasadas 
pasa de Agricultura a Adminis
tración Públicas (un home do 
clan Aznar) e Pio Cabanillas, 
outro amigo persoal do Presi
dente, será o Voceiro do Gover
no ~ ministro sen carteira, dei
xando o posta de Director Xeral 
da RTVE. Que os postas sexan 
intercambiábeis xa di moito. Ca
banillas será o encarregado de 
achegar ao Grupo Prisa a Az
nar. O xiro xa se está a producir 
e máis cando cheguen os cám
bios, incluidos os de Gal iza.• 

4 

( 

.e 
p 
pi 
ce 
01 
el 
N 
sc 
XC 
ce 
ei 
$( 

(d 
pr 
R1 
tri 
N1 
bé 
oc 
lic 
nE 
ar 
ro 
101 
ca 
bé 
de 
ca 
de 
nE 
0}( 

e 
Cé 
na 
"S 
"el 
te 
mi 
sa 
qu 
a 
me 
mE 
de 

Pa 
ga 
ce 
tis 
me 
ad 
mil 
de 
mL 
no 
ció 
ria 
qui 
se 
Qu 
del 
se: 
do 
pre 
nu1 
do 
au1 
del 

.; 



4 DE MAIO DE 2000 

Gal egos 
. en Nova lork 
Prendo o ordenador para ler a 
prensa galega en Nova lork e 
con asombro leo na sección 

1

de 
opinión, de Faro de Vigo con fe
cha do 1-4-2000 un artículo " 
Nueva York y otras gaitas". Non 
sei se rir ou chorar, porque o 
xornalista de marras, di unhas 
causas que manda caralla; por 
exemplo: "Nueva York paraíso· 
soñado de todo provinciano", 
(depende o que el entanda por 
provinciano). Logo dinos, que a 
Real Banda de Galicia, tivo un 
tremendo éxito en Nova lork. 
Non dubido da calidade de dita 
banda xa que en máis dunha 
ocasión puiden escoitala en Ga-
1 ic i a: pero aqui en Nova lork 
nengun médio de comunicación 
americano ou hispano nos de
ron notícia dese éxito. Se desfi
lou e deleitou ao público ameri
cano no médio de duascentas 
bandas, para os americanos to
do era o mismo, nengun ameri
cano soubo que esa banda era 
de Galiza; ainda mais, case que 
nengun americano sabe que 
existe Galiza. Hai moitos anos 
e durante o pouco tempo que 
Castelao estivo en Nova lork, e 
na segunda parte do seu libro 
"Sempre en Galiza" escrebería: 
"enfrente de min vive moita xen
te que non sabe que existe a 
miña pátria Galiza, nen xamais 
saberán quen son eu, iso é por
que ninguén lle soubo dar fama 
a Galiza, o meu país". (Segui
mos nas mesmas, desgraciada
mente o persoaxe máis famoso 
de Galiza sigue senda Franco) . 

Para os neoiorquinos, todas as 
gaitas son irlandesas ou esco
cesas. Referentes aos nosos ar
tistas, é certo que alguns con 
moito estarzo están saindo 
adiante, pero como eles hai un 
millón de artistas doutras partes 
de España e doutras partes do 
mundo. En Febreiro inagurouse 
no Spanish lnstitute a exposi
ción de pintores galegas "Memo
ria e Vanguardia" con mais pena 
que glória. A roupa dalguns de
se ñ ad o res galegas están na 
Qu,inta Avenida, pero nada po
den facer cos italianos e france
ses. O xornalista tamen di : "To
do isto subliña máis unha vez a 
profética iintuición de Don ma
nual 1 auténtico promotor da arte 
do roncón". Eu penso que aqui o 
autor da nota trabucouse pois 
debe ser C:to arte de ronca~. non 

ANOSATERRA 

San martín 

si señor Manuel? O que o señor 
presidente lle dera por tomar o 
poder e non coroarse que non é 
rei como di o periodista, paréce
m e un gasto innecesário, un 
oportunismo político e unha chu
lería dun ministro franquista, de 
alguén que non hai moitos anos 
tivo nas suas mas o poder de 
censurar a moitos xornalistas, 
pero parece que se esquecen 
di_so. Anxel Vence séguenos di
cindo: "sta inesperada paixón 
dos americanos polos nasos 
produtos nacionais, a miudo 
desprezados na própria Galiza" 
(isa si é certo)_ Pero de que pro
dutos nos tala? Até agora aos 
americanos só lles aterecemos 
flamenco, pandereta e viña da 
Rioja, e ainda que os danos da 
maioría dos restaurantes de sa
bor ibérico son galegas, os na
sos viñas, galardonados en tan
tos certámenes, o noso mel e un 
etc de produtos galegas, dor
man a sua longa noite de pedra, 
por non ter nen xente, nen go
verno que os promocione. Por 
aquí achéganse os caciques do 
poder, tamen se achegan alguns 
a talamos do Ano Xacobeo , a 
nós que por razóns de amor á 
terra e por lazos familiares sem
pre irnos a Galiza. Ademais o 
promocionar o Ano Xacobeo ca
ra a nós non ;ten sentido. O que 
teñen que fa~er é pagar un su
plemento en inglés no New York 
Times, ou bu~ar unha compañía 

fM~PctJT>o 
''O U rrtVi&AtltE.rf'~' 
l>A Co ~A t~At.. 1 

americana de publicidade que 
lles venda a eles o noso turismo 
rural. Gostariame s~ber algun 
dia con que cartas pagan os via
xes moitos alcaldes de moitas 
vilas galegas que veñen por Ca
sa Galicia, e outros políticos que 
veñen aquí a pasear. A min pa
réce me que a este periodista 
que redactou esa nota, ou lle 
meteron un gol, ou non ten cau
sas mais sérias de que 
escribir.+ 

FRANCISCO AL V AREZ .. KOKI 
(NOVA IORK) 

Símbolos 
en Portugal 

Despois de pasar uns .días de 
folgamento no Porto veño de 
constatar de ano en ano como 
aos galegos, na sua maior par
te, lles toman o pelo e eles, po
briños!, non se enteiran. 

Digo isto porque xa estou bas
tante farto de tanta imbecilida
de nos meios de incomunica
ción "galleguiños", que miran 
tanto polo naso País como eu 
pola República do _Sudán ... , e 
unha das consecuéncias des
tos xeitos de tomadura de pelo 
é o xa famoso e ben "aireado" 
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E que xa marcan as popas dos 
coches galegos . 

Daba xénio ollar como a maioría 
dos coches galegas, medrosos 
eles, meu pobriños!!, levaban a 
citada p,egañosa pegatina para 
evitar, segundo eses malfadados 
meios, unha incríbel, cuantiosa, 
insuportável multa por parte da 
GNR ou de toda a polícia portu
guesa que está ávida na percura 
do coche galego ... e mentres, os 
coctíes madrileños, eles non,. 
eles están en terra conquista
da .... , dicía, os coches madrile
ños, asturianos ou de. calquera 
parte do estado español, agás 
os galegas, of course!, circula
ban por Portugal adiante sen 
símbolos do alfabeto nengun. 

Parece mentira que os galegas 
sexan tan doamente domesti
cados con asuntos tan irrele
vantes, pero feítos con tan mala 
fé coma estes. A non ser que 
para moitos, que os hai, que 
lles apetece poñer un E como 
símbolo de españolidade nese 
país atrasado e con fala tan ra
ra á nosa, e asi estar con sen-

-sación de su
perioridad e. 

. Os meios de Daba xénio ollar 
incomunica-
ción galegui
ños foron os 
principais ex
pandid ores 
deste bulo ou 
en todo caso 
anécdota moi 
persoal, en
cantados de 

como a maioria 
dos coches 
galegos, 
medrosos eles, 

b .,. 11 meu po nnos .. , 
levaban a citada 

fomentar sím- pegañosa 
bolos, ideias pegatina do E. 
ou calquer 
éousa con tal 
de facer un· 
favor aos que 
sus te n~t a n 
eses nomeados diários e que 
todos sabemos de que pé coxe
an ... E alá van eles, marcados 
comabois .... 

Nin que dicer ten que eu hai xa 
catro anos que me paseo de 
arriba abaixo pola cidade do 
Porto, dende Boavista até Gaia, 
dende Faro até Viana do Castelo 
e nunca tiven problema, nen sei 
de ninguén que tivese nengun 
problema do xeito ... e o meu co
che leva unha fermosa e xeitosi
ña pegata coas letras GZ. • 

FERNANDO CORES ALLO 
(ILLA DE AROUSA) 

Bolsas en galega 
Son un estudante_ de Enxeñaria In
dustrial, e pedin información acer
ca de Bolsas CaixaVigo e Ouren
se para estudos no estranxeiro. 

Resulta que tes que mandar a in
formación a Vigo, e esixen que 
mesmo os documentos de orga
nismos oficiais (Universidade, etc.) 
que normalmente están en galega 
(afortunadamente) sexan traduzi
dos ao castellano. 

Esta actitude esquizofrénica co 
idioma do país ao que dizen repre_:
sentar ( Unha Caixa para un País ... 
??) resulta indignante e digna de 
ser criticada e publicada no voso 
xornal.+ 

GONZALO GONZALEZ 
. RODRIGUEZ 

LOUREIRO@TALGO.UVIGO.ES 
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"A economia é 
a política". O 
partido de Aznar 

_ 1 entande, coma 
Gonzalo 
Fernandez.de la 
Mora, que uriha 
cotización da 
Bolsa -ten máis 
valor que unha- . 
sesión do 
Congre·so. De la 
Mora é o 
pensador 
preferido de 

1 
Rajoy. Coma 

, - ministro de 
: Franco inventara 
1 o de Estado de 
: Obras. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Duisberg-, 
presi~ente ·do 
Banco central 
Europeu, está 
máis pala idea de 
que a política é a 
economia despois 
de ver como os 
norteamericanos 
lle puxeron o Euro 
pingando en 
Pristina. 

O Banco Central 
da UE réxese por 
un traballado e 
anti-democrático 

1 regulamento que 
o libra da 
intromisión dos 15-
governos da 
Unión para 
colocar a 
economia por riba 
da política, como 
quer Aznar. Pero 

-

> 



1 non hai nengunha 
1 clásula que o l ,/ 1 
1 poña a salvo das 

falcatruadas 
norteamericanas. 

Carlos Príncipe, 
tenante alcalde 
de Vigo, tamén 
coida que sen 

'-- economia non hai 
1 

politica. Será por 1 
1 isa polo que fai a 
1 
1 pinzaco PP 
1 contra b Bloque. 
1 
1 
1 05 acordos de 
1 
-1 governo en Vigo 
1 fixéronse esperar 1 
1 porque o PSOE 
1 queria Urbanismo 

e os nacionalistas 
non transixiron .-
Once meses 
despois, os 
socialistas volven 
polo pastel coa 
escavadora de 
Fraga.+ 
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A farinha 
do Moleiro 

Pór meio desta carta quigera mati
zar umha afirma9om contida na úl
tima entrega da sec9om "A caixa 
dos apelidos", que, com grande 
acerto -ainda que com umha aler
gia ao j históri-
co-etimológico 
dificil mente 
justificável-
elabora Gon- Com O sentido 
zalo Navaza. d "d d 
Nela sustenta e ono e 
o autor que moínho", o 
"En galega, I 
curiosamente, · ga ego-
non existe un portugués usa 
apelido parale- tradicionalmente 
lo do castelán 
Molinero, [ ... ]. a voz moleiro 
Aquí o 
equivalente é 
un substanti-
vo común 
empregado orixinariamente co
mo alcuña ou sobrenome: Fari
ña, Fariñas.". Ora bem, se tal 
forma paralela se identifica com 
Moinheiro (ou com a corres
pondente castelhanizante Mui
ñeiro), nom debe admirar que 
ela nom aparega na onomásti
ca galega, já que moinheiro 
nom é palavra genuína galego
po rt u g u es a, como atesta 
qualquer dicionário portugues, 
e a sua inclusom nos actuais 
dicionários editados na Galiza 
constituí mais um exemplo de 
decalque castelhano consagra
do pola normativa oficialista. 
Com o sentido de "dono de mo
í nho", o galega-portugués usa 
tradicionalmente a voz moleiro 
(do latim molinariu), que dá o 
apelido Moleiro, que, este sim , 
aparece registado com algum-
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ha freqüencia nas listas telefó
nicas galegas.+ 

CARLOS GARRIDO RODRIGUES 
(VIGO) 

Labrego en país 
de labregos 

Ha uns anos decidí voltar para as 
terras dos meus avos. As razóes 
múltiplas obrigavam-me a refazer 
a minha vida no paraíso que na 
infancia, minha máe me pintava. 
Avos autosuficientes, gqdeiros d 
e urnas poucas ovelhas, mas, por 
coisas de heranc;as, propietários 
de muito terreo. 

A inexperiencia, eu son enxen
heiro, levou-me a prosseguir com 
o ovino. Foi duro. Urna priineira 
surpressa: Europa dá dinheiro 
por ter gado, os meus avos, an
ciáos, náo viram esses euros por 
nenhum lugar, alguém interme
diário, gestionou pelo caminho as 
primas, alguém que sospeitamos 
que náo tendo reses cobra por as 
ter, um funcionário corrupto? 

Mais adiante, vendo que o lanar 
nao ia bem, e tendo que comprar 
os chamados "puntos" das no
drigas, para que se lhe visse ren
dabilidade a exploragao, tomei o 
caminho das vacas. Vendi os pin
hos, cobrei a subven9ao dos eu
caliptos, e com algo de boa sorte 
meti-me com as vacas do país, 
(como é que os galegos chamem 
a algumas coisas do país: vinho 
de país, trigo do país ... ?, e pou
cos tenhem consciencia do que 
estao a dizer. Celso, amigo do 
outro lado do Atlantico, dizia que 
este era o país dos ananos). 

Os prec;os dos bezerros nao 
vam ·para riba, baixam. Mas, eu 
ganhei algo de dinheiro, aprendí 
com ajuda dos vizinhos e os 
meus avos a sobreviver sem ser 
sangrado. 

Algumas vacas do país, resulta
ram ser mui leiteiras, logo soube 
que fora enganado, que eram fri
sonas factor "rojo": cruzadas com 
limousim. 

Sobrava leite para os bezerros e 
fizem queijos, conseguí o cartao 
de manipulador de alimentos de
pois de chamar para urna ope- · 
rac;áo ao doutor torcas, veteri
nário oficial que gestionava isto, 
comprei o favor que ele me ven
deu, e deixei de trabalhar co ga
roto novo que dizem os vizinhos 
que nao sabe fazer cesáreas. 

Depois veu a 
história das 
quatrocentas 
pesetas. Os 
bezerros de
viam levar uns 
brincos nas 
orelhas, vinha 
por casa urna 
senhora cubrir 
um livro e pon
her urnas cha-
pas eu interei-

Porqueétáo 
dificil ser 
labrego neste 
país de 
labregos? 

me pelo garoto novo veterinário, 
que os crota:is podiam ser postas 
por mim mesmo, e assim tentei 
fazer, mas por muitas voltas que 
dei, só conseguí ter urna ins
pegao no livro de "explotación" 
que me pos nervoso ante a ame
aga duma multa. 

Voltei trabalhar co g~roto veteri
nário, porque um dia chamei ao 
senhor Torcas que me meteu 
em um lio; acabando a vaca 
queimada no matadoiro por con-

ter resíduos de antibióticos e eu 
com possibilidade de ser multa
do, tudo porque o tal Torcas 
Apertao náo firmar receitas e 
muito menos certificados, e eu 
sem o saber ... 

Fui multado por outros motivos, 
pois a pequena quota que conse
guí comprar sobrepasso-a, a em
presa que me recolhe o leite já 
me vai descontando no pago. O 
leite em negro decidí ha tempo 
mete-lo em queijos. 
Fui multado um día que calhou 
que ia por erva, e no caminho 
atopei uns colegas tratoristas que 
me invitaram a defender os meus 
direitos a producir e a dar un pas
seio até as portas de Lugo. 

Outro dia me multaram também, 
o día da feira, ao sair da comer
cial de comprar uns tubos con
tra a mamite, um agente de pai
sano mandou abrir o saco e 
vendo o que levava, pediu-me a 
receita, como eu a nao levava, 
fui multado. Por que nao me ad
vertiram, dentro do estabeleci
mento? Por que nao estavam os 
polícias dentro proibindo a ven
da sem receita? 

Tudo papeis, subsídios, folhas 
por triplicado, ajudas, recento de 
células automáticas, ou somáti
cas (?}, anexos, programas de 
crias de caracois, promogáo de 
cultivos hortícolas em zonas de 
gea~as tardías ... 

Por que é táo dificil ser labrego 
neste país de labregos? Por 
que todo o mundo entra no sis
tema da venda do favor? Eu 
vou retornar para o meu outro 
país?+ 

NARDO W ALPERNEY V ARELA 
(NOUCHE) 

Xanela l ·e Xanela 2 

os novos libros de 
Lingua e Literotura 

para o Primeiro Ciclo 

da ESO 

E para o novo bacharelato 
Lingua e Literatura de 1 º 
Lingua e Literatura de 2º 
e Materiais de Reforzo e 

Ampliación 

Máis información no teléfono 986 43 38 30 
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Rodrigo RomCl;ni 
'Marcho de Milladoiro por un proxecto novo pero 
·seria marabilloso volver actuar co grupo' 

* CARME VIDAL 

Foi en Burgos hai cousa dun 
mes. Era a última vez que Rodri
go Romani saia ao escenário para 
tocar en Milladoiro, despois de 
22 anos de história compartida. 
Nen el, nen o·s outros cinco 
membros fundadores da máis 
prestixiosa e estábel agrupación 
musical galega sabian que esa ia 
ser a despedida. Romani comeza 
a sua traxectória en solitário con 
Albeida, un disco no que cantará 
máis da metade dos temas, musi
cando poemas de Ana Romani, 
Ramiro Fonte, Lino Braxe ou 
Cunqueiro. Marcha Rodrigo Ro
mani de Milladoiro para tomar 
novos rwnos musicais, para sen
tir o abismo e o risco que non 
atopaba no prestixioso grupo, pe
ro confesa que estaria encantado 
de volver actuar de novo con 
aqueles cinco compañeiros cos 
que hai xa máis de vinte anos 
comezara e a histórica aventura. 

Por que marcha de MilladoiTo. 
Que o leva a dicer, "eu aqui xa 

"1 . non ...• 

Poderíao explicar con esas pala
bras e continuar a frase. Un vai
se porque non hai moito máis 
que dar ao grupo. Coido que vi
ñemos ao mundo a gozar, a pesar 
de que a nosa tradición xudeo
cristiá nos indicara que nacemos 
para sofrer. Desde esa perspecti
va quería facer a música que me 
dera placer, cunha visión persoal 
. Non cambiarei de súpeto, que 
non se cante con que aparecerei 
cun disco de rock, pero, sen ru
tura, vai haber unha variación 
co que levo feito desde empre. 

Ent6n, xa non disfrutaba con 
Milladoiro? 

Disfrutaba, pero non me enchia, 
botaba en falta o risco. Sei que 
non me vou estrelar a estas altu
ras da vida, pero si dar un salto 
no baleiro, sentir ese abismo. 
Sempre foi un pracer traballar 
en Milladoiro, pero xa non tiña 
esa sensación de risco, de goce. 

Non grupo non se pode arris
car? Tentou levar adiante ese 
proxecto dentro? 

Milladoiro é un grupo moi apo, 
sentado, que xa fixo história, 
que non ten por que asustarse 
nun concerto, un grupo ao que 
se lle perdoa case todo, que ... 
mesmo non se xoga a sua exis, 
téncia cando marcha un mem
bro fundador. Non está en si, 
tuaéión arriscada. É tamén un
ha síntese dos gustos musicais 
dun grupo de indivíduos, por 
iso seria un desatino que inten, 
tara realizar as miñas ideas mu, 
sicais dentro do grupo e, por 
outra banda, estada destinado 

. ao fracaso. Nunca se me pasou 
pola cabeza ir con composi, 
cións próprias para un cámbio 
de rumo. 

Nega que haxa conflictos per
sonais pero lamenta non terse 
despedido no escenário. 

Esperaba ter unha despedida pú, 
blica pero un non pode tocar as 
campás e ir na procesión. Quen 
decide excluirse non pode esixir 
que os outros fagan o que lle pe, 
ta. Queda tristeza pero, se o gru' . 
po pensa que é o mellar ... 

Cando foi a última vez que ac
tuou con Milladoiro? 

En Burgos, hai causa de un mes. 

Sabia ent6n que xa nunca toca
ría no grupo? 

Non e coido que eles tampouco. 
Estabamos buscando o momento 
en que os novos músicos, o ar, 
pista e o guitarrista, estiveran 
preparados. A substitución esta, 
ba prevista para Setembro pero 
as causas foron ben e adiantou, 
se. Foi unha actuación acciden, 
tada porque Mancho Garcia ti, 
vera un problema e non pudo ir 
pero 22 anos dan para tan to que 
o último dia tampouco ten tanta 
releváncia. 

Como levou o grupo a marcha· 
de un dos seus fundadores? 

lmaxino que algo intuian mes, 
mo antes de comunicalo. Sem, 
pre me laiaba de que quería fa, 
cer outras causas. Antes produ, 
cira ·un disco de Dolores Plata e 
outro de Susana Seivane, com, 
puxera tamén música para dous 
discos de poesia en homenaxe a 

Rosalia de Castro e tamén com, 
puxera para o espectáculo de 
Ana Romani e Antón R. López 
Lob*s. No momento en que o 
digo non lles fai grácia, pero 
ninguén eleva o ton de voz para 
dicer "que fasr'. Non habia tam, 
pouco moito máis que facer. 

Anúncia a marcha e tamén un 
disco en solitário. Por que Al
beida? 

É o lugar onde vivo, real nese 
sentido pero o que inspira é 
imaxinário. Albeida está orien, 
tada cara o leste, onde sae o sol 
que é onde me apetece mirar a 

· estas alturas da vida. lso é o que 
simboliza, o amencer de cada 
dia. Marremos todos os dias e 
cada mañá resucitamos de no
vo. Cada dia é diferente pero 
sempre en tomo a un eixo, gra
ficamen te seria un~a espiral. 
Esa ambigüidade do diferente e 
o igualé Albeida, que alude, co
mo non, a miña situación per, 
soal do momento. 

Como vai ser? Surprenderá na 
sua traxectória? 

Será o que eu sei facer, que ima, 
xino que é música folk, pero terá 
claras alusións á música tradi, 
cional galega e tamén causas 
que van soar a jazz, pop ou clási- · 
ca que ten unha alusión directa 
porque inclue unha peza sinfó, 
nica. No disco colaborarán Lau, 
ra Quintillán, Maximino Zuma, 
lave dirixindo a Orquestra .Sin, 
fónica de· Praga, Fernando Llor, 
ca, Quin García, Carlos Bello, 

XAN CARBAUA 

' os gaiteiros de Treixadura e An, 
xo Pintos de Berrogüeto. 

Estará tamén presenta a voz e os 
textos. Sempre me gustou cantar 
e como agora quera facer o que 
me dá a gana, vou cantar canto 
me peta. Vou musicar a poetas 
galegas, que son de grande cali, 
dad e. 

E non se bota man deles en ex
ceso para elaborar cancións. 
Cal foi a sua escolla? 

Caiu en desuso cando é un ma, 
terial riquísimo. Nunca tanto 
disfrutei de Miguel Hemández 
como na voz de Serrat. Vou 
cantar poemas de Ana Romani, 
de Ramiro Ponte, de Lino Bra, 
xe, de Cunqueiro e de Mendive, 
un cubano que fixo un poema 
preciosísimo na marte de Rosa
lia de Castrq. 

Que faria se, por exemplo, no 
25 aniversário de Milladoiro 
o chamasen para actuar co 
grupo? 

Seria marabilloso, estarla feliz de 
facelo ·e ogallá eles pensen o 
mesmo dentro de tres anos. Son 
22 anos da miña vida e xa os bo, 
to en falta. "Cando todo o teu 
redor sexa decadente e o can, 
sanzo transfigure o soño e a de
rrota, construe desafíos para a 
indiferéncia" di Lino Braxe nun 
dos poemas que musico e que re, 
flexan o meu momento. Estou 
orgulloso de compartir a história 
de Milladoiro pero o pasado non 
existe e o futuro é xa. • 

Debuxos 

~ . RAMIRO FONTE 

~ nunha biografía dedi~ada ó 
grande poeta ruso os debuxos feítos 
pola man de Pushkin. Aí aparecen 
rostros de mulleres, entre eles a fer, 
mosa Natalya, convertidos, na iró, 
nica caligrafía do poeta, en carica, 
turas rápidas. Busco roáis debuxos 
de Pushkin e atopo un aforcado e 
tamén un magnífico "Xinete de 
Bronce", a estatua de Pedro o Gran, 
de que inspirou un dos poemas máis 
celebrados do mestre. Estas pescu, 
das pushkinianas, que teñen ocupa, 
do algunhas horas do meu lecer 
para conmemorar, dun xeito ínti, 
mo, o bicentenario de Pushkin, que 
aquí en Inglaterra se celebrou por 
todo o alto, lévanme a pensar nou, 
tras debuxos feitos por poetas, e vé, 
ñenme de súpeto ó maxín os de 
Baudelaire ( tamén caricaturescos) e 
agora recordo que, nun lugar deste 
cuarto no que escribo, escondín en, 
tre os desordenados papeis algún 
debuxo de John Keats: si, ese debu, 
xo que o romántico, que debuxa 
como un clásico, fixo da mesma án, 
fora grega á que lle dedicou un poe
ma. 

~feso .que sernpre me gustaron 
os debuxos feítos polos poetas. Can, 
do un poeta se converte, necesaria, 
mente, nun mirón da vida, devén, 
doadamente, en interesante debu, 
xante. Isa é o que lle pasa a Baude, 
laire. Baudelaire, que amaba por 
riba de tódolos pintores franceses a 
Delacroix, sen embargo pintaba po, 
eticamente coma os impresionistas. 
Igual que estes sacaron o cabalete ás 
rúas, Baudelaire era ese clásico que 
botou a andar a Musa polos buleva
res nas que fervía a ventureira mul, 
titude. ¿Foi consciente Ballilela.ire 
de que era Eduard Manet e non o 
seu admirado Delacroix quen estaba 
pintando a súa poesía? Debo dicir 
que, desque vou citarme coa cama, 
reira de Manet á pequena galería de 
Str:and, creo comprende a poesía de 
Baudelaire tanto como ma fixeron 
comprender os anos de lectura ou a 
ollada de Walter B.enjamin. 

~o que ás veces os poetas se 
esquecen de que eles tamén teñen a 
abriga de escribir coa mirada. A 
observación da vida, o debuxo ráp1, 
do dalgún acontecemento é algo 
que lles concerne tamén a eles dun 
xeito fundamental: niso non deberí
an distinguirse dos novelistas acep, 
tables. Si, que se vexan nos nosos 
poemas os nosos ámbitos cotiáns, as 
nosas rúas, esa paisaxe humana que 
é de todos, que o poeta comparte 
con todos. Que se vexa que sabemos 
escribir coa ollada do pintor, do fo, 
tógrafo e ,¿por que non?, do repor, 
teiro de guerra. Pero falando dos 
debuxos dQs poetas e escritores, o 
azar puxo nas miñas mans, cando 
este artigo estaba sen rematar, un 
libro que estudia os magníficos de, 
buxos feitos por un mozo chamado 
William Faulkner. Atoparme cun 
Faulknet que debuxa como un mo, 
dernista ou un prerrafaelita serodio 
foi toda unha sorpresa. Sabía que o 
dono do condado de Y oknapatawp, 
ha frustara o poeta que levaba den
tro, pero non sospeitaba que tamén 
fixera algo sernellante cun debuxan, 
te modernista. ¡Que ben cadran as 
causas!• 



22 4 DE MAIO DE 2000- N 51 933 

.......................... \ ••.......•..••..•...............•...... 

• Poesia para Leopoldo Nóvoa 
na Coruña \ 

•Primavera 
2000, jazz 
en.Ourense 

O quinto festival de jazz "Prima, 
vera 2000" de Ourense arrancou 
o pasado dia 2 coa actuación de 
Jorge Pardo Trio no Café Lati, 
no, o espazo que acolle a progra, 
mación durante este mes de 
Maio. Cun orzamento de cinco 
millóns de pesetas, o festival 
continua o Xoves 4 con Benny 
Green Trio e o dia 11 con The 
Three Baritone Saxophone. Xa o 
18 de Maio actua Baldo Maní, 
nez Quinteto e o dia 23 Kenny 
Garrett Quartet. Todos-os con, 
certos tefien lugar no Café Lati, 
no excepto o de Calle Caliente, 
que oferecerán o s~u espectáculo 
ao ar libre o 26. O responsábel 
do Café Latino, Eduardo 
Fernández, ten en mente facer 
unha gravación en directo do 
festival na edición do ano 
2001.t 

•Comose 
xestionan os · 
espazos teatrais? 
Gustavo Pernas e Antonio 
Simón coordenan as xornadas 
que sobre xestión de espazos tea, 
trais se celebran no Consello da 
Cultura os dias 5 e 6 de Maio. 
Os participantes debaten sobre a 
programación teatral, a anima, 
ción, as casa5 da cultura, os tea, 
tros municipais e as salas priva, 
das. Luciano Fernández, do con, 
cello de Narón, Ruben García, 
responsábel da Fe ira de Teatro 
de Ribadavia e da Fe ira do Tea, 
tro de Galiza, o actor Antonio 
Durán "Morris", Fernando Pico, 
concelleiro de Oleiros, Ana Va, 
llés, do Teatro Galán, e o depu, 
tado Xosé Manuel Pazos son al, 
guns dos participantes.+ 

•Festa en 
Compostela pola 
defensa da língua 
As I1I ]ornadas en Défesa da Lín, . 
gua, que se desenvolven até o 
Sábado 6 de Maio en Compos, 

Dez poetas adicaron os seus 
poemas ao pintor Leopoldo 
Nóvoa durante un acto que se 
celebrou o Venres 28 de Abril 
no Centro de Arte Atlántica 
da Coruña. Coincidia o acto 
co peche da exposición do ar, 
tista nesta cidade. Manuel Al, 
varez Tomeiro, Cesáreo Sán, 
· chez, Miguel Anxo Femán 
Vello, Miguel Mato, Pilar Pa, 
llarés, Lino Braxe, Luisa 
Villalta, Eva Veiga, Xulio 
Valcárcel e Xavier Seoane 
prepararon textos adicados a 
Nóvoa para es~a ocasión. O 
pintor, que habitualmente re, 
side en París, está considerado 
un dos artistas vivos galegos 
de maior prestíxic:>: • 

tela, rematan coa celebración 
dunha festa na que se incluen 
diversas actividades. Apartires 
das doce do mediodia, convidan 
aos participantes a un paseo or, 
nitoló~ico, un xantar popular, 
xogos malabares e á actuación 
dun grupo de música brasileira. 
Xa pola noite, na Casa Encanta, 
da, ten lugar un éoncerto con 
Meninhos da rua, Deixa,te de Os, 
tias e Mcarr6ns. A organización 
<:{estas actividades corre a cárre, 
go do Movimento Defesa da 
Língua, Rádio Kalimero, Lixo 
Urbano, Estudantes 
Independentistas, o obradoiro 
ambiental Oureol e a 
Assembleia Reintegracionista 
Bonaval.t 

· · ·Maraton 
musical pala 
situación do 

,, . . 

conserva ton o 
de Pontevedra 
Os graves problemas de humida, 
de e filtraéión de auga que xa 
inutilizaron o piano de cola le, 
van aos profesores, alunos e pais 
do conservatório de Pontevedra 
a organizar un maratón musical 
de protesta para o vindeiro 1 O 
de Maio. Entre as catro da tarde 
e as dez da noite <leste dia, solis, 
tas e grupos do conservatório aé, 
tuarán pedindo a mellara 
dunhas instalacións deficientes 
e insuficientes, xa que só dispo, 
ñen de vinte aulas para un total 
de cincocentos alunes e 
vintenove profesores. + 

•Nace o prémio 
de poesia "Fiz 
Vergara Vilariño" 
O salón de sesións do concello 
de Sárria foi o lugar escollido 
para apresentar o primeiro cer, 
tame de poesía "Fiz Vergara Vi, 
lariño", adicado ao poeta xa fi, 
nado. No acto, que se celebrou · 
o Mércores 26 de Abril, estivo 
presente o concelleiro de cultu, 
ra de Sárria, Francisco Pérez e a 
presidenta da asociación Cultu, 
ral "Ergueitos". T amén apoiou a 
apresentación do prémio unha 
familiar do poeta Fiz Vergara. 

Os orixinais poéticos deben ser 
enviados ao concello de Sárria 
tendo unha extensión mínima 
de catrocentos versos. O galar, 
dón está dotado con medio mi, 
llón de pesetas e a publicación 
da obra gafiadora. • 

• ·Teatro do Adro 
no Festival da 
Oralidade de 
Cataluña 
Teatro do Adro marcha esta pri, 
meira quincena de Maio. a parti, 
cipar no Festival Internacional 
da Oralidade, que se desenvolve 
en Barcelona, Valéncia, Caste, 
llón-e Elxe. Desde hai dez anos 
~elébrase este evento do que to, 
man parte ]osito Porto e Candi, • 
do Pazó. Máis de trinta profesio, 
nais do espectáculo desfilan por 
este festival chegando de Alxé, 
ria, ArXentina, Alemafia, Brasis, 
Costa Rica, Cuba ou México. _ 
Candido Pazó leva o seu espec, · 
táculo ¡Como cho conto! e Tea, 
tro do Adro, O ~lulú do li!rier. • 

• Rut Massó 
e Prazmowski 
no Centro 
de Estudos 
Fotográficos 
"Do trinque" é o título da colee, 
ciÓn que emprende o Centro de 
Estudos Fotográficos, dirixido 
por Manuel Sendón e Xosé Luis 
Suárez Canal, é que se estrea co, 
as fotografías de Rut Massó e 
Wojciech Prazmowski. Cartas á 
fisgona é o traballo da xoven fo, 
tógrafa nacida en Vigo, que per, 
corr~, a través dos ellos dunha 
curiosa porteira, as cartas e 
vivendas dun lugar "momenta, 
neamente abandoado". 
Prazmowski, pola sua prte, apre, 
senta o seu album familiar nun 
traballo de carga autobiográfica, 
que inclue as foto,obxectos rea, 
lizadas para a última edición da 
Fotobienal de Vigo.• 

• Ciclo adicado 
a Azcona no 
CGAI da Coruña 
A fita Plácido inaugurou o 2 de 
Maio o ciclo que o Centro Ga, 
lego de Artes da Imaxe adica ao 
guionista Rafael Azcona até o 7 
de Xullo en colaboración con 
Donostia Kultura e a Filmoteca 
de Generalitat Valenciana. O 
ciclo oferece unha selección de 
traballo de Azcona, que se . 
caracteriza polo peculiar humor 
negro, coas fitas El pisito, El co, 
checito, El verdugo, Tamaño na,· 
tural, La prima Angélica, Belle 
Epoque, El rey del rio e A língua 
das bolboretas. • 

-. As letras 
asturianas 
recoñecen a Llan 
de Cubel 
O Teatro Campoamor de Ovieu 
acolle o Venres 5 de Maio os ac, 
tos para celebrar o Dia de les Lle, 
t'Tes Asturianes, nos que a música 
vai ser a protagonista. A xunta 
extraordinária da Académia da 
Língua vai recoñecer ao grupo 
Llan de Cubel, un dos máis vete, 
ranos do panorama folk de fu, 
túries. Os actos comezan as oito 
da tarde coa música de José Ma, 
nuel Collado e o gaiteiro Vicen, 
te Prado, para seguir cunha 
selección de poemas, e, por últi, 
mo, coa actuación de Llan de 
Cubel.• 

•AMesa 
apresenta unha 
iniciativa polos 
"selos plurais" 
Xa está no rexisto do Parlamen, 
to a iniciativa da Mesa pola Nor
malización Lingüística para a 
campaña "seles plurais" que per, 
sigye "a incorporación do galego · 
e das outras lfnguas distintas ao 

Unha das obras de Prazmowski que publica o Centro de Estudos Fotográficos. 

ANQSA '!'ERRA 

espafiol aos seles dé correos e 
outros efeitos postais". A inicia, 
tiva foi asinada polos grupos 
parlamentários do BNG, G~po 
Mixto e PSOE e, ainda que o PP 
se comprometera coa Mesa, for, 
malmente non a suscrebeu. A 
Mesa reseña que o PP de Cata, 

-luña e o das Baleares apoiou a 
iniciativa nos seus parlamentos. 
Subliñan na Mesa que os 150 
anps de filatélia respostan a un 
exclusivo monolingüismo. A 
campafia estase a levar a cabo 
noutras comunidades do 
Estado.• 

Julio Lammare1. 

•A galeria 
Trinta e 
Lamazares viaxan 
aChicago 
Comeza a feira da arte de 
Chicago o vindeiro 11 de Maio 
e ali van estar Antón 
Lamazares, Manolo Paz e Antón 
Murado expoñendo os seus tra, 
bailes- Lamazares acude coa ga, 
leria madrileña Metta mentres 
que o escultor Manolo Paz e o 
pintor Murado fano coa 
compostelá T rinta. Duascentas 
vinte galerías de arte acuden a 
esta cita que acadou a cifra de 
once mil millóns de pesetas en 
vendas na pasada edición-• 

• Boborás . 
entrega o Losada 
Dieguez a 
Monteagudo 
e Femández 
Ferreiro 
Fallouse o 29 de Abril no canee, 
llo de Boborás o preimio Anton 
losada dieguez, que chega a sua 
15ª edición, resultando gafiado, 

· res Henrique Monteagudo e Xo, 
sé Fernández Ferreiro. A Historia 
social da língua galega é o libro de 
Monteagudo que mereceu o ga, 

· lardón por ser "unha obra esen, 
cial sobre a nosa língua ". 
Fernández Ferreiro recebeu o 
prémio por O atentado, a sua últi, 
ma novela. A entrega do pr~mio, 
que está dotado con cincocentas 
mil pesetas, terá lugar no vindei, 
ro mes de Xuño. • 

·, . 
' 
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Metáfora 
do .corazón 
Titulo: A trabe de ouro 

Director: Xosé Luís Méndez Ferrfn 

Edita: Socelo Blanco 

"Hai unhas semanas celebrabamos 
en Santiago de Compostela os 
dez anos de A trabe de ouro. Na 
Galiza, que un proxecto cultural 
dure dez anos, non só é notícia 
pola que debamos expresar os 
máis sinceros e expresivos para, 
béns, tamén é un pequeno mila
gre. Non nos gosta moito a pala
bra milagre, que o miraculoso é 
famrlia do divino e o divino ten 
pouco que ver coas vontades dos 
homes, pero é ben apropiada para 
nos referir ao extraordinário, a su, 
cesas ou fenómenos que contra, 
veñen as leis lóxicas. Despois de 
dez anos, A trabe esta af, non por 
influéncia celestial senón porque 
os humanos que habitan o país 
galaico queren que haxa Trabe, 
necesitan que a haxa. Pero tam
pouco é tan sinxelo, a causa non 
fica en pura demostración vo
luntarista. O que de extraordiná, 
río hai en todo isto é precisamen, 
te que, apesar de ser manifesta, 
ción voluntarista, esta se mante, 
ña. No acto de celebración, moi
tas e moi atinadas explicacións se 
deron a cerca do significado de A 
Trabe. Par anós, o que está de
trás, o que explica todo, é o cora
zón, rnoito corazón. Vontade é 
querer, querer é capacidade priva
tiva do corazón. Moitas veces 
predsase un enorme corazón para 
levar a término proxectos indivi
dua is , e ainda ha de ser rnáis 
grande cando o que e pretende é 
manter, soster, vontades, proxec
to , tan enorme que superan a 
mensura de abnegación e sacrifi-

NARRATIVA 

'· G~!!O 

Literatura 

Xosé Luís Méndez Ferrin, director de A fra&e de ouro 

cio, algo ben próximo é o maso- 1 ben cultural, riqueza imperece, 
quismo e, para ilusionar, porque doira e inmesurábel. Quen pon 
sempre cumprirá quen . prezo a participar nun 
continue o labor, non proxecto cultural 
eremos que sexa o me- Nada menos atractivo? Canto da-
llor camiño. Esa entre, que dez anos rían os que quixeran e 
ga a tarefas que non re, dunha non dan ou non po-
p resen tan utilidade den?, pois nen sequer 
nengunha para mello- publicación ese seria xusto. 
rarmos no reino da so- de pensamento 
ciedade do benestar, e Alegria, antes de cal-
da ociosidade (ociosi, crítico, que non quera outra cousa, se 
dade, a man do demo) fai as beiras, 
é moitas veces denomi- que non se 
nada así. E resulta 
complicado ser convin
cente cando a única 
contraprestaciqn é a 
satisfacción do ben fe¡, 
to, a alegria da entrega 

presta, que non 
é do agrado do 
poder. 

queremos convencer a 
alguén para que se in, 
tegre no mundo da 
cultura, sobre todo se 
é xente m·oza, de aí 
hai que partir. A ra
zón do fracaso de moi-

a algo que aparente-
mente só é útil aos de
mais. Poucas cousas se lle poden 
comparar, pero resulta franca, 
mente complexo. 

Atrae moito máis o precário que 
a riqueza imperecedoira que é o 

tas interesantes inicia
tivas está en que os 
seus responsábeis non 

saben transmitir esa sensación e, 
¡)ola contra, urxen como se fora o 
dia do xuizo final. Non expore
mos aqui nengun achádego, estas 
liñas non queren ofrecer máis da
dos que reafirmen a importancia 

Suso de Toro 
Non volvas 

de A Trabe. Leva un subtítulo 
(houbo tempos onde isto era ha, 
bitual no mundo editorial, hoxe 
non, cousas da vergoña, do mer
cado, da hipocresía prepotente e 
asoballadora) que a define: publi
cación galega do pensamento crí, 
tico. Nada menos, dez anos dun, 
ha publicación de pensamento 
crítico, que non fai as beiras, que 
non se presta, que non é do agra
do do poder (xa todos sabemos 
onde está ese.poder), iso é moito, 
moito. Ternos diante o número 
40, corresponde ao derradeiro tri, 
mestre do 99. Unha das desavan
taxes da subscrición, as cousas vi, 
xan por xorreo e xa non se ven 
nas librerias. Retomemos o fio. 
Para nós é sinónimo de verán, 
que é entón cando, para iniciar o 
tempo de vacación, mercamos os 
números que podemos atapar. 
Moitas asisadas opinións se deron 
falando do rol que A Trabe cum
pre. Sabendo do seu carácter 
frontalmente combativo, de bún, 
ker aprovisionador de conciéncia, 
veunos ás mentes Cabanillas e a 
sua poesía racial, Curros apelaba 
á razón, Cabanillas ao corazón. 
Todos coñecemos esas lendas que 
falan de covas nbas que hai te, 
souros e que están sostidas por 
unha trabe de ouro e outra de al, 
catrán. Menos divulgados están a 
sua orixe e significado. Comece· 
mos por un para chegar ao outro. 
Os mouros, eses seres mitolóxi, 
cos, son un trasunto dos deuses 
celtas, que se viron na abriga de 
deixar a superficie, e edificaron os 
seus castelos baixo a terra, asi que 
as covas son as suas casas. E, para 
os homes, as casas son o centro 
da vida, o núcleo desde o cal nos 
proxectamos a nosa actividade 
vital. Como un corazón. Xa o te
rnos dito máis veces, a pátria non 
entende de amores pequenos, o 
amor á T erra esixe labores que só 

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 

O estudo da guerra de 
Carlos Femández 

. iatamente apa
~IJ!!!!ll!!!!l!llllllm. ~wr,::recen tamén en' 
Edicións do Castro as suas investiga
ción sobre a guerra. Alza. 
mento y guerra civil en 
Galicia 1936-1939} 
divídese en dous volu
mes, que completan 
aquel primeiro apareci
do babeo o mesmo títu
lo hai xa dezaoito 
anos. "A represión 
acadou unhas cifras 
enormes, pois só nos 
últimos cinco meses 
de 19 36 producíron
se 2.500 mortos a 
causa dos reglamentarios conse-
llos de guerra e os irregulares paseos", 
afirma o autor.• 

O mito de Drácula 
Asuntos humanos agáchanse tras a 
preséncia vampírica de 
Drácula, a figura criada 
por Bram Stoker. A 
novela, agora traduci
da ao galego en Xerais 
por Xela Arias, recria 
as fantasias e tabús 
vividos desde neno 
por Stoker. A nece
sidade de sangue e o 
seu horror ao allo e 
á cruz foron deter
minantes para que 
o vampiro resultase 
tan atractivo no cinema.• 

De ogros e bicos 
de prata 
Elefante Contacontos é a colección de 
Ir Indo pensada para potenciar aos 
autores e ilustradores que cantan as 
suas histórias aos cativos. Papá ogro é 
unha narración de Xosé António Pero
ro na que tres curiosos personaxes 
amosan ao leitor dun xeito divertido o 
que é o abuso de poder. Conta con 
ilustracións de Evaris
to Pereira. En Bico de 
prata, Fina Casalde
rrey relata a chegada 
dun irmanciño á vida 
de Rita. A cor pona 
Manuel Uhia. • 

As aventuras 
teatrais do 
soldado 
Svejk 
Cando a Svejk lle perguntan qut;n é, 
resposta que "un idiota oficial". E o 
personaxe da novela Las aventuras del 
buen soldado Svejk, escrita en 1923 
polo autor checo Jaroslav Hasek, re
convertida ao teatro agora da man de 
Monika Zgustová, a escritora de Praga 
instalada desde hai anos en Barcelona. 
O director Pep Pla 
pediulle unha ver
sión teatral para 
representar que 
agora publica 
Iru."Svejk é ao 
mesmo tempo 
transparente e 
opaco, é fatalista 
e cando quer 
sabe como apa
ñarse para cam
biar o curso da 
históric¡., Svejk é 
unha figura sen sombra, un 
home sen atributos", di Zgustová. • 
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(Ven da páxina anterior) 

un amor intenso é quen de reali, 
zar, o amor a Terra é o 'nico que 

· engrandece o noso corazón de tal 
maneira queo resto dos mortais 
non son capees de comprender. 
Iso é o que recoñecemos na T ra, 
be, os latexos de un cmazón in, 
menso que nos alimetna con ra, 
zóns e con palabras e con soños e, 
sobre todo, con ilusión. Grácias, 
amigos non estarnos sós, non es, 
tades sós. 

O máis seguro, leitor, é que agar, 
claras outra cousa. Que falararnos 
das orientacións culturais que se 
poden- atopar en ela, que falara, 
mos dos traballos literários que en 
ela teñen aparecido ou aparecen, 
dos inéditos que viron a luz nas 
suas páxinas, da creación, da polí, 
tica, da filosofía, do pensamento 
social.. . Pero hoxe preferimos 
abrir as cancelas do lirismo, cei, 
bar as razóns do corazón, que ta, 
mén son importantes, carai se 
son, e moito nos esquecen. + 

XOSÉ M. EYRÉ 

Sobre mulleres 
Título: Non volvas 
Autora: Suso de Toro 
Edita: Xerais, 2000 

Dame un certo- pudor falar de 
Non valvas, amáis recente entre, 
ga narrativa de Suso de Toro. 
Porque é tanto como falar dunha 
mesma: é este un libro de mulle, 
res e sobre mulleres, concebido 
como un descenso ás simas do 
noso interior, a aquelas tan fon, 
das que se cadra nunca fomos 
quen de explorar. Sen cuotas, sen 
mitos, sen protagonismos artifi, 
ciais de tan condescentes, sen 
nada cliso do que está feíta tanta 
desa chamada "literatura de mu, 
lleres". Só un discurso implaca, · 
ble, que esgaravalla na nosa inti, 
midade sen complacencia, di, 
luíndo as tebras dos nosos partí, 
culares infemos para abrirlle paso 
á luz do coñecemento, ese que 
xustifica toda a peripecia da 
protagonista e, en última instan, 
cía, a existencia do discurso na, 
rrativo como tal. · 

É esta unha historia de nais e de 
fillas, de irmás e de avo~, desen, 
volta nun mundo no que o mas, 
culino é marxinal, ten que selo 
ña medida en que encama o Mal: 
só condenándoo a esa posición, 
expulsándoo do noso particular 
xardín do edén, seremos quen de 
restaurar a harmonía orixinal, esa 
que na novela se representa pola 
continuidade da estirpe de mulle, 
res e a definitiva aniquilación da, 
quela outra de varóns, semente 
perpetua do Mal. O refuto cons, 
trúese a partir dunha decisión un 
tanto inverosímil: unha enfer, 
meira diabética, tras sufrir unha 
especie de shock hipoglucémico 
que lle provoca a visión alucina, 
toria da súa nai e avoa martas e 
sen avisarlle nada a ninguén, em, 
prende 6 regreso á aldea na que 
transcorrera boa parte da súa in, 
fancia, como se supetamente lle 
fose revelado que alí había atopar 
o senso profundo dunha vida 'ª 
súa, que ata entón non erq máis 
ca un deixarse ir sen saber moi be 
cara a onde. Igualmente inverosí, 
mil é o seu arrauto de recoller up 

. Suso d.e Toro' 

autoestopista en medio dunha pa~ 
raxe solitaria, arrauto que incial, 
mente complica ,de xeito apa, 
rentemente innecesario, a ac, 
ción1 e que só máis tarde cobrará 
funcionalidade diexética. Estes 
pequenos atrancos cos que de en, · 
tracia tropeza a lóxica narrativa 
que adoitamos empregar, pasan a 
un segundo plano a medida que 
nos irnos decatando do carácter 
cerimonial do que se nos está a 

crueldade humana. Ou as incohe, 
rencia~ q~e se derivan dunha 
a.IÍ.álise pormenorizada das rela, 
cións xenealóxicas entre a xinea 
de mulleres e a do Carreteiro: así, 
por exemplo, os datos que nos 

. ofrecen o capítulo 5 de "Os segre, 
dos do paraíso" e 2 de "Anatema" 
só canxan se nos remontarnos un 
chanzo máis na estirpe de mulle, 
res. Tanto ten, xa digo, porque á 
fin somos todas unha e iso é xus, 

narrar, de ata que pun, 
to todo iso son.miúnzas 
irrelevantes na viaxe 
iniciática, no ritual 
gnoseolóxico que vai 
protagonizar esa mu, 
ller. Consonte iso, 
tampouco teñen exce, 
siva importancia as 
brétemas nas que final, 
mente fican envolvei, 
tos algúns episodios, 
sobre todo o da Meni, 
ña do Monte, a quen 
intuímos víctima dun, 
ha brutal violación que 
non se .acaba de expli, 

É esta unha 
historia de nais 
e de fillas, de 
irmás e de avoas, 
desenvolta nun 
mundo no que 

tamente o que lle dá 
sentido a toda esa dor: 
que sexa a síntese do 
sufrimento calado de 
tantas mulleres é o que 
aparta a novela dunha 
exhibición obscena de 
maldade. 

Non valvas organízase 
en seis bloques que 
responden a unha 
concepción relativa, 
mente ortodoxa da ac, 
ción, de tal xeito que 
os tres primeiros 

citar, o que resulta 
máis sorprendente por 
contraste coa implaca, 

o masculino é 
marxinal, ten 
que selo na 
medida en que 
encarna o Mal. 

("Anunciación", 
"Tránsito" e "Adven, 
to") resultan unha 
serte de desenvolve, 

ble naturalidade con que nos son 
narradas outras manifestacións da 

mento preliminar, os dous cen, 
trais ("Ritual das primicias" e 

"Os segredos do paraíso") com, 
prenden o nó da historia, e nos 
tres últimos ("Anatema", "Oioi, 
vo" e "Resurrección") vanse ano, 
ando os cabos diexéticos que o 
relato fora desennovelando. Xa 
que logo, unha estructura equili, 
brada, aínda que non totalmente 
simétrica, pois a extensión dos 
tres últimos bloques é máis bre, 
ve, acelerando así a resolución 
dunha tensión narrativa sabia, 
mente dosificada nas seccións 
anteriores e que un excesivo afán 
de prolongala podería estragar. 
Como en ·obras anteriores (Cfr, 
culo e TiNae) os títulos das sec, 
cións teñen un importante signi, 
ficado simbólico, orientando· 
neste caso a lectura cara a unha 
interpretación entre relixiosa e 
ritual: a viaxe de retomo que 
emprende Encamación (un no, 
me nada casual e que só nos é re, 
velado contra o final, coma se 
esa revelación fose aparellada á 
resurrección metafórica do per, 
sonaxe) ten moito de subida Ó· 

Calvario, de peregrinación .ex, 
.piatoria. Tampouco é azarosa 
(nunca o é nas novelas de Suso 
de Toro) a escolla das citas da 
]udith de Friedrich Hebbel que 
preceden cada un dos oito blo, 
ques, e que nos remiten 6 persa, 
naxe bíblico, lembrándonos a 
súa salvífica e inquebrantable de, 
cisión, a súa audacia e a súa con, 
fianza no acertado dos seus actos. 
Que o personaxe do drama de 
Hebbel viva máis unha traxedia 
íntima ca colectiva é un detalle 
menor, que sen dúbida moitos 
lectores descoñecerán, pero que 
confirma unha vez máis o coida, 
do con que Suso de Toro cons, 
trúe as súas obras, o alto valor 
significativo de todos e cada un 
dos elementos que as compoñen. 

O de Non valvas é un Suso de T º' 
ro diferente, anunciado xa en 
Calzados Lola e Círcul.o. Mudou a 
ollada que o autor deita sobre a 
vida e sobre os seres humanos, e 
mudaron as cuestións para as que 
procura resposta nas súas novelas. 
O que non mudou é a habelencia 
con que manexa o estilo'indirec, 
to libre, permitíndonos acceder á 
intimidade da protagonista, oír a 
súa voz, por medio dunha impe, 
cable focalización selectiva, sen 
fisuras. Velaí o Suso de Toro de 
sempre, o mellar.• 

DOLORES VILAVEDRA 

-----_____,...,,=------ull canta de discos JI--------

Rabuñazos das 
Pussycats 
Título: Rock on 
Grupo: Pussycats 
Edita: Munster Recorcls 

Garaxe,punlMock máis unha füosofia 
baseada nos rabuñazos, as Pussycats 
editan o seu novo disco, segundo na 
sua traxectória sen contar os cornpila
tórios e singles aparecidos do trio de 
Vigo. Comezaron tres rapazas e agora, 
coa incorporación de Israel á guitarra, 
Belén e Milana completan unha for
mación que ven de actuar como telo-

neira na xira das californianas L7. 
Comezaron tocar hai xa case cinco 
anos, con homenaxes a outros grupos 
de mulleres como Runaways ou Dese
chables, e titularon o seu primeiro lon
ga duración, xa grabado con Munster, 
Playin Dirty (Tocando suxo). Desde 
aquela o seu disco foi editado en pe, 
quenas selos de Estados Unidos, Xa
pón e Alemaña. Precisamente a finais 
do pasado ano marcharon de xira por 
este último país e Austria. Neste se
gundo traballo, as Pussycats lembran 
máis que nunca aos seus adorados 
Cramps e continuan escrebendo as 
cancións e controlan
do a produción. Fano 
porque gestan do son 
natural, sen amaños 
que desvirtuen o seu 
gasto pala música sal
vaxe. Para este segundo 
compacto cantan con 
outra compañeira de 
escenário: Norah Find
ley, ex Pleasure Fuckers 
e Vibaras, que se une ás 
Pussycats no tema Cat, 
walk.+ 

A lírica do hip--hop 

Título: Nadie 
Autor: El Meswy 
Edita: Boa 

O Meswy naceu en Alcorcón ainda 
que agora reside en Brooklyn facendo 
hip,hop en castelán. Nadie é o título 
do seu segundo disco, no que conti, 
nua co estilo emprendido en Tesis 

· doctoral. As bases musicais elaboradas 
para o disco acompañan as mensaxes 

deste "mesías" que non 
difiren demasiado das 
do resto de grupos de 

·. hip hop. Se ben se 
revela como un anti-
· racista, fa¡ bandeira 
dun individualismo 

. trunfalista e tampou
co ten demasiadas 
contemplacións can
do se refire ás mulle-

· res . Dezaseis temas 
dun versador que 

· realmente asume o 
papel de mesías.• 

ANOSA TERRA 

Ü COQdeL 

Encrucillada 
Revista galega de pensamento 
cristián 

N 2 117. Marzo-Abril de 2000 
Dirixe: And~és Torres Queiruga 
Prezo: 600 pesetas 

Xesus Portas estuda a figura de Manuel 
Murguia, co gallo da celebración do Dia 
das Letras. No capftulo de estudos, Xosé 
Antón Miguélez interésase polo perdón 
de Deus e a absolución eclesial. Domicia, 

no Fernán, 
dez e 
Afonso 
Branca 
recollen 
achegas 
litúrxicas 
aplicadas 
ao sacra
mento 
da peni
téncia. 
A mor, 
te de 
Nica-

nor Rielo centra 
unha série de traballos, real izados por 
~osé Gómez, Engrácia Vidal e Felipe 
Arias. Agostiño Diaz, Xoán Bemárdez 
Vilar e Vitorino Pérez Prieto comentan a 
acrualidade desde o ponto de vista reli
xioso, político e cultural.+ 

Abelleira 

Nª 71. Primavera de 2000 
Director: Abe! Iáñez 

Edita: Asociación Galega de Apicultura 
Prezo: De balde 

O vixésimo aniversário da Asociación 
Galega de Apicultura centra a maioria da 
información <leste volume. Entre as moi, 
tas actividades que esta entidadé desen, 
volveu nestes anos, os editores da revista 
quixeron 
salientar o 
capítulo de 
cursos, en
contros, ir
mandade con 
Portugal, 
colaboracións, 
viaxes, distin
cións, a expe, 
riéncia de Eri, 
ca Mel e 
demais aspee, 
tos. No resto 
do número, des, 
taca o artigo de 
Xosé Manuel Docampo, que analisa as 
consecuéncias da mestura da abella d 
raza galega con curras chegadas de fora e 
non adaptadas ao no o meio. • 

O Correo da Unesco 

Marzo de 2000 

Dirixe: René Lefort 
Edita: Organización das Nacións Unidas para 

aEducación, a Ciencia e a Cultura 
Prezo: 350 pesetas 

A chegada da era da información e a 
posíbel democratización desta através 
dos meios modernos é o tema central 
desta edición. Coma sempre, baseándose 
en diferentes experiéncias en vários paí
ses, chégase á conclusión de que a me
diación do que ocorre xa non é território 
privado dos xornalistas. Claudine Meyer 
fala das televisións comunitárias en Xe
rusalén; Abou Yayoba coma a ex
periéncia dun, 
ha rádio 
xuvenil dos 
subúrbios de 
Dakar; Ethira
jan Anbarasan 
recolle o fito 
que significou 
para os exilia, 
dos támiles o 
nacimento dun
ha televisión e 
unha rádio adi
cada a eles. Dja
llal Malti destaca 
a importáncia da 
internet para asegurar a imparcialidade 
informativa en Alxéria. + 
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A RAE españoliza os topónimos e provoca a primeira 
reunión das académias galega, vasca e catalana 
Despois da xuntanza de Bilbo, a Académia Española revisará a sua Ortografía 

-0- CARME VIDAL 

"Villagarcia de Arosa. Munici
pio de Espafia (gall. Vilagarcía 
de Arousa) ./ Vilagarcia de 
Arousa. Véase Villagarcía de 
Arosa. /Puerto del Son. Muni
cipio de España (gall. Porto do 
Son) /Porto do Son. Véase 
Puerto del Son". Entradas co
mo estas nun apéndice da Orto
grafía de la Lengua Española da 
Real Academia Española provo
caron a celebración o pasado 28 
de Abril en Bilbo dunha reu
nión extraordinária con repre-
entantes da Academia Galega, 

Euskaltzaindia e o lnstitut d ~s
tudis Catalans. As delegacións 
da tre entidades lingüísticas 
dirixíronse á RAE lembrándolle 
que, segundo o marco xurídico, 
"a forma lexítima e normativa 
dos topónimos é a autóctona". 

O ingular da xuntanza celebrada 
en Bilbo con delegado das tres 
académias da língua facia notar o 
malestar criado a raiz da publica
ción da Ortograía de la Lengua Es
pañola da Real Academia Españo
la (RAE) que no seu apéndice re
mitia a formas españolizadas de to
pónimos galegos, vascos e cata
láns. A declaración conxunta 
aprobada pelas tres delegacións foi 
remitida á RAE e os participantes 
agardan a sua rectificación. Fóra 
de lembrar a legalidade das formas 
dos topónimo , a declaración pro
pón "que este asunto sexa esrudia
do conxuntamente pelas institu
cións académicas das catre linguas 
con criterios científicos". A RAE 
con ultou coa 21 académia da 
Lingua española á hora de revisar a 

rt grafia per en ningun momen
t dirixiu ás vascas, galega e ca
talana para rrarar dun tema como 

o dos topónimos que é competén
cia dos governos autonómicos. 

A delegación galega que asistiu a 
reunión de Bilbo estivo composta 
polos académicos Xesus Ferro Rui
bal e Antón Santamarina. Para 
Ferro Ruibal, esta reunión pode 
inaugurar futuros contactos, que 
xa tiñan previsto estabelecer, en
tre as tres académias co fin de se 
coordinar en temas de interese co
mun. "Tiñámonos que reunir para 
lembrarlle á RAE que, segundo a 
Lei de Normalización Lingüística, 
non hai máis denominación que 
unha. Non podemos admitir que 
convirtan Ordes en Órdenes, o no
so obxectivo era impoñer o res
pecto aos nosos topónimos. Te-· 
mo que sentamos a falar con cri-

...............................................•.................•.... . 
Declaración das delegaci~ns 
de Euskaltzaindia, 
Real Academia Galega e 
lnstitut d"Estudis Catalans 

L- O marco xurídico vixente es
tablece que a forma lexítima e 
normativa dos topónimos é a au
tóctona, .con algunha excepción 
no caso da lingua vasca. Isto obri
ga a todos -persoas, entidades e 
institucións- aínda que, ás veces, 
implique modificar hábitos. 

2.- Nas nasas catre linguas exis
te algunha tradición do uso de 
formas propias de topónimos 
alleos a cada unha delas. Por iso 
propomos que este asunto sexa 
estudiado conxuntamente palas 
institucións académicas das ca
rro linguas con criterios cientí
ficos e dentro do espírito da no
va lexislación . 

3.- Alertamos sobre a destruc
ción do patrimonio toponímico 
que en toda España están le
vando a cabo as modernas urba
nizacións, substituíndo a topo
nimia xenuína por denomina
cións innecesariamente novas • 
e, con moita frecuencia, banais 
ou exóticas. 

4.- Solicitamos que os medios 
de comunicación adecúen os 
seus libros de estilo ó novo mar
co xurídico en cuestión de to
ponimia.+ 

En Bilbao, 
na sede de Euskaltzaindia, a 28 

· de abril de 2000 . •.•.•..............•............................••...••.•...••.....••.• 

térios científicos e, igual que con
sultaron o resto das académias, ti
ñan que falar con nós para este te
ma. Despois da Xuntanza, a RAE 
fíxonos saber que estaba disposta a 
rectificar", sinala Ferro. 

A declaración corurunta alerta so
bre a "destrucción do património 
toponímico que en toda España 
están levando a cabo as modernas 

urbanizacións". Ferro Ruibal ilus
tra o tema co topónimo Curuxei
ros que se perdeu <liante de La So
lana para logo galeguizarse como 
A Solaina. Acontece de igual xei
to con "Agrafoxo que ao conside
rarse hipergaleguismo se chegou a 
traducir por Agrafu.ego", explica. 
O académico fala da necesidade 
urxente de recuperar os topóni
mos próprios que quedan na me-

mória e nos documentos; fala en 
especial da microtoponímia que, 
debido ao abandono do agro está 
en sério perigo de desaparición. 
"Veigas, camiños, monte8 e até o 
próprio mar está cheo de nomes. 
A toponímia é competénica da 
Xunta segundo a leL Na Conse
llaria de Presidéncia criouse a Co
misión de T oponimí~ que reco
lleu os topónimos de lugarés habi
tados pero cómpre facer o catálo
go da microtoponímia que se po
de perder e que agora está en pro-

. ceso de elaboración" anota o aca
démico, lembrando a convocató
ria da RAG do Prémio Sarmiento 
de Investigación en Microtoponí
mia convocado para a recolleita 
de nomes nos concellos. 

A presidenta da Mesa pola Nor
malización Lingüística, Concha 
Costas mostrouse satisfeita pola 
protesta P,rotagonizada palas aca
démias. "E necesário que se mani
festen na cuestión da língua. N es
te caso tratábase de facer cumprir 
a lexislación. Clamaria o ceo que 
as académias quedasen caladas 
<liante dunha ilegalidade con res
peito á lingua. Cando reclama
mos o seu posicionamento adoi
tan dicer que non é o seu papel, 
pero nun tema coma este non po
dían deixar de opoñerse a esa ile-

. galidade, en todo caso, a declara
ción e a xuntanza son novidosas", 
afirma Concha Costas.+ 

, 



26 4 DE MAIO DE 2000 • NQ 933 G~!1!0 . ANOSA TERRA 

Buera Vallejo representa a continuidade 
do teatro da República nun tempo de censura 
A sua História dunha Escada recupera en 1_949 o protagonista colectivo 

-c>-G. LUCA <loada pero logo "$uero revela que 
David non matou ao verdadeiro 

Antonio Buero recuperara en culpábel porque Valindin é so un 
1949 o fio do teatro da Repúbli- intermediário e David estaba tiña 
ca (Dieste, Lorca, Alberti, Caso- amores coa amante daquel. O 
na), unha poética teatral laica dramaturgo producira ainda un 
refelxiva e pesimista, nunha es- novo protagonista, Valentin Mónica Alonso crita limpa, na que o espectador Haüy, un dos que protestan con-
desacralizaba o mundo irrespi- tra a inxustiza que se comnete cos 
rábel do fascismo sen ·atentar cegos e cumpre o seu compromiso 'As instalacións contra el. A História dunha Es- de aprendelos a ler para que poi-
cada é o primeiro espectáculo dan acadar por si a liberdade. xa tiveron o seu teatral da ditadura de Franco 
que representa o drama dun A función des te personaxe res- . momento na arte' 
protagonista colectivo. Buero gata o sentido do espectáculo de-
morreu en Madrid con 83 anos. nigrante que foi, precisamente o 

que revolve a sua sensibilidade e Rematei Bailarina de Manuel Sei-
A obra do autor español desapa- o compromete. Ao mesmo tem- xas. Déixome levar pola ciéncia 
reciclo marcou á sua xeración po converte o camiño choido a ficción, momentos e escenários do 
pero non deixa escola. Neste as- que nos levara o autor (a execu- futuro e por i o escollin a leitura 
pecto parécese ao teatro sartria- ción de David) nun drama aber- desta obra que tanto me gustou. 
no, tan ligado á situación da to. Buero Vallejo asegura ·que a 
posguerra, a un tempo de ruptu- apertura da traxédia e o resgate Que recomenda ler? 
ra na que a cena representa o do sentido eran as funcións exi-
fracaso colectivo e risca tímida- xíbeis ao drama. Haüy é aquí un Volver .fl. Alicia ao outro lado do 
mente ·propostas ontolóxicas, protagonista marxinal que obri- espello, un libro que pode aportar 
que deberá desenvolver cada ga aos esptadores a dirimir a sua contraste entre o real ou o vir-
persoa. O teatro de Buera repre- própria responsabilidade. tual. Acompáñeme de moitas lei-
senta un suxeito colectivo que turas para a miña obra xa que ne-
só pode dar cabo ás suas angus- Coa História dunha Escada regre- cesito construir escenários pre-
tías se cumpre co mandado da saba a cena a .sociedade en con- sen tes e futuros. T eño tarnén 
sua conciéncia. flito, aqui simbolizada nun pátio preferéncia por Un mundo feliz de 

Escreber entre liñas 
no que conviven ricos e obrei- Huxley ao que sempre recurro. 
ros, protagonistas desencantados 
co seu mundo que debaten solu- Que expón na galeria SCQ? 

,) Esta condición igualaba o teatro cións colectivas aos seus proble-
de Buero co de Priestley e estaba mas pero aos que, no pas·o do Terapia Lugar de Feücidade mostra 
naturalmente condenada pola tempo, o autor responsabiliza dous cuartos de hotel que son, co-
censura de Franco, coa que tivera derradeiramente dos seus impe- rno di o título, espazos de terápia. 
continuos problemas. Asumindo rativos de conciéncia. Buero A peza central é unha maqueta 
a valentía, a horadez e a dignida- non ten, con todo, nada a ver deses cuartos na que se transfor-
de intelectual do teatro de Bue- coa idea do catolicismo e a lgre- ma a sala nunha burbulla azul. 
ro, é preciso recoñecer que o pú- xa franquista fixo todo o que Mesturo arquitectura e escultura 
blico burgués do teatro español puido por denigralo. Como sempre fixen, pero agora 
de fins dos 40 precisaba un autor desvíome a traballos máis con-
co que salvar a intelixéncia da Relativizada no contexto dun cretas, por exemplo, un cuarto 
cerimónia teatral, insultada pala govemo militar que debe remen- de hotel, polo que require un 
censura inculta e mezquina de dar o seu discurso despois da de- maior estudo prévio. 
ministros coma Arias Salgado ou rrota do Eixo na II Guerra Mun, 

É difícil para un novo artista Fraga. O autor estaba abrigado a dial, a obra de Buera é tamén o 
escreber entre liñas, e a referirse fracaso do proxecto de cultura darse a coñecer? 
á liberdade e á xustiza coma ab- integral de Franco, que ensaia 
solutos, con exemplificacións un teatro contra-histórico, entre Falta dinamismo. O que se produce 
descontextualizadas polo paso do a comicidade costumista de Cla- necesita espácios adecuados e, ás 
tempo, como no Concerto de San rasó, Mihura ou Neville e a co- veces, modificacipns dos próprios 
Ovidio, Un Soñador para un Povo rnédia reaccionária de Alfonso lugares e con frecuéncia eses Luga, 
ou As Meninas, as tres obras que Paso. O de Buera é un· teatro de- res de exposición son en exceso or-
constituen o seu ciclo histórico, o clarábel e unha das contadas topédicos. Boto en falta máis líber-
legado máis representado e o que produccións do interior da Dita- dade, tamén na xente que se ache-
con máis seguridade sobrevivirá dura que se podían representar ga ás obras. Ese é o latir de hoxe e 
ao autor. fóra. A sua obra visitara Franza, unha galería que se précie non po-

ltália, Suécia, Portugal, lnglate- de controlar as novas propostas. 
O Concerto de San Ovídio aconte- rra ou Estados Unidos. Desde o 
ce en parís, no ano 1771, e rranca diário Arriba referianse ao auter Refírese ás instalacións? 
coa contratación dun coro de ce, incómodo coma Huero Malejo. 
gos ara a feira de San Ovídio. A instalación leva existindo des-
Desde o comezo do drama oferén- A sua biografia é a dunha vítima de os 60 e dt>n podemos obviar 
cese ao espectador tres concién- da guerra, co seu pai fusilado po- ese proceso pero coido que o seu 
cias sobre a cegueira: a da priora los franquistas e o escritor mozo momento está a concluir. O meu 
do hospício, fatalista (os cegos enrolado no exército da Repú- traballo ven despois das instala-
naceron para rezaren e non hai blica en 1937. No remate da cións, non seria posíbel sen elas 
outra causa que poidan facer guerra conmutáranlle a pena de pero xa as deixo atrás. Utilizo o 
ben); a do comerciante Valindin marte, despois de xuizo sumarí- espazo en benefício da miña obra. 
que os contrata para explotalos simo. Acompañou na cadea a 
ainda que presy.ma de benefactor enfermidade ·e agonía de Miguel Pero parece que agora hai roáis 
(facer o ben é fermoso) e a do ce- · Hemández, ao que viu morrer. novos artistas na pintura. 
go david, o heroi do drama que Salira da cadea na amnistía im-
busca a liberdade e non quer re- posta polos aliados despois da A pintura é o que se vende pero 
signarse á marte en vida. No ter- caída do Reich en 1946. A de- non é o latir da arte contempo-
ceiro acto, despois de rebelarse cadéncia do franquismo significa ránea. Sen embargo, considero 
contra o aldraxe de teren que fa- o ascenso e consagración de que volverá con forza porque 
cer rir ao público da sua cegueira, Buera Vallejo como clásico vivo ainda ten que dar moitas respos-
David mata a Valindin. O autor do teatro español, co ingreso na tas no discurso da arte.• 
pergunta se o crim~al é o empre- Académia, o Prémio Cervantes 
sário ou o cego. A resposta parece e o Prémio das Letras.• Escultora. A Fonsagrada (1970) 

" 
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Ao tratar dos Diarios de Syra 
Alonso, no precedente anaco, 
citaba a lembranza que ela facfa 
de seu derradeiro momento de 
relativa placidez que comparteu 
co seu home, Francisco Miguel, 
na praciña coruñesa de Santa 
Bárbara, o 18 de setembro de 
1936. Cando o artista surrealis
ta, axiña sacrificado, indo evo
cou unha época feliz da sua vi
da; na que en compañía de Luis 
Huid, Xulio Casal e Angel Fe
rrant, recitaban poemas de 
Amado Nervo e Rubén Daría. 

Acopamos as siluetas litera
rias <lisos catro artistas e 
doutros moitos máis, así 

coma dalguns escritores, nun li
bro publicado na Coruña, o ano 
1964, cun título non sei si anfi
bolóxico: La Peña y la peña. La 
pefía, inda que o parecía, "no es 
café", aseguraba o seu dono Ri
cardo, alcumado Corazón de 
León. La Peña tiña incluso un
ha xunta directiva cuios com-

frCC1óN 
l. NON VOLVAS 
Suso de Toro 
Xerais 

2. TAL VEZ MELANCOLIA 
Xosé Carlos Caneiro 
Espiral Maior 

3. PENSA NAO 
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Os contertlilios de "La Peña" 
poñentes disfrutaban xa, antes 
da Guerra Pluscuancivil, da paz 
eterna. Maist naquil singular es
tablecimiento, reuníase la pefía, 
con minúsculas, a tertulia de es
critores, artistas e algún políti
co, dos que trata, un a un, ise li
bro, orixinal do máis conspicuo 
dos contertulios supervivintes: 
o enxeñeiro de Fenosa, Julio 
Rodríguez Y ordi, fillo de D. Ela
dio Rodríguez González, presi
dente que foi de Real Academia 
Galega e autor do eruditísimo 
Diccionario. Casado D. Xulio 
coa oronda e distinta xomalista, 
Mª Luisa Durán Marquina, cro
nista de sociedade de El Ideal 
Gallego. 

frecuencia, fráxi
les materiais. 

a conexión entre as culturas eu
ropeas e latinoamericanas a tra"
vés da vangarda. Entre as cola
boracións estranxeiras atopa
mos traballos de T eixeira de 
Pascoaes, André Bretón, Paul 
Eluard; Cansinos Asséns, etc.; 
como colaboradores galegas po
demos citar a Luis Amado Car
ballo, Vicente Risco, Euxenio 
Montes e Correa Calderón, en
tre outros". (Resume Anxo San
martín Rey, no fascículo 27 da 
Historia da Literatura Galega, de 
A Nosa Terra). 

• "0 CAUDILLO 
ESPIRITUAL". Os retratos que 
fai Rodríguez Yordi dos seus 
contertúlios son máis ben psico
lóxicos, con poucos datos bio
.gráficos diles, salvo nalguns ca
sos excepcionais. Non é iste o 
caso da figura de Angel Ferrant, 
que inicia a serie de siluetas das 
persoas que discurriron por La 
Peña o en la peña. Chámalle 
''Virgilio de nuestras inquietu
des" a aquel "escultor e pedago
go,,, a quen proclama "caudillo 
espiritual" da tertulia, porque 
gracias a il "oímos distintamen
te el flébil desgarro de la tierra 
desflorada por la reje de Tripto
lemo y comprendimos lo que de 
chasquido de beso hay en la ola 
que.alcanza la playa". 

Capa da revista Alfar da autaria ele Francisco Mguel (1923) 

Tras unha efíme
ra estancia en Pa
ris (1913), Angel 
Ferr~nt, gaña a 
plaza un lustro 
despóis de profe
sor titular da Es
co la de Artes e 
Oficios: obligán
dole isoa unha 
movilidade ~eo
gráfica -que resul
ta enriquecedora 
pra sua formación 
estética. Foi en
tón o seu primer 
destino A Coru
ña; onde entra en 
contacto co gru
po poético que 
redacta a revista 
Alfar, moi intere
sada polo surrea
lismo, e polo tan

• ÜS ARTISTAS CORUÑESES. 
Colaborarían ademais, por des
contado, en Alfar a maioria dos 
ecritores e artistas que concu
rrían habitualmente a la peña. 
Citarei hoxe aos artistas coru
ñeses porque serían os que te
rian máis relación amistosa con 
Anxo Ferrant, que veu a ser seu 
"caudillo espiritual", ·se facemos 
caso ao enxeñeiro e enxeñoso 
·herculil).o. 

O lector, abraiado por ista deli
ciosa mención do héroe de 
Eleusis o mestre da agricultura, 
quedaríase sen saber quen foi 
Angel Ferrant e que facía na 
Coruña, se non bota man dun 
Diccionario moi enciclopédico. 
Non sei, porque non o teño, se 
o de D. Eladio tratara dil. 

'Menos mal, que no ano 83, es
cribfn unha Crónica del arte, re
feríndome a certa exposición 
antolóxica, de Angel Ferrant 
nise verán no Palacio de Cristal 
do retiro madrileño. Decía Bo
robó entón que o artista morre-

FERNANDO 

CABEZA QUILES 

Chamáchesme 
moreniña 

ra vintadous anos atrás (polo 
tanto no 1961) e que fora un 
dos espedmenes do vangardismo 
artístico español. "Cando iste 
inda era xove e non se agotaran 
ainda as fontelas da orixinalida, 
de, que xa a penas manaban na 
tardovangarda, vella e pachu
cha coma o século, que ao máis 
pintado aburre, enfastía" 
(Transcorreron outros dezasete 
anos e a vangarda continua ca
da inverno máis vedraña). 

L ogo diste rudo introito, Bo
robó informaba de que An
gel Ferrant pertencia a unha 

linaxe de pintores con apelído 
catalán: os Ferrant Llansás, sen
do o · bo pintor académico Ale
jandro Ferrant Fischermans, o 
pai do novo artista. Ingresa An
xo na Escola de San Femando, 
pra perfeccionar o oficio pictó
rico da súa casta. Pero de segui
da comprende que o seu arte te
ría de ser tridimensional, ao ad
vertir que frente a un cartón, is
te máis que un lapis, exixíalle 
unhas tixeiras. E comenza Fe
rrant a practicar a escultura, 
usando os máis diversos e, con 

-Noticias fantásticas-

Máis de 200 noticias fantásticas cheas 

de ironía, humor e sentimento pola terra. 

to pasa a formar parte de la 
peña. 

• A REVISTA "ALFAR" Preci
samente, un dos amigos _recor
dados por Francisco Miguel, na 
Praciña de Santa Bárbara, era o 
fundador e director de dita re
vista Alfar, Julio L. Casal; cón
sul na Coruña da República 
Oriental del Uruguay. Era poeta 
-asegún Yordi- "falando, 
bebendo, paseando, durmindo e . 
ata facendo versos"~ Entón o 
único de la · pefía que publicara 
xa varios libros diles:. a través de 
Humildad o Arbol chegar a im
primir o titulado 50 poemas. 
"Frente o mar fai versos de sal e 
escuma e ante o espectáculo da 
emigración chora, o cónsul uru
guaio, estrofas conmovidas". 

Alfar era amáis vangardista das 
revistas que nos anos vinte se 
publicaban en Galicia. Apare
cera na Coruña no 1920 e con
tin uou publicándose deica 
1927, ano no que seu editor re
tornou a sua terra uruguaia. 
''Nela o galego será unha língua 
máis porque o seu obxectivo era 

Boris Vian 

Os 

Alí estaban, sentados en La Pe
fía, con maiúsculas, por orde al
fá bet ico; Manuel Abelenda, 
Álvaro Cebreiro, o arquitecto 
Rafael González Villar,. Luis 
Huid, Francisco Miguel, F. Mo
retinos, Ramón Núñez Cami
cer, Xosé Pérez Pombo, Xosé 
Seijo Rubio, o mallorquín An- . 
tonio Suau, X. Villasenín ... E 
algun artista de paso pela Mari
neda da Pardo Bazán, dos que 
Y. ordi só traza a silueta de San
tiago Bono me (caricaturizada, 
como as demáis, por Núñez 
Camicer). 

De tales siluetas, cobran 
agora unha dramática ac
tualidad e, coa publica

ción dos Diarios de Syra Alon
so, a de seu home Francisco Mi
guel e máis a do compañeiro dil, 
na arte e na terríbel matanza do 
36, Luis Huid, o xastre coruñés 
e extraordinário pintor; cuxo 
espíritu (asegún escribía Rodrí
guez Yordi nos anos vinte) "es
taba situado sempre no 
porvir''• 

constructores 
de imperios ou 
o schmürz 

EDICIÓNS 
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Até o 14 de 
Maio está 
aberta en 
FERRO!., no 

Centro 
Torrente 

Ballestera 
antoloxía de 

fotografías 
de VIRXIUO 

I 
/ 

O Trin ue 
·ci.ne 

Os Capitáns de Abril é a primei
ra película da actriz, agora di
rector, Maria de·Medeiros. Des
pois de 26 anos, Portugal atré
vese a contar a épica da sua re
volución dos cravos, e faino da 

man dos seus máis emblemáti
cos actores. Acaso tarde en che
gar ás nasas carteleiras, e daque
la paga a pena achegarse ao pa
ís do Sul para poder vela en pri-_ 
mícia e en . versión orixinal. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSÁ IGREXAS • 

.... ~ ............................•.............•........................... 

~
EXPOSICIÓNS 
USEU ICONÓGRÁFICO 
i inaugurado na rua 

astelao, cos fondos do 
édico alaricano Aser Se-

~
a e máis da metade das 

ezas son esculturas ainda 
ue tamén conta con rele
,os e pinturas. 

O Barco d.e V. 
• EXPOSICIÓNS 

BANDA DESEÑADA 
Que podemos contemplar 
na Casa da Cultura, xunto 
con representacións de tea
tro escolar, do 8 ao 14 diste 
mes dentro do programa do 
Concello contra as drogas. 

CAPRICHOS 
Os de Goya, que podere
mos contemplar na Sala de 
Exposicións de Caixavigo e 
Ourense até o 27 de Maio. 

0 CíSTER NA GALIZA 
Ten como finalidade ana
lisar as particularidades 
das manifestacións artísti
cas auspici~das polos mon
xes brancos do císter na 
Galiza durante case sete 
séculos. No Mosteiro de 
Xagoaza, até o 14 de Maio. 

• LEITURAS 

CAPERUCITOLOXIA 
Criación colectiva d'Os 
Contacontos na Casa da 
Cultura o Venres 5 a partir 
das 22:30 horas. · 

Bue u 
•MÚSICA 

CAMERATAAD 
LIBITUM 
Dá un concerto, o Domin
go 7 ás 20 horas, na igrexa 
parroquial de San Martiño. 

BANDA )ACHIS 
Os alicantinos achéganse 
ao Aturuxo, o Domingo 30, 
para apresentar o seu 22 

disco "Intereses Creados", 
co seu punk-rock-ska-reg
gae, buscando o encontro 
das culturas e as xentes e 
prop~rcionando mensaxes 
reivindicativas e críticas. 
Entrada 800 pta. 

• LEITURAS 

PAULA CARBALLEIRA 
Fará unha sesión de con
tacontos, iste Xoves 4, na 
Cas~ da Cultura. 

Bur~la 
•TEATRO 

CASTELAO. SEMPRE 
EN GALIZA 
Será cenificada pola com
pañia Espello Cóncavo o 
Venres 5 no Auditório Mu-
nicipal. t 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

ARtURO REBOIRAS 
Ten unha mostra da sua 
pint:Ílra, na galería Borrón 4. 

Cangas. 
•TEATRO 

ARTEMINIMA 
Representará a obra Canta· 
tas italianas do século 
XVII o Venres 5 na Casa 

· da Cultura. 

e ~-a.r1no 
•TEATRO 

CuCARANDAINAS 
Obra que representarán Os 
Monicreques dé Kukas o 
Venres 5 na Casa na Cultura. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS. 

LUIS SEOANE 
Ocasión única de poder es
tudar e admirar unha gran
de cantidade da obra plás
tica e gráfica <leste grande 
artista e polígrafo, da aten
ción que demostraba cara a 
investigación científica e 
industrial, do significado 

Velázquez: A arte da ollada 
Mostra didáctica baseada en cri
térios pedagóxicos dirixida a es
colares mais aberta ao público en 
xeral, que se encontra, do 14 dis
te mes até o 2 de Xullo, no Mu
seu de Belas Artes. Composta 
dunha introdución, que inclue 
paneis ínter-activos con imaxes e 
textos que contan as diferentes 
etapas da vida do pintor, e 15 
seccións, que a través de repro
ducións permeten, cronoloxica-

mente, seguir unha visión global 
da produción artística de Veláz
quez. Un dos cadros, El príncipe 
Baltasar Carlos, está realizado en 
3 dimensións para non :videntes, 
habendo tamén unha maqueta 
tridimensional de Las meninas. 
As visitas de grupos realizaranse 
co apoio de persoal especializado, 
de Martes a Venres, ás 10, 11, 12 
16,17 e 18 horas prévia solicitu-

dos seu traballo no eido do 
teatro e da criación da mo
derna poesía social galega, 
do seu compromiso coa 
causa de Galiza contra o 
fascimo na Guerra do 36 
ou a solidariedade coa re
volución cubana, e por úl
timo, a sua colaboración 
na obra Castelao e a sua 
época, de Ricard Salvar, 
montada polo CIT AC da 
Universidade de Coimbra 
e frustrada pola policía po
lítica portuguesa o dia da 
estrea. Du-rante Abril e 
Maio na Casa da Adminis
tración de Sargadelos. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

CASTELAOE 
O TEATRO 
Mostra sobre as cenografias 
realizadas polo ilustre rian
xeiro que acolle a Funda
ción Barrié a partir do vin
deiro Luns 8. 

ÁNXELES PENAS 
"Os espíritos do bosque" ti
tula a mostra de pintura e 
escultura que podemos 
contemplar, até o 13 de 

Maio, na galeria Arce Ima
gen (Ramón y Caja! 5). En
cádrase dentro da corrente 
figurativa própria das for
mas contemporáneas e úl
timas tendencias. 

RETRINCOS DE CUBA 
Exposición fotográfica de 
Xosé Peña Villar Xico que 
se encontra na Sala de Ex
posicións da A.C. Alexarulre 
Bóveda (Linares Rivas 49, 
12 ), instantáneas tiradas nos 
veráns dos anos 92 e 93, sen 
pretensións .esteticistas, que 
queren dar unha visión per
soal dalguns aspectos da illa 
caribeña. 

EXPOBECÁRJOS 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 1 71. 

F AMÍLIAS DO MUNDO 
É como se titula a mostra fo
tografica do estadounidense 
Peter Menzel que recolle 80 
imaxes coas que pretende re
tratar ás farm1ias médias de 
30 países do mundo. Até o 
25 de Xuño na Domus. 

XA \r1ER MUIÑOS 

acusen do asasinato del mes
mo, que desaparece co seu filio 
e unha amiga. No cárcere des
cobre o sucedido e ao sair bus
ca ao neno e a vinganza. Tele-

É da vila coruñesa de Cam
bre e mostra os seus traba
l los 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 
contribuí a elevar a fotogra
f ia á categoria de arte de 
maneira definitiva A expo
sición reune unha escolma 
das suas paisaxes, retratos de 
anistas coetáneos e esrudos 
vortográficos, até un facer 
un toral de 147 obras de Al
vin Langdon (Boston, 1882-
1966), que poderemos con
templar na Fundación Banié, 
até o 4 de Xuño, en exclusi
va para o Estado. Organiza
da polo Museu Interna
cional de fotografia e Cine
ma George Eastman House 

. filme de intriga e acción. 

de New York. ' 

ILLAS DO PACÍFJCO 
Que leva por subtítulo O le-



••••••••••••• 
gado español, podémola con
templar, até o 15 de Maio, 
no Museu de Belas Artes. 

•CINEMA 

CGAI 
O Centro Galego das Artes 
da lmaxe iniciou o pasado 
Martes 2 un ciclo adicado 
ao gionista Rafael A zona 
(Logroño, 1926) composto 
por 15 fitas e que se pro
longará até o 7 de Xullo. 

•DEPORTES 

X TRJAL lNDOOR 
Celebrarase no Pavillón 
de Riazor o Sábado 6 a 
partir das 21 horas con 
entradas a l. 700 pta. e a 
500 (para crianzas de 4 a 
12 anos). 

•MÚSICA 

SONNY VINCENT+ 
Apresenta o seu último 
disco na sala Mardi Grass 
o Sábado 6 de Maio a par
tir das dez da noite. 

. FESTIVAL MOZART 
Que terá lugar do 13 de 
Maio ao 1 de Xullo, no Pa
lácio da Ópera e no teatro 
Rosaliq. de Castro, e que in
clue Opera: Le nozze di Fí
garo, Don Giovanni, Fide
lio, 11 viaggio a Reims, po
la Orquestra Sinfónica de 
Galicia e o Coro do Festi
val; Concertos: da Orques
tra Sinfónica de Galicia, 
Maria Joao Pires, Real Fil
hannonia de Galicia, Ma
rie-Luise Hinrichs, Chris
tian Zacharias, Les Musi
ciens du Louvre, Cor de 
Cambra del Palau de la 
Música Catalana, Massimo 
Spadano, La Stagione de 
Frankfurt, Fabio Biondi, 
The Age of Enlighten
ment Orchestra, ou An
drea Bacchetti; Música de 
Cámara: co Cuaneto Ha
gen, Cuarteto Borodin, Fa
bio Biondi, Sergio Ciomei, 
Cuaneto Mosaiques, Sasha 
rojdestvenski, Viktoria 
Posmikova, David Etheve 
Miguel Ángel Ortega; 
anúncia a venda de abonos 
e entradas para o que po
den chamar aos telf. 981 
252 021 (para non residen
tes na prov[ncia), ou ao 
981 140 404 (Palácio da 
Ópera), 981 224 775 (Ro
salia Castro). 

•DANZA 

400ASA 
O grupo vigués Dobre 
Xiro Danza pon o ramo, o 
Martes 9 ás 20:30 horas, á 
Moscra de Danza Contem
poránea que se veu cele
brando no teatro Rosalia 

Pablo Milanés en xira 

O canta-autor cubano 
presenta o novo traba
llo "Días de gloria", en 
Vigo, o Martes 9 ás 
22:30 horas, no Centro 
Cultural Caixavigo; o 
Mércores 10 ás 
22:30,en Ourense no 
Pazo dos Deportes 
"Paco p·az"; o Venres 

12 ás 22:30, estará no Auditório Muni
':ip_al "Gustavo Freire" de Lugo; e por 
ultimo chegará ao Coliseum da Coruña 
o Sábado 13 para canta¡: ás 22:30. + 

C astro . lste espectáculo 
incorpora á sua linguaxe 
criacións orixinais vincu
ladas a outras disciplinas, 
contando no campo musi
cal con duas composi 
cións, facendo uso da ima
xe a meio de diapositivas e 
marcando o espazo nun 
xogo de volumes coa ce
nografia. 

•ACTOS 

ClDADES POLOS 
DIREITOS HUMANOS 
Encontro de cidades euro
peas para dar a coñecer 
propostas a prol da pro
moción da cultura dos di
rei tos humanos, que se 
celebrará o Venres 5. 
Ademais,. iste mesmo dia, 
desenvolverase unha Xor
nada a favor da Paz, a li
berdade de expresión, a to
leráncia e o diálogo . 

•CINEMA 

CICLO 
Dentro dos habituais ci
clos programados polo 
Concello, do 8 ao,il.4, no 
teatro Principal. 

•MÚSICA 

l. MOUSTIA TSE 
Dá un concerto, dentro 
do programa dos Abertos 
de Cámara, o Mártes 9 ás 
20 horas no Auaitório de 
Gali za, coa Suite n 2 4 
para violonchelo s6, de J.S. 
Bach; Danza da vida, de 
B. Ranjbaran; Duo para 
violino e contrabaixo, de 
V. Mortari; e Quinteto 
para clarinete e cordas, de 
W.A. Mozart. 

ORQUESTRA SINFO
N ICA DE GALICIA 
Dirixida por Raymond 
Leppard e con Chantal 
Juillet no violino, dá un 
concerto, iste Xoves 4 ás 
21 horas, no Auaitário de 
Galiza con Prelúdio á sesea 
d.un fauno, de C. Debussy; 
Concerto para violino en re 
maior, de l. Stravinski; 
Sinfonia nº 5, de L. Boc
cherini; e Capricho español, 
de N. Rimsky-Korsakov 
no programa. 

REAL FILHARMONIA 
DEGALICIA 
Estará o vindeiro Xoves 11 
ás 21 horas no Auditório de 
Galiza, dirixida por Chris
toph Poppen e con Mar
kus Ullman como tenor. 
Interpretará Sinfonia n º 25 
en sol menor , KV 183 · 
"Misero~ O sogno", KV 
425 b; Aria de Idamante 
(ldomeneoKV 366); e Ron
do "Non temer amato 
bene", todas elas de W.A. 
Mozart, xunto con Les Ilu
mina.tions e V ariacións sobre 
un tema de F Bridge, ambas 
de B. Britten. 

CODEX CALISTINUX 
Na Catedral o Mércores 
10, o rico repertório de 

MoSTRA 
CONTEMPORANEA 
Celébrase no teatro Rosa
lia de Castro e mercede a 
e la podemos contemplar 
Metamorfose, de Druida 
danza o Xoves 2 7; Rama, 
de Málaga Danza-teatro, o 
Domingo 30; Mandala, de 
Transir 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,. 

Cu lle redo 
•TEATRO 

SOÑOS DUN 
SEDUCTOR 
Talía Teatro. porá en cena 
ista obra o Venres 5 no 
Auditário Municipal. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

0 DEBUXO NO S. XX 
lnaugúrase, iste Venres 5 
ás 20 horas, no Centro 
Cultural "T. Balleste r" 
onde perm anecerá até o 
día 28. 

···- -·· ... ,. .... .. ., .. T~ ·ceR <.,,.. 
mont8:r a visión que o L'--" · · 
franquismo deu diste feíto . 
No Centro Sócio-Cultural 
de Vite, até finais de mes. 

':. •." 29 -:=o 

cantos litúrxicos do Códi
ce Calixtino será comple
mentado cun movimento 
cénico. Da man do Coro 
de Cracóvia, Capela Mu
sical da Catedral e Orfeón 
Terra a Nosa. 

• EXPOSICIÓNS 

ROSTROS DA TERRA 
Sobre a realidade xeográfi
ca en diferentes zonas e pa
íses amosadós a través de 
representacións hitóricas e 
actuais a meio da novas 
tecnoloxias. En Salgueiri
ños até o mes de Xullo. 

AuTO-RETRA TO 
DE SANTIAGO 
Mostra documental e mul
timédia á procura da cida
de ou do re-encontro con 
ela desde elementos vi
suais, sonoros, literários e 
humanos, baixo a inspira
ción da obra de Torrente 
Ballester "Compostela e o 
seu anxo" como fio condu
tor. Do 3 ao 31 de Maio 
na Igrexa da Compañia. 

CAMIÑODE 
SANTIAGO VIRTUAL 
Estará, até o 31 de Decem
bro, no mosteiro de San 
Martiño Pinário. 

ÜRANELL E AMPARO 
SE GARRA 
Eugenio Granell presenta a 
exposición "O elixir do al
quimista", e Amparo mostra 
unha colección dos seus co
llages. Na Fundación Gran.e[ 

CARTOGRAFIA 
DA ÜALIZA 
A dos sécul~ XVI ao XIX da 
colección Puertas-Mosque
ra no Coléxio de Fonseca. 

ÜSÚLTIMOS 
DE F ILIPINAS 
Cento cincuenta fotogra
fías, rnoitas inéditas, ade
ma is de entrevistas cos 
descendentes dos inte 
grantes do Destacamento 
Baler, que defenderon un
ha igrexa durante un ano 
após ter rematada a gue
rra, compoñen esta mostra 
coa que se pretende des-

VIRXILIO VIÉTEZ 
Instantáneas da Terra de 
Montes, entre os anos 
1955-65, <leste xa coñecido 
fotógrafo, até o 14 de Maio 
no Centro Cultural "To-
rrente Ballester''. 

•MÚSICA 

CORO DA UNIVERSI· 
DADE DO PORTO 
Dentro do II Ciclo de Poli
fonía Sacra, estará o Sába
do 6 ás 21 horas na igrexa 
doCarme. 

•TEATRO 

As PRESIDENTAS 
Subirá ao cenário do Au
ditório Municipal "T. Ba
llester" da man de A Fac
toria Teatro o vindeiro 
Xoves 11. 

• EXPOSICIÓNS 

Arqueoloxia desde o ar 
Refírese á lucense e poderé
mola ver no instituto "Lu
cus Augusti" (Avd.a. Rguez. 
Mourelo), no horário lecti
vo, organizada polo Museu 
do Castro de Viladonga. 

EDUARDO CHlLLIDA 
O escultor donostiarra 
reune perta de 80 obras 
a través dun percorrido 
cronolóxico que serve 
para aprezar as distintas 
etapas da sua obra plásti
ca. Obra sobre papel: de
buxos e formas onde o 
collage toma unha nova 
forma do concepto es
cultórico; T erras chamo
tas: obras realizadas en 
terra cocida; Modelos: 
maquetas realizadas en 
pequenas dimensións; 
ademais de outra pezas 
de aceiro, ferro, alabas
tro ou granito. Na Sala 
"I. Diaz Pardo" do Audi
tório de Galiza do até o 
11 de Xuño. 

H EUREKA, CENTRO 
FINÉS DA Crf~CIA 
Ordenadores, teléfonos 
móbiles, intemet ... a tec
no lo x ia pódese utilizar 
sen coñecer o seu funcio
namen to, polo que ista 
exposición , denominada 
"Comunicación'', tenta 
explicar, de maneira prá
tica, en que consisten is
tes cárnbios revolucioná
rios. Non só presenta a 
tecnoloxia da informa
ción senón tamén a inte
racción humana e a co
municación animal. Até 
o 3 de Xuño no Museu do 
Povo Galega. As visitas de 
grupos terán que ser con
certadas co Depatamento 
de Educación no telf. 981 
583 620. . 

• LERURAS 

LITERATURA 
DEÜRANELL 
Maratón de leitura da obra 
literária de Granell, o Mér
cores 26 e X oves 2 7, na 
Fundacipn Ganell. 

•TEATRO 

A SEÑORJTA XULIA 
Subirá ao taboado do te
atro Principal da man de 
Uvegá Teatro o Xoves 
27 e Venres 28. lste mes
mo local serve p~a a re
P.,resentación de Niqui -
Naque, de Ollomoltran· 
via, o Mércores 3 e Xo
ves 4 de Maio. 

ÑIQUI-ÑAQUE 
Por Ollomol Tranvia, o Xo
ves 4 no teatro Principal. t 

TUTANKHAMON 
lmáxes do descubrimento 
diste tesauro (a tumba. de 
Tutankhamon), baixo o 
deserto exípcio en 1922. 
Orientada especialmente 
cara un público familiar e 
escolar, está feita dun xeito 
ameno e didáctico e per
manecerá no Museu Pro
vincial até o 4 de Xuño. 

ISABEL REI 
Mostra a sua pintura, até o 23 
de Maio, na galeria Clérigos. 

A PAIXON DE CRISTO 
E$culturas de Joaquin Soto 
no Claustro da Catedral 
até o 26 de Maio. 

•TEATRO 

EsPELLO CONCA YO 
Representará a obra Caste
lao. Sempre en Galiza o 
vindeiro Xoves 11 no Au
ditário Municipal. 

Muros 
•TEATRO 

FEIRANTES 
Por Teatro do Noroeste, so
bre textos de Á. Cunqueiro 
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e protagonizada por Luma 
Gómez, o Xoves 4 e Venres 
5 na Casa da Cultura. 

Noia 
•MÚSICA 

LORENA DAPENA 
A pianista dá un concerto, 
con obras de J. Hydn, S. 
Rachmaninov, F. Liszt, J. 

- Brahms e M. de Falla, o 
Sábado 6 ás 21 horas no te
atro-coliseu Noela. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

ALEXANDRO 
Poderemos contemplar a 
mostra deste pintor sobre 
os seus últimos traballos, 
até o 20 de Maio, na gale
ría Marga Prada. 

DIONISIO FIERROS 
Este asturiano da segunda 
metade do s. XIX, pintor 
oficial pero tamén coa sua 
faceta intimista, máis lixei
ra e interesante, viviu al 
guns anos no no so país. 
Agora ábrese unha mostra 
que percorre, cronolóxica
men te, as suas distintas 
etapas, na Aula de Cultura 
de Caixavigo e Ourense, o 
Venres 5 ás 20 horas. 

}OSÉ Mª BAEZ 
De afán perfeizonista e minu
cioso, realiza unha pintura na 
que a escrita participa enteira
mente (inicialmente compar
te poesía e pintura). Nesta ex
posición podemos contemplar 
5 pezas, das 13 iniciais, da sua 
obra Retablo, unha segunda 
sección francesa, e unha ter
ceira na que recria a pintura e 
a literatura. Na galeria Mama 
Marimón onde permanecerá 
até o 16 de Maio. · 

XAIME PIÑEIRO 
O ourensán mostra máis de 
trinta cadros, na galeria 
Sargadelos, até final de mes. 
Expresionismo abstracto 
con toques simbólicos. 

CON BEMPOSTA 
O edifício Politécnico do 
Campus alberga unha mos
tra de artistas como Flo
réncio de Arboiro, X. Oro 
Claro, Arturo Baltar, 
Quesada fillo entre outros 
a prol de Bemposta. 

EsCUL TURA GALEGA 
CONTEMPORANEA 
A cerámica como ponto de 
partida, mostra que perma
necerá, até o 14 de Maio, 
na Sala de Exposicións do 
Centro de Artesania e Dese
ño (Ronda da Muralla s/n) 

•TEATRO 

MOSTRA 
INTERNACIONAL 
UNIVERSITARJA · 
Que se ven celebrando des
de o Mércores 26 e chega 
até o 12 de Maio no teatro 
Principal. 

•CINEMA 

E o Mércores 10, Big night 
/ A grande noite , de 
Campbell Scott e Stanley 
Tucci (EE UU, 1996), pré
mio ao Mellor Director 
Novel 96 do Círculo de 
críticos de New York e 
Mellor Guión no Festival 
de Sundance 96. Dous 
emigrantes italianos nos 
EE UU montan un restau
rante, para sacalo a flote 
contratan a un afamado 
músico de jazz pero todo se 

. complica. 

•MÚSICA 

O longo do mes de Maio 
celebraranse varios concer
tos de Jazz; o 4 con Benny 
Green Trio e o 11 con The 
Three Barilone Saxophone 
no Café Latino. 

Os nosos escritores 

.o 
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Campaña da Di~ección Xeral de Pro
moción Cultural da Consellaria de Cul
tura que tenta achegar os criadores ao 
público e de maneira especial ao aluna
do de Ensino Meio. Poderemos escoitar 
a Vítor F. Frei.xanes, no Instituto de 
Chantada o Xoves 4 de Maio ás 11:45 
horas; a Francisco X. Fernández-Naval 
no Instituto de Sárria o Mércores 10 ás 
10:25 e 11:45 horas; e a Carlos Casares 
no Centro Cultural Municipal d'O· Po
rriño, ás 12 horas, tamén o Xoves 4.• 

Pontearea.s 
• EXPOSICIÓNS 

DEBUXAME UN CONTO 
Até o 13 diste mes no Pa
lácio da Música. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

DIEGO DE ÜIRALDEZ 
Do que dixeron que facia 
"un realismo diferente, de 
poética implícita, de ima
xinábel e cuasi imaxin ário 
mistério", mostrá as suas 
pinturas na Sala do teatro 
Principal até o 11 diste mes. 

Orus BARÉS 
Mostra de xoaias, escultu
ras e alfombras do deseña
dor catalán Chus Burés. 
Desde o 27 de Abril ao 21 
de Maio no Pazo da Cultu
ra de Pontevedra. 

XOAN X. SANCHEZ 
Mostra a sua pintura, do 24 
de Abril ao 5 de Maio, na 
Sala de Exposición de Cai
xa Pontevedra. 

EsPAZOS ALTERNATIVOS 
Podemos ver as fotografías de 
Olalla García na taberna O 
Quinteiro (Ponte ,Bora); a 
pintura de David louzán, na 
taberna Feira Vella; as fotos 

Diego de Giraldez 

de Jorge Branco, na cafeta
ria O Griffon; as pintnras de 
Antón Cabaleiro no pub 
Atrium; e os gravados de Xo
aquin Morales na Mandr~ 
ra. Todas as mostras até o 31 
deMaio. 

CHELO MATESANZ 
"En ocasións a arte está on
de menos se espera. Moitas 
veces non só depende do 
artista, sen.on doutras cinr
cunstáncias que lle son 
alleas e que, a miudo, ve
ñen da man da casualida- . 
de", palavras da propria 
Chelo que poden valer para 
presentar a sua mostra na 
galeria Anexo. 

CASTELAO 
PARA CRJANZAS 
Mostra deseñada por Pepe 
Carreiro e na que através 
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de deseños e textos expli
cativos nos aclaran a vida 
do ilustre nacionalista. No 
Pazo da Cultura, promovi-
da por iste periódico e o 
Concello pontevedrés, até 
o mes de Maio. 

En rot.a 

ADEGA ven organizando roteiros guia
dos a diferentes· zonas de interese nanira 
e paisaxístico. As saídas de Lugo realí
zanse da rua Ramón Ferreiro, diante de 

· Maxistério, ás 9 da mañá e ás inscripción 
poden realizarse a través do telf. 982 240 
299 e o vllideiro Domingo 14 teñen pre
visto facer unha excursión á Ribeira Sa
cra. Na Coruña realízanas en colabora
ción coa A.C. "Alexandre Bóveda", con 
safda desde Riazor ás 8:45 e desde San 
Pedro de Mezonzo ás 9, as incripcións 
fanse a través do telf. 981 244 355 e o 
Sábado 13 e Domingo 14 pensar ir a Co
velo-A Lama. En Cerceda-Ordes pensan 
facer a rota dos castros e mufños do val 
do ria Langüelle e podémonos apontar 
no telf. 981 570 099. E en Santiago está 
prevista a organización, nesta primavera, 
de rotas polo Barbanza, Serra da Enciña 
da Lastra e pala Costa de Dexo (Olei
ros), e para confirmar datas e inscreberse 
hai que charmar ao 981570099.• 

•DANZA 

III MosTRA 
INTERNACIONAL 
Sete compañias de baile 
moderno e contemporá
neo e catorce de danza 
panticipan, do Martes 2 ao 
Sábado 6, nista cita que se 
desenvolve no Pazo da 
Cultura e o teatro 
Principal. As funcións ma-

. tinais, no Principal, són ás 
12 horas e están destina
das, principalmente para 
os alunas dos distintos 
centros da cidade. As re
presentacións do Pazo da 
Cultura son ás 21 horas e 
custan 600 pta. É niste re
cinto onde o Venres 5 po
deremos contemplar a Ma
ra ton, a partir da 19:30, 
no que participan o aluna
do de catorce académias 
do país. Aqui tamén se re
alizarán as actuacións de 
Dobre Xiro que presenta 
400 ASA; Druída Danza 
con Metamorfose, inspira
da no libro de Kafka; The 
Ballet Studio con O Nor
te' sobre o distinto carác
ter das mulleres do Norte 
peninsular; Cia. Artística 
Teatro Danza con Mas' ca
ras, un ballet sobre os dis
tintos estilos coreográ
ficos. Polo que respeita ás 
compafiias foráneas ternos · 
a Málaga Danza Teatro, 
que abre a mostra con 
Rama; a barcelonesa 
Transit Cia. de Danza 
con Mandala; e a Com
panhia Clara Andermatt, 
co seu concerto coreogra
fiado Dan Dau no que se 
funden os máis diversos 
xéneros sonoros da música · 
dé Cabo Verde. 

O Porriño 
• EXPOSICIÓNS 

XosÉ L. MÉNDEZ Lis 
Colga as suas pinturas no 
Centro Cultural até o 11 de 
Maio. 

Feiras e Festas 
Semana Verde: a exposición interna
cional do mundo agró-pecuário celébrase 
do 3 ao 7 de Maio en Silleda. Festa do 
Cordeiro: do 26 de Abril ao 7 de Maio en 
Bergantiños. + 

Convoc.atórias 
· XORNADAS NO CONSELLO DA 
CuL TURA ÜALEGA. A XESTION 
DOS ESPAZOS TEA TRAIS 
Coordenado por Eduardo Alonso, terá 
lugar o Venres 5 e Sábado 6 na sede do 
Consello en Santiago e tratará, ás 17 
horas do Venres, sobre A programación 
teatral. Aspectos básicos: caracrerística e 
problematica, coa participació.n de Lu
ciano Fdez. Director Técnico do Padro
ado de Cultura de Narón; Rubén Gar
cia, Director do Festival de Teatro de 
Ribadávia e da Feira de Teatro de Gali
za; e Daniel Pérez, Director do teatro . 
Principal de Zamora, que estarán pre
sentados por Gustavo Pernas. A xesti6n 
de espectadares. Posibilidades e perspecti
vas, ás 19:30 horas, con António Durán 
Marris, actor; António Simón, Director 
de teatro e cinema; e José A. Portillo, 
Animador Cultural do Concello de Be
nicássim, presentados por Manuel F. 
Vi~ites. O Sábado 6 ás 10 horas, Fer
nando A. Pico Eiroa, Concelleiro de 
Oleiros; Gustavo Decampo, Coordena- · 
dar Cultural d'O Barco; e lñaqui Larra
ñaga, Director do Centro Arriola Kul
tur Artola e membro do SAREA, 
presentados por A velino Glez, falarán 
sobre A xesti6n teatral das Casas de Cul
fura. Cara unha programación estábel. Ás 
12:30, Olga Mojón Costela, Xerente do · 
teatro Principal de Oureríse; Luís Bará, 
Concelleiro de Pontevedra; e Ramón 
López, Programador do Gran Teatro de 
Córdoba, presentados por António Si
món, falarán sobre A xesti6n cultural dos 
teatro§ municipais. Realidades e alternati
vas. As 16 horas, Ana Vallés, de Teatro 
Gálán de Santiago; Xesus Ron, da sala 
Nasa tamén de Santiago; e Javier Ya
güe, Director da sala Cuarta Pared de 
Madrid, presentados por Cándido Pazó, 
falarán sobre As ~alas privadas. Progra
inaeión e xestión. As 18:30 horas, Ernes
to Chao, representante da A. de Acto
res, Directores e Técnico de Cena da 
Galiza e actor; Xosé M. Pazos, Deputa
do no Parlamento da Galiza; e un repre
sentante da Conselleria de Cultura, pre
sentados por Eduardo Alonso, falarán 
sobre A utilización do Salón Teatro. Posi
bilidades e perspectivas. Praxe dunha políti
ca teatral. 

SEMINARIO SOBRE ECONOMIA 
AMBIENTAL E SOCIEDADE 
Coordenado por Albino Prada e Mª 
Xosé Vázquez terá lugar o Luns 8 no 
Consello da Cultura en Santiago, coa 
presentación, ás 9 horas, a cargo de 
Manuel Varela, da Universidade de 
Vigo, que falará sobre A situación am
biental na Galiza; continuará, ás 9:30, 
coa exposición de Pere Riera, da Uni
versidade A. de Barcelona, sobre Análi
se económica dos benefícos e impactos 
ambientais en España: técnicas, resulta-

dos. Demanda e impacto institucional; ás 
10:30 José M. Santos, da Universidade 
Técnica de Lisboa, falará sobre Benefi
cios da conservación do património natu
ral e da paisaxe rural: intervención públi
ca na UE; ás 12 haberá unha discusión 
sob o título Avaliacións. ACB e institu
cións . Presentación de estudos sobre 
ENEPs na Galiza (Aloia, Cies, Courel); . 
ás 17 horas, Vivien Foster, do Banco 
Mundial, fará unha Avaliación econ6mi
ca de impactos ambientais (infraestru
turas, actividades, subministracións, etc). 
Técnicas, resultados e incidéncia institu
cional; ás 18 horas, Alberto Lago, e-Xa
vier Lavandeira, ambos da Universida
de de Vigo, falarán sobre os Obxectioos 
e tipoloxia da fiscalidade ambiental 1Jª 
UEi para rematar, 'ás 19 horas, coa dis
cusión A contribución dos instrumentos 
económicos e da fiscalidaó.e á calidade am- · 

· biental . 

TALLER PABLO RUIZ PICASSO 
Artellado polo Museu de Arte Con
temporánea Unión Fenosa da Coruña, 
será impartido p_olo profesor Mitsuo 
Miura, do 10 ao 21 de Xullo, e para 
participar nel hase presentar un currí
culo vitae; mínimo de cinco fotos a 
cor de 18 x 24 cm. de obra recente; e 
un breve texto explicativo das razóns 
polas que se desexa participar no ta
ller. A presentación de solicitudes fa
rase, até o 12 de Maio inclusive, na 
sede do museu, Avda. de Arteixo 171, 
15.007 da Coruña. Telf. 98rl78 786 
e fax 981 248 366. 

CONCURSO DE CONTOS 
BREOGAN 
O Centro Galega de Bizkaia en Bara
kaldo convoca a XXXIIJ edición diste 
concurso no que pode participar cal
quer persoa, independentememe da 
sua nacionalidade, que presente unha 
ou várias obras escritas en galega, 
cunha extensión non inferior aos 3 
fólios nen superior aos 6, inéditas, 
mecanografadas por unha s6 cara e a 
duplo espazo. O concurso conta cun 
1 2 prémio dotado de 150.000 pta. e 
un 22 de 50.000, que poderán ser de
clarados desertas, caso no que a sua 
contia se engadirá á convocatória do 
ano seguinte. De cada obra manda
ranse 5 cópias, en sobre adxunto_e pe
chado indicarase o lema escollido 
para a obra e o no·me e enderezo do 
autor, na parte superior da 1 ª folla da 
obra repetirase o lema. O prazo de ad
misión rematará o 30 de Xuño de 
2000 e o fallo darase a cofiecer o 25 
de Xullo. As obras gafiadoras publica
ranse na revista do centro "O Xis
tral". O Centro Galega de Barakaldo 
( C/ Galiza 3, telf. 944 903 429), re
sérvase os direitos de pubricación das 

central das citadas faculda- ELISA SIGHICELLI 

obras 'premiadas, sen prexuízo de que. 
o autor as pubrique. As demais obras 
remesaranse aos ·autores que o solici
ten no prazo dun mes a contar desde 
o fallo. 

PRÉMIO DE ESCULTURA M. 
FUREST I ROCA 
Na sua IV edición, está convocado 
pola Cofradia Gastrónómica del 
Agua. Haberá un único gañador que 
receberá 1.000.000 pta; indivisfbel, 
ainda qu~ poderá s~r declarado de
serto. Poderán concorrer artistas de 
calquer nacionalidade con unha 
obra, orixinal e inédita, cuxo tema 
xirará arredor da áuga en calquer 
dos seus aspectos. A sua dimensión 
máis longa han poderá superar os 
200 cm. e presentarase en matt:rial 
definitivo e con soporte que permeta 
poñela en exposición. A recepción 
das obras realizarase do 2 ao 27 de 
Outubro de 2000, no Balneario 
Vichy Catalán (Avda. Dr. Furest 8. 
l;'.455 de Caldes de Malavella. Gi
rona. Telf. 972 470 000), correndo o 
envio por canta e risco dos autores. 
A entrega do prémio terá lugar o 11 
de Novembro diste ano no Balneario 
Vichy Catalán con ocasión do Capí
tulo anual da confraria convocante, 
de quen ficará propriedade a obra ga
ñadora. Das obras presentadas, o 
xúri escolmará até unha dúcea que 
formarán parte da mostra, que se ce
lebrará no citado balneário do 11 de 

· Novembro de 2000 ao 14 de Xaneiro 
de 2001. As obras finalistas recebe
rán un certificado calificándoas 
como tal; as non seleccionadas pode
ranse retirar a partir do 13 de No
vembro diste ano; as escolmadas a 
partir do 15 de Xaneiro de 2001, 
transcurridos 90 dias da clausura da 
mostra, entenderase que o autor de 
calquer obra non recollida, renúncia 
á sua propriedade e direitos, que pa
sarán ao património da confraria . 
Cada obra deberá acompañarse do 
nome e apelidos do autor, currículo 
artístico, fotocópia do DNI, endere
zo e teléfonos de contacto, ademais 
da ficha técnica: título da obra, ma
terial e data de realización. 

PRÉMIO DE POESIA EsQUIO 
A Sociedade de Cultura "Valle In
clán" de Ferrol e a Fundación Caixa 
Galicia convocan a XX edición ·diste 
prémio, cunha dotación de 1.500.000 
pta. con un accésit de 250.000 para 
traballos en galega (e tamén en caste
lán). A el poderán concorrer todas as 
persoas, de calquer nacionalidade, 
cun libro de poemas, de tema libre, e 
extensión mínima de cincocentos 
versos, inéditos e non premiados nou-

tro certame no momento do fallo. Os 
traballos presentaranse por cuadrupli
cado, mecanografados a dous espazos 
e baixo plica, qut: poderán ser envia
dos por correo certificado a: Funda
ción Caixa Galicia .. Unidade De
partamental de Bolsas e Premios. Rua 
de Montero Ríos 7. 15.706 de Santia
go de Compostela, ou ser entregados 
en calquer oficina de Caixa Galicia 
antes do 31 de Xullo de 2000. Os tra
ballos premiados serán propriedade 
dos resgectivos autores, agás a 1 ª edi
ción que será publicada pala funda
ción convocante na Coleccón Esquío 
de Poesía. En posteriores edicións fa
rase constar a condición de prémio 
ou accésit Esquío. O fallo será inape
lábel e terá lugar no derradeiro tri
mestre diste ano. 

SAFARI FOTOGRAFICO 
Desde o 3 de Abril está aberto na 
Agrupación Cultural Alexandre Bóve
da, o prazo de inscrición para o Safari 
Fotográfico Covelo-A lama, que terá 
lugar os dias 13 e 14 de Maio. Na Or
ganización colabora ADEGA e o Clu
be Social do banco pastor. Pódese cha
mar ao tfno/fax (981 24 43 55. 

II CERT AME DE POESIA ANTON 
ZAPATA ÜARCIA 
A Agrupación Cultural e Deportiva 
de Laxo convoca o U Premio de Poesia 
que leva o nome do poeta da vila con
sagrado no exílio americano. 

O certame rexirase palas seguintes 
bases: 12 Poderá presentarse un poe
ma ou conxuntos de poemas que terá 
100 versos de extensión máxima e 50 
ver~os de mínima; deberá seren orixi
nais e inéditos, non premiados en 
calquer outro tipo de concursos e es
tar escritos en galega. 22 Os traballos 
enviaranse nun sobrescrito pechado 
sen remitente e sen indicación algun
ha referente á personalidade do autor 
ao enderezo da Asociación: A venida 
Cesáreo Pondal 28-42 15117 Laxe A 
Coruña. No interior do sobrescrito 
acompañ.aranse os traballos, unha pli
ca ca nome, enderezo, idade e teléfo
no de contacto do autor. 311A data lí
mite para o envio dos poemas será o 
20 de Xuñ.o do 2000. 411 A Agrupa
ción Cultural e deportiva Ria de Laxe 
nomeará un Xurado entre persoeiros 
relevantes da criación e da crítica. 511 

O fallo dos prémios será o 15 de Xu
Llo, Sábado, do 2000 no salón de ac
tos do Concello de Laxe. 611 Os pré
m ios será, un primeiro de 30.000 
pesetas, accésit para o 22 , 32 , 42 e 52 

e lotes de libros para os dous primei
ros clasificados na categoria infantil 
(menores de 15 anos). f 

•ACTOS de Teatro da Universidade Ri.beira des onde f icará a té o 19 Ainda que nacida en T orí- Compostelá que darán 
diste mes. BoANOITE dous pases o Venres 5, un 

• EXPOSICIÓN$ no en 1968, vive e traballa 
en London e ista é a pri- É como se chaman as noi- ás 20 horas e outro as 22 

ENTORNO E FUTIJRO 
MONICA ALONSO meira mostra individual tes activas organizadas polo no teatro Galán. 

Inaugurada o pasado Xoves 
Ten unha mostra, titulada que consta de 24 obras re- Concello e que se desen-
"Terápia, lugar de felicida- sultado dun proxecto espe- volven no Centro Don •XORNADAS 

6, podémola visitar no Au- de", na galería SCQ até o cífico realizado tras unha Basca, Pavillón de Fonti-
ditório Municipal. 20de Maio. visita a Santiago; série de fias, Pavillón Lorenzo la EN DEFESA DA LINGUA 

Red.Qn.d.ela VICTORIA LAVIN 
fotografias a cores monta- T arre, Fundación Granel!, Organizadas por Rádio Ka-
das sobre plexigás con caí- Local de !taca, Centro So- limero (108.0 FM), onde 

Mostra as suas cerámicas xas de lui, ademais de duas cial de Ámio-San Lázaro, har unha programación es-
•CINEMA na galería Sargadelos. paisaxes, nebulosas e difu- con numerosas actividades pecial todos os dias de 

PROXECTO ENARTES 
mindas, dos arredores da e das que destacamos a in- 14:30 a 15 horas, Lixo Ur-

ClNECLUBE capital galega. Até o 28 de tervención teatral e poéti- bano, Estudantes Indepen-
CLAQUETA Cincocentos anbs do descu- Maio no CGAC. ca de lniciatfoa Cu.rt1a o dentistas, Movimento en 
Venres 5 de maio a pelícu- brimento do Brasil. O Colé- Venres 5 na Fundación Defesa da Língua, Assem-
la "Tres estacións" de xio Fonseca acolle obras de 

Lorus CECCHINI 
Granell a partir das 22:30; bleia Reintegracionista 

Tony Bui, 1998, que será vinte artistas plásticos brasi-
Natural de Milano, ista é a 

ou o Guateque Temático Bonaval e o Obradoiro 
proxectada en dous pases, le iros. Jamaica reggae no Centro Ambiental Oureol, xa rea-sua primeira exposición in-
ás 20:30 e ás 23:00 horas 

SEBASTIÁO SALGADO dividual no Estado, leva a 
Don Bosco o Sábado 6 á lizaron, den~o distas xor-

no Multiusos do paseo da cabo unha investigación 
mesma hora. nadas, un Taller de lfngua 

Xunqueira. Podemos ollar unha mas- e un Roteiro eco-lingüísti· 
tra das obras deste coñe- sobre a representación fo-

•TEATRO co, mais ainda fica a con-

Santiago ciclo fotógrafo brasileiro, tográfica mesturando téc-

no Centro Don Bosco, ti- nicas dixitais con interven- feréncia que sobre a Si-

tu lada T erra. cións manuais. No CGAC NASA tuafao · da emigrafao em 

• EXPOSICIÓNS até o 28 de Maio. En funcións de 18,30 e 21, Portugal dará Nzinga do 

FRANCISCO LEIRO 30 horas, mostras de teatro Santos, da A. Unida e 

•MÚSICA Cultural Quinta qo Mou-
Mª XEsus REBOREDO O coñecido escultor galega universitario con Captatio cho-Lisboa, o Venres 5 ás 
A Comisión Cultural das é motivo dunha exposición Benevolentiae o Lúns 8, 19 horas na faculdade de 
faculdades de Psicoloxia e no CGAC que pennite un- NASA Martes 9 con Comité pro- História; o convívio, na 
Filosofia organiza unha ha visión retrospectiva da Xoves 4, actuación de autors perseguidos e Nús, o Almáciga a partir das 12 
mostra titulada "Alunas e · sua evolución criativa des- Toni Lomba&Elio dos Mércores 10. horas do Sábado 6, con 
amigos de Mª Xesus Re- de 1987 até a actualidade. Santos ás 22 horas, e Xoves paseo ornitolóxico, xantar 
boredo Calvo", na Sala de Poderemola contemplar 11, de Manta Ray a mesma TEUTEMA popular, feira de postas e 
Ex pos ic ións do ed ifício até o 28 de Maio. hora. Criación colectiva da Aula exposición de material, 
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xogos, música brasileira ao 
vivo, malabaristas; ou o 
concerto, que se celebrará, 
ise mesmo Sábado na Casa 
Encantada ás 22 horas, con 
Mcarróns, Menih@as da 
Rua e Deixa•te d'óstias. 

-'" 

. 

Cooru:>ENAOORA PJ,lo;;BEÑf()S'fA ,1/h 

www.arralcis.es/-sforen/psilvétg:h~ '" 

Páxina electrónica da Coordenadora M " 
apoio do Padte Silva, contra o campo de 
futbol e a prol da constroción de viven· 
das sociais. Información sobre esta orga
nización, sobte o proxecto Silva, Ben· 
posta e o circo. Tamén se pode asinar 
para apoiar ;w Padre Silva.• 

Teo 
•MÚSICA 

Ü RINKING T INTO 
Estarán, o Venres 5 ás 23 
horas, no pub Santa Bárba
ra de Calo para dar un con
certo. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

Xuuo G ARClA RlvAS 
Mosrra as suas pinturas, na 
galeria Trisque[ e Medúlio, 
até o 13 de Maio. 

Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

MARIBEL MORURlÑO 
& MlLA EsrÉVEZ 
Primeira exposición que 
fan conxuntamente ao 
descubrir a sua afinidade 
coa natureza e polo que a 
titulan " esde a praia até 

monte", r fer ncia a 
po ma d N. Guillén La 
Muralla. Maribel utiliza 
mad ira ou anocaos de 
trapos con textura para 
pintar ao óleo e Mila utili
za materiais d orixe urba
na, que se indentifican coa 
linguaxe simbólica da pro
dución en série. Até o 2 
d. Xuñ.o na Libraria-galeria 
A Caixa de Pandara 
(Triunfo 1 ). 

FERNANDA SOARES 
Inaugura unha mostra dos 
seus traballos o Verues 28 na 
Sala de Arte de Caixavigo. 

MARIET A QUESADA 
Mostra as suas obras, a par
tirdo Venres 28, na Nova 
Sala de Exposicións de 
Caixavigo. 

GALUART. GRUPO 13 
Mostra colectiva que po
demos contemplar na Ca
sa da Cultura, até o 5 de 
Maio. 

Ü DESCOBREMENTO 
DO BRASIL 
Poderemos contemplar as 
de X. Vázquez Cereixo, até 
o 12 de Maio, na galeria 
Barcelos. 

CONCHA GARCIA 
Mostra a sua obra escultó
rica, até o 20 de Maio, na 
galeria Ad Hoc (G arcía 
Barbón 71). 

•LEnvRAS 

p ARA QUE SERVE 
ESCRIBIR? 
Sobre iste tema falarán Xa· 
vier P. Docampo e Xosé 
Neira Cruz, o Martes 9 ás 
20 :15 horas, na Sala de 
Conferéncias do Centro 
Cultural Caixavigo, dentro 
do ciclo Os escritores gale
gos cara o s. XXI. 

TERRA E TEMPO 
Apresentación do n2 13 da 
revista da UPO, o Xoves 4 
de Maio ás 20 horas na gale
ria Sargadelos, coa interven
ción de Lídia Seora, Secre
tária Xeral do SLG e perten
cente á O>misión Executiva 
da O>ordenadora Labrega 
Europeia, que é coautora do 
artigo incluido na revista "A 
tecnoloxia xenética: un paso 
máis cara a destruzón da 
agricultura labrega"; e Emí
lio López, Portavoz do BNG 
na O>misión de Agricultura 
do Parlamento da Galiza e 
autor do artigo "Alimentos: 
necesidade biolóxica ou oh-

. xecto de consumo". 

•MÚSICA 

INGRID SOTORALOVA 
No piano e Daniel Fuster 
co oboe, dan un recital no 
Auditório do Centro Cul
tural Caixavigo o Sábado 6 
ás 20:30 horas. 

MADRIGAL DE SoFIA 
Concerto organizado pola 
Sociedade Filarmónica e 
que terá lugar, o vindeiro 
Xoves 11 ás 20:30 horas, 
no Centro Cultural Caixa
vigo con obras de Haendel, 
Webber, Moustaki, e Bach, 
entre outros, no repertório. 
Máis información no 986 
293 044. 

•TEATRO 

A BURLA DO GALO 
De Roberto Vidal Bola
ño, dirixida por Xoán Ce
xudo e con X. Martins, 
Marcos Orsi, Maxo Bar
jas, Mónica camaño, Su
sana Dans, Xúlio Lago, 
Gonzalo Uriarte, Vicente 
de Souza, Eva Femández, 
Camila Bossa e Xúlio 
Abonjo no reparto. No 
Centro Cultural Caixavi-

Anúncios de balde 
• Necesito casa zona praias, tranqui
la, para un mes de verán. Chamar ao 
(986) 22 01 34 

• Vendo 40 accións de Promocións 
Culturais Galegas S.A .. Perguntar por 
Miguel no 629 461106. 

•Véndese Suzukl Baleno, tres por
tas. 1 ano. 22 mil quilómetros. Contacto 
Xulio . 600 670747 ou 981 592461 

• A Rádio Piratona precisa un orde
nador 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 'Insur
ge de Jules Vallés publicada en espa
ñol por Brugera. Quen poida vender, 
alugar ou emprestarma que chame ao 
626 259 967 ou escreba a Rua San 
Luís 53, 22 D - 15.007 A Coruñ.a. Per
guntar por Eva. 

• Vendo casa de pedra con finca de 
32.000 m2 en Gultirlz {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 1.080 m2 en Ma
rin, situada entre Praia Mogor e Ague
te. Telf. 986 703146. 

• Véndese aquecedora de áuga de 
gas Junkers JU-10895. Telf. 630 825 
086, na Coruña. 

• Guia ambientalista galega. Con
tén información sobre a situación 
ambiental e o movimento ecoloxista 
no país, consellos de práticas am
bientalistas na vida cotiá, o direito 
de aceso á información ambiental e 
as denúncias. Complétase cun di
rectório e con referéncias de libros, 
revistas e páxinas electrónicas. Soli
cita un exemplar, enviando 325 pta. 
en selos de correo, á Federación 
Eco loxi sta Galega, apdo. 949 , 
15.700 de Santiago. 

• Islam no século XXI. Mu9ulmanos 
galegas queren dar a conhecer a gen
te da sua terra o autentico rosto do Is
lam, rachando com os tópicos habi
tuais. Se estás enteressado em criar
te um critério próprio podes escrever 
ao apdo. 489, 32.080 de Ourense ou 
contactar no correio electrónico isla
mou@teleline.es 
• Alugase andar en Marin na tempa
da de verán. Amoblado, exterior, novo. 
Tlf. 986 703146. 
• Véndese remalladora seminova 
marca Singer. Telf. 986 703 146. 

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

• Já está na rua o n2 6 do Terra Livre, 
vozeiro nacional da Assembleia da 
Mocidade Independentista com no
vos e interessantes conteúdos. Soliclta
o de balde a Alher Ulhoa 5, 12 de Com
postela. 

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

• 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 poesla angolana, Suso vaamon
de, Castelao ... Lembrados nos 112 3 e 
4 do boletin poético A Escolma, que 
podes solicltar enviando un selo de 35 
pta. a Alberte Monán Noval. R.U. Xesus 
Bale Gay, rua Afonso X o Sábio sin, 
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 Fut
bol, quer encabezar unha asemblea de 
equipas de futbol de aldea co ánimo 
de pelexar por unha mellora no re
parto do carto público en subven
cións e na defensa dos nosos intereses 
en xeral. Enviar carta a Furia Atlétic 
Clube. Casa da Cultura, 36.646. Cam
paña - Valga (Pontevedra). 

• Se queredes que vos enviemos, de 
balde, un ensaio sobre a situación 
da língua e da literajura galegas, po
dedes 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 intemet 
na páxina www.terra.teleline.es/perso
nal/ohbirs e ten o correio electrónico 
ohbirs@teleline.es 

• Grande oferta de disco e fitas dos 
anos 80. Prezos interesantE;Js. Perguntar 
por Evéncio Baños no telf. 988 210 585. 

• En Camota (A Coruña), alúgase 
apartamento a carón da praia en 
tempada de verán . Terraza con vista 
ao mar, completamento equipado. Per
guntar por Daniel no telf. 981 761 144. 

•Equipa de filmación en 16 mm. 
con cámara SBólex 16Pro Stellavox, 
trébede Arri-Cartomi e filtros,· totóme
tros, termocolorímetro. Para venda ou 
aluguer. Razón no telf. · 986 222 612. 

Braga concurso dos maios 

Porto 
• EXPOSICIÓN 

• Véndese furgoneta Renault Traficc 
de telto alto. Razón no telf. 986 486 303. 

• A loita galeguista no Bierzo non 
deber morrer. Apoia a nosa reivindi
cación, Castealo faríao. Axudas eco
nómicas na ce. de Caixa Galicia 2091-
0985-76-3000079409. Colectivo Fala 
Ceibe, Avda. del Castillo 203, 22 C 
24.400 Ponferrada. 

•Queremos facer a agrupación do 
BNG en Astúrlas. Contacta con nós 
no apartado de correos 1973. 33.080 
de Ovieu. 

• A A.C. Zaloira de Pontedeume ven
de un a> con dous temas de Faltriqueira 
(cantareiras) , Atahíde (folc), Trevinca 
(folc-new age), Foly Lamas (blues-pop), 
e Krec:ha Vagula (rock), ademais de fotos 
e información de todo tipo sobre Ponte
deume e acompañado dun libriño de 12 
páxinas a cor con comentários sobre os 
grupos, asociación ... e un prólogo do mu
sicólogo X. Paz. O seu prezo é de 1.500 
pta. máis gastos de correo e p6dese pe
dir ao apdo. 14, 15.600 de .Pontedeume 
ou por correo electrónico a manumoa
res@wanadoo.es 

• O portal electrónico da Comarca de 
Ourense-0 C8rballifio do BNG ecón
trase en www.auria-bng.net 

• Vendo Citroen ZX 1.9 D Advanta
ge. 95.000 km. (5 anos). Telf. 981 
261 024 - 609 703 170. 

• Consegue o Calendário naciona
lista 2000 adicado a Castelao no 
que atoparás, ademais das datas si
naladas para o movimento naciona
lista, a biografía do grande patriota 
galego. Duas tintas , cartolina de 300 
gr., 65 X 37 cm. Solicítao, 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 electróni
co gznova@hotmail.com onde ta
mén podes solicitar a lámina en pa
pel martelé reproducindo a fotogra
fía de Castelao debida a Ksado en 
tamaño 45 x 32, por 500 pta. máis 
gastos de envio . 

• Fruito da x1 edición do certame de 
Xevale Ecoloxia a Arte en Defensa 
da Natureza, baixo o nome de Es
copetas verdes, nace a poesia de
nú ncia de guerrilla a prol das fra
gas, bosques, ríos ... Envíanos as 
tuas poesías guerrilleiras ao aparta
do postal 35 de Chantada, serán 
distribu ídas como pasqu ines polas 
ruas das vilas e cidades denuncian
do todo o que só a poesia pode de
nunciar.• 

• EXPOSICIÓNS 

lEAN BAPTISTE 
HUYNH 
Mostra de fotografias o Sá
bado 6 ás 18 horas na gale
ria Mário Sequeira (Quinta 
da lgreja, Parada de Tiba
es), onde poderemos 
ollalas até o 14 de Xuño. 

MANUEL AMADO 
Ocupa coas suas pinturas a 
galería dos O>imbras (Largo 
de Sta Cruz 506), até 15 de 
Maio. Encerra os Domingos. 

}OEL-PETER WITKIN 
Un dos máis determinantes 
fotógrafos na evolución da 
teoria fotográfica contem
poránea mostra 13 2 obras, 
120 deseños e estudos, e 12 
comparativas, gravuras e re
producións de famosos ca
dros No Edifício do Tribu
nal e Cadeia da Rela~o até 
o 21 coa colaboración do 
Museu do Novo México, 
Santa Fé. 

LrzARNow 
A galería Mário Sequeira 
(Quinta da Igreja • Parada 
de Tibaes), acolle unha 
mostra diste autor. 

•MÚSICA 

MADREDEUS 
Estarán o Verues 5 e Sábado 
6 no Coliseu ás 21 :30 horas. 

Fotografía da colección de Jean Baptiste Huynh qu~ se 

Melga~o expón en BRAGA. · · 

go o Y emes 5 e Sábado 6 
ás 22:30 horas e o Do
mingo 7 ás 20:30 

Vilagarcía 
•MÚSICA 

LORENA ÜAPENA 
Dá un concerto, dentro do 
II Ciclo de Xovens Intér
pretes, o Venres 5 ás 21:30 
horas na Casa da Cultura., 

con obras de J . .Hydn, S. 
Rachmaninov, F. Liszt, J. 
Brahms e M. de Falla no 
repertório. 

V' ' 1ve1ro 
•TEATRO 

PIFANO 
Sube ao tabóado. do Audi
tório Municipal, iste Xoves 
4, dentro do programa dos 
Circuítos Culturais. 

•FESTAS 

FElJOADA . 
Até Setembro, os primeiros 
Domingos de cada mes, nas 
ruas e prazas da zona histó
rica, , celebran o Melgai;:o 
gastronómico, divulgación 
dos pratos locais, xunto co 
viño albariño, artesanato, 
mel, fumeiro e broa entre 
outros. lste 7 de Maio tóca
lle á feijoada nas tasquin~ 
has que estarán animadas 
con ran~hos folcloricos e o 

VERA MORAIS & 
RICARDO BARCELO 
O Sábado 6 na Fundación E. 
António de Almeida, integra
do no Curso de Música 
Electrónica de António 
Feio, ás 16 horas. Morais, 
flauta e Barceló, guitarra, in
terpretarán as obras Piazzo- · 
lla La historia del tango; Con
cierto de hoy; Night-Club 
1960; Café 1930; e Borde! 
1900; e Fantasía mulata de 
Ernesto Cordero na 12 par
te, para facer na 2ª improvi
sacións sobre temas grava
dos en fita mag nética.+ 
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Pola contra, por primeira.vez houbo un xantar de concórdia entre· ambas afeizóns 
' . 

O Celta·Deportivo máis tenso dos últimos anos 
-0- CESAR LORENZO GIL 

\ O pasado domingo, 30 de 
Abril, xogouse no campo vi
gués de Balaídos o Celta-De
portivo máis atípico e tenso da 
última década. Houbo emoción 
sobre o terreo de xogo desde 
o minuto 1 até o 90; houbo ten
sión para as afeizóns desde 
horas antes e até ben entrada 
a madrugada e racho1:1se, por 
fin, unha tradición de desen
contro entre os siareiros, 
coa convocatória dunha xor
nada de amizade entre várias 
peñas de ambas as equipas. 

''T eño os nervos de punta'', con- · 
fesaba apurada unha af~izoada 
do Celta ao saír da bancada de 
Fundo. Minutos antes, várias dú
cias de axentes da Policía Na-

. cional fixeran unha_ carga, coinci
dindo coa celebración do segun
do gol vigués. "Non entando por 
que ·mallaron na xente. Non pa
sou nada raro. A xente fixo o 
mesmo que cando marcamos o 
primeiro gol". Mais a tensión es
taba no ambiente. "Había moito 
nervosismo no campo, respirá-. 
base", afirmou o adestrad.or célti
co Víctor Fernández. As causas 
foron várias e os resultados, 
inesperados e desagradábeis. 

De sempre os partLdos entre o 
Celta e o Deportivo son espe-

. ciais e tiran das duas afeizóns o 
mellor e o pior delas, moitas ve
ces alentadas polos meios de 
comunicación. Nesta ocasión, a 
tensión artificial das horas pré
vias non existiu. Os principais 
xornais galegas apostaron polo 
diálogo e a rivalidade exclusiva
mente deportiva. A directiva cél
tica deu un paso adiante e o seu 
presidente, Horácio Gómez, de
sexoulles publicamente aos co
ruñeses que "gañasen o título 
de liga para a Galiza". Incluso 
alguns xogadores, como Karpin, 
confesaron que preferían que 
gañase ao final outra equipa 
"porque eu non son galego". 

Este bon ambiente estendeuse á 
própria data do encentro. Vetera
nos de ambos os conxuntos xo
garon o tradicional partido amigá
bel e várias peñas coruñesas e 
viguesas celebraron un xantar de 
.confraternización e acudiron xun
tos a Balaídos sen precisaren es
colta policial. "Foi unha experién
cia moi importante e atractiva"~ 
afirmou Arximiro Rodríguez des
de a a Federación de Peñas do 
Celta. "A idea xurdiu dos peñis
tas coruñeses cando se xogou o 
Trofeo Teresa Herrera e nós qui
xemos darlle continuidade". Os 
resultados pódense cualificar de 
excelentes, se' atendemos aos 
comentários de todos os implica
d os. "Xa era hora de que se 
abandonase a visión parroquiana 
deste tipo de partidos e poida
mos gozar do futbol sen ter que .ir 

.agachados a Vigo", afirmou o 
presidente da Peña deportivista 
Internacional , António Dubra. 

Segundo Arximiro Rodríguez, a 
via comezada este ano debe ser 
aumentada no futuro. "Ainda non 
ternos claro como conseguilo, 

Perto de un milleiro de siareiro~ do Deportivo viaxaron en tren a Balaidos e tiveron que ser escoltados pola Policia. 

pero a intención nosa é lograr 
que a convivéncia entre celtistas 
e deportivistas sexa cada ano 
maior e sirva de exemplo para 
os que non están de acordo con
n osco". Nesta tarefa, António 
Dubra ten claro quen_ debe ser o 
motor dese cámbio de actitude. 
"Os meios de comunicación son 
unha caixa de resonáncia exce
lente que hai que poñer ao servi
zo do diálogo. Creo que as ini
ciativas de achegamento, como 
a nosa, son moitas veces silen
ciadas porque interesa máis que 
haxa crispación, que saia tora da 
xente o seu pior instinto". 

Policia e 
procesión por Vigo 

Mais a idea de convivéncia pací
fica non foi compartida por todos 
e houbo incidentes, quizais . non 
tan graves como se pensou, pe
ro significativos de que ainda hai 
moito camiño por percorrer para 
conseguir que os partidos de ri
validade galega sexan festas de 
futbol, como xa ocorre en Euska
di. A violéncia sentiuse en Balaí-

. dos desde antes de que as equi-: 
pas saísen a quecer. O sistema 
de traslados dos siareiros coru
fü;'.)ses que chegaron en tren _a · 

Vigo nor:i foi o axeitado. Escolta
dos pola policia, perta dun millei
ro de afeizoados tiveron qi.Je per
correr a cidade a pé, nunha pro
cesión absurda, entre óerros dos 
que estaban dentro e os que 
ollaban desde tora. 

Dentro do próprio partido tamén 
houbo violéricia. No primeiro 
cuarto de hora, o deportivista 
Víctor e o celtista Juanfran tive
ron un primeiro incidente, que 
acabou coa agresión deste so
bre aquel e a sua expulsión. O 
árbitro non foi quen de calmar os 
xogadores e sucedéronse as fal
tas graves e os despropósitos 
·nas suas decisións disciplinárias. 
Violenta foi incluso a situación 
de inferioridade numérica dos 
célticos, ameazada finalmente 
poia excelente xogada do empa
te conseguido polo Turu Flores. 

A tensión dispárouse entre a afei
zón viguesa cando Gustavo Ló
pez conseguiu o gol da vitória e a 
policía non soubo reaccionar axei
tadamente. A carga contra a ban- · 
cada de Fundo irritou a maioria 
dos espectadores, que berraron 
con unanimidade "policía asasi
na". Ao temio do partido, moitos 
qúixeron devolver toda esa violén-

cia. Conscientes da fraxilidade do 
sistema que a subdelegación do 
Governo preparara para a eva
cuación dos deportivistas, máis de 
cinco mil persoas ficaron ás por
tas de Balaídos mentres chegaba 
á cidade un reforzo policial de Ou
rense. Eran parches a un sistema 
mal feito desde o princípio. 

"Creo que a maioria dos que es
taban ao pé de Balaídos eran 
curiosos", afirmou Arximiro Ro
dríguez. Esta opinión foi com
partida polo presidente da Jnter
naciona Ida Coruña. "As cin
cuenta persoas que tomos da 
nosa peña saimos sen nengun 
problema e pasamos por entre a 
xente do Celta yárias veces sen 
que nos dixesen absolutamente 
nada". Como no caso da Inter
nacional, outras peñas que non 
viñeran en tren, puideron circu
lar tranquilamente por Vigo. 

Mais entre os que viaxaron en 
tren ao partido, había outras ver
sións. Un membro da peña Ria
zor Blues, en declaracións a este 
periódico, criticou duramente a 
afeizón de Vigo. "Tratáronnos 
coma animais. A policía non nos 
detendeu. Meteron mil persoas 
no sítio de 500. Cando chega
mos á estación, había 5.000 vi
gueses que nos insultaron du
rante todo o camiño até Balaí
dos. Igual pasou á saída. Ao 
atraveasrmos as ruas, caían das 
fiestras pratos e botellas. Moitos 
dos que ali ian non pertencian á 
nosa peña e sufriron ataques 
que non sufrin eu nos moitos 
anos que teño vido a Vigo co 
Deportivo": Este Blues deixou 
no aire unha velada adverténcia. 
"Non irnos esquecer o que nos 
pasou aqui. Vai haber moitos 
máis partidos coma este e cando 
os celtistas viaxen á Coruña, ha
berá que facerllas pagar".+ 

Toba 
MANuEL CmRÁS 

Os pactos municipais pa
san por malos momen
tos en Vigo. Predicar 

dende este medio a responsabi
lidade que no mal transo ten a 
actitude desleal do PSOE resul
ta, máis que nada, inútil, así que 
non abondarei nese carniño. O 
que me dá xenio é o que se está 
a converter nun lugar común, 
de tanto que redundan nel os 
socios de gobemo e os que fan 
columnas entre simpáticas e se
sudas sobre a vida municipal, 
conforme ao que o culpable de 
todo o que resulta censurable na 
casa consistorial de Vigo é Xa
bier Toba. Xa digo que cos co
lumnistas cómpre ser benévolo, 
porque a abriga de escribir a 
prazo resulta abondo propicia 
para poñer en letras moitas ton
terías. E aplícome o conto. 

En Vigo est~se a reproducir o 
estereotipo, de probable orixe 
cinematográfica nos thriUers· de 
poli bo e poli malo, que con 
tanto éxito de público e crítica 
repr ntaron no seu día na es
cena política Gonzál z e Gue
rra. Eu sempre receo dos estere
otipos, indefectiblemente sub
misos co poder. Este en concre
to destila unha clara afección 
cara ao amo (o que manda, e a 
quen a condición servil que ani
ña en todos nó tende a poñer 
un rostro amable) e un non me
nos claro rexeitament da polí
tica (que todo o enguedella). 

Xabier Toba non ten o amparo 
"institucional" que outorga o si
llón da alcaldía (que sitúa a Lois 
Castrillo por riba do confücto e 
fai que suscite máis adesións cir
cuns tan c iais que verdadeiro 
apoios), pero eu recoñézolle co
mo mérito o que algúns lle impu
tan como defecto: unha _actitude 
intransixente cos espurio intere
ses políticos, económicos e indi
cais que sempre fixeron do Con
cello de Vigo unha casa prover
bialmente mal administrada. To
ba renuncia ao lucimeñto perso
al que outros reclaman para si: 
que entenden a política com 
pase de modelos. 

Dáme a impresión d que hai un 
certo de amparo p r part do 
seus compañeiro de c rp ra
ción, como se houbese un ac r
do tácito para qu T ba actú de 
parapeto das críticas ao gobem 
nacionalista. N eu día opinei 
que o gobemo que Vigo nec ita 
é un e diferente. Non s mella 
que as causas vaian moi ben nes 
sentido, pero cando a censura se 
ceba no concelleiro Toba o qu 
ningún dos seus compañeiros de
berían pensar é naquelo de "aí 
mas dean todas".• 

V oLVER AO REGO 

a gramá de Gran Her
no enche páxinas de 
nal cartilleo. Nada 

que dicer do negódo co que Te
le-5 se autoempreña, tinxindo 
toda a sua programación de pro
paganda do seu programa estre
la. Chama a atención que a un 
dos máis populares-personaxes 
dos dez actores e actrices, Israel, 
pasase decentado, a ser alcuma
do de El Gallego. E o único inte
resante do que a presentadora 
Milá chamou rimbombante
mente antropoloxia social. • 


