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Touriño rmpón o seu liderazgo

O armador

ªº convocar primárias
A FPG rqcha coa AMI
e Primeira Liña

Pereira afirma:
"o que están a facer
coa frota galega
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. ·"Fiscais, a~ociacións de axuda etoxicómanos opinan sobre ase·nténcia do Supremo
··
·· que defende a reabilitación dos toxicómanos fóra da cadea

Como sacar a 25.000 presos do cárcere
Que di o libro nazi que prologou Fraga?
(Páxs. 5 e 6)
j

Eposíbel un acordo normativo1

concordan as dis~ntas tendéncias
(Páx. 30)

O Gran Hermano, reálity show real
(Páx. 2!)

Eliminar o galega
da función pública .
A consellaria da Presidéncia acaba de propor modificación para as
probas de acceso á funciói;i pública que incluen, entre outros cám,
bios, a supresión da proba de língua galega, até de agora obrigató,
ria, substitufndoa por cursos de aperfeizoamento do galega de 60
horas que imparte a própria consellaria e, para as persoas que teñan
que facer o exame, este non computará para a nota global. Esta me,
dida, se finalmente se leva a cabo, non s6 supón un nov golpe á
normalización lingüística, senón que atenta directamente contra a
legalidade vixente, que ampara ao cidadán para er atendido pola
.Administración no seu idioma, tanto oralmente coma por escrito.
Se en calquer caso, as probas existentes, como aduce a Xunta, non
garanten esa competéncia dos funcionários, haberá que pen ar
nunha revisión das mesmas e nunca na sua eliminación en benef(,
cio duns cursos que ve'ñen sendo amplamente criticados desde hai
anos por ter demo?strado a sua ineficácia total. •

Xose Miranda

Infancia 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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'Q

ue non nos apliquen esta posiveces impeden tirar proveito
ción cando as condenas son
cumprir a pena en comunidabil idade, pero que nos dean
de carácter interpretativo. Nesdestas melloras".
des terapéuticas pechadas ou
xeringas novas dentro das primesmo en centros de dia para
ta ocasión razóns políticas persións, porque están a alugarmitiron que non fose asi. O
De todos xeitos, Bouzas tamén · drogodependentes ou con trase, e, por favor, que non nos
que sucede é que hai un pulso
reclama unha reforma do Códitamentos ambulatórios, se asi
político entre o PP e o PSOE.
peguen máis no cárcere", pede . ·g o Penal para
o decide. o xuiz.
· Francisco Fernández; Buey,
Este último partido governa en
poñelo á altura
A novidade está,
membro da organización de
Andalucia, comunidade de proademais, en que
desta senténcia. 1
se incluen deliaxuda aos reclusós PRESOS.
cedéncia do mozo que se beNisto coincide
A solucitude· de Fernández
con Carme Aven;
neficiou desta senténcia. Dutos con penas
merda até
rante os seus anos de governo
BtJey pon de manifesto dradaño, de Érgúesuperiores a tres
mática situación que vive o coen Madrid os socialistas xeste, que aspira "a
anos e mesmo
Supremo',
tionaron unha política de conlectivo ingresado nas cadeas,
que abrigue a cocando hai reincidéncia, algo moi
que fai a PRESOS centrarse en
cesión de indultos que lle perr re xi r o Código
FRANCISCO BUEY,
mitiu manter cautivas ás orgaaspectos máis imediatos, en
habitual nos deactual".
nizacións de axuda aos depenlugar' de aspirar a un cámbio
1itos cometidos
DE PRESOS
do modelo xurídico-penal _que ·auen non consipor aditos. ás
de nte s, pero nunca levou
drogas.
non dá chegado mália a exisadiante unha reforma lexislatidera precisa unténcia dun Código Penal reva que abordase o problema
ha modificación
Pulso político
do Código é ·o
dactado na democrácia.
para darlle unha solución terafiscal progresista
péutica e non penal. A chega0 caso que salda do PP ao Governo central
Pero non só hai espazo para o
Carlos Varela.
pesimismo. Antón Bouzas, co- ·Este agarda que
. tou á opinión
cortou os indultos e desde Anordenador do Grupo de Autoapúbljca chegou ao Tribunal Sudalucia o PSOE apreséntase
unha nova senténcia do Suprepoio O Imán e traballador da
mo no mesmo sentido sente a
premo por unha circunstáncia
como a alternativa que traerá
Unidade Asistencial de DrogaXL!risprudéncia necesária para
exc~pcional. Centos de causas
de novo unha política de man
d i ció n do Concello de Vigo,
que se xeneralice o caso e que
análogas remitidas ao Supreaberta. Foi asi, neste marco,
prefire "apontarse ao optimistodas persoas que cometan un
mo por PRESOS para o seu recunhá explosiva situación pemo e ilusioRarse co novo que
delito relacionado directamente
curso estreláronse porque a lei
nitenciária e con presións políhai, sen . maximalismos qy~ ,.~s , ~~ .cor:i~~Y_fl1~, ?~f,91~qg;as ~~~ª!.1.. n9r;i: permite recurpSJiS, <)~ casa- i't -:-. ) J • ;,_' ,, 0,~~~ápáxinaseguinte
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Vén da páxina anrerlor

ticas, como chegou · o caso ao
Supremo.
"Esta senténcia é unha pirueta
xurídica conxuntural e forzada,
-explica Francisco Fernández
Buey, de PRESOS. De feito, é
contrária ao Código Penal". O
activista a pral dos direitos dos
reclusos non ere que a modificación da política penitenciária
deba descansar sobre unha
excepción, que aos 25.000 casos· que están nas mesmas
condicións haxa que aplicarlles
unha excepción. Para Fernández Buey, cómpre unha reforma do 'Código; este caso só é
monstra de que "chegaba a
merda até o Tribunal Supremo".
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pero fracasaron
na tentativa e ou
quebrantaron a
condena
ao
abandonar• a. comunidad e terapéutica,, ou comete ron un delito
para preverse da
dese necesária,
co que destas ingresaron en prisión cunha nova
condena.
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máis conservacomo é a
Un pulso político dores,
Xustiza . . O pensad ar francés .'
PSOE-PP
Michael · Foupermitiu
cault, no seu libro Vixiar e casque este caso . tigar
criticaba o
sistema xurídico
chegase até
penal e afirma.ba que o proceo Supremo.

Esta situación
ilustra como destas a Administración está moi por detrás de organismos tradicionalmente

so forma parte
aa pena. Pois
ben, no caso do
parágrafo anterior a actuación
adquire tintes
delirantes e provoca unha situación na que a
reabilitación é o castigo.+

Os beneficiados pola medido serán os drogoclependentes.

No seu fallo, o Supremo viña a
recoñecer a "preguiza" coa que
os tribunais aplicaban as receitas que o Código prevé ces
aditos que cometen delito por
mor da sua dependéncia. O fiscal Carlos Varela ere na posibilidade de modificar a inércia
que manifestan os tribunais, xa
que até o presente centos de
aditos acolléronse a esta posibilidad e, pero eran aqueles
que cometeran delitos con penas inferiores a tres anos cando non eran reincidentes. Pero
tanto Varela como Bauzas como Avendaño, eren necesário
que a Administración dote ao
sistema sanitário de centros
públicos para internamente terapéutico, centros de dia e sistemas de atención ambulatória
para que as persoas xulgadas
podan acollarse a esta posrbilidade .

A.N.T.

Home, novo, consumidor,
parado e sen estudos
Os dados sobre as drogas e
as prisións revelan unha situación escalofriante. Por outra
banda, en nengun caso se estima .que o número de drogodependentes é inferior ao
50% da povoación reclusa,
que sobarda as 50. 000 perso(!S en todo o estado español.
Erguete estima que é un 70%
da povoación reclusa a que
presenta problemas de adición, o Plano Nacional de Drogodependéncia o ·65% e PRESOS, se se incluen os preventivos, as mulleres e os estranxeiros, o 54%.

natórias, a xulgar polos dados. O 80% dos presos drogodependentes recebiu algun
tipo de sanción, frente ao 36%
do total dos non aditos. O
60% dos reclusos aditos padecen enfermidades graves,
frente ao 30% dos que non
son aditos. Dos depender:ites,
o 71 % no momento de ingresar non estaba sometido a tratamento. O 29%_restante si.
Dentro da prisión, ao 59%
presos en terceito grao, o
_31 % en segundo grao e o
15% en primeiro grao oferecéronlle algun programa de axu- ·
da a drogodependentes. Ao
resto, é dicer, á imensa maio.ria, non se fle ofereceu nengun deste tipo de programas.

O retrato robot dun presidiário
é o dun home de entre vinteun e trintaeun anos, consumidor de drogas .. parado· e
Ademais, e mália que o 39%
sen estudos, segundo se exdos presos drogodependentes
trae do informe Mil voces presatisfacen as suas necesidasas que realizaron a Universides de drogas por via parental
. dade Pontificia de Comillas e
· a organización de axuda aos
-con inxeccións nas veas-, o
reclusos, PRESOS. Os dados
27% de toda a povoación
-adita ou non- ten que comque se tiran deste informe
partir xiringas
non deixan luporque lnstitugar a dúvida socións Penitenbre quen son as
ciárias non subvítimas do sistema penitenciáministra este
material á maiorio. Asi,os drodos presos
ria dos reclusos.
godependentes
drogoA consecuéncia
figuran en priimediata é a
meiro lugar en
dependentes
transmisión de
todas as estatodo tipo de en~
tísticas.
recebiu algun
fermidades, enA clase obreira
tipo de sanción. tre elas a Sida,
que alcanzou
é a que vai á
prisión. O 82%
escandalosas
dos presos forproporcións de
incidéncia entre
man parte da
a povoación reclase traballadora, o 3% son
clusa.
empresários e
· direitivos e o
E se no exterior
a Sida é unha síndrome que fai
6% da clase média. O restanestragos, no cárcere significa a
te 10% englóbase n.outras
marte. Moitos dos reclusos que
clasificacións. O recluso é,
ademais, drogadito. O 65%
padecen este mal continuan na
prisión até momentos moi pródos ingresados nos cárceres
dependen dalgun tipo de
ximos ao desenlace final. Só
substáncia estupefaciente, o
entón os tribunais permiten a
sua excarceración, eses mes54% se se inclue entre a pomos tribunais que terian que
voación reclusa a mulleres ,
presos preventivos e-estranaplicar senténcias como a que
xeiros.
agora vén de emitir o Supremo, uns tribunais que amasan
ben pouca disposición para vaXa dentro do cárcere, as conriar a dinámica na que se modicións dos dependentes con
respeito ao resto son discrimiveron até o momento. •

o

Situacións aberrantes
Antón Bauzas une a esta exixéncia que se permita o aceso
ás comunidades terapéuticas ou
aos centros de dia ás persoas
que están sometidas a un tratamento de metadona. Esta imposibilidade de acedar a eses centros por parte dos que reciben
metadona provoca situac ións
aberrantes . Téñense dado casos de senténcias que permiten
aos condenados acudir a unha
comunidade terapéutica en lu gar de ir a prisión e, cando buscaron praza nunha destas comunidades, atopáronse que lles
obrigaban a abandonar o seu
tratamento de metadona. Ante
esta situación, algunhas persoas optaron por ingresar nunha
cadea porque ali non se interrompe o tratamento de metadona. Outras preferiron intentalo,

80º/o

Os cárceres non serven
Se nos atemos á proclamada filosofía do noso sistema
penitenciário, é inecesária a senténcia do Tribunal
Supremo que abriu a porta dunha nova política de
tratamento penal e xudicial dos drogodopendentes que
cometen delito en razón a sua adición.
En teoria, no Estado español non hai cárceres, senón
Centros Penitenciários. Estes terian como obxectivo
reabilitar ao delincuente. E esa reabilitación haberia
reo para
que entendela como dar a posibilidade
prescindir dos elementos que lle abrigan a delinquir ou
a proverlle de médios para que aceda a eses
elementos sen que teña que cometer delito. Neutras
palabras, o sistema penitenciário tamén ten que
oferecer tratamentos terapéuticos para os
drogodependentes e rexímenes abertos ou liberdades
condicionais dentro de programas terapéuticos.

ªº

interpretativa do próprio xuiz: Oeste xeito, o fallo non
viria a ser máis que un recordatório do que o marco
penal estabelece.
Se hai que facer este recordatório e se non hai máis
· que uns cantos de senténcias nesta dirección cando
aproximadamente 25.000 delicuentes estarian na
mesma sitüación, daquela o Código Penal non está a
cumprir o seu obxectivo. E se é asi, tampouco hai
razóns para pensar que unha ou duas, mesmo mil
senténcias do Supremo vaian modificar unha conduta
forte.mente aniñada no aparello xudicial. Logo, haberia
que modificar o Código Penal na dirección de
determinar a política a seguir neste caso sen
ambigüidades que permitan aos xuices senténcias que
non vaian na liña da reabilitación. O obxectivo seria
facer obrigatórios este tipo de fallos cando o delito
concorra coa adición e haxa relación direita.

penitenciários con servizos que permitan o tratamento
dos aditos en réxime de internamente ou en réxime
aberto e incluso ambulatório. Non se pode pretender
que teña que ser o sistema sanitário o que cargue con
estes gastos, a menos que queiramos desvencellar
completamente os delitos relacionados co consumo de
droga co ·sistema penitenciário e limitalos só aos
servizos de saude.
Pero non só é unha cuestión de delimitación de
competéncias e esforzos orgamentários, tamén ten
que ver co éxito desta medida. Se de súpeto
comezamos a aplicar un modelo verdadeiramente
reabilitador, habiamos de topar cun fracaso clamoroso
que devolveria aos aditos ás prisións para deixalos ali
para sempre. Por iso non só é necesário aplicar as
modificacións lexislativas pertinentes sobre o Código
Pena1, senón que hai que criar un auténtico sistema
que permita tratamentos terapéuticos para os aditos
que cometeron delitos relacionados coa sua
dependéncia. +

A própria senténcia do Supremo afirmaba que o actual
Adema.is, non é ese o único cárnbio a introducir.
Código Penal ten mecanismos para actuar nunha
Tamén cómpre adecuar o sistema penitenciário a un
dirección verdadeiramente reabilitadpra, pero
obxectivo que hoxe dema,ndan a maioria dos sectores
recoñece certa desídia dos tribunais no momento' de
· '·socrais. Os ·cátcerEffi 't~ñen que 1se'r've'tdadeiroS"cSntros.· " <-•· ·
aplicar: esa~r\'ñedidas, xa que é uniía 'taculcfaae ._.. - ·
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Pede qu.elle deixen levar acabo.oseu proxectd enfrentándose ao sector coruñesista

Touriño impón o seu ·nde1t1zgo no PSdG·PSOE
convocando primárias
ses, quedando até certo ponto
deslexitimado o seu liderazgo.

-0-A.E.

O PSdG-PSOE celebrará eleicións primárias o próximo 3
de Xuño para elexir candidato á presidéncia da Xunta.
Así o aprobou o comité nacion.al do p~rtido por maioria,
coa oposición do sector encabezado por Francisco Vázquez. O secretário xeral, Pérez Touriño tamén anunicou
que se apresentará como candidato, que pode ser único.
Pérez Touriño vaise apresentar
ao congreso federal do PSOE, a
celebrar no verán, como o referente dos socialistas galegas, 1
despois de conseguir nas eleicións primárias
ser designado
como candidato
á presidéncia da
Xunta. Primárias
e congreso federa I marcarán o
desenvolví mento
do congreso galeg o db PSdGPSOE a celebrar
en Outubro. Para
daquela Touriño
quer ter nas
mans o apoio da .
maioria do partí.
do para ''facelo máis integrado",
e ter unha "ampla marxe de manobrá", sen estar condicionado
polos distintos sectores territoriais operantes.

Tanto é así .que desde a dirección do PSdG-PSOE afírmase
que os posíbeis candidatos, como Miguel Cortizo ou Abel Caballero, están a recibir chamadas por parte do sector coruñesista para que deixen só a Touriño nas primárias. Oeste xeito,
Vázquez, coa sua alternativa,
ppderia apresentarse no congreso federal de Madrid máis ou
menos en igualdade de condicións c·on Touriño e, se as suas
teses españolistas saen ben paradas e saca réditos nas apostas,
manobrar lego no
congreso galega
de Outubro. Congreso que uns e
outros se acusan
de tratar de condicionar.

1ouriño promete

limpeza
nas eleicións,
afirmando que
se convoca antes
dos congresos
as primárias
é porque non ten
manee de manobra

Manuel Vázquez,
alcalde do Carba11 iño, sen pór en
cuestión o mecanismo das primá-.
rías coma Moreda, deixou de
manifesto no comite nacional como a actual execu.ti va está tentando prefixar o
congreso de Outubro coa eleición anticipada de éandidato á
Xunta.

Pérez Touriño négao e promete
limpeza nas eleicións, afirmando que se convoca antes dos
Esta é a estratéxia da actual dicongresos as primárias é por- '
rección do PSdG-PSOE con Touque non ten outra marxe de mariño á cabeza. Pero os piscrepannobra, pois os outros partidos
tes, liderados por Frar:icisco Vázxa teñen candidatos. Lembra taquez, á fronte do sector coruñesista, opóñense ·a que se cele- - mén que no congreso de Ourense, en 1998, cando saiu elexido
bren eleicións primárias o 3 de
secretário xeral, fixera a promeXuño, como aprobou o comité nasa de convocar primárias.
cional. Vázquez non asistiu a esta
xuntanza, pero Salvador FernánPero na própria reunión do codez Moreda (a quen Vázquez
mité nacional, as voces maiorípretendería situar no posto de
tárias, entre elas Ceferino Díaz
Touriño) criticou abertamente a
e Carlos Príncipe, defenderori a
experiéncia das primárias, calificelebración agora das primárias
cándoas como inecesárias "pois o
como médio para reforzar o lidesecretário xeral xa obtivo o resrazgo de Touriño, que tamén
paldo do partido no último congrepuxo de manifesto a necesidade
so e, como tal, debe de ser o cande que o secretário xeral tiv(3se·
didato á presidéncia sen recorrer
a "capacidade para desenvolver
á consulta directa aos militantes".
.o seu traballo". Tamén demandou , dirixíndose aos discrepanDeslexitimar a Touriño
tes, sobre todo ao sector coruñesista, que lle deixen levar a
Moreda esquece a man tenta
cabo o seu proxecto, e que deique en óutubro haberá outro
xen de condicionalo, emprazáncongreso do PSdG-PSOE e que,
doos a dar a cara e apresentardaquelas, poderá ser elexido.ouse ás eleicións primárias para
tro secretário xeral. Esta batalla
verificar os respectivos apoios.
semella que é a que está verdadeiramente en xogo entre os soTouriño está disposto a rematar
cialistas galegas . Tanto que,
desde o sector coruñesistá , co "ruido das loitas internas e
apostar por un proxecto nacional
Francisco Vázquez está a lanzar
e galega", afirmando que en Oua idea de que non debe de haber
tubro será unha nova equipa a
un contrincante para enfrontarse
que lidere o proxecto fronte ao
a Touriño. Así, a nominación do
actual secretário xeral poderia
PP . Un ha equipa na que quer
apresentarse moi feble, com o
que esteñan todos os sectores,
unha imposición da actual direc"para invertir a tendéncia eleitoción e non unha decisión das baral do partido, agora á baixa". +

Criticismo e
colonialismo
Os sindicatos e outras organi,
zación sectoriais que se decla,
ran nacionalistas nos seus es,
tatutos e princípios fundado,
nais puxan coma cotenos por
alonxarse do nacionalismo
organizado políticam ente .
N on vaia ser que os acusen
de co mplicidade ! N emba r,
gantes, non teñen reparo en
coincidir e re lacionarse con
outras organizacións nas antí,
podas do q ue din defender
sen porse rúbios. Esta contra,
dición colectiva non é roáis
que o reflexo ferinte de con,
tradicións persoais que levan
a criticar sen medida ao pró,
prio, ao roáis achegado, sexa
compafteiro ou. obra, só por
un afán de marcar distáncias,
de mostrar unha suposta li,
bertade, descalificando moi,
tas veces e ninguneando ou,
tras, pero sempre utilizando
unha baloira para medir aos
inimigos (non as costas) e un
guizo para valorar o próprio.
Adáptanse <leste xeito (na
língua, nos libros, na prensa,
nas artes, nas mercadorias,
nos estabelecementos, nas
relacións organizativas ... ) á
ideoloxia dominante que asu,
men coma própria, arrene,
gando, ná practica, a todas
horas, de ser nacionalistas,
como se se quixesen facer
perdoar. Non é roáis que un
criticismo froito do colonia,
lismo, ilóxico en xente que se
di concienciada. +

Touriño non quer que le poñan trabas ao seu labor ainda que lle desputen a nominación.

As primárias
aclararán as relación cos nacionalistas
O 3 de Xullo, ou antes se Touriño non ten opoñente, aoquedar aclarado o liderazgo no
PSdG-PSOE, tamén van comezar a se fixar as suas principais liñas políticas, entre elas
as relacións cos nacionalistas.
Touriño aposta por apresentarse como unha alternativa ao
PP, con perfil e voz própria,
alonxándose do BNG e da dicotomia Fraga-Beiras.
. Pero, ao mesmo tempo, fronte
ao sector coruñesista que
avoga por rachar totalmente
os pactos municipais co BNG,
Tau.riño defende o cumprimento destes acordes cos nacionalistas. Asi, o 27 de Abril
Touriño garantiu en Vigff o
apoio do PSOE ao BNG "durante todo o mandato".

Príncipe pode verse obrigado a mudar
de estratéxia, xa non concorda con Dores Villariño.

deres locais, da sua sobreviPero, de momento, nen a esvéncia no partido.
tratéxia do PSOE está clara,
con várias liñás debatendo
Agora Touriño ainda necesita
publicamente a respeito das
dos apoios para confirmar o
relacións cos nacionalistas (liseu liderazgo, pero pasadas as
ñas enfrontadas tamén a nível
prjmárias a sua posición será
estatal), nen Touriño, como
moito máis forte e xa poderá
secretário xeral, ten hoxe forza dabondo para imporlle ás .marcar un rumo partidário.
distintas cidades unha políti ca
Porque , no BNG, xa están
determinada, máis , cando se
trata, aó xeito de ollar dos lí- · ca nsos dos · incum pr imentos

do PSOE. Os problemas están, sobre todo, en Pontevedra e Vigo, que é precisamente onde Touriño ten os máximos apoios , con Antón Lauro
(responsábel de organización)
e Dores Villarino (vicesecretária) . Os nacionalistas manifestan estar xa cansos desta situación e dos incumprimentos
socialistas, que califican como
"rapacerías". Tanto é así que
o BNG xa anunciou en Vigo
que se o PSOE segue a obstaculizar sistemáticamente a
acción de goyerno, impedindo
levar adiante os grandes temas, pactará estes co PP se é
preciso. O BNG contaría co
apoio de organismos e institucións locais para presionar ao
PP e lograr que os grandes
temas fosen adiante. ·
Ainda así, a aprobación dos
orzamentos municipais poderia abrir un intre de calma en
Vigo, se os socialistas son capaces de xestionar axeitadamente os seus departpmentos,
afirman os nacionalistas. En
Pontevedra a oposición é máis
mediática, pois lago o PSOE
se avén a consensuar os grandes temas, incluidos os orzamentários:+ · - ·
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AXunta di que comprou 300 exemplares do ensaio de Juan Luis Beceiro
'para os leitores formaren livremente asua opinión'

Fraga felicita ao autor do libro que nega·
o xenocídio nazi sobre o povo xudeo ·
Dresde etc" (cursivas do autor)

-0- G. LUCA

Fraga felicita a Juan Luis Beceiro por un libro que considera unha mentira o xenocídio
nazi sobre os xudeus e unha
falsidade o a matanza 'dos indios de América durante a colonización. O presidente da
Xunta escrebeu o epílogo de
La mentira Histórica Desvelada,
presentouno na Casa de Galiza
de Madrid e recomendou a
compra de 300 cóplas (ao
prezo de 5.000 pesetas exemp lar) para distribuir desde a
consellaria da Presidéncia.
A instáncias do deputado socia1ista Antón Lauro, o subdirector
do Gabinete técnico da secretaría
de Fraga, Benito Díaz, declarou
no Parlamento que a Xunta comprara un lote para distribución
sen asumir os contidos da obra e
só "para os leitores podaren contrastar con outros historiadores e
formar a súa própria opinión". "A
Xunta -precisou- non censura
nengún libro". Noutra parte da
sua intervención, o subdirector do
Gabinete de Fraga dixo que o
texto de Beceiro ''ten unha connotación positiva cara ao futuro".
O escándalo saltou ao protestaren os alunes da Escola Diplomática de Madrid por unha conferéncia de Juan Luis Beceiro na
que este dixo que o xenocídio
dos nazis sobre os xudeus na 11
Guerra Mundial non era tal porque "só causara a eliminación de
un millón de persoas". A disertación do amigo de Fraga foi programada para a data en que todo
o continente comemoraba a liberación dos presos nos campos
de concentración nazis. Da ini ciativa responsabilizaron ao franquista José Maria Velo de Antelo,
director da Escola Diplomática
nomeado polo ex-ministro de exteriores Abel Matutes. Velo é autor de Francisco Franco, un siglo
de história e coñecido por un recente comentário público no que
se laiou do nomeamento dun negro (Kofi Annan) como secretátrio xeral da ONU.
Beceiro, funcionário público, residente en Madrid, emprende o
combate contra o que chama as
lendas negras: a dos pavos índios
de América baixo a espada, o.s lebreis e a pólvora dos colGnizadores españois e a dos xudeus na 11
Guerra Mundial por obra do Govemo nazi alemán. A partir da páxina 369, sinalada coa capitular
Referéncia a xenocídios comprobados nas duas primeiras guerras
mundiais e guerras posteriores, o
autor arr§lnca coa seguinte. proposición: "E ben doado enganar ás
masas, pero o que non é correcto
é que co paso dos anos persistamos no engano. Aos alemáns, tocou lles padecer unha lenda tan
negra case coma que ainda padecemos os españois: o asasinato
de seis millóns de xudeus nos
campos de concentración, o_u de

Juan Luis Beceiro Garcia.

extermínio como adoitan denominar, ria Europa central".

Exterminio
sen ordes escritas

Beceiro califica
de irrebatibel a
aportación do
tamén colaborador de Fraga no
Instituto de Cultura Hispánica,
Manuel Ballesteros-Gaibrois
do que cita estas liñas: "Unha
das landas da
mitoloxia aliada
é a marte de
seis millóns de
xudeus. O doutor Listojewski
publicara na revista californiana The Broom
(a vasoira) o seguinte: como estatístico procurei
durante dous
anos e médio
pescudar o número de xudeus
que pereceron
na época de Hitler. A cifra vai de 350.000 a
500.000 e se nós os xudeus afirmamos que foran seis millóns, é
unha Infame mentira".

O autor de La mentira Histórica
Na revisión da cifra referencial de . Desvelada comprende que nesta
carreira por buscar testemuñas
seis millóns de xudeus mortos
inapelabeis e científicas nos
nos campos de concentración do
111 Reich, Beceiro cita fontes tan
apartados de correo de Portalegre pode haber algún leitor, se
autorizadas coma a publicación
cadra invitado a informarse pela
mensual fascista, subvencionada
Xunta coa entrega gratuita do livpor Fraga desde o Ministerio de
ro, que sospeite nel unha pinga
Información de Franco, Indice ou
o panfleto anónimo distribuido no
de xenofóbia. Para desenganalo,
escrebe: "naturalmente, ao mosBrasil desde a Caixa Postal
10.466 de Portalegre (Río Grantrar a irracionalidade desta cifra
de do Sul) titulado Holocausto,
propagandística, non por iso queremos deixar de constatar a nosa
Judeu ou Alemáo?. Oeste último
sorpréndelle a agudeza da percondena polo extermínio de miles
ou millóns de persoas, sexa calgunta: "Alguén seria quen de ·exterminar unha povoación equivaquer a étnia á que pertencen, xa
que son tan seres humanos colente ao dobre da povoación da
República Oriental do Uruguai
ma os demáis. O que recusamos
sen haber unha arde escrita?".
é que queiran meternos gato na
cesta como pasou co noso pai
dominico (o Padre Las Casas)".
A obra apoiada por Fraga non só
procura a revisión documental do
"Hai que agradecer aos que están ·
xenocídio executado polos nazis,
dispostos a facer a sua própria recoa cita de traballos coma o deflexión coma o autor deste libro",
nostado A Mentira de Ulises de
escrebe Fraga no epílogo, nunha
Paul Rassinier, senon que
ambigua referéncia á revisión da
descalifica enérxicamente a dicolonizacion española de América
vulgación destes feitos: "A propaque fai Heceiro. Noutra patte do
ganda sobre o holocausto contitexto adicado a La mentira Histórinúa porque aos sionistas interéca Desvelada, Fraga ponse ·rubesalles seguir cobrando as chaniano: "únenos o cristianismo; unmadas reparacións que Alemaña
Federal está abrigada a saldar e
ha grande língua univers~I. un
senso fondamente humano da viaseguran a axuda exterior dos
da". Despois, o presidente da
Estados Unidos. Os soviéticos e
Xunta adiántase á maioria da ditodo o bloque co'munista, queren
reita no Congreso: "Por suposto
manter o mito paq:t distraer a
que ternos· que aprender de toatención sobre as atrocidades,
estas ver.dadeiras, cometidas por
dos, pero xa pasou a hora dos
eles durante a 11 Guerra Mundial.
complexos e na era da posmoderAos governos norteamericano -e
nidade podemos enlazar mellor
que outros cos novos tempos".
británico, válelles de tapadeira
para as suas próprias barbariades durante a 11 Guerra Mundial:
O libro véndese cunha banda
entrega masiva de rusos aos sopublicitária que anúncia o epíloviéticos, bombardeos de terror,
.go de F,rag~. •

Dous vixilantes xurados mortos
nun .asalto a un furgón en Vigo

5

Dous vixilantes xurados mortos e outro ferido leve, ademais de vários ·feridos leves entre a viciñanza, foi o resultado dun asalto a un furgón de seguridade na mañá do
Luns cito de Maio en Vigo. Os asaltantes, tres homes e
unha muller, fixeron explotar sucesivamente tres bombas
ao paso do veículo, até que este se dativo e dous dos vixilantes sairon do furgón. Os asaltantes asasinaron a sangue frío estes dous vixilant;s pero non marcharon co botin.
E destacábel o feíto de que os autores do asalto levasen a
cara descuberta, armas de grande calibre sen recortar e
falasen castellano. Curiosamente é a terceira vez que se
produce un destes asaltos en Vigo. Fontes relacionadas
historicamente cos GRAPO desbotaron calquer im,plicación desta organización na acción. Mesmo nas fotos de
membros dos GRAPO distribuidas pela policía, as testemuñas non recoñeceron a nengun dos autores do asalto.•

O BNG demandará cautelarmente
grupo parlamentário no Congreso
En tanto o Tribunal Constitucional non falle sobre o
recurso que o BNG vai apresentar para exixir o direito
a contar con grupo parlametário próprio no Congreso
dos Deputados, esta organización solicitará ao máximo
tribunal español formar cautelarmente o grupo. A
demanda dos nacionalistas explícase pola demora que
se producen os fallos do Tribunal Constitucional, moi
cargado de traballo. Normalmente as senténcias
retrásanse vários anos, polo que o dano neste ca_s·o
seria moi grave, xa que a lexislatura non dura máis de
catro anos e uriha hipotética senténcia favorábel
poderia chegar tarde. Contado, os nacionalistas
confian en que o Constitucional aborde con celeridade
o seu recurso para evitar que se producen efectos
lesivos.+

Escasa fianza para o alcalde do Vicedo
A Audiéncia de Lugo impuxo unha fianza de só quince millóns contra o alcalde do Vicedo, Isaac Prado Villapol, condenado a oito anos de cárcere e doce de inabilitación por
ter cobrado dietas do concello por valor de 65 millóns de
pesetas entre 1993 e 1997. A Audiéncia ignorou a solicitude do fiscal de que a fianza ascendese a 50 millóns de pesetas. Ademais, Prado Villapol terá que comparecer cada
semanda diante da xuiz de paz, que curiosamente é a sua
esposa. Os partidos da oposición manifestaron o seu desacorde coa fianza. Prado Villapol ainda ten pendente outro xuízo pala sua xestión á frente do concello do Vicedo.t

Acordo entre o BNG e o PSOE
para os orzamentos_de Pontevedra
Inicialmente o orzamento de Pontevedra deste ano estará
entre os 6.200 e os 6.300 millóns de pesetas, pendente
das subvencións que cheguen procedentes dos fundos
da Unión Europea. Os presupostos anuais aprobaranse
despois de que o BNG e o PSOE chegasen a un acordo
para o que foi necesário acordar un plano trlanual de
investimentos, polo que os orzamentos dos próximos
anos serán máis fáceis de determinar. Por outra banda, o
.concello de Vigo xa sinalou a data -o vindeiro 29 de
Maio-- para a celebración do pleno no qué se aproben os
seus presupostos, que neste ano 2000 ascenden a 23.000
millóns de pesetas.•

Fernández de Mesa substitue a
Diz Guedes na Delegación do Governo
Un direitista por outro. O anunciado recámbio na Delegación
do Governo central na Galiza chegou e significou a substitución de Xan Miguel Diz Guedes
polo deputado ferrolán· Arsénio
Fernández de Mesa. A xestión
de Diz Guedes tora moi criticada polo seu constante recurso
á represión das mobilizacións
sociais e polo seu partidismo a
pral do PP. En teoria, o novo
d.elegado do Governo teria que
corrixir esta atitude, ainda que
o seu perfil non induce a agardar grandes cámbios. Arsénio
Fernández de Mesa foi porta.voz do PP na Comisión de
Defensa do Congreso e ten
realizado numerosas intervenArsénio Femández de Mesa.
cións en cuestións relativas ao
sector naval. Sobre o seu pasado político, na sua mocidade
tense destacado pela proximidade a liñas ultra di reitistas
e máis r_ec~ntemente pela sua belixeráncia co galega. •
~
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OPtNIÓN

A VOLTAS
COAUNIDADE
MANuEL MERA

FRAGA, BECEIRO E OS
ASASINOS DA MEMÓRIA
XEsus

GoNZÁLEZ GóMEZ

O presidente da Xunta de Galiza gosta de
asombrar á xente. Agora tócalle o tumo
aos xudeus. Segundo a prensa, a institucion que el preside subvencionou, coa
compra de exemplares. un libro sobre a
"misión civilizadora" de España en América dun tal Beceiro. O señor Beceiro loita,
como un Juderías calquer, contra a lenda
negra. A final, para demostrar que as lendas negras proliferan como cogumelos,
quere limpar aos alemáns, ou aos nazis, do
"pecado" de xenocídio e di que os grandes
crimes da humanidade no século XX foron
cometidos polos comunistas. En fin.

xenocídio. Nunha recente obra, Os xudeus
en Europa desde 1945 de Bemard Wassers-

tein, Calmann-Levy. Pariss 2000, con censos
de povoación na man o seu autor demostra
que en 1937 había en Europa, contando países que non entraron na segunda guerra
mundial, como España, Suécia, Suíza, Irlanda ou Turquía, un total de 9.648.100 xudeus.
Actualmente, nese conxunto de paises, hai
un total de 1.627.900. Mais o interesante
non é a comparación entre 1937 e 1999, senón a que fai entre 1937 e 1946. Neste ano
había en Europa un total de 3.119.650 xudeus! Por países, e sen enumerar todos, a
comparación queda así. Así Alemaña pasou
de 500.000 en 1937 a 153.000 en 1946
A negacion do "holocausto" xudeu comezou
xa hai anos, en 1948, e non foii, precisa(cantos naceron neses anos?, nunca se saberá); en Polónia de 3.260.000 a 215.000; na
mente, un historiador nazi, ou un nazi-fasURSS de 2.669.000 a 1.971.000; en Romécista quen lanzou a primelra pedra, senón
un ex-deportado. Desde aquelas proliferaron
nia ae 850.0QO_ a 420.000; en Hungría de
os negacionistas. A extrema esquerda euro400.000 a 145.000; en Austria de 191.000 a
pea foi -ainda é- un viveiro de historiadores
31.000; en Checoslováquia de 357.000 a
"negacionistas". Non paga a pena falar deles
55.000: en lugoeslávia de 71.000 a 12.000,
en Grécia de 77.000 a 10.000; en Holanda,
mais recomendamos aos leitores "curiosos"
dous libros fundamentaís, ambos os dous de
de 140.000 a 28.000 etc. Anotemos que no
Pierre Vidal-Naquet. Les ]uifs, la mémoire et
único país onde a povoación e a maior parte
le presente Les assassins de la mémoire. A par- dos dirixentes e o clero en xeral se opuxo á
tir <lestes dous libros podera introducirse, se
deportacion dos xudeus, Bulgária -cuxo noquere, nunha ampla bibliografía.
me honra á hurnanidade- dos 42.900 de
1937 quedaban no país 44.200 en 1946. En
Os asasinos da memórfa. Os negacionistas,
fin, que para o señor Beceiro, como para os
negacionistas de toda laia non houbo holoaqueles que negan a Resisténcia francesa,
os que queren converter os rnembros da Recausto xudeu porque non o houbo, porque
sisténcia Francesa en simples axentes de
non debía habelo, porque din eles que non
Stalin, etc. Na Galiza, no Estado Español,
houbo. Si houbo bombardeos de Dresde, de
son aqueles que nos queren facer crer que o
Hiroxima, de Nagasaki, por outra parte nunca negados. Si houbo "crimes" dos comunisfranquismo e os republicanos eran a mesma
tas. Ora ben, nen o señor Beceiro, nen os
causa. Vidal-Naquet puxo os pontos sobre
os ies. (.Como llos pon a Noarn Chornsky
seus companeiros negacionistas, nunca enque, nun acto de irresponsabilidade total · tenderán a diferéncia existente entre comuprefaciou un libro negacionista de Faurisnismo -cos seus crimes- e fascismo-nazismo.
Nunca entenderán a diferéncia entre tota-:
son en nome da liberdade de opinión. Pobre
Chomsky!) En nome da liberdade de opilitarismo e política de extermínio. T ampounión, supomos, o señor Fraga lribame di
co, evidentemente, o señor Beceiro e os seus
correlixionários nos explicaran que pasou
que o libro que cornprou a Xunta do tal Beceiro é un libro interesante, ainda que non
con eses seis millóns de xudeus que faltan
estexa de acordo con algunhas das suas tenos censos. Quizais os mataron os comunisses. Supornos que,non estará de acordo coa
tas alemáns entre 1937 e 1945? Talvez rnorreron de varicela? Ou, claro, ao final todo
tese de que os españois cumpriron unha misión civilizadora en América ...
será, todo é, propaganda sionista.
Non irnos negar os crimes cometidos polos
réximes comunistas -máis que polos comunistas- a cuestión, agora e aquí, é outra.
Houbo ou non xenocídio contra o povo xudeu? Está, mália os negacionistas de esquerdas e direitas, demostrado que si, que houbo

Finalmente unha pregunta, con que teses
do libro do señor Beceiro non está de acordo o presidente da Xunta de Gallza? Un
irnaxina con cal, sobretodo porque os que
opinan o contrário son procesados e condenados na rnáiona dos países europeus. •

As propostas que desde Comisións
Obreiras de Galiza se fixeron, co gallo
do seu congreso, para acadar a unidade
de acción sindical entre as tres grandes
centrais sindicais presentes na nación,
deben ser necesariamente collidas cunha
boa dose de ceptícismo. Parece máis unha serpe de primavera, a catón dunha data significada corno é
o Prirneiro de Maio,
que unha postura firme xurdida do fracaso dos acordos dos
sindicatos estatais
coa Xunta e o Governo central para
acadar "unha rebaixa
significativa
na
eventualidade" (e
que se mantén tres
anos despois no 34%
inicial). Unha autocrítica, aínda non re, alizada, e que é máis
que necesária cando
as contrapatidas que
se concederon por
parte <leste sindicato
e UGT son importantes perdas nos dereitos labora is ... anque eles fixeran ( como é óbvio) outra
valoración.

rais. T endo en conta os antecedentes e as
palabras <lestes dirixentes, un non pode
deixar de cavilar no seguinte: non estaremos ante un novo pacto social, cunha
cenificación prévia, mesmo con algunha
mobilización para facer rnáis creibel un
novo acordo ante a
base?

'Mirariamos
con ilusión unha
fronte comun,
para conquenr:
unha Renda Básica,
e medidas para
rebaixar a
eventualidade,
reducir a xomada
laboral e pular
por un marco galega
de negociación
colectiva"

Ainda máis, tendo en
conta a actuación cotiá destas centrais e
as manifestacións publicas dos seus máximos dirixentes no Estado, todo parece sinalar que se vai acentuar a política do
pacto social. Tocios teremos presentes as
palabras de Antonio Gutiérrez, repetidas
despois por Fidalgo, nas que, manifestándose de esquerdas, felicitaba e aplaudía á
dereita, e non por un feíto puntual
(manda caralla!. .. con vários así non sei
se lle quedarán moitos votos e militantes
á esquerda estatal).
Asemade, co gallo do 1º de Maio anunciouse unha folga polos acidentes laborais para final de ano, xa que son unha
sangría. Pero, por que non contra o desemprego e as altas taxas de eventualidade, e por medidas que lle dean unha safda axiña? Despois de todo estas son as
causas, xunto co aumento dos ritmos de
traballo, da maioría dos acidentes labo-

Que quede claro, o
sindicalismo nacionalista sempre estivo e estará pola
unidade de acción,
xa que é fundamental na realidade actual e coa correlac10n
de
forzas
existente a fin de
atinxir obxectivos
esenciais para toda a
clase obre ira. Pero
non se debe realizar
a unidade a calquer
custe, e moito menos
sen que exi ta un
programa concreto e
un calendário de
mobilizacións que
amose a firmeza dos
compromisos por
parte de todos os sindicatos ( cunha data
para unha folga xeral, mesmo adiada no
tempo e con pasos
prévios, xa que a
unidade debera server para un pulo cualitativo).

Non se trata se facer repaso do pasado
en todo momento, pero tampouco de
voltar a pasar a mesma pelfcula. E repito, miraríamos con ilusión, aínda sen esquecer as diferencias que nos afastan,
que fora posibel facer unha fronte comun, para conquerir: unha Renda Básica, asi como medidas para rebaixar a
eventualidade, reducir a xomada laboral
e pular por un marco galego de negociación colectiva.
E todos sabemos que se precisan mobilizacións masivas e contundentes para dobregar a un governo que non está disposto a facer concesións importantes ... Pero, nestes temas, mover ficha non esta
nas nosas mans. •

Xosé Lois

MANuEL MERA é presidente da CIG
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PARLAMENTO

Asua ampliación enfronta ao sector coa Consellaria econ Xóvenes Agricultores

Hai tronada na D.O. Rias Baixas
seu director xeral na anterior
comparecéncia só falou de cinco. O socialista volta a perguntarlle polo "estado do mercado".
O conselleiro, que case levou á
zona de Monterrei á ruina, non
contesta. O que acorre é que
sen ese preciso ·estudo non se
pode aprobar a 0,0. Rias Baixas. E os de Xóvenes Agricultores non o realizaron. "E unha
medida que vai claramente contra o sector, incluidas as cooperativas, saturarano as grandes
empresas foráneas . Tomaron
. unhas decisión sen consultar ao
sector para nada", afirman desde o Sindicato Labrego Galega.

-0- A. EIRt

A ampliación da denominación
de oríxe vitivinícola Rias Baixas
a todo o val' do Ulla está a ter
unha forte contestación do sector. O Consello Regulador e a
Consellaria de Agricultura
apóiana. Xovenes Agricultores
promóvea. As grandes empresas están agardando para entrar no mercado do albariño.
Este foi, máis ou menos, o debate que se deu no Parlamento.
Hai tronada. A tronada non é
boa para o viña, avólvese. "Non
movelo", afirman desde o Consello Regulador das Rías Baixas . "Non movelo", pide o conselleiro Castor Gago con menos
civilidade que as gaivotas arrem uiñadas sobre un camión de
peixe. "Hai que aclaralo", tenta
bramar o parlamentário do BNG
Francisco Trigo con voz de carraspeira vírica. Pero todo indica, mália as verbas, que se está
trasegando no albariño.
No sector, palabra da que non
gasta o conselleiro Gago por "imprecisa", fálase de como a multinacional catalana Torres xa lle
ten botado o olla ao mercado dos
brancas galegas. As terras da Silleda baixa, onde están a realiza~
a concentración parcelária seria
unha boa zona para plantar cepa
albariña co fin de inundar o mercado fcráneo con Rias Baixas.
E no sector, Francisco Trigo di
que si existe, que é real, preciso,
pero que non é o Consello Regulador, afírmase que xa comezaron a aparecer ofertas de hectáreas e máis hectáreas para plantar albariño ao outro dia de coñecerse a proposta de ampliación
da denominación de orixe por
parte de Xóvenes Agricultores.
Francisco Sineiro, ex conselleiro
socialista, pergunta polo mercado: "hai estudos?". Afirma que
bebemos nós todo o que producimos e só exportamos o 5% (que
case se vai nas festas da Xunta
no exterior), inquiríndose que faremos cando produzcamos o dobre de albariño (16.000.000 litros)
do que vimos elaborando agora.
Andaremos todos peneques, seguro, se non queremos que haxa
excedentes e o prezo baixa a onde se imaxina Sineiro. Pero o
problema é que "o albariño ten
que ser un viña caro". E tan caro!
ps representantes do Sindicato
Labrego Galega presentes no
sector, con Puga á cabeza, afirman que non é tan caro e ollan
para o conselleiro con cara de
mágoa e raiba: "que bravatas,
que burro, que bruto e o piar é
que non o sabe", afirman nas
bancadas do parlamento.

Favorecer
ás grandes empresas
Ali non están os de Xóvenes Agricultores, por máis que deles se
fale. Andan polo parlamento, pero
seica están nos locais do PP vendo o debate polo circuito pechado
da TV. Eles fixeron o plano de
ampliación da Denoninación de

Francisco Trigo foi cuestionado polo Conselleiro por non ser viticultor.

Orixe Rías Baixas ao val do Ulla.
O alcalde de Boqueixón , Adolfo
Gácio, man dereita de Romai para asuntos de intendéncia, asesor
de conselleiros, funcionário, conseguidor de pastos de traballo, representante de Xóvenes Agricultores ... , foi quen lanzou a idea, de
ganchete coa consellaria, de que
era preciso ampliar a denominación de orixe Rías Baixas que, de
non remedialo, expandirase entre
a brétema como o son da campá
de Bastabales tocando a marte. E
soa, soa, soa até as Cruces, por ·

terras do Deza... "Catrocentes pesetas por kilo de uva, catro mil novas viticultores de Rias Baixas".
Un subidón que non o consigue
nen un bó chanqueiro, que digo,
unha canada.
O problema é a resaca. Francisco Trigo descrébea deste xeito:
"40 hectáreas para duas adegas
que, precisamente, foron as que
realizaron o fraude de 1998". O
conselleiro replica: "50 hectáreas cumplen xa as condicións e
poderán chegar ás 1.500".

Fraga, que despois de fagocitar
páxinas e páxinas de xornais, rachadas destramente da matriz,
· se ausentou aos seus aposentos
parlamentários, non se sabe o
que pensa ainda que é membro
da Orde do Albariño. (Que dirian
Cunqueiro e Castroviejo?). Pita,
conselleiro da presidéncia, moA. PANARO
nea desde o seu escano ante as
palabras de Gago. Na tribuna fáNo sector, presente no Parlamen~
lase de que Fraga ten gañas de
cesar a Gago e que pode ser esto, dinnos que xa hai moitos que
ta semana. De que Saltar se deu
están a arrincar as suas cepas e
canta non só da sua inutilidade,
venden as terras". "Fano con
axudas da Xunta", aclara Trigo
senón da sua prepoténcia inepta.
de ·ali a un pouco desde a tribuna. O conselleiro pídelle "rigor".
E o viña? "O viña non movelo,
hai tronada'', din desde o ConA ampliación ao val do Ulla da
sello Regulador e repíteo o conselleiro. "Hai que aclaralo", afirDenominación de Orixe Rias
man Trigo e Sineiro. Agardamas
Baixas, ainda non está aprobaque non se convirta en matute.
da. Pero o conselleiro xa a dá
por feita. Afirma que foron 146
Gago tainas doer a cabeza. Coma ·no Ribeiro, está a pór as raas ampliacións de terras autorizadas. Sineiro replícalle que o
posas a gardar as galiñas. •

Os insultos -como método parlamentário do PP
ren ir ao xulgado irán. Están a
pedir a xudicialización da vida
política. Pero o parlamento está
para discutir de política, para
controlar ao Governo ... ".

Qué dificil é o control parlamentário dun governo con maioria
absoluta! Moito máis se ese partido, como fai o PP, tenta reducir
á mínima expresión ao Parlamento. A sesión plenária do 9 de
Maio é unha boa mostra. A moción do BNG sobré as axudas a
cursos do FORCEM só tivo a
contestación do parlamentário
popular Castro Garcia. Limitouse
a descalificar (o mesmo que fixera o conselleiro de Agricultura na
sua comparecéncia sobre a ampliación da O.O. Rias ,Baixas) aos
propoñentes: "non teñen nen
idea, non saben do que talan ... "
López Pérez pedia algo simples:
"datos, horários e lugar~s dos
cursos, profesores que os impartiron e alumnos que os seguiron".
Non houbo resposta, só descalificacións persoais. Insultos.
"Votarán a favor de solicitar auditorias ou fiscalizacións realizadas sobar dos cursos organizados por Xóvenes Agricultores,
Silvanus, Afrifoga, Selección e
Millora Xenética, Marea Viva e
Vento que no ano 1999 cobraron
1.415.102.987 pesetas en cursos de_formación ocupacional do
Fordem?". Calada por resposta.
"Votarán a favor para fiscalizar
as xustificacións dos cursos no
concello de Covelo? E que es-

tes cursos sexan publicados no
DOG?" Non queremos convertir
o DOG nun panfleto'', afirmou
Castro Garcia.
"Obteñan o pracer de chamarnos mentireiros e sinvergoñas
cos expedentes e cos dados",
demandaba López Pérez. "Demostren que ise lugar, no que
se di que se copiaron as solicitudes, falsificando sinaturas, chamado lnfor House S.L., na rua
da Cidade do Transporte, nunca
existiu, que os representantes
de Xóvenes Agricultures Dulce e
Camilo, non existiron, que o señor Pérez Miramontes nunca
pasou por ali; que os arredor de
30 traballadores que se contrataron desde o 8 de Decembro

de 1998 até finais non estaban a
copiar nengunha sinatura. Dense a satisfación de amasarnos
como as sinaturas que proceden doutras partes do Estado,
como afirmou o conselleiro o outro dia. que veñen os labregos
de todos ises cursos a acusarnos de mentireiros ao BNG. Pétennos co mazo da ·democrácia
facendo mocións en todos eses
concellos onde se deron os cursos", López Pérez semellaba
unha máquina de perguntas.

O control, unha léria
Castro Garcia corto u polo san:
déixese de lérias , vaia ao 'xulgado e non nos dea a tabarra.
Lópe_z Pérez laiábase· "se que-

Cando Suárez Canal reclamaba
un sistema reglado de concesións de subvencións aos meios
de comunicación co obxectivo
d~ evitar que o seu uso discrecional poda ser utilizado para favorecer ao Governo de turno,
afirmando que "debería ser posíbel chegar a un acorde sobre reglas de xogo válidas para todos,
estabelecendo baremos transparentes, obxectivos e públicos'',
cal foi a contestación do PP?.
Non só votou contra a proposta
senón que o seu parlamentário
Ruiz Rivas nen sequer se referiu
á cuestión afirmando que a oposición o único que tentaba era
"cuestionar os resultados-·eleitorais cun tema tan reseso como o
reparto de Ga/icia no Terceiro
Milénio. Dase a circunstáncia de
que as xuntas eleitorais proíbiran
a sua dificusión durante a campaña eleitoral das xerais.
Pero o PP non está disposto a
debater. Nen destas propostas
nen doutras. Recorren sistemáticamente á descalificación, mesmo persoal. Só que estas non saen nos médios. Terán que ver en
algo eses repartos de axudas? •
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· .Interpreta que- responde aun acordo bilateral entre Primeira Linha eAMI

A·FPG desmárcase da criación da nova
plataforma independentista Unidade Popular
eC>P.B.

Coa apresentación da Comissom Nacional Unitária da Esquerda Independentista, AMI
FPG e Primeira Linha (MLN)
puxeron en marcha unha nova estratéxia de traballo, a
unidade de acción de cara á
reorganización do movimento independentista. Case que
un ano despois, a criación na
comarca de Compostela da
Assembleia Popular contasta
as diferéncias entre as liñas
de traballo impulsadas por
Primeira Linha e AMI, que
apostan po·r esta organización, e a FPG que se ·desmarca. Despois do 25 de Xullo
darase a COñecer 8 plataforma nacional Unidade Popular.

Madrid máis
/

AMI, FPG e Primeira Linha fixeron campaña conxunta polo 12 de Maio. Na foto, aspee·
to da manifestación en Santiago
A. PANARO

Ap~rentemente

tas". Contodo,. as distintas sensuperado o
meira Unha e AMI, pero non
problema da normativa lingüíssibilidades no seo da nova orconseguiu integrar na sua activiganización son palpábeis e perdade aos militantes da -FPG.
tica a empregar, a ruptura da
unidade de acción ponse de
fílanse dous dirixentes: Morais
rnanifesto por vez primeira coa
e Garciá Mato, ex APU.
Carlos Morais, secretário xeral
celebración das Eleicións Xede Prímeíra Línha mantén que
rais o 12 de Maio. Daquela, a
A FPG tamén aclara que segue
chegou o momento no que a
FPG mantén a sua estratéxia
mantendo contactos coas outras
"unidade de acción" debe depolítica própria de participar
organizacións pero non se posisembocar no proceso de unidanos comícios e apresenta can- . de organizativa, ao que responciona en favor da nova organididatura nas catro circunszación, da que sinala non ter
de a criación da APC. "AComiscricións, namentras AMI e Príconstáncia. "Nós non irnos ensom segue existindo, pero un
meíra Linha defenden unha
trar a valorar iniciativas que ressector do indepentismo estamos
postura abstencionista ca obponden a posíbeis acordes bilaartellando assembleias en difexecto de non lexitimar a actual
terais entre as outras duas orgarentes comarcas, como xerme
estrutura do Estado e os pronizaci óns. Non nos irnos a inda Unidade Popular, unha platacesos eleitorais.
miscuir", explica Mariano Abalo.
forma nacional que se vai apresentar despois do 25. de Xullo.
Pouco antes, o 24 de Marzo, xa
Abalo tamén responde que a deNa estrutura comarcal, na que
se constituira a Assembleia Posición da FPG de apresentarse
os militantes de Primeira Linha
pular da Comarca de Compostee de AMI afilianse a nível indivias eleicións non ten por que ter
la, unha organización que, sedual, tamén participan ex-memminado o proceso de reorganigundo explica a sua responsábel
zación. "lndependentemente de
bros da APU (Assembleia do
de _prensa, Noélia Fernández,
Povo Unido).
que cada un poida facer a sua
"nada ten que ver coa Comissom
actividade, os contactos seguen
Nacional Unitária da Esquerda
a producirse con regularidade.
A respeito da situación desta
Independentista (CNUEI)". A
Calquer proceso unitário ten que
Comissom, Miguel García sinaAPC -defínese como,unha "orga- .la que a AMI segue a manter
ir precedido dunha prática conización ampla e plural, expremun". Sen embargo, Morais aduriha colaboración estábel con
sión organizativa nesta comarca
PL e FPG, que ven dar como
virte que a "FPG terá que posido Movimento de Liberación Nacionarse e decidir se está pala
resultado a campaña que as
cional Galega e prentende que
tres organizacións desenvolveunidade organizativa ou non".
no seu seo convivan todas as
ron con motivo do 1º de Maio.
opcións e ideoloxias políticas da
"Esta colaboración é produto . _Por outra banda, Miguel García
Esquerda Independentista"_
da unidade de acción pala que
da AMI tamén confirmou que a
AMI segue a apostar sen reserAssembleia Popular da Comarca
Actualmente, engade Fernánvas", indica ao tempo que tade Compostela desaparecerá no
dez, forman parte da APC permén se retire a Assembleia comomento no que se artelle unha
soas independentes e militantes
mo o prime"iro froito político
organización de carácter nade diferentes organizacións polídesta unidade, "un exemplo
cional. Polo de. agora e segundo
ticas e sectoriais do indepenprático da viabilidade, necesipuido saber este xornal á AP sedentismo. Conta co apoio, corno
dade e urxéncia ·da reorganizaguiralle a criación doutras asamproposta organizativa, de Prición de todos os independentisbleas en Ferrol e na Coruña. •

BNG e Os verdes debaten sobre a ~uropa
solidária e o papel dos partidos nacionalistas
Dous días, 1O e 11 de Maio, para
debatir sobre a situación dos pequenos partidos, a participación
dos cidadáns en Europa e a nova
incorporación de membros á UE.
Estes son os contidos das Xornadas Efa-Greens, que se desenvolven no Parlamento Europeo, e
nas que participan o BNG e Os
Verdes/Alianza Libre Europea. A
delegación do BNG que se des- .
. praza a Bruxelas, ademais de co
eurodeputado Camilo Nogueira,
canta con Xosé Manuel beiras,
Alberte Xullq .R9Pri!JJJ¡e¡._1 ~e!x9.o....)1 1

.

pro~1mo

servar o modelo social europeo e
promover o desenvolvimento .sostíbel ou cales deben ser os pasos
a dar para acadr unha Constitu"Para uri novo punto de achegación europea. Antes do debate fimento á democrácia, sostenibilinal e da aprobación do manifesto
dade a Europa ·solidárra". Este
común, nacionalistas e verdes iné o lema do encentro, ao remate
tercambiarán impresións sobre o ·
do cal os participantes aprobarán
papel que poden xogar os partiun manife$to que recolla as condos de pequenos estados, naclusións . O debate acolle. cuestións como "Cal é o papel de Eucións ou rexións. Dous pontos a
tratar son os sistemas de votaropa cara á globalización?" ou
ción e a posibilidade que outor"Debe ter a UE unha unica voz
na globalización?". Tamén os
gan as listas comuns de cara ás
. •1 1,,._ r. .,-,
•· "J tic
~·... ~" 1,'"'t.
pa¡tic;i~r:'.\t~§i qlJ,~j~fiFL cgr\1_.9:·ierff-!:. '. eleicións
... i t."t I P.11r.qrn=ias
~T . .., J:'C 1t ,""{,.,,,
1
Xosé Diaz, Eduardo Gutiérrez e
Xosé Francisco Ferreiro.

e

lsto é o que conclue o
comentarista Sánchez de Dios
no FARO DE VIGO a conta da
sustitución de Diz Guedes por
Arsénio Femandez de Mesa:
"Semella confirmarse a tese
dalgúns observadores no senti,
do de que Madrid está a cada
máis pr9ximo e non tanto no
senso xeográfico senon no po,
lítico, despois do 12,M. Quen
di tal causa insiste en que a
maioria absoluta do pp,E sig,
ni.fica a médio prazo un
cámbio trascendenetal para o
pp,Q, que xa non é impr.escin,
díbel, ainda que conserve iffi,
portáncia, para gañar unhas
·eleccións, e sobre todo porque
veuse superado en peso especí,
fico por outras comunidades.
A presenza de Fraga aquí fai
unha díferéncia pero a cada
máis lonxana, sobre todo can,
do vemos a composición do
novo govemo. Ternos que ler
os nomeamentos galegas en
clave de equilíbrios de baróns.
Femández de Mesa é galega
pero de os de Madrid; isto é,
non dependente dos baróns
provinciais. O momento en
que chega ao posta tamén é
clave. O cargo vai ser algo
máis que o floreiro que aborre,
ceu Diz Guedes, e vai ter com,
peténcias non só de represen,
tación senon de coordenación.
Sobre todo nos tempos en que
o nacionalismo parece ser o
adversário a batir. O papel (de
delegado do Governo central)
que se lle confü1 pode ter algo
máis de cansulado ca o do seu
antecesor".•

A exclusión
de Fluxá
Iñaki Iriondo comenta no diá,
ria GARA: "Mayor Oreja en,
terouse na véspera de se
formar o novo Governo cen,
tral de que había seguir de mi,

nistro para Euskal Herria. Pe,
ro o ministro -non vai contar
co_que oficialmente fora a sua
man direita, o secretário de
Estado para Segutidade,
Ricardo Martín Fluxá, que
non quer continuar no cargo.
As relacións entre Aznar, Ma,
yor e Fluxá son inescrutábeis.
As declaracións discordantes
entre Mayor e Fluxá foran
constantes dende que ETA
anunciara a trégua. T amén
houbera notícias do malestar
de Moncloa pala xestión que
füm Mayor da trégua. Na acta
da reunión entre o Governo
de madrid e ETA {non
desmentida) recóllese que
Mayor descoñecia que a reu,
nión coa ETA ti vese lugar.
Fluxá asegura que os únicos
que sabian do contacto eran
os interlocutores e o presiden,
te. Fluxá di na acta que Mayor
non lle deu con ta do contacto
por médio da Comunidade
San Egídio, que cortaran ET A
e Aznar. No médio di to, á,
bese que o PP atopou as
caixas fortes de Interior en
información do que se falara
en Alxer, por exemplo. Ao
fin, Aznar fica con Mayor e
Fluxá vaise. Da a impresión
de que Madrid xoga moi a
curto prazo". •

Contra piar, piar
Begoña Eratzi, presidenta de
Eusko Alkartasuna fala asi
nunha entrevista ca Hn<A:
''Estamos a funcionar coa co,
ñecida e nefasta lóxica de con,
tra piar, mellar? Non seria a
primeira vez que ETA defen,
de este princípio. Eu non creo
nesta lóxica. Eu coido que
contra piar, piar. Non podemos
esquecer onde e cómo
estamos a viver no naso con~
texto, na Europa, con unha
sociedade que vive
relativamente satisfeira (con
excepcións) e unha loita de
liberación nacional kalashni,
kov na man ten moi pouco lu,
gar. O contra pior, mellar, só
nos leva á frustración e a de,
sesperanza. Cando lanzamos
Lizarra, deuse un paso adiante
nas ganas de facermos causas,
de construir; se perdemos esas
ganas, e ·algo cliso estamos a
ver, custa moito recuperalas.
Non podemos pensar algo de
alcance máis limitado que te,
ña como obxectivo reforzar as
posiciójns dp Movimento de
Liberación Nacional Basca
dentro do movimento abertza,
le, ainda que teñamos que Pª' ·
gar o prezo dunha reducción
<leste e un aumento do peso
das forzas que defenden o Es,
tado español?".+
TASIO/ H1LKA

Quen lnventou o fletán.?
Se cadra quen mellor poderia decilo son os biólogos do Instituto
de Oceanografia. O que si é certo
é que o fletán non se pescaba en
cantidades comerciais, e o mercado non coñecia este peixe que
entraba pouco, sobre todo no
mercado portugués. Na altura da
independéncia de Namibia buscáronse novos caladoiros e novas formas de pescar. Habia indícios dunha biomasa importante
de peixes planos, a grande profundidade, na zona 3-NO de NAFO (organismo regulador dos caladoiros do Atlántico Nor-Occidental) , o que é a nariz e a cola
do Grande Banco de Terranova.
ó problema era discernir a forma
de traballar naqueles grandes
fundos porque falabamo·s de
mais de mil metros de fundó, que
obrigan a lanzar pola popa máis
de tres quilómetros de cabo. Agora parece doado porque ~abe -·
mos facelo, pero daquela non estaban preparados os barcos. Fíxose un esforzo por parte dos investigadores, das compañías armadoras e da secretaria xeral de
Pesca Marítima. Foi interesante o
resultado das primeiras campañas. O problema era o mercado.
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Xosé Henrique Pereira Morales, armador do Estal

UE é doado. Consecuentemente,
eses paises están máis interesados en importaren éapital pesqueiro porque o mercado xa o teñen.
Obviamente os barcos da UE que
se exportan ás empresas mistas
deixan de seren comunitários, pero isto .é un mal menor. Se cadra
haberia terceiros -paises interesados en facer eses investimentos,
de non facelos nós. Mercé as empresas mistas, a UE segue a ser
unha poténcia pesqueira.

'O recorte da frota galega
é un escándalo'

A partir da ampliación de augas do 76, a frota galega perdeu un 30% dos benefícios

9* G. LUCA

O SECUESTRO EN AUGAS INTERNACIONAIS DO ARRASTREIRO GALEGO ESTA/ EN ABRIL DE 1995, ACELEROU

o·

PROCESO DE EXPORTACIÓN DA FROTA PARA INSTITUIR EMPRESAS MISTAS.' O ARMADOR DO ESTAIXOSÉ HENRlOUE PEREIRA MORALES, CONSELLEIRO-DELEGADO DA NAVIERA PEREIRA, FALA DA NEGOCIACIÓN CON MARROCOS SOBRE OTELÓN DE FONDO DO ACTO DE FORZA DE CANADÁ CANDO SE CUMPREN CINCO ANOS DO INCIDENTE.

Pero a explotación da espécie
foi invento dos armadores galegos.

Moitas empresas dependen
do caladoiro que administra
Marrocos.

Foi. Habia u nha série de espécie s nos caladoiros de NAFO
pero non había TAC (captura
máxi ma perm ísibel) para o fletán . O caso é que pu idemos
pescalo e traelo e introducilo nos
mercados. Era un peixe de bon
rendimento no fileteado e unha
boa parte das capturas vai para
as plantas de elaboración .

A postura de Marrocos é dura e a
UE non utili-za nen moito menos
todas as bazás que ten para chegar a un _acorde. Tal como é a
política pesqueira da UE, non hai
forza para acadar acordes con
terceiros paises. A maioria das
empresas comunitárias que pescan naquil caladoiro non lle interesa constituir empresas mistas e
a UE tiña que atapar fórmulas para forzar un acordo. Marrocos ten
mais causas que perder que a
UE. Non sendo Galiza suxeito de
direito internacional o grado de
representación prórpia non se corresponde coa importancia pesqueirq que ternos. Eu coido que
Galiza tiña que ter a sua propria
voz no terreo pesqueiro.

Que foi das imputacións canadianas contra o Estan
Toda acusación debe ser probada. Nós puxeramos todo a disposición das inspeccións comunitárias e de NAFO, despois de nos
levar á forza a un porto extraño,
pero nengunha das acusacións se
puido probar. Centos de funcionários buscaron no barco redes ilegais, unha porcentaxe de espécies maior que o que estaba regulado, adegas agachadas, medidas
ilegais etc. Non había cousa. Agora ternos unha demanda xudicial
contra o governo canadiano por
danos e prexuizos e por violación
da sua própria Constitución e por
violación do direito internacional
do mar. Despois de cinco anos a
demanda segue arriba. O golpe
tora moi forte , cunha reduccion
drástica do TAC pero, a dia de hoxe, hai 20 ou 25 barcos galegos
pescando fletán nesas augas.

Nas negociacións co Canadá,
a UE non estlvera representada ao máximo nive,.

É unha opinion, pero eu non ~eño
a mais mínima dúbida con aquelas accións o governo canadiano
quería facerse dono absoluto daquelas augas e do fletán. Nunha
reunión 'da NAFO, Canadá asignárase unilateralmente o 75% do
TAC e perante este aldraxe a
UE, que as veces en materia de
pesca non batalla o que debera,
negociou unha parte do TAC que
nós merecíamos: as capturas
históricas da frota galega estaban aí. A UE tamen é unha unión
de mercaderes e moitos paises
preferiron defender o seu antes
que actuar a prol do seu irmán, ·o
seu sócio comunitário. O que si é
certo é que Canadá ten unha
presenza moito máis importante
na organización NAFO que ·o

Non sei se o 30%. Cando os mares eran livres non había que pagar nada. O que se fixo mal foi
non saber vender o extraordinário mercado de peixe que fixeramos. Deixámolo aberto. Nós tiñamos o mercado e eles o recurso e polo tanto tiñamos que negociar e establecer un compromiso, un · ponto médio porque o
que ten o recurso, ten a tixola na
man: Que medidas se tomaron
neste tempo de reconversión para defender o mercado de pesca
comunitário fronte a terceiros
paises? Moi poucas, fóra das sanitárias. Moitos paises do mundo
medraron como poténcias de
pesca gracias as empresas mistas: Arxentina, Chile, Namibia,
Suláfrica, Marrocos, Mauritánia.

O caso do Estai ten agora unha nova edición no Mata/da
portugués

A.N .T.

resto dos paises presentes. Para
a pesca, a UE debería actuar
sempre ao máximo nível internacional. Non sempre o fai.

Cal é a solución

Mllagr~s non se van dar, pero Galiza ten que seguir tendo forza no
·terreno da pesca e ten que facer
que a UE escoite. Ternos que instar as autoridades comunitárias
para que loiten con mais forza.
A UE prefire deixar a pesca a
terceiros paises e converterse
en comercializadora.
lso é certo. Outra cousa é que os
galegos o permitamos. Agora fálase do plano de orientacion plurianu al e dinque os galegos ternos que recortar ainda máis a

frota. Se as autoridades comunipesto de traballo na mar xenérantárias dinque hai que recortar a
se cinco ou seis en terra.
frota terán que facelo os países
que non a recortaron ainda. O de
A cdnta da negociación con
aquí é un escándalo. España e · Marrocos dinque a frota só ten
a saida das empresas mistas.
un dos paises que cumpriu completamente esta exixéncia. Desde
a data de ingreso na UE recortaSegue existindo frota comunitária
que pesca en augas non comunimos o 50% da frota. Hai paises
tárias, pero é certo que a fórmula
que tendo as mesmas exixéncias
que riós, non recortaron nada. E · das empresas mistas é máis acsorprendente de verdade que a
tual. . Unha das razóns para que
nosa frota apareza clasificada coasi sexa é porque a riqueza de
terceiros paises son os caladoiros,
ma un sistema estractivo, como
os recursos; a riqueza da UE é o
sector primário, cando os barcos
de pesca son fábricas de grande
mercado. Pero aqui pode entrar
calquera peixe de calquera pais,
complexidade, ainda que, como
están na alta mar, poden non pana maioria dos casos _sen nengunha clase de arancel. Se o noso
.receren industrias complexas.
mercado é livre, os terceiros paíHai que tamén pensar no efecto
ses non van ter nengunha clase
multiplicador dos postes de trábade ihterese en chegar a un acordo
llo no mar. Un ha ponderación
de' licéncias conrtosco. Exportar á
equilibrada indica que por cada

Non é semellante, Nós foramos
apresados non por unha patrulleira da NAFO senon por unha cañoneira de Canadá en augas internacionais, onde a única soberania era a do pabellón do Estai. Polo que vexo na prensa, este barco
portugués non foi ametrallado nen
abouxado; só lle tan unha insp~
ción dunha patrulleira con pabellón da NAFO. Está en augas internacionais e todos os paises asinantes da NAFO ternos a abriga
de someternos á inspección. Agora hai un cámbio de atitude do Canadá. A UE teria.algo que decir se
o caso do Casón se repetise.

Na op1nion do Canadá o ministro Tobin foi un heroi e os
do Estai uns piratas.
Cando se gastan centos de_millóns para facer unha campaña
nese sentido, os resultados non
podían ser outros. Outra campaña noutro sentido s.ituaria no
médio a verdade: saber o que fixeron os canadianos cos seus
recursos próprios. Desde O 77,
teñen as 200 millas e un dos
caladoiros máis importantes do
. mundo. Ao mellor déronlle pan a
quen non t~n dentes.•
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· ENSINO

Denúncian que aConsellaria tenta ocultar.as deficiéncias nos centros

Os CAE califican.de farsa propagandística a Mostra do Ensino
'*°

P. BERGANTIÑOS

Non entres, non participes .da
sua farsa! é o lema co que os
Comités Abertos de Estudante
(CAE} denúncian que a Mostra
do Ensino que se celebra os
dias 9, 10e11 no Pazo de Congresos de Santiago non ,é máis
que "propaganda" coa que a
Consellaria de Educación trata
de ocultar os problemas que
afectan ao ensino público desde a implantación da reforma
educativa. Unha feira con 40
casetos que a Administración
programou como "escaparate
da oferta educativa galega".
A Consellaria de Educación ten
previsto que durante estas tres
xornadas, nas que inviste setenta millóns de pesetas, máis de
25.000 estudantes se acheguen
até esta en excursións de autobuses programadas de autobuses desde os diferentes institutos do país. O seu obxectivo é o
dar a coñecer in situ aes rapaces, profésores e pais os noves
bacharelatos e ciclos formativos,
através de casetos que atenden
máis de 600 estudantes e profesores e un programa de conferéncias e mesas redondas.
Pero para os CAE, organización
·de estudantes maioritária no Ensino Médio, a realidade non é "a
que a Consellaria vende" nesta
· mostra. Explican que a implantación da LOXSE se fixo cun investimento nulo apesar de que· Educación no ano 1989 cifrou os custos da reforma en 100.000 millóns
· de pesetas, cantidade que nunca

se recolleu nos orzamentos xerais
do Estado. Engaden que o investimento da Xunta non cubre todas
as necesidades de ·equipamento
e persoal nos centros. "Houbo desídia e falta de compromiso por
parte Governo do PP, que ampliou até catro veces o calendário
para a sua implantación e que
elaborou unha rede de centros
desde unha política clientelar que
non garante a igualdade de oportunidades", comenta Miguel Vilaverde, o seu secretário xeral.
Entre outras cuestións, e_ngade
que a falta de planificación e de
investimentos provoca que unha
oferta insuficiente das especialidades e os ciclos formativos,
masificación das aulas, falta de
profesorado para impartir todo o
programa lectivo que recolle a o
lei e a supresión dos servizos ~
complementares de transporte e ~
comedor.+
<i

Os CAF celebran a ·sua XVI Asemblea·Nacional
O Sábado 13 e o Domingo 14
os CAF celebran na Faculdade
de Dire"ito de Santiago a sua
XVI Asemblea Nacional, na que
escolleran o novo Consello Nacional e aprobarán as liñas de
traballo para o vindeiro curso.
Nesta convocatória aprobarase
a criación dunha comisión de
enlace cos Comités Abertos de
Estudantes , como paso prévio
a apresentación dunha única
organización que vai abranguer

o ensino médio e universitário.
Ademais da tese que senta as
bases para a unificación cos
CAE, os membros dos Comités
debatirán outros tres textos. O
primeiro deles fai balance da situación actual do sistema universitário galego e analisa medidas como a criación do distrito único, a reforma do CAP, o
MIR e a Leí de Pasantías e o
Informe Universidade 2000 da
Conferéncia de Reiteres.

Ao deseño das novas liñas de
traballo "en defensa dun ensino
público, galega, democrático e
de cualidade", súmase un
cuarto texto que pretende ref orzar organizativamente os Comités. Unha preocupación que calle o relevo do carácter formativo que caracterizou a anterior
asemblea con documentos sobre o financiamento , planos de
estudo e actividade institucional. Desde ·os CAF indican que
é precisamente neste aspecto

no que fai fincapé o lema desta
asemblea, Abrir espazos para o
estudantado galego.
Dentro da actividade do estudantado, as organizacións CAM E M, El e FER teñen convocada unha manifestación para
Xoves 11 de Maio , que sairá
ás doce da praza do T cural e
un paro no Ensino Médio co lema Informe Bricafl ou como· a
Espanha quer destruir o Ensino Público.+

Oconselleiro de Educación apresentou omapa definitivo do ensino post--0brigatório para opróximo curso

AXunta limita a 50 ·c·oncellos
a oferta do Bacharelato Tecnolóxico e ás sete cidades o de Artes
O vindeiro curso implántanse de
maneira xeneralizada os noves
bacharelatos e ciclos · formativos. É o denominado ensino
post-obrigatório co que desaparecen a actual Formación Profesional 2, 3º de BUP e COU. Para levar. a prática esta reforma, a
Consellaria ven de apresentar
unha rede de centros definitiva
que pouco varia da proposta feita pública en Xullo de 1998. A
principal modificación é a ampliación da oferta do Bacharelato Tecnolóxico a seis centros.
, O conselleiro de Educación,
Celso Currás, apresentou este
mapa como "o mellar posíbel
para Galiza" pero para a CIG a
ampliación anunciada é "totalmente insuficiente". A oferta do
Bacharelato Tecnolóxico limítase a 50 dos 315 concellos do
país. Non se vai impartir en comarcas ·cama a Baixa Límia e
Viana ou Ortegal, localidades
como Foz, Mondoñedo, Becerreá e tampouco se ofertará nas
zonas educativas de Ames, Melide, Arzua e Santa Comba. lsto
significa que os estudantes de

Becerreá ou da Fonsagrada,
que queiran cursar este bacha_:
relato, teñen que transladarse
máis de 40 ou 60 quilómetros,
respeitivamente, do mesmo xei-.
to que o alunado de Melide ou
Arzua que terá que acudir a ins_titutos que están a 50 quilómetros de distáncia.
"O problema é que a restrición
na oferta do Bacharelato Tecnolóxico supón pór barreiras ao alunado para acceder a alguns ciclos formativos de grao superior
ou a estudos de carreiras de Enxeñeria ou Arquitectura, para os
que é preciso ter cursado matérias· próprias desta especialidade", indica Anxo Louzao, da CIG.
As seis localidades nas que se
vai impartir e que non aparecian
na rede inicial son A Guarda,
Caldas, Vigo, Arteixo e Narón.
Por outra banda e como xa tiña
anunciado a Consellaria, o Bacharelato de Artes, só se vai impartir en sete cen!ros ubicados
nas sete cidades. E dicer, unicamente 280 alunas de toda Galiza
pode.rán cursar estes estudos no

ensino público . "E abraiante
-engade Louzao- que en comarcas con perta de 100.000 habitantes non se oferte esta modalidade, igual que en localidades
con máis de 25.000, como Ribeira e Vilagarcia". Pero para o conselleiro esta oferta, lonxe de ser
insuficiente, vai absorver sen
problemas o número de alunes
que desexen cursar esta especialidade e poderia aumentarse
en función da demanda.
Polo demais, a Administración
decidiu que o Bacharelato de
Ciéncias da Natureza e da Saude se imparta en 190 centros e
o de Humanidades e Ciéncias
Sociais en 207. En ·total, 221
centros oferecerán algunha
modalidade, dos que 183 terán
duas das catre e 38 tres.
En canto aos ciclos formativos,
máis da quinta parte do total da
oferta son da rama administrativa. lmpartiranse un total de
593, 334 dos cais son dé grao
meio e 259 do superior e nas
províncias de Lugo e Ourense
non se ofertará nengun de artes

gráficas, vidro e cerámica, imaxe e son e actividades maríti-'
mo-pesqueiras. Neste sentido
a CIG denúncia o feito de que
moitas comarcas carezan de
pastos escolares en ciclos formativos, fundamentalmente de
. grao superior.
A este respeito a Xunta anunciou que os alunas que non dispoñan na sua localidade dos estudos que lle interesen, poderán
matricularse neutros concellos e
residir gratuitamente nos Centros Residenciais Docentes das
cidades de Ourense, Vigo e Coruña que dispoñen de 975 prazas. Pero para a CIG, a rede
non garante a igualdade de
oportunidades e estabelece diferéncias entre o alunado segundo o seu lugar de residéncia . "A Consellaria -engade
Louzao- non estabelece nen un
servizo de comedor e transporte, nen unha política de bolsas
para os estudantes que se tenan que desprazar". "O Governo
galego -engaden os CAE- deixa de ofertar servizos na pública
que subvenciona indirectamente

na privada. A inconcreción e
ambigüedade na xeneralización
da ESPO fai que a sua implatación sexa fortemente restritiva
para o alunado, agudiza as diferéncias entre os centros e restrinxe drasticamente as posibili- .
dades de acceso a determinados estudos".

Sen tratar
na Mesa Sectorial
Ao tempo, a CIG denúncia que
a Consellaria de Educación non
apreséntase nen tratase na Mesa Sectorial a proposta da rede
de centros da ESPO, unha
cuestión sobre a que non responde u a este xornal. "lsto
mostra unha vez máis a desconsideración tetar cos lexítimos representantes dos ensinantes, mália a que a rede de
centros afecta á calidade do ensino e ás condicións de traballo
do profesorado -explica Anxo
Louzao. Estamos ante unha nova actuación da Consellar:ia que
nen sequer respeita o direito
que nos asiste a tratar os temas
qu,e nos afectan". +

GALIZA

11

ANOSATERRA

11 DE MAIO DE 2000

_

N 2 934 - ANO XXIII

C*MARCAS

Oconselieiro anú~cia que debe entrar en funcionamento este ano

Os viciños de San Cibrao apresentan
unha alternativa para a empacadora
9* A. ESTÉVEZ

A empacadora que Sogama
quer instalar no polígono industrial de San Cibrao das Viñas está non só perto de ind ústrias alimentárias senón
das vivendas. Este é o argumento dos viciños do conce11 o ourensán para rexeitar a
ubicación e proporHe ao conselleiro de Meio Ambiente que
a planta sexa instalada en terreos lindantes coa Nacional525. " O desexábel seria non
tela no noso concello, pero
sabemos que a decisión é firme e coidamos que, de ser
asi, teñen que instalala onde
non afecte aos viciños", diri na ·
plataforma constituída no concello desde que foron coñecidas as intencións de Sogama.
Os viciños de San Cibrao enteráronse pala prensa de que a
Xunta pretendia instalar unha
empacadora no pol ígono industrial deste concello achegado a Ourense. Xa hai perta de
dous meses que se constituiu
unha plataforma "desvencellada das organizacións politicas
que se adicou a informar aos
vi ciños do_s planos de
Sogama". Do concello , cuxa
alcaldesa Elisa Nogueira, do
PP , dispón da maioria absoluta, partiu unha recollida de sinaturas que posteriormente se
retirou. De calquer xeito , un
concelleiro do PP acompañou
aos membros da plataforma á
entrevista q,ue mantiveron con
Carlos del Alama o Luns 8 de
Maio.
"Escoitou a nasa alternativa
sen adiantar nada: Só se comprometeu a pasar a nasa proposta aos técnicos de Sogama
para que fara estudiada. Anunciounos que a empacadora ten
que entrar en funcionamento
este ano", comentan os membros da plataforma. A premura
na instalación ven dada polo
inminente peche do vertedoiro
de Eiroás no que verquen o lixo os concellos limítrofes de
Ourense.
Rexeitamento ·maioritário

O pasado primeiro de Maio
membros da plataforma acudiron á r,nanifestación en Ouren-.
se cunha pancarta contrn a
empacadora. Semanas antes,
unha concentración na parróquia de Reboredo reunia a
máis de un milleiro de persoas. "A viciñanza está en contra da ubicación no polígono.
E aqui non poden acusar de
manipulación política, porque
os viciños .desta ·vila son
maioritariamente votantes do
PP. O que pasa é que rexeitan que cuarenta camións con
lixo teñan que atravesar todos
os di as o núcleo urbano", sinalan na plataforma. O concello que governo Elisa Nogueira organizou unha viaxe para
visita~gacado.ra de Guixar, en Vigo, para a cal non

conseguiu sequera mediar o
autobus.
Os viciños. de San Cibrao están
a espera nos vindeiros dias da
resposta da consellaria de Meio
Ambiente á sua alternativa. Os

artífices da proposta coidan que
é viábel e moito menos nociva
para a vida neste concello. "Só
esperamos que manteñan o diá1ogo e as negociacións para
chegar a un acorde", din na plataforma.+

PERFECCIONAMENTO ACADÉMICO

11

Bolsas para titulados universitarios (licenciados. enxeñeiros. arquitectos. diplomados, enxeñeiros
técnicos e arquitectos técnicos)_e técnicos superiores de Formación Profesional, galegos ou fillos de
galegos. con residencia en Galicia, para perfeccionar estudios nalgunha universidade ou institución
superior acreditada con programa de postgrao de recoñecido prestixio. ó longo do curso 2000/2001.
Opción nestas Bolsas para aqueles que. sen ser galegos. realizaron os seus estudios en zonas
xeográficas especialmente vencelladas con Galicia por razóns históricas, culturais ou económicas.

J

11

Bolsas para galegos ou descendentes de galegos, que residan fóra de Galicia, para realizar
estudios de terceiro ciclo ou master nunha universidade do Sistema Universitario de Galicia.

,

,

,

APOIO O SECTOR PRODUCTIVO.E A INN0\7ACION

11

Bolsas para estadías curtas de tecnólogos en empresas e grupos especi~lizados en actividáde
científico-tecnolóxica de Galicia para favorece-la innovación no se~tor productivo.

11

Axudas a grupos especializados de actividade científico-tecnolóxica. para obter resultados a curto
prazo qu~ redunden en beneficio do sector productivo.

11

Bolsas para realizar estadías curtas
centros tecnolóxicos autónomos ou venceJlados a
Uni\\'ersidades ou Organismos Públicos de Investigación. dirixidas a titulados universitarios
e especialistas de Formación Profesional co obxecto de que q!>teñan unha vailtaxe competitiva
para o sector productivo.
··.
·

en

Bolsas* para que os
perfecciona-los s~ :·

GALIZA

12

ANOSATERRA

Nº 9'34 - ANO XXIII

11 DE MAIO DE 2000

CIDAD ES

Aauséncia do alcalde no anúncio do concurso para aestación de autobuses de Xinzo, 'último desplante'

Os once alcaldes do PSOE,
dispostos a pecharse na Deputación de Ourense
Que o director xeral de Transportes da Xunta e o presidente da Deputación de Ourense,
Xosé Luis Baltar, anunciaran
un concurso de ideas para a
futura estación de autobuses
de Xinzo o pasado 2 de Maio
foi a pinga que rebordou o vaso entre os once alcaldes socialistas da província. Gonzalo Iglesias, rexidor de Xinzo,
non foi convidado a este acto
no Pazo Provincial. É só un
"desplante " máis do Partido
Popular, en palabras de Manuel Vázquez, rexidor do Carballiño e portavoz do PSOE
na institución provincial. Vázquez anunciou que os rexidores .do PSOE están estudando
un peche na Deputación para protestar "polos ataques
sistemáticos cara governos
loca is doutra_cor política".

Estación de Xinzo
e rua do Carballiño

Sobre o feito de non convidar a ·
Gonzalo Iglesias o pasado
Martes 2 de Maio ao anúncio
do consurso de ideas para a
futura estación de Xinzo, Saltar
derivou a responsabilidade cara a Dirección Xeral de Transportes "que era quen convidaba". Referiuse a Iglesias Sueiro
dicindo que "deberia estar contento de que a oposición trouxera causas boas para a vila".
Pero Manuel Vázquez, na rolda
de prensa posterior , sinalou
que sistematicamente se. lles.
exclue dos actos institucionais.
"Nunca a Xunta nen a Deputación tan l..ln acto institucional
con alcaldes que non son do
PP", subliño.
Vázquez cito u non só o exemplo ·de Xinzo, senón o do seu
próprio concello. Segundo o alcalde .do Carballiño, as obras
na rua Maior da vila padeceron
un bloqueo porque os concelleiros do PP incitaban a Política
Territorial a paralizalas mentres
no concello criticaban ao alcalde polos retrasos. Tamén fixo
referé.ncia Vázquez a que cando a conselleira de Família Manuela López Besteiro acude a
residéncia de Tempo Libre do
Carballiño, son convidados todos os alcaldes e concelleiros
do PP da comarca e non el
mesmo como alcalde.

O Barco, O Carballiño, Castrelo
do Val, Castro Caldelas, Petin,
Rubiá, Trasmi'rás, Verea, Viana
do Bolo, Vilardevós e Xinzo de
Límia son os once concellos da
província de .Ourense con alcalde socialista. Segundo sinalaba
en rolda de prensa o Mércores
· 3 de Maio Manuel Vázquez, a
estes concellos négaselles " o
pan e a auga desviando fundos
públicos aos concellos pertencente aos populares". Nunha
comparecéncia que denotaba a
resolución de tomar medidas
de protesta por parte dos socia1istas, Vázqúez chegou a afirmar que a Deputación ten que
servir para todos ou para ninguén.·
A resposta do presidente da
Deputación ás · denúncias do
. PSOE limitouse a que !'os concellos do PP receben máis diñeiro porque son moitos máis"
-e que non ia receber a alcaldes que o insultaban. Sobre o

Manuel Vá:zque:z, Alcalde do Carballiño e portavoz do PSOE na Deputación.

posíbel peche dos alcaldes
socialistas no Pazo Provincial,
Baltár .comentou con retranca

A.N.T.

que asi teria oportunidade de
explicarlles a todos eles "a realidade".

"Saltar fináncia, adestra e organiza aos do PP na oposición para que sexan hostís cos alcaldes doutra cor política. Non permitiremos máis ninguneo e reclamamos que se faga unha distribución obxectiva dos fundos
da Deputación", reseñou o portavoz do PSOE na institución
provincial.+

lmpediu ~nha rolda de prensa afirmando que acasa é da sua propriedade

quedafse co seu local
Despois de rexistarse danos
materiais de distinta consideración, con cámbios de pechaduras, retirada do cartaz e discusións, o 5 de Maio a cousa foi a:
máis. Pola mañá estaba convocada un ha rolda de prensa na que ian participar o deputado
autonómico Bieito Lobeira e o
congresista Guillarme Vázquez ..
Apresentado no local Xan Montenegro, militante expulsado,
esixiulle á concelleira do BNG
Mariola González que abandonase o local porque "a casa é
miña". Ou, segundo referiu logo
Montenegro, "ao non autorizar. a
sua preséncia na casa".

O conflito do BNG de Marin vai
acabar nos xulgados . .Pero non
vai ser palas desputas políticas,
senón palas económicas. O local social do BNG de Marin, situado na Veiguiña, figura a nóme de Xan Montenegro, un dos
militantes expulsados da organi~
zación no mes de Xaneiro. AgoNese momento producírónse
ra Montenegro non só se nega a · insultos entre os militantes predevolver a titularidade do local á
sentes e Xan Montenegro, cheorganización, senón que afirma
gando efectivos da policia. A
que é da SL:Ja propriedade.
preséncia dos médios de co-

municación deulle cobertura ao
incidente.
Montenegro denunciou na comisaria que fara "emprrado pelas escaleiras pQr Bieito Lobeira". O deputado nega totalmente este extremo e afirma que
ainda que se cruzaron algunhas
palabras, en nengun momento .
houbo contacto físico. "Dase a
circunstáncia de que ·os médios
recollen a sua denuncia, pero,
' estando presentes, ningun se·
atreve a relatar que eu o empuxei", di· Lobeira. Afirma que o
"grande follón non foi tal" que
foi utilizado polos meios de comunicación, "como o veñen facendo desde hai meses". Celso
Coloret, responsábel comarcal
do BNG afirma que "paradóxicamente, queren convertir á ví- ·
tima en culpábel".

e

A preferéncia que amosa a
Xunta débese a q1Je o
observatório astronómico
do monte Faro é un proxecto que inicialmente está
aprobado, rflentres que o
parque eólico só está a comezar os seus trámites administrativos. Se o Governo
galega ten que elixir entre
un e outro é porque un
- informe técnico determina a
incompatibilidade entre as
duas instalacións. O observatório astronómico ten un
orzamento de tiovecentos
millóns de pesetas e a Xunta está a piques de darlle o
seu visto bon, sen
embargo, para o proxecto
do parque eólico non hai
autorización, máis aló do
permiso que deron á ·
empresa Elecnor para realizar medicións de vento na
zona do monte Faro .+

Remata
a folga de Larsa
Bastou unha promesa de
manter a produción de iougur para que o comité de
empresa de Larsa desconvocase a folga indefinida
que mantiña desde habia
trece dias. Despois do
abandono do paro, restableceuse un calendário de
negociacións entre o
comité e Central Leiteira
Asturiana, CLAS. De todos
xeitos e xa que a desconvocatória produciu$e ante
un simples aceno dunha
dirección de CLAS que
non garante o cumprimento de nengunha promesa,
tamén poderia deberse ao
feíto de quedar desabastecido o mercado, o que facilitaba que CLAS collese
a cota de mercado da marca galega.+

Adiántase
a rnanifestación
en defensa
da Ria de Pontevedra

OBNG acusa a un ex miUtante de Marin de querer
O BNG acusa aou seu ex militante Xan Montenegro de querer
quedarse coa sua sé social de
Marin e de causar danos de diversa consideración no local, entre eles sacar o letreiro. Montenegro impediu unha rolda de prensa
o 5 de Maio na que ian participar
o deputado Bieto Lobeira e o
congresista Guillarme Vázquez.

AXunta prefire
un observatório ·
a un parqu~ eólico
no monte Faro

Desde o BNG explican que a
casa da Veiguiña foi mercada
pola organización, que foi quen
a pagou e quena amañou : A titularidade, recoñecen, "foi posta
a nome do entón responsábel
local Xan Montenegro, como
neutras localidades, pois o BNG
non estaba legalizado como.
asociación política, polo que
non podia ter património formalmente de seu". Afirman que
a titularidade xa lle tora deman- ·
da a Montenegro tan pronto o
BNG se legalizou como asociación, ao que este sempre se
negou afirmando que "non lle
vou sacar o pan aos meus tillos". O BNG anúncia que vai levar este contencioso ao xulgado, porque ten evidentes probas de que o local é propriedade da organización, desde os
pagamentos ªC?S arranxos. +·

O Domingo 14 de Maio ás
once e média da mañá saen
das alamedas de Marin e
Pontevedra as
manifestacións que
chegarán até a Celulosa de
Pontevedra e nas que se
_
exixirá o peche da factoría. A
mobilización é a que se celebra todos os anos, ainda que
destas adiantouse a data.
"Con ou sen 'Lei da Ria' ...
peche da factoría" é o lema
dunha manifestación que está organizada pala Coordenadora pola Defensa da Ria
e na que se demanda a desaparición do complexo Celulosas-Elnosa e na que se
denúncia o retroceso que
supuxo a retirada da chamada Lei da Ria. A Coordenadora tamén se manifestou
contra a instalación dunha
papeleira na Ria.+
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o problema demográfico _
MANuEL CAO

Aparecen nos médios de comunicación novas, inquedanzas e reflexións sobre o esmorecemento demográfico de.
Galiza materializado na de~aparición de núcleos rurais,
proporclóns alarmantes entre vellos e novos en amplas zonas do país, consecuéncias para os sistemas educativo e de
benestar social, sistema económico, etc.
Considéranse desencadeantes das decisións de política económica os sucesos imprevistos, a chegada a níveis críticos dos
marcadores deseñados pola sociedade, a previsión do futuro,
etc. No caso da política demográfica en Galicia, a deixadez e
inacción irresponsábel dos principais axentes políticos e so-dais brillou a grande altura sendo incapaces de recoñecer o
problema, propor solucións e poñelas en funcionamento, todo iso, en tempo e forma esixíbel a uns decisores políticos que
sempre tiveron unha alta consideración de sí mesmos. A per~anéncia no poder dos grupos dominantes permitía disfroitar
dun privilexiado outeiro dende o que non haberla de ser complicado recofiecer o feito de que cada vez nacen menos nenas,
que iso é grave e que require unha toma de decisións necesárias pero complicadas tanto pela sua aplicación como pelas
posibilidades reais de éxito. T ampouco era difícil decatarse de
que a superación <lestes problemas require de políticas que gocen dun moi amplo consenso non sendo recomendábel adicarse á crítica feroz con ou sen motivacións electorais entre os
axentes políticos e sociais dado que, normalmente, non produce resultados positivos para ninguén e só facilita o deterioro
das variábeis demográficas até situacións nas que as solucións
ao problema xa non poden vir do manexo de mecanismos endóxenos senón de factores esóxenos incontrolados.

.·

A posición demográfica de Galicia achégase a iJn punto de
non retomo no cal as estratéxias de aumento da povoación xa
non dependen de nós. A chegada de inmigrantes parece un
proceso imparáhel que depende, iso sí, de condicionantes máis
económicos que políticos. Conviria resaltar que a inmigración
legal ou ilegal pode activar novas conflitos que poderán ser
máis ou menos graves segundo as circunstáncias sociais e políticas das sociedades de acollida. En todo caso, as políticas de
inmigración son un último recurso e a confinnación do fracaso
das políticas de regulación e autoabastecemento demográfico.
No próximo futuro, parece necesário avanzar na construción
de sociedades multiétnicas e multiculturais mediante a definición dun novo consenso social que facilite a convivéncia pacífica n o respeito á diversidade lingüística e cultural pero, tamén, na aceitación de certas normas para a integración na; lugares de acollida Se a convivéncia entre grupos sociais diferentes por rarons económicas é difícil, máis complicada ha de
ser a convivéncia entre grupos con diferéncias relixiosas, culturais ou étnicas. Boa parte dos conflitos existentes hoxe no
mundo teñen relación con asuntos de diferéncias tribais, relixiosas, étnicas ou culturais e, ademais, son a; máis violentos.

'A posición demográfica de
Galicia achégase a un punto de
non retorno no cal as estratéxias
de aumento da povoación xa no_n
dependen de nós"
Finalizamos propoñendo algunhas medidas, tecnicamente
fáciles de aplicar, para mellorar as taxas qe natalidade na
Galiza. Todas se resumen nunha série de incentivos económicos materializados en medidas de discriminación positiva para as familias con fillos. Citemos algunhas: Preferéncias en matéria de horários de traballo, preferéncias á
hora de elexir destinos nos traslados xeográficos e funcionais na Administración Pública e na empresa privada, gratuidade dos servícios de garderia_, preferénc_ia á hora de elexir o período vacacional, criación dun sistema de asisténcia familiar subvencionado, etc. Tales medidas han modularse coidadosamente en función do número de fillos. •

A frota do Sahara leva moitos meses atracado.

AN.T.

Mariñeiros en loita mobilízasé contra da precarización laboral oDomingo 14

.Os sectores da pesca galega reclaman
unha solución para o banco sahariano
Na manifestación exíxese tamén respecto por parte das autoridades aos mariñeiros e arAs centrais UGT, CCOO e CIG
madores que están perdendo
xunto ás principais organizamiles de· millóns de pesetas
cións patronais, peden en Vigo,
pola falla de acordo. En palao 11 de Maio, o início das negobras do responsábel da CIG ciacións con Marrocos. Esta
Mar, Xabier Aboi, a A Nasa Temanifestación recibiú o apoio
rra, "quérese vender a imaxe
· ~nstitucional dos concellos
máis afectados polo paro do · de que a pesca na Galiza non
é rendíbel e o certo é que tobanco sahariano e supón o pridos os expertos destacan o
meir9 intento de unificar postugran futuro que ten a captura e
ras dentro do sector na busca
comercialización de peixe".
dunha urxente solución. O domingo 14, os sindicatos CUT e
Mellorar
CGT, integrados na Asemblea
de mariñeiros en loita, manias condicións laborais
festaranse en Compostela para exixir a mellora das condiA existéncia dunha división dos
representantes dos mariñeiros
cións de vida dos mariñeiros.
nas mobilizaci .ó ns a pral da
As exixéncias dos participantes
pesca en águas africanas res·
da mobilización de Vigo están
ponde, segundo o responsábel
vinculadas co urxente acorde
da CUT, Manuel Caamaño, á
entre a UE e Marr.ocos, un paso
incompatibilidade de interesGs
que se considera vital para a de traballadores e empresá-.
permanéncia da pesca na Galiríos. "O sector pesqueiro non é
za. Os convocantes da manifesalgo etéreo. Dentro del ha i
tación advertiron "da necesidaduas clases ben diferenciadas.
de de cam(ñar todos xuntos
Uns, os capitalistas, teñen os
neste tema para conseguir que
seus próprios intereses. Outoda a sociedade galega se imtros, os marJñeiros , sofren os
prexuízos da situación actual ·
·p l iq u e no problema". Neste
apartado, armadores e sindicaen forma de precariedade, detos contaron coa colaboración
semprego e exclusión".
das corporacións municipais
das localidades máis relaciona- das coa captura no Sáara.
-0-C.L.

Segundo as próprias reclamacións que presiden as mobilizacións, destacan a negativa á reconversión ou fr modificación estrutural do actual sistema de extrac.ción. Asimesmo pédese un
meirande compromiso por parte
das administracións autonómica,
estatal e europea para lidar con
Rabat na procura de acelerar definitivamente ¡:is conversas. A desídia governamental exemplificouse na última visita do presidente
Aznar a Marrocos, onde non se
falou para nada da necesidade de
adiantar pasos no acorde.

Mariñeiros en loita criticou a
actitude das centrais que acudirán o 11 de Mai.o a Vigo.
"Mentres que nós levamos cinco meses na rua exixindo unha solución, para outros sindicatos, parece que o problema
acaba de nacer ante", dixo o
dirixente da CUT, quen tamén
pensa que esas organizacións
están fomentando a desmobilización soGial.- "Aqueles máis
enmoquetados renúncian á
loita civil e prefiren facerlles o
xogo ao PP e aos empresários".
A Asemblea de mariñeiros en
loita centrou as suas reivindicacións en vários parámetros ben
definidos. Por unha parte, exixen que a ONU xestione dalgun
xeito os direitos do povo saharaui sobre os recursos que actualmente explota Rabat. Por
outra parte, considérase inxusto
o actual sistema lexislativo que
rexe para os mariñeiros afectad os polo paro nese banco .
"Cómpre a asunción de medidas sociais de acompañamento
que remate dunha vez por todas coa precariedade e as diferéncias entre os traballadores",
afirmou Caamaño. •

Pescanova afianza o seu liderato
no mercado dos conxelados

A compañia galega criada hai
40 anos en Vigo xa domina o
65 por cento da cota do mercado do peixe conxelado, lago
de adql!lirir o pasado 9 de
Maio a compañia española
Pescafina. Con esta compra,
na que Pescanova investiu·
2.500 millóns de pesetas, a
compañia fundada por Xosé

Fernández, e dirixida na actualidade polo seu tillo Manuel, consegue introducirse
en países como Cuba e reforzar a sua preséncia en Gran
Bretaña, Fráncia ou Arxentina.
As previsións da empresa
contemplan unha facturación
para o 2000 d.e máis de
109.000 millóns de pesetas.•

·ECONOMIA

-14

11 DE MAIO DE 2000

ANOSATERRA

NQ 934 - ANO XXIII

RAMÓN MACEIRAS

Os gañas bursátiles eas stock options engordan opatrimónio dos máis ricos

Oclube dos ricos éca-da vez máis grande
A alza das bolsas de valores foi
particularmente importante, toda vez que representou mais
da metade do aumento de 18%
Que experimentaron no ano os
activos financeiros dos ricos.

.A expansión do PIB real e o
alza dos mercados bursátiles
beneficiaron a moitos indivíduos. O ano pasado, mais de
un millón de novas membros a
escala mundial engrosaron a
lista de elite do clube dos multimilionários, que agora ascende a un total de 7 millóns
de persoas con 25,5 ·billóns de
dólares en activos combinados. Para o ano 2004, prevése que esta élite amase unha
fortuna de 44,9 billóns de dólares.
·

O grupo _ainda mais exclusivo
daqueles indivíduos cuxa for- .
tuna financeira supera os 30
millóns de dólares superou a
barreira das 55.000 persoas
en 1999.

Villalonga, no centro e benefiáário das stock opfions, está no ponto de .mira do govemo.

Segundo se desprende dun informe sobre riquezas a escala
mundial para o ano 2000,
compilado pola casa de corretaxe Merrill Lynch e a consul-

tora Gemini Consulting, o incremento que rexistaron as
fortunas dos multimillonários
foi impulsado principalmente
por dous factores: a expansión

do PI B real en todo o orbe,
que cob.rou ímpeto en 1999; e
a medra de 37% que experimentaron os mercados bursá·
tiles internacionais.

Sen embargo, o xurdimento
dunha superclase económica
foi impulsado por tres factores
adicionais. En primeiro lugar,
o informe destaca a frenética
actividade no mercado de
ofertas públicas iniciais de
compañas tecnolóxicas, entre
as que figuran Amazon, eBay,
Yahoo!, Rede Hat e Ameritrade en Estados Unidos; asi como QXL e Lastminute.com no
Reino Unido. O informe resalta que esta tendéncia continuará pese ao retroceso que
sofreron os mercados accionários recentemente.

res. En Alemaña, 168 compañas fámiliares comezaron a
cotizar-se nos mercados en
1999 -un volume superior ao
rexistado nos cinco anos anteriores. Cree-se que unhas
76.000 empresas alemanas de
capitalización intermédia están
· a buscar un comprador, en
tanto que se calcula que aproximadmente unha cuarta par.te
das compañas medianas estadounidenses en maos privadas sexan vendidas nos próximos tres anos.

O segundo factor foi o número
récord de empresas familiares
inscritas nas bolsas de vale-

O terceiro foi o crecente uso
das opcións de compra de accións como parte do paquete
de remuneración de altos
executivos. En 1998, os presidentes executivos de 92 das
principais 200 firmas de Estados Unidos exerceron o direito de executar as suas opcións de compra por un valor
superior a 1 O millóns de dólares cada un.+

damente. A pesar de tais promesas, o multilateral non reformou
fondamentalmente os seus procedimentos para conceder financiamento nen mudou o tipo de proxectos que receben fondos. Obras
financiadas polo Banco Mundial,
en diferentes pontos do planeta,
seguen destruindo o meio ambiente e causando transtornos sociais.

· Pechen o Bdnco Mundial
"Péehen o Banco Mundial", rezaba
un dos cartazes que os manifestantes levaron potas ruas de Washington, mentres o organismo mul' tilateral celebraba a sua xuntanza
anual. Teñen toda a razón en sinalar ao Banco Mundial por axudar a
empiorar moitos deses problemas.
Desde que foi por primeira vez
atacado poJos amb1entalistas, a
prinoípios dos anos 80, o Banco
Mupdial prometeu reformas repeti-

Segundo os seus próprios informes. a 2,6 millóns de vítimas dos
empréstimos do Banco Mundial en
países pobres están-lles confiscando as suas propriedades, destruindo as suas vivendas e acabando coa sua forma de gañar-se
a vida Pero eso non lmpede que
unha presunta "economista ambiental'', Vivien Foster, funcionária
do Banco Mundial, talará esta semana en Santiago, invitada pala
Xunta, sobre como as empresas
protexen o médio ambiente e os
govemos aplican duramente as regtamentacións ambíentais ... (¿ ?)•

Maioria absoluta tamén na economia
Alarmado pola posibilidade de perder o
directiva, a sua xestión e as suas posibilicontrol fáctico de Telefónica coa incordades de futuro". Rato foi o principal
poración da holandesa KPN, a Rodrigo
obstáculo para que o plan de fusión de
Rato non lle tremeu o pulso para apretar- Telefónica con KPN se viñese abaixo e
Ue as torcas a BBVA e La Caixa, presiologo bóta-Ue a culpa a Villalonga da caínar directamente aos conselleiros da em- - da bursátil da empresa.
presa española e botar abaixo unha negoPero a rápida reacción do Govemo de Azciación que lle custou a Telefónica un billón de pesetas de capitalización en Bolsa.
nar obedece a un obxectivo máis estratéxico: manter o control de facto de T elefóDetrás de toda á operación dirixida personica. Vi~lalonga intenta desde hai tempo
nalmente polo vicepresidente económico
desfacer-se da marcaxe a presión de Aznar
Rodrigo Rato, está o obxectivo do Govere a operación de fusión con KPN era o cano de Aznar de sacar a Villalonga da premiño máis expedito. De concretaMe a fusidéncia de Telefónica. Os rumores sobre a
sión o Govemo holandés convertiria-se
saída de V.illalonga correron desde o fin de
no principal accionista de T elefóni~a (en ·
semana pasado e se avivaron logo da estretorno ao 17%) e o BBVA reducirla o seu
pitosa caída dun 6,63% que sofreron as acpoder ao 5% (agora ten o 8%). A diminucións de Telefónica o luns 8 de Maio.
ción de poder do BBVA incluia tamén a
perda do conselleiro delegado que pasaria
Rato non se cortou un pelo e <licia desde
ás maos dun executivo holandés. Por suBruxelas· sobre a sustitución do antigo
posto, Villalonga manteria a presidéncia
compañeiro de coléxio de Aznar que "a da nova empresa.
valoración dos mercados é suficientemente expresiva de cómo os aforradores
Pero Rato encobreu o verdadeiro obxece investidores consideran unha equipa
tivo do Governo cunha coartada boa.
.. ,_~.., J.. ...

..........

''Non vai o Govemo español a liberalizar
e privatizar empresas españolas para que
govemos doutros países teñan unha capacidade de decisión", dixo Rato durante
todo o proceso prévio até que abortou a
operación de.. Villalonga. A coartada é
boa de cara á opinión pública, pero difícil de tragar na prática, xa que o Governo holandés entregou garantias por escrito de que aceleraría a privatización do
resto da sua participación en KPN. De
feito, os investidores europeus non lle viron nengun incomenente á operación e
as accións de Telefónica e KPN subiron
como a escuma a semana pasada.
Para botar abaixo a operación, Rato apelou a todo tipo de resortes. Para lograr o
voto en contra do BBVA, Rato tiña unha espada de Damocles. Hai que recordar ·
que a alianza estratéxica entre BBVA e
Telefónica depende ainda dunha ratificación executiva do Govemo. CasuaJmente o prazo para que o BBVA apresentase
o seu plano de desinvestimentos en comunicacións, obrigatório para que o Go,- ·' .::

.

vemo de Aznar aprobara a alianza, remataba esta semana. Ademais, o BBVA lanzaba esta semana unha ampliación de capital por 500 mil millóns de pesetas que
se podia ver comprometida por unha disputa co Govemo central. Por outra banda, Rato chamou personalmente e presionou tamén polo voto en contra do representante de La Caixa e de Altadis ( antiga
Tabacalera) . Ainda así, Rato só logrou
que sete dos 20 directores de Telefónica
vetasen a operación. Pero o mal estaba
feíto xa que o Govemo español desfruta
tamén dunha "golden share" en T elefónica, una opción de veto a movimentos estratéxicos que considere inadecuados. E,
por suposto, a KPN non lle podía interesar unha alianza nesas condicións e co
Governo español en contra.
lsto que acaba de aconteceré a primeira
demonstración desta segunda lexislatura
do elevado grao de inxeréncia na configuración de grandes grupos económicos
que padeceremos durante a maioria absoluta de Aznar. •
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Celebrou asua XV Asemblea Nacional·en Lalin
Sen cinturón
de seguridade
nunha óbra da
subdelegación
de Govemo
en Ourense

Escritos á Xunta para que
,
se cumpran os m1n1mos
de galego no ensino

A Federación Ecoloxista .Galega

A Plataforma polo Ensino en
Galego comezou entregar na
Consellaria de Educación os
20 primeiros escritos asinados pos centros de ensino
para denunciar diante do seu
titular, Celso Currás, a precária situación na que se atopa
o uso do galega no sistema
educativo e demandar da
Xunta que asuma con seriedade a sua responsabilidade.
A Plataforma continuará entregandq cada semana 25
novas escritos enviados palas Equipas de
Normálización Lingüística e
os Claustros. A inciativa forma parte da campaña Cum-

denúncia as manobras militares
da OTAN ao pé da·s Cies
m+P.B.

A siniestralidade laboral foi
unha das preocupacións su,
bliñadas polas centrais sindi,
cais o p asado primeiro d e
Maio. Os acciden tes nos cen ,
tres de traballo rematan non
en poucas ocasións en morte,
especialmen te n o sector da
construción e da pesca. O fa,
lecimento dun traballador en
O urense no mes de Marzo é
motivo agora dunha pergun,
ta no Parlamento do deputa,
do nacionalista Alberte Xu,
llo Rodríguez Feixóo.

os

re-

•

)

O traballador que perdeu a
vida estaba empregado pola
empresa Momev alsa, á sua
vez subcontratada pola em,
presa Omsa, á que se lle ad,
xu di caron os trab allos de
ampliación da subdelega,
ción do G overno central en
O urense. O traballador fale,
ciclo non contaba cos méios
adecuados de proteción, co,
mo o cinturón de seguranza
que teria impedido a sua cai,
da. O que percura a pergun,
ta parlamentar é que a Xun,
ta garanta que as empresas
cumpran a lei de prevención
de riscos laborais e a que se
to m e n me d id as "con tra a
eventualidade e a precarie,
dade na contratac ió n dos
sectores con maio r siniestra,
lidad laboral, a subcontra,
ración en cadea e en con ,
tro l e a prolo n gació n das
x rnadas de traballo posibi,
litando unha formación pro,
fisional acaida".
Segundo
dato e grimidos
por Rodríguez Feixóo, 1.100
en t idades empresariais, que
constituen só un 1,28% do
tot al de empresas ubicadas
n a Galiza, concentran máis
da terceira parte dos acci,
dentes laborais do país. Des,
tas empresas, 495 son indús,
trias, 304 pertencen ao sec,
tor servizos e 301 á constru,
ción. Sinala o deputado que
o sector da construción ten
experimentado un aumento
dos accidentes "polo tipo de
contratos que se suscreben
nas empresas des te sector".
Lembra que a Xunta está
obrigada a instar ao empre,
sariado a garantir a protec,
ción dos . traballadores,
"proporcionando a informa,
ción e formación xeral ne,
cesária ou específica ás per,
soas que realicen tarefas es,
peciais, a man ter equipas de ·
traballo e protección indi,
vidual e colectivas en con,
dicións acaidas" .•

As 29 asociacións que integran

a Federación Ecoloxista Galega celebraron os Ctias 6 e 7 de
Maio en Lalin a sua XV Asemblea Nacional. Aprobouse o
traballo realizado pola Federación neste último ano e estabelecéronse as novas liñas de actuación, que responden fundamentalmente á preocupación
das diferentes asociacións
ecoloxistas pola protección e
conservación do património
natural. Entre as resolucións
destaca a de condena do simulacro militar d~ desactivación e activación de minas
que a OTAN está a realizar perto das Cies. Xose Manuel Veiras foi reeleito como portavoz.
Durante a celebración da asemblea os membros das diferentes
asociacións que integran o movimento ecoloxista fixeron balance
das campañas realizadas durante o último ano. Destaca a da
compostaxe, que tivo como obxectivo apoiar a implementación
dos planos comarcais de xestión
de lixo baseados na compostaxe
e na reciclaxe e demandar ao
resto dos concellos e da Xunta
que promovan a elaboración e .a
utilización de compost. En colaboración coa Asociación Galega
de Pesca Fluvial e coa Federación Galega de Pesca, a FEG
quixo contribuir á mellora do preocupante estado no que se atopan os rios e o seu traballo persegueu tamén "aumentar a
consciéncia da sociedade galega sobre a necesidade de conservar os fráxeis e ameazados
ecosistemas mariños".

primento do Decreto
247!95:misión imposíbel?
que esta-GoordeAader:a-- iniciou no mes de Febreiro.co
ánimo de que sexan os próprios centros de ensino os
que demanden da Administración un maior seguimento
e medidas de apoio para garantir o cumprimento da
lexislación vixente.+

Caixa Galicia aprese~ta
as suas Bulsas 2000

Xosé Manuel Veiras fui rele.xido como portavoz. da FEG.

A. PANARO

porque sexan máis os concellos
sede do Instituto Galego de InA campañas como estas, sumáque aposten por planos alternaformación, en Compostela, unha
ronse as denúncias ante o Valetivos de tratamento dos resíxornada de debate ambiental
dor do Povo palas dificuldades
duos e tamén faestruturada en
de acceso á información meio
rá unha campaña
catre áreas teambiental da Administración,
máticas: resísobre o lixo dopala auséncia dun catálogo gaduos urbanos,
méstico, que se
Xunta
l ego de espécies ameazadas
vai centrar na toenerxia e trans-''ferramenta básica para a sua
porte, espazos
xicidade de refunon elaborou
conservación"- e de planos de
naturais e incéng allos como as
un catálogo
protección de aquelas que apapilas, os barnices
d i os naturais.
recen incluidas no listado estaou os mediAntes dos debade espécies
tal. Ao tempo, a FEG apoiou
camentos que
tes intervirá un
campañas de grupos ecoloxismoitas veces parelator de cada
ameazadas,
tas locais para evitar agresións
sa desapercebiárea, que fará
producidas pala concentraciórJ . da. O transporte
unha análise da
ferramenta
parcelária en Covelo, instalación
e a enerxia, asi
situación e lanimprescindíbel - zará
de parques eólicos no Ca,ndán e. como o seguipropostas.
no Xistral, encaros no Umia e
mento da propos.:
Os relatores separa a sua
Ulla, entre outras. Neste periodo
ta da Rede Naturan lnácio Munila FEG editou unha guia amra 2000, para que
1la, profesor do
conservación.
bientalista, catre número do seu
Departamento de
inclua novas esboletín Terra e ten unha páxina
Ecoloxia da Unipázos a protexer,
en Internet na que se poden
versidade de Via Serra do Suido
consultar documentos sobre a
go (espazos napor exemplo, sexestión ambiental da Xunta, con
turais),
X osé
guiran a centrar
medidas para o desenvolvimenSantos, axente forrestal e sindi- ·
outras das liñas de traballo.
to sustentábel, unha valoración
calista de CCOO (incéndios),
tlo plano de resíduos perigosos,
Manolo Soto (enerxia e trans- .
Xornada
.
unha declaración para a reforma
porte) e Xosé A. González Fede debate ambiental
da pesca e unha proposta para
rreira, enxeñeiro agrónomo e e
unha nova política enerxética.
un dos autores do plano de xesOrganizada en colaboración co
tión do lixo do Morrazo, como
Foro Luzes de Galiza, o Sábado
Para este ano, a FEG pulará
relator na área de resíduos. +
13 de Maio a FEG cel~tira na

A

Como cada ano, a Fundación Caixa Galicia
convocou unha série de
bulsas de estudos para a
ampliación de coñecimentos, tanto en centros de
ensino da Galiza ou de tora como en empresas. As
bulsas están destinadas
preferentemente a persoas
que estean relacionadas
coas áreas de desenvolvimento autonómico~ economía agropesqueira, deseño
industrial, análise
económica, ecoloxia, enerxias renovábeis, telemática
e novas tecnoloxias. Estas
bulsas procuran servir de
apoio a persoas
interesadas en aumentar o
seu nivel académico pero
que non teñen acceso a
determinados programas
ou prácticas. O prazo para
solicitar as axudas remata
o próximo 10 de Xuño.+

O Octávio sobe á
Uga Asobal e descenden
Teucro e Chapela
O Octávio Pilotes Posada alcanzou o ascenso á Liga Asobal de balonmán lago de vencer en Vigo ao Pozoblanco na
liga de promoción. A equipa
que adestra Fran Teixeira
consegue, deste xeito, minimi- ·
zar a perda de representación
galega nesta competición, lago de se consumar o descenso do Teucro e do Chapela.
Os da Ria de Vigo non foron
quen de salvar a primeira eliminatória diante do Granollers
e perderor:i os seus dous partidos. Os pontevedreses fixeron
o próprio diante do Garbel de
Zaragoza. A representación
donoso país completarase co
Cangas. +
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Opresidente da República, acusado de querer apanhar votos da devoQao popular

A oposi~áo portuguesa
critica o encontro entre Sampaio e o Papa em Fátima
na9áo liderada por António Guterres, Mas a oposigáo questionou porque o presidente nao
havia talado antes, já que o governo anda mal desde há quatro
anos a esta parte. O certo é que
Jorge Sampaio só o fez agora,
ou seja, chamou a atengáo do
executivo para a necesidade de
equilibrar e corrigir muitas coisas em vários ministérios.

-O- GONCj:ALO NUNO DE FARIA

A decisao do chefe do Estado portugués de acompanhar a presen~a do Papa en
Fátima neste dia 13 de Maio,
que é a terceira do seu pontificado, ora justificada pelas celebra~óes da canoniza~ao de dois, Jacinta e Francisco l\'larto, dos tres videntes de 1917, está a ser objecto de fortes críticas de vários
sectores sociopolíticos portugueses, especialmente de
esquerda e cen_tro-direita.

O Partido Socialista (PS), que
suporta o governo e contribuiu
para a eleigáo presidencial do
seu "camarada" Jorge Sampaio,
nao gostou da reprimenda e vários dos seus dirigentes deram a
entender (em declarac;óes privadas) que o presidente da Repú blica necessitará sempre do PS
para ser reeleito.

Os militantes comunistas e do
Bloco de Esquerda lamentanse que um socialista laico, agnóstico e ateu, postura essa do
conhecimeñto dos milhares de
portugueses que o elegeram,
por esses e outros factores,
presidente da República nos
inícios de 1995, dizem náo entender e muito menos aceitar
"novas promiscuidades nas relac;óes Estado-lgreja". Os partidos de centro-direita pouco importa a incoerencia de Jorge
Sampaio, antes e só o "perigo"
para os seus intereses, por entrar na área de domínio dos
crentes e "tementes de Deus".

É que as eleic;óes presidenciais,
que se váo realizar em Janeiro
do próximo ano, já tem definidos
os candidatos desse centro-direita. Daí esta preocupa9áo sobre o
eventual "ganho-a-direita" de
Jorge Sampaio quando decidir
-lá para Setembro ou Outubrorecandidatar-se a mais um defi-

Por isso, e sempre no campo
das hipóteses, talvez urna possível leitura que Sampaio fará,
relativamente "as torgas em
parada" (estruturas político partidárias apoiantes, entandase) e passar a "colher frutos "
(votos) de onde menos se espera -do centro-direita , por
exemplo- libertando-se, gradual e paulatinamente, das coacgóes e do encobrimento de
um governo saído e alimentado
pela estrutura partidário de que
Sampaio é elemento, enquanto
cidadáo.

Jorge Sampaio, Guterres e Xoán Paulo 11.

nitivo mandato de cinco anos.
Acusa~óes

-

a Guterres

Mas, e como referem os analis-

tas políticos, algo se passará
no relacionamento governopresidente, concretamente depois da interven9áo presidencial nas co~moragóes do 262

aniversário da revolugáo dos
cravos.
Em esta intervenc;áo, Sampaio
falou em quanto a má gover-

Muito se escreverá e talará, naturalmente, deste inesperado
encentro Papa-Presidente em
Fátima e o que a mesma representa em termos de movimentagáo de pessoas (fala-se de
um milháo de peregrinos). Portante, votos potenciais que vem
ao encentro do presidente do
mesmo modo que este foi ao
encontro do Papa. E o palco
"Fátima-Altar do Mundo" é só
um e oportunidades como esta
só tem esta.
Náo sabemos se tuda isto acorre assim ou nao passa de meras suposigóes ou projecc;óes e
ficgóes políticas. Certa é a crítica acerada da esquerda portuguesa a Jorge Sampaio, através
de muitas e diversas tomadas
de posigao.
Num amargo artigo de opiniáo,
o dirigente do Bloca de Esquerda, Miguel Portas, questionava
sobre o que poderá sobrar, em
termos de razóes, a Jorge Sampaio. "A piar das motivac;óes,
em ano de eleigóes, é que Sampaio quer ser visto ao lado do
Papa e no momento da beatificac;ao. Eu tinha a secreta esperanc;a de que assim náo viesse
a acontecer, que o presidente
se mantivesse fiel a urna certa
ideia de política, que tantos com
ele partilharam", afirmou.

. ,.. . ,..
).

De momento há que referir, e
para concluir, que a presenc;a
em Fátima a participar em actos
litúrgicos de um cidadao (ateu)
que até é o mais alto magistrado do Estado (laico), surpreende milhares e milhares de portugueses crentes e projectados
em Jorge Sampaio.+

SOCIEDADE

17

ANOSATERRA

11 DE MAIO DE 2000

N 2 934 - ANO XXIII

Os responsábeis dos meios sinaían 'non tercapacidade' para cumprir uns mínimos de galega

Manifestación o 17 de Maio
polo uso do galego na prensa, rádio e televisión
-+-

P. BERGANTIÑOS

O Mércores· 17 de Maio vaise
celebrar en Compostela unha
manifestación en defensa do
uso do galego 11os meios de
comunicación. E o tema que
está a centrar este ano os actos reivindicativos convoca·
dos co gallo do Dia das Letras
Galegas, que tamén incluen
unha campaña de recollida de
apoios entre os profisionais
do xornalismo en favor dunha
maior utilización do galego
na rádio, prensa e televisión.
A idea de aproveitar esta data
senlleira para demandar o uso
da língua própria nos diferentes
ámbitos foi impulsada o pasado
ano pola Mesa pola Normalización Lingüística, BNG, CCOO,
CIG e EdeG. Daquela, estas organizacións quixeron chamar a
atención sobre a situación da
língua entre a mocidade e desta
volta os actos ollan aos meios
de comunicación e inciden no
escaso emprego do idioma en
prensa, rádio e televisión.

O galego, de princípio a fin. Por
unha maior presenza do galego
nos meios de comunicación é o
nome da campaña coa que as organizacións convocantes da manifestación pasan factura aos produtos meiáticos. A primeira fase
desta campaña incluiu unha série
de entrevistas con responsábeis
dos diferentes meios para facerlles chegar propostas concretas
encamiñadas a conseguir, cando
menos, maior uso do galego.
Despois de realizar a maior parte das entrevistas, Concha Costas presidenta da Mesa, adianta
que as empresas non asumen
nengun compromiso concreto.

"Basicamente, e como
era de esperar, non aceitan que a auséncia do
galego sexa un problema
de política empresarial.
· Os responsábeis das empresas utilizan argumentos que apontan á falta
de capacitación dos xornalistas ou ao feíto de
que a utilización da nasa
língua traería consigo
·custes económicos pola
perda de leitores -explica. A respeito das declaración s ou notas de
prensa que se traducen,
empresas e axéncias pás an se a pelota mutuamente. As empresas din
que lles chegan traducidas e as axéncias argumentan que teñen comprobado que os meios
nunca fan uso das que
envian en gal ego".

dación duns meios próprios.

Co lema Polo galego
nas ondas , o Martes 16
a Mocidade da fyfesa e
Amelga (Asociación de
Músicos en Língua Galega) simularán un programa ra,diofónico na Praza
da Quintana entre as oito e doce da noite. A intención é amosar como
se pode.facer unha emisión integramente en galego con música do país.
Novas tendéncias folk,
pop e rock terán cabida
neste programa ducante
o cal Tareixa Navaza da- rá leitura ao manifesto
apoiado polos profisionais dos méios. A emisión remata cunha mesa redonda con representantes das discográficas dos méios e de gruO BNG e EdeG tamén
pos musicais e cuil conapresentaron no Parla- Os actos do pasado ano centráronse na situación da língua entre a mocidade. Na foto, mobilización celebra· certo. Drinkin Tinto, PanA. PANARO deiromos e Cinco Talemento unha interpelación da en Bonaval.
polo imcumprimento dos
gos son algunhas das
ciada que ten como principal
ciedade actual e da preocupaconvénios e subvencións que a
formacións incluidas no cartaz.
elemento caracterizador o idioción creceñte que existe pela reXunta concede para a normalipercusión que a globa_lización
ma. "Sen embargo -explícaPero estas non son todas as actización neste ámbito. Costas exda comunicación está a ter na
os do naso país non deron asuplica que os meios recoñecen
vidades relacionadas coa música
mido ainda esa responsabilidapreservación da identidade de
este feito e que afirman non ter
en galega para -o 16 de Maio.
de. A escasa presenza do gale-· Amelga organiza cinco concertos
todos os pavos e comunidades
capacidade para cumprir os mílingúísticas que conforman a di- · go (o emprego da língua própría
nimos que estabelece a lexislana província de Lugo. Na cidade
nos diários galegas, por exemversidade social e cultural do
ción.
da muralla os pubs Candonga e
plo, non chega ao 4%) non se
planeta. "Frente ao estendido
Cubil do Lobo acollen as actuaManifesto dos profisionais
tópico de que camiñamos cara
corresponde co nível de uso do
cións de Nelson Quinteiro e Líñaunha inevitábel uniform(zación,
noso idioma por parte da ciceira, respeitivamente. En Chandadania". Di tamén que a resmedra o interese por garantir o
Para que se poñan en marcha
tada as sala Kiss recebe aos Poponsabilidade primeira reside
futuro das línguas e culturas do
medidas concretas que muden
hemia e na Casa de Baleira estamundo", recolle.
nas próprias empresas de coesta situación, os responsábeis
rán Alberto Bundi e A Turma Anmunicación e nos poderes públida campaña tamén están a regologalaica. Por último, en PedraEste documento fai fincapé no
cos, nomeadamente o governo · fita do Cebreiro, en Fonfria Casa
coller sinaturas de apoio entre
feito de que son os meios de cogalega, pero engádese que a cios próprios profisionais. No maNúñez, a música corre a cargo de
m uni cació n os que maior resdadania, como emisora e recepA volta do agro. O lema destes
nif esto que apresentaron aos
ponsabilidade teñen na trasmitora de información, tamén xoga
xornalistas fálase da importánconcertos que comezan todos ás
sión dunha identidade diferénun papel importante na consolicia que ten a informaci(>n na sodez da noite é Sonan en galego. +
/

XERACION PERDIDA?
CARLOS MÉIXOME

No primeiros ano da década dos setenta
os cambios conómicos e sociais do que ho,
xe, en tempos de tantos eufemismos, se de,
nomina tardofranquismo, chegaron a uni~
versidade compostelá e a outros centros de
ensino (universidades laborais e institutos
de bacharelato). A preséncia de fillos de la,
bregos relativamente acomodados,. de pe,
quenos funcionários e comerciantes das vi,
las, de proletários de Vigo, Ferrolterra ou A
Coruña, medraba nos centros educativos
empurrados polas expectativas paternas
dunha mellora social.
Ao ambiente antifyanquista, predominante
nos anos sesenta, engádeselle agora o aporte
vital da mocidade orixinária de medios gale,
gofalantes, na que medra a conciéncia da·
pertenza a unha cultura negada e a unha na~
ción carente de dereitos políticos, e que se
expresou na organización estudiantil ERGA,
nacida nos últimos meses de 1972 e impulsa, ,
da por militantes e simpatizantes da UPG.
A etapa de formación de ERGA prolóhgase
ata a morte do ditador en 1975. As dificulta,
des foron moitas, mesmo para expresarse.
Lembramos cando o Lito de Vilalba ·se atre, ·
veu a falar en gal{go nunha asemblea univer,

sitária e os reiterados debates sobre o emprego
público da nosa língua durante aqueles anos.
Logo veu a fase de expansión que se pro,
longou ata o 79. coincidindo coa denomi,
nada "transición". Naqueles anos centos de
estudiantes pasaron por ERGA. A sua mili,
tancia era o corazón e as pernas do na,
cionalis~o galego. Axitadora e organizado,
ra, activista ilusionada que despois de asís,
tir ás aulas ou debater nas múltiples asem,
bleas estudiantís facia propaganda naciona,
lista, colaboraba na organización e difusión
do sindicalismo obreiro ou labrego, subía

ao autobus a onde fose o "circo" da AN,PG
e nos períodos de vacacións impulsaban o
nacionalismo nas vilas e cidades de orixe.
Na década dos oitenta o novo marco políti,
co, as disensións internas, os erros na direc,
ción do nacionalismo e as necesárias reo,
ri~ntacións persoais fixero~ que moita da,
quela militáncia abandoase o activismo po,
lítico e a mesma ERGA desaparecese, para
·dar lugar a organizacións mellor adaptadas
ás novas circunstáncias. _
Vintecinco anos despois cando nos propu,

'Non é unha xeración perdida ..
Mesmo nos perguntamos se o auxe electoral
do nacionalismo dos noventa non terá moito
que ver co labor silencioso daqueles mozos
barulleiros dos setenta' .

xefnos argallar o encentro que irnos celebrar
o próximo 27 de Maio en Compostela 0 l e
comezamos a estabelecer contactos e lem,
brar nomes puidemos constatar o enorme
caudal que aquela xeración ·aportou ao país
(profesores/as de ensino medio e universita,
rio; poetas e novelistas; estudiosos/as da his,
toria, da literatura, da economía ou da Gul,
tura; músicos, actores e activistas culturais,
empresários xeradores de riqueza; dirixentes
sindicais, concelleiros, alcaldes, deputa,
dos ... ) e como a inmensa maioría dos mes,
mos seguían cos pes no país e o corazón Ja,
tindo na esquerda. Mesmo nos perguntamos
se o auxe electoral do nacionalismo dos no,
venta non terá moito que ver co labor silen,
cioso daqueles mozos barulleiros dos setenta.
Non é unha xeración perdida. Moitos esta,
remos en Compostela para lembrar aquele~
anos, gozar da compañía das persoas coas
que compartimos momentos entrañábeis e
apaixonantes proxectos, máis tamén .para
saber das novas inquietudes persoais dos
que pertencemos a unha xeración que aín,
da ten moito que aportará construción diá,
ria da nación dos galegos e galegas.•
(1) Ver nº anterior d'A Nasa Terra, sección Convocátorias.
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EMIGRACIÓN E IMIGRACIÓN

DAGRANXA DE POLOS.ÁGRANXA DE COELLOS
\

XoÁNANLLO
Perguntarase o lector por tan estrano título,
rnáis próprio dun conto para nenos. Pois
·non: entre a prirneira granxa e a segunda pasaron trinta e oito anos. E verán porqué: en
1961 funme para Xenebra para estudar ali
ciéncias políticas e ver de entrar como tradutor nas Nacións Unidas. Como galega
que son, da T erra Chá, ali atopeirne con rnilleiros de paisanos meus, espallados pola xeografía helvética, a irnensa rnaioría traballando no campo, a construción e a hosteleria, e algo menos na indústria. Neses primeiros anos dos sesenta, as autoridades consulares españolas da demarcación de Xenebra
(que abrangue os cantóns de Xenebra, Vaud
e Valais) preocupábanse rnoi pouco das condicións dos inmigrantes españois, e rnais ben
os trataban con bastante desprezo, situación
- que durou ata que chegou como cónsul
Francisco Palazón en 1976, e que carnbiou
radicalmente co nombramento de Francisco
Condomines en -1985. Condornines fora antes de Suárez, pero non durou moito nese
pasto tras a sua decisión de cortarlle a subvención que o IEE (Instituto Español de
Emigración) lle daba, non se sabe moi ben
porqué, á edic;:ión internacional de La Región
de Ourense. E certo que en 1959 xa se negociou un convénio de seguridade social para a
contratación de traballadores españois para
traballar no segundo país, e os contratos xestionábanse por intermedio do IEE, o que
axudou a aliviar e, xa a partir de meados dos A emigración a Suiza recibiu mellar trato da que se dá ao ímigrante africano na Península.
anos oitenta, a rnellorar bastante as condi1933 a raiz de que soldados do Exército suizo
cións laborais do inmigrante español na SuiMaresme; por exernplo, os agricultores suizos
disparasen contra unha manifestación obreiza. Pero en 1962.esas condicións eran duras,
que os contrataban por aquel procedimento
ra en Xenebra e mataran a 13 traballadores.
sobre todo para o traballador eventual (o
estaban abrigados a darlles teito e comida
saisonnier) ,que ía traballar nove meses na ademais dun salário, e o mesmo pasaba na Pois ben, esa folga de 1970, que se coñece
corno a "folga da Murer" polo norne da consagricultura, a construción e a hostelería. En .hostelería. Para os obreiros estranxeiros da
tructora que tiña a contrata das obras da au1970, segundo a policia de estranxeiros de
construción e tamén da indústria construíBerna, o 29% dos 101.383 que entraron en
ronse, por exemplo no camión de Xenebra,
topista de Xenebra a Lausana, foi iniciada e .
Suiza aquel ano eran ternporeiros. E logo hai
barracóns de maderra que tiñan cociña, auga,
dirixida por obreiros españois, entre eles vários galegas, que protestaban polas condique ter en canta que non todos os que ían
luz e calefacción, e por suposto todos tiñan
cións de traballo á intraballar a Suiza facian con contratos do
dereito á asisténcia saniIEE: estos, que se chaman asistidos, supuñan . tária, e cotizaban obrigatemperie e as longas
o 59% dos 49.133 que entraron en Suiza en
toriamen te ao seguro
xornadas de traballo
público de vellez e .inva. .
1964 para traballar ali, asi que quedaba un
que os abrigaban a fa41 % que non podían acollerse ao réx1rne do
lidez e a caixas privadas ·
cer. A policía suiza roconvénio hispano-s.uizo.
de seguro de enfermidadeou con cans os barrade ..E ainda asi os sindicóns onde estaban alo• GALIÑEÍRO AMAÑADO. Oito todo isto,
ca tos suizos e as asoxados os obreiros, para
é xa momento de enlazar as <lúas granxas
amedrentalos, mentras
ciacións de traballadores
-do título deste artigo: en 1962, estando eu
emigrantes españois, en
dentro dous sindicalisen Xenebra, apareceu un anuncio nun xorparticular a ATEES,
~as suizos teimaban por
nal de Berna no que se <licia o seguinte:
criadas co pulo dos parconvencelos para que
"Galiñeiro recen amañado. Con auga e luz.
tidos políticos españois
parasen a folga porque
Ideal para traballadores ternporeiros estranmais ou menos clandesera ilegal e ía en contra
xeiros". E velaquí que, trinta e oito anos
tino~, principalmente o
da famosa "paz de tramáis tarde, leo na prensa do 21 de Abril de
PCE, loitaron anos e
ba lle", que por cerro
2000 esta noticia: "Duas persoas acusadas
anos para que tiraran
ainda dura. Atopábame
de oferecer traballo a inmigrantes rumanos
aqueles barracóns e se
eu en 1970 en Nova
indocumentados a cámbio de comida e
aloxara a esa xente en
lorque na sede da
mailo precario teito de uralita dunha antiedifícios de vivendas
ONU, pero é casi seguga e destartelada granxa de coellós situada ·norrnais. Axudei incitas
ro que houbera particien Llofriu",- na provincia de Girona. Polo
veces a redactar octavipado na redacción das
menos os donas suízos da granxa de polos
llas, manifestos e declaoctavillas da folga, pois
do ano 62 gastaron algo de cartas en arnaracións esixindo mellafíxose na casa de Xosé
ñala e porlle auga e luz, o que non fixeron,
ras para os emigrantes
Fernando Pétez Oya
españois, e tamén o esao parecer, estes dous alugadores da granxa
coa sua colaboración e
crito que se dirixiu ao
de coellos no <;:omezo do segundo milénio.
rnaila do poeta Xosé
Ministerio español do
Anxel Valente, entón
O que está pasando nesta "España que vai
T raballo, creo que en 1987, pedíndolle ·que
tradutor na OMS. Con estes dous amigos e
ben" no terreo do trato que se da á man de
na delegación do estado que ía ir a Suiza para
outros mais, compartiria, ao meu regreso de
obra estranxeira non ten, corno diria o rneu .renegociar o convénio de emigración e seguNova lorque en 1971, moitas horas de reupaisano dá T erra .C há, o Sr. Rouco, "perdón
ridade social con Suiza houbese algun reprenións coas asociacións de traballadores emide Deus". Nos 25 anos que estiven en Xenesentante dos traballadores emigrantes espagrantes españois, por exernplo con A Nasa
bra, prirneiro estudando e lago traballando
ñois, e ese escrito redactouse porque o que
Galiza e co Ateneo Obrero, criado por comunistas, anarquistas e cristiáns de esquerda
era entonces cónsul de España en Xenebra,
corno tradutor na ONU, coñecin ben a siCondomines, avisounos de que ía ter lugar a ·coa clamorosa ausencia dos socialistas do
tuación dos nasos .emigrantes e boteilles un~
ha man sempre que puiden. Pero xa nos anos
negociación do novo convénio. Pero tarnén
PSOE e a UGT de Xenebra.
os própios traballadores loitaron eles mesmos
sesenta os galegas, andaluces, asturiáns, etc.,
por. conquistar mellaras na suas condicións
• DISCRIMINACIÓN DO INMIGRANTE.
a rnaioria deles procedentes do campo e con
rnoi pouca formación ou nengunha, chegade traballo, e cómpreme dicir con orgullo
Por is9, ó meu regreso a España en 1996,
que foron obreiros españois os que en 1970
despois de 31 anos de vivir no estranxeiro,
ban a Suiza nun 50% ou máis, porcen~axe
que foi aumentado cos anos, con contratos
chamaron á primeira folga nos cantóns de
asombroume ver cómo chegan e corno se
Xenebra e Vaud en 37 anos en toda Suiza,
trata aos obreiros e obreiras estranxeiros
xestionados através do IEE, que contiñan
Unhas condicións que xa quixeran ter hox:e
rompendo asi a chamada "paz do traballo"
que veñen a este Estado a réalizar traballos
os trabaUacfores est:raillieirns·da· ~l Ejido ou o · ·· pactad?-· pe>los sindi~at<5~ e ·patr~ns suizos en
que outros españois xa non queren facer

'Despois de 31 anos
de vivir
no estranxeiro,
asombroume
·ver cómo chegan e
como se trata aos
obreiros e obreiras
estranxeiros
que veñen traballar
a este Estado"

/
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porque son duros e gáñase pouco con eles.
O mesmo proceso produciuse na Suiza, e
foi curioso observar como os emigrantes
italianos e españois, os dous primeiros
grandes continxentes de man de obra estranxeiia en Suiza, ao ir ocupando pastos
de traballo máis especializados ou instalándose pala sua canta con pequenas empresas, están senda sustituidos por portugueses,
turcos e, últimamente, eslavos, sobre todo
sérbios e kosovares. Penso que este mesmo
proceso darase no Estado español, e é moi
posíbel que o primeiro continxente de traballadores estranxeiros que irá subindo na
escala socio-profesional será o Latinoamericano, por razóns lóxicas de língua e cultura,
e mais tarde, cecais en 20 ou 30 anos, veremos este Estado cheo de africanos e asiáticos, amén de europeus-orientais.
Neste sen.so o Governo de Aznar, que vai
ter catre anos de maioria absoluta, debe pór
en pé, consensuándoa con todos os partidos
políticos, sen excluir a ningun, e cos sindicatos, unha polftica avanzada e progresista
de inmigración, e isto por necesidade de arde pública e de paz social e tamén, xa que s~
din c~tólicos, por decéncia cristiana. Se vivira Angel Herrera Oria botarialle un sermón pala sua cegueira nos sucesos de El Ej ido. Non lle queda moito tempo para levar a
cabo esta tarefa, e seria un erro imenso que
o novo Governo utilizara a basoira da maioria absoluta para impar unha contrarreforma da Leí de Estranxeria.
Os Govemos central e autonómicos tenen
diante deles unha bomba de reloxeria, cómo a teñen tamén os empresarios españois
que empregan man de obra estranxeira,
moita dela clandestina. Os devanditos Govemos e . os respectivos parlamentos deben
adoptar esa nova política de inmigración e
obr.igar aos empregadores a contratar obreiros estranxeiros en condicións adecuadas e
xustas. Os distintos govemos, sexan do PP,
do PSOE, de CIU ou do PNV deben facelo
e impor esa política en interese de todos,
ainda que· o da xustiza social lle pareza unha milonga ao Presidente da CEOE, que mira semente para o lucro empresarial e a
relación prezo-ganáncia das accions. +
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Aznar culpabiliza
ao PNV dos atentados e·demanda ~leicións. anticipadas
.
'

Caruana defende
un Xibraltar
descolonizado
pero británico

,

Oasasinato do activiSta López de Lacalle

afonda máis as·divisiói1s en Euskadi

A proposta do primeiro
ministro do peñón, Peter
Caruana, seria unha
descolonización da rocha
pero continuar baixo
soberanía británica para
evitar que o Reino Unido
teña que cumprir o Tratado
de Utrecht, que prevé a
devolución de Xibraltar a
España no caso de que a
Gran Bretaña renúncie á
sua sobernia. Caruana
descarta a incorporación a·
España pero destaca o
avance que se produciu
despois ·de que o Governo
español aceitase que
Londres resposte por
Xibraltar na aplicación da
normativa comunitária,
aceitación que puxo fin ao
bloqueo que exercia do
Estado español sobre o
peñón.+

*B. LAXE

Todos os asasinatos son condenábeis, pero non todos as
mortes son iguais. Nen a sociedade as percebe como tales, nen ETA, polo que se ve;
lles dá a mesma importáncia.
Coa morte de López de Lacalle, ETA quixo deixar claramente unha mensaxe ao papel
dos médios de comunicación.
A lóxica reacción de rexeitamento foi unánime, incluida
Galiza, con concentracións e
declaracións institucionais,
encabezada polo Parlamento,
que suspendeu o pleno para
manifestarse no Obradoiro.
José Maria Aznar aeusou aos
dirixentes do PNV de "estar antepoñendo o nacionalismo ás
suas próprias conviccións democráticas". E ainda toi máis
lonxe por un camiño que semella sen ur:i rouse que poda facer que confluan populares e
peneuvistas . Afirmou o presidente do Governo español que
o PNV "está a xerar un clima
que é utilizado por outros para
levarse fisicamente por diante
a persoas que só queren vivir
democráticamente en paz e libe rtade ". Culpabiliza, deste
xeito , directamente ao PNV
dos atentados de ETA., A continuación ·reclamou do governo
basca que convoque eleicións
xa, "por mínima decéncia e hixiene democrática".
Josu Jon lmaz, voceiro do Governo basco, acusou a Aznar de
"non ter nen o máis elemental
sentido da ética" e de non respeitar a dór da sociedade basca. "Como máximo responsábel
institucional do Governo español optou por lanzar duras críticas ao lehendakari, ao governo
basca, e, en consecuéncia, á
sociedade basca, mentres
acompañábamos á família de
José Luis e nos manifestábamos contra o terrorismo", afirmou o voceiro basca.
Tampouco ao PP lle sentou nada ben a prédica do bispo de
'Donosti Juan Maria Uriarte nos
funerais por José Luis López de
Lacalle. O bispo, que serviu de
interlocutor entre o governo central e ETA, avogou porque os
partidos antepoñan a paz aos
seus intereses e polo achegamento dos presos de ETA a
Euskadi. Tan só 75 dias despois
da sua toma de posesión, o PP
xa o colocou, como a Setién, no
visor das suas crUicas: "utilizc;>u
o púlpito para facer política".
Carlos lturgaiz afirmou que "na
vez de levamos polos camiños
da fe, tenta levamos polos camiños da política".
lñaki Anasagasti, pala sua banda, defendeu a Uriarte e afirmou
que "con Setién foi terrorífica a
caza do bispo, onte, co seu sermón, sabíamos que se abría a
· caza contra l)riarte".
A .división entre partidos manfiestouse cando tanto o p p como o PSOE se negaron a asistir .
ás concentracións convocadas

Novos ataques racistas
en Andalucia ·

Concentración na Praza da Obradoiro de Santiaga en protesta polo asasinato de Lópe:z: de lacall~.

polo Governo basca, situándose
· en lugares diferentes. Pala sua
banda, o PNV e o governo negáronse a asistir á manifesta• ción convocada polo Foro de Ermua, "porque pretende deslixitimar as institucións bascas".
Lacalle, un home na diana
López de Lacalle levaba anos e
anos na diana de ETA. Así aparecia desde 1982 palas paredes
de Zarautz e de Oiarzun lago. En
todas as referéncfas de "colaboracionistas" co Ministério de Interior e co Plano Zen, que realiza.:.
ba a esquerda abertzale aparecía o seu nome, sen exclusión.

López de Lacalle, militante
comunista, encadeado . seis
anos durante o franquismo,
un dos revitalizadores de
CCO'O en Euskadi, que colabora logo · co PSOE na sua
chegada ao poder e despois
se desencanta, era todo un
activista político. "lncansábel,
incapaz de calar, directo, polémico, con gosto pola discusión", segundo o definen todos os seus compañeiros. Foi
este activismo o que o levou a
ser un dos fundadores do Foro de Ermua. E foi ese activismo o que o converteu en columnista dos xornais, en comentarista da rádio.

A. EIRÉ

Eleicións para que?
PP e PSOE, con Aznar á cabeza, non teñen outra estratéxia para o
País Basco que a de convocar eleicións anticipadas como se estas fo,
sen o bálsamo de Fierabrás que arranxa os problemas. De ser asi, a
solución non só seria fácil, senón máis milagreira que todos os san,
tos xuntos que e&tá a canonizar Wojtila. Unhas eleicións nas Bas,
cangadas posibilitarian o fin dos atentados de ETA? Que mudaria
na sociedade basca? Acabarian co sentimento nacionalista maioritá,
rio? Un govemo autonómico do PP e PSOE seria decisivo para deter.
a todos os asasinos? Por que non o fan no resto do estado incluindo
Nafarroa onde non hai Ertzaina?Acabaria coa violéncia nas ruas?
Coa extorsión? Serian capaces de realizar o que non puido facer o
franquismo coa sua represión indiscriminada, cos seus estados de ex,
cepción? Lembremos Vitória, Renteria, Montejurra. Ao Batallón
Basco Español. Aos GAL que ' están a entrar na cadea. Se non é así,
por que esa teima? Por que a utilización polítiCa dos atentados? Só
existe unha explicación: tentan impedir as vias demo~ráticas e pací,
ficas do nacionalismo para conseguir a autodeterminación. Con
ETA, PP e PSOE teñen o obxectivo cumplido. ETA é hoxe a sua
garantía de Estado unitário. •
I·

t
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A PANARO

Tamén foi ese activismo e esa
faceta de ferrete dos "abertzales" desde os médios de comunicación, primeiramente en
El Correo Español e, lago, recuperado por El Mundo o que
o puxo na diana de ETA e o
que o deu a coñecer máis alá
das suas fronteiras locais e
trascendeu á sua profisión de
industrial eléctrico. Abondábaíle con escreber unha vez á
semana para alporizar aos inimigos. Sen .ser xornalista, convertiuse no "xornalista" máis
odiado.
ETA non explica os seus atentad os, pero as pintadas en
Oiarzun son expresivas: "Foro
de Ermua: hijo de puta. De Lacálle: jódete, asesino". Arnaldo
Otegi, portavoz de Euskal Herritarrok, analisou o atentado
como un xuízo de ETA "á estratéxia' de manipulación e de
guerra informativa· dos meios
de comunicación no conflito
Euskadi-Estado". Desde a esquerda abertzale considérase
que o proceso de paz non pode avanzar cuns médios de comunicación auténticamente
"belixerantes", comparándooos ·
coa función que están a cumplir tanto os médios irlandeses
como os británicos na resolución do contencioso de Irlanda.
Desde HB recordan que ne'sta
guerra tamén houbo outros
dous · xornalistas mortos que
non aparecen estes días nas
estatísticas, Galdeano (delegado de Egin en lparralde) e Muguruza, redactor xefe do mesmo diário, e que daquelas non
.. hou,bo ~anifestación~ pola libertade de expresión.•

A convivéncia entre andaluces e magrebies volveu
racharse na localidade
onubense de Lepe. Na
noite do pasado 7 de
Maio, un numeroso grupo
de habitantes desta cidade agrediron os moitos
imigrantes africanos que
se desprazaron até ali para participaren na recollida do morango. O
detonante do ataque
.racista foi unha liorta ni.mha discoteca na que,
supostamente, un rapaz
de Lepe acabou ferido por
un vaso lanzado por un
marroquino. Como
vinganza, desatouse unha
"caza ao mouro" que deixou un rastro de 15
feridos. En repulsa por estes actos, 200 imigrantes
concentráronse diante do
concello da cidade para
exixir respecto por parte
dos seus viciños. •

Osocialista
Enrique Muiica
perfilase como

Defensor del Pueblo
As diferéncias entre socialistas e populares son difíceis de perciber, xulgar
pala decisión do presi<;iente
do Governo central de impulsar o nonieamento do
socialista e ex ministro de
Xustiza, ,Enrique Mujica como Defensor del Pueblo.
Seria a primeira vez que
este cargo institucional re. cai sobre' un integrante da
oposicióÍf;-o que deixaria
ao PSOE no papel de com. parsa de-.-Governo. Mujica
aceitou a proposta de
Aznar pero condicionou a
sua resposta á atitude que
tome o seu-partido, no que
milita desde hai 35 anos.
Os soci~tas, sen em~ar
go, neste momento estan
máis pendientes de designar aos candidatos para dirixir o partido.•
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MUNDO ·
Vostede apresentou
na Galiza o libro Los ·
sueños perseguidos,
na que relata • história recente de Guatemala. A quen retrata
nesta obra?

O libro recolle a históri a das comunidades
indíxenas do norte de
Guatemala, que tiveron que facerse nómadas para fuxir dos ataques do Exército. Estive ron case 20 anos
nesta situación. A diferéncia doutros grupos;
os seus movimentos
nunca os sacaron do
país. A obra explica
como foron capaces
de sobrevivir e autoorganizarse diante dunha represión que foi
moi forte.
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André Cabanas, xornalista

'A extrema desigualdade
está impedindo a democratización
de Guatemala'
-0- CÉSAR LORENZO GIL

Este xornalista coruñés, afincado en Centroamérica desde 1985, a dia de hoxe é
un experto na sociedade e política desa zona. Das suas vivéncias cun grupo indíxena guatemalteco naceu un libro que quere ser memória dunha cruenta guerra civil que criou feridas que non se fecharon logo dos acordos de paz de 1996. El é
testemuña dos soños violados dunha sociedade ·incapaz de mudarse a si mesma.

Cal foi o xermolo da
guerra guatemalteca?

A guerra de Guatemala
foi unha liorta entre irmáns. Guatemala é un
país moi polarizado, a
pesar de ter moita riqueza natural. A sua
taxa de desigualdade é
· a maior de América Latina, xunto co Brasil.
Hai un 2 por cento da
povoación que ten un
grande acceso ao diñeiro e é proprietário
de todos os recursos.
Esta clase vive cun nivel de vida semellante
ao de Miami ou Nova
York e un 80 por cento
da povoación que vive
nunha penúria extrema. A situación estoupou ao final dos anos
70. Primeiramente houbo unha resposta da cidadania, en forma de
cooperativas, sindicatos e máis tarde en for-.
ma de guerrilla. Todo o
levantamento popular
supuxo unha reacción
das forzas armadas,
que foi moi violenta. En
1980, o Exército calculou que a guerrilla podia tomar o control do
Estado en dous ou tres
anos. A maneira de
evitar jsto foi unha vio1é n ci a terríbel, moito
maior que neutros países do seu contorno.
Calcúlase que houbo
200 .000 asasinados,
40.000 nenas orfos ,
40.000 desaparecidos.
700 aldeas forori destruídas e os poucos supervivintes, ·reubicados noutros
pontos do país.
Que o..Jinión ten das iniciativas det\direitos humanos de
abrir procesos no exterior
contra a ditadura?

A ·demanda por xenocídio que
conseguiu facer admitir na Audiéncia Nacional española Rigoberta Menchú, son o único camiño posíbel. A postura oficial é esquecer o pasado e construír un
país totalmente novo. Pero outros pensan que primeiro cómpre
arranxar contas co pasado, ca. ñecer a verdade do que pasou e
facer xustiza antes de que se dean .pasos de cara á formación
.dun estado novo. Esta postura é
unha das poucas actitudes opositoras que existen en Guatemala. Os movimentos de esquerda
están nun intre moi feble. lsto
debería ser só unha parte da sua

vixiar e informar daqueles desafectos ao
réxime. Teñen capacidade para ter controlad os os movimentos
dunha persoa as 24
horas do dia. Toda esta estrutura ponse en
marcha tamén para o
asasinato político, como foi o caso de Juan
Gerardi, arcebispo de
Guatemala, morto hai
dous anos dunha pedrada na cabeza.

Novo episódio
do enfrentamento
·comercial entre Europa
· e os Estados Unidos
Bélxica anunciou que unha
partida dun desinfectante
norte-americano empregado
para esterilizar o material
quirúrxico rexistrou un fallo
de fabricación, co que a
desinfección foi inútil. A
consecuéncia do fallo,
numerosos ·pacientes terán
que realizar a proba da Sida
para desca°ªr o seu
contáxio--:-Trátase dun novo
enfrentamento comercial
entre Europa e os Estados
Unidos, que teria como
obxecto respostar á política
norte-americana de forzar
unha autorización para
vender en Europa carne
hormonada despois de
desprestixiar a produción
cárnica e avícola do vello
continente.+

Cal é o alcance desta nova violéncia
política?

Fai moito dano. A morte de Gerardi produci u un recuamento
da sociedade civil.
Cando parecía que as
_ cousas poderian mudar, que se estaban
dando pasos cara a
unha auténtica democr áci a, cae morto o
prelado e os ánimos
resíntense gravemente. A represión é unha
mensaxe para os que
fican vivos, un aviso
sobre os límites reais
da liberdade individual. Hai uns meses
desaparece u a profes ora universitária
Mayra Gutiérrez. Penso que volve ser unha
ameaza a todos os
que, coma ela, se
opoñen ao actual estado de cousas. lsto
consegue desmobilizar a sociedade e o
medo é demasiado
poderoso como para
que se fagan adiantos
na superáción da ditadura. Eles saben moi
ben como conseguir o
meirande impacto cun
só golpe.

Folga xeral
naArxen~ña
Unha escisión da
Confederación General de
Trabajadores (CGn,
liderada polo sindicalista
do grémio dos
camioneiros, Hugo
Moyano e a Central de
Trabajadores Argentinos
(CTA) convocaron o
pasado Venres, 5 de Maio
unha folga xeral en contra
das medidas económicas
do governo do
socialdemócrata
Fernando de la Rua. O
paro, que quixo ser
minimizado polas
autoridades, afectou
principalmente aos
- transportes públicos, á
recollida de lixo, ás
indústrias e á docéncia.
Incluso se pro~uciron
invasións a
supermercados na
província de La Plata e
concentracións de
camións nas pri_ncipais
vias do país. Os
convocantes da folga xa
advertiron que se
repetirán os paros, nesta
voila contra as receitas do
FMI.+

Que postura tomou
a lgrexa na xestión
qa paz?

actividade, ·xa que ten que haber
un labor organizativo que sirva
de contrapoder ao governo.

Como se produciu a reciclaxe
dos antigos represores ditatoriais?

A situación actual de Guatemala é a mesma que a da ditad u ra pero con vestimentas
supostamente democráticas?

Moitos dos antigos represores
continuan dentro do Exército. Coa
chegada do novo governo, alguns
destacados torturadores entraron
de novo na cúpula dirixente. Outros moitos forman parte de servizos de seguridade privada. Cos
' acordes de paz, houbo 1.mha redución de soldados, non de mandos. Ese excedente canalizouse
agora cara á delincuéncia. Hai
bandas de secuestradores integradas por ex militares e o roubo
e o contrabando son.grandes áreas dominadas polos que antes
estiveran na milícia. Hai oficiais
en activo que diri~en o tránsito de
drogas. Ademais, o Estado Maior
Presidencial, sede da intelixéncia
militar, segue estando _operativo.
Ali traballan máis de 2.000 persoas que se adican estritamente

O contexto cambiou. Agora non
se poqe utilizar a violéncia masiva
que se empregou nos anos 80.
Pero o país segue dominado poi os sectores extremadamente
conservadores, que basean a sua
riqueza na explotación máis antiga; os métodos de produción son
os mesmos que hai 400 anos.
Non existe unha clase capitalista
en sentido moderno. Para eles só
se consegue diñeiro escravizando
a xente. Ali non saben nada de
novas tecnoloxias nen de palabras como competéncia ou produtividade. A clase dirixente actua
coma unha oligarquia inamovíbel.

A lgrexa sempre estivo dividida. Actualmente está sufrindo
unha fonda crise.
Agora mesmo, máis
da metade da povoaci ón está integrada
nalgunha igrexa
evanxélica das moitas
que existen. Polo tanto, só fica un 30 por
cento de católicos puros e outro 20 que
pratica relixións
A.N.T.
maias. Os evanxélicos avogan polo individualismo e a despolitización. O
próprio ex ditador Ríos Montt
pertence a unha forte igrexa deste tipo e durante o seu mandato
medraron ·moito estas institucións. Mais a idea de fortalecelas
naceu dos Estados Unidos, que
puxeron a andar a finais dos 70
unha estratéxia de colonización
relixiosa que servise para dividir
as comunidades. Hai cidades onde hai unha igrexa diferente en
cada rua. Aos norteamericanos
interesáballes eliminar o princípio
de solidariedade que mantén a
tradición indíxena e a maioria
das comunidades católicas do
país. Contodo, a ·lgrexa· Católica
segue servindo como conciéncia
social. Sempre ergueu a voz para denunciar a violéncia e a inxustiza económica, pero quedou
moi diminuída logo da morte-de
Gerardi. Todo o caudal de denúncia contra o governo reduciuse á nada.+

Varapau lal>o~ista
nas municipais británicas
A terceira via de T ony Blair
entrou en via marta despois
do varapau que levaron os
laboristas nas ·eleicións
municipais británicas
celebradas o Domingo sete
de Maio. Londres foi o lugar
onde o revés foi máis
im·portante, xa que no
reestabelecido concello do
Grande Londres, o ex
laborista e independente de
esquerdas Ken Livingstone
fíxose coa alcaldia e
derrotou ao candidalo
laborista, que incluía na sua
campaña a privatización do
metro. O varapau eleitoral
recebido por Tony Blair
poderia obrigalo a
reconsiderar a sua política .
liberal para cinguirse máis
ao programa co que gañara
as eleicións xerais. + · ·
~
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AJniciativa nacionalista desbloquea os acordes de paz suspendidos en Febreiro

OIRA non entrega as armas pero pon o arsenal babeo control non británico
-0- G. LUCA

J

A comezos de febreiro P2'Sado quedaran en suspenso os
acordos de Venres Santo de
· 1998 (metáfora republicana de
fin século para a Revolta de
Páscua de 1916 que dera orixe a indeperidéncia), varados
na reclamación unionista da
entrega de armas. Agora o
·Exército Republicano Irlandés
decide abrir o seu arsenal á
inspección de duas figuras
políticas de prestíxio internacional: Cyril Ramaphosa, brazo direito de Nelson Mandela,
e o ex-presidente de Finlándia
Martii Ahtisaari. Non é o fin da
guerra nen a entrega de armas que reclamaba Trimble
pero é o comezo do desarme
dentro do que Gerry Adams
chama "un novo contexto".

e oportunidades a discusión sobre o desarme. Os unionistas
fixeran cuestión capita·I da trégua para sentarse a negociar e
o IRA levaba cinco ·anos sen
pegar un tiro. En Febreiro, David Trimble, voceiro do Partido
Unionista do Ulster renunciou
ªº acorde de paz despois de
empeñar a sua palabra sobre
un acorde entre os g9vernos de
Londres e Dublin. As poucas
horas deitou sobre a mesa un
novo documento co requerimento único da entrega de armas.
Os republicanos recusáronno e
no prazo dunha semana facia
auga q acorde de paz. A iniciativa do presidente de Eire, Berti
Ahern, resolvia por fin o entalo
e arrastraba a Tony Blair, que
en duas intervencións públicas
declarárase coa mente en branco sobre o intre do proceso de
paz. O anúncio do IRA na sexta
feira última é un compromiso
para "inutilizar as armas de forma completa e comprobábel".
Préstase á fiscalización das armas por parte de Cyril Ramaphosa e Martii Ahtisaari, o político de máis prestíxio entre as
bases do Congreso Nacional
Africano e un diplomático dun
pais da .UE, presentado por Finlándia para o Prémio Nóbel da
Paz polo seu traballo nos Balcáns. Nunca antes os republicanos se comprometeran a localizar os seus arsenais.

Para os nacionalistas, o destino
do arsenal é un ~abo das .tormentas no que gravitan con forza histórica a primeira revolta
contra os británicos ("gañaremos cos rifles do IRA", di o reGerry Adams, Presidente do Sinn Fein, e Martin McGuinness.
touso do hino), e a dignidade
dun acorde igual para o desaros republicanos asumir que as
para 18 meses despois. Foi a
me. Na tradición republicana, o
balas do inimigo son legais.
grande baza que lle custou a
RUC, a comisaria especial de
demisión.
policia británica para os seis
A irlandesa Mo Mowland, reprecondados, non . é outra cousa . sentante de Blair para os acorCinco anos sen tiros
que un grupo armado de ocupa- . dos de paz, tivera a arte de corción; os paracas do. exército britar en anacos as matérias a disOs republicanos participaban
tánico asentados en Irlanda,
da estratéxia de Mowland: mecutir para o texto dos acordes
son armas dos unionistas o . de paz de Venres Santo. O cater a representantes ·do Sinn
mesmo que os rifles e pistolas
pítulo das armas (decomisioFein e do unionismo nas instituda orde Oranxe, os británicos
ning) era coma un porco ensecións descentralizadas de funO reviragancho da diplomácia
que se consideran herdeiros
cionamento previsto n·a primeira
bado que escapa no médio
dos colorios exportados por
republicana evita a entrega de
fase e obrigalos a comezar undunha festa. Afoutadamente,
Cromwell para envelenar a re'"
armas aos británicos, co esmaMówland obtivera das duas parha dinámica común. A partir da
beldia irlandesa cun contra-nagador poder simbólico que este
tes unha declaracion de princíconfianza dos dous bandos da
cional ismo de raiz idandesa.
guerra ·no proceso de paz, ga- · xesto teria sobre a memória da
pios a pral da paz e a remisión
Render as armas significa para ·da discusión sobre as armas
resisténcia nacionalista. Ao
ñarian novo sentido, referéncias

tempo que asegura que "non
hai amenaza do 1RA ao proceso
de paz", o comunicado do exército republicano non fai mencion do fin da guerra, fixa para
o 22 de Maio a reinstauración
das institucións autonómicas ir- ·
laridesas e adia para Xuño do
2001 o decomiso de armas dos
grupos paramilitares.
En Xullo de 1998 Gerry Adams
recomendara aos nacionalistas
irlandeses votar por David Trimble para tirar o máximo partido
dos acordes de paz nunha campaña na que Trimble insultaba
aes que loitan contra a partición
armada de Irlanda e procuraba
contentar aos saudosos do 1mpério Británico. Adams convencera aos nacionalistas dos Seis
Condados , sen dúbida a ci dadania con máis conciencia
politica do Continente, adquirida
nunha guerra durísima contra a
corca de San Xaime. Caricaturizados pola prensa inglesa coma
unha manta de fanáticos os republicanos fixeron cos seus votos presidente da autohomia ao
unionista Trimble que tivo que
chamar ao exército para frear a
procesión dos orangistas polo
bairro nacionalista de Portdown.
A asamblea do Sinn Fein refrendara hai dous anos o plano de
paz para os seis condados co
95% dos votos e abrira o camiño
para unha nova estratéxia de intervención nas institucións democráticas. O Governo de Londres
concedeu un permiso especial a
catre presos do 1RA con cadena
perpetua para asistiren ao congreso canda 1.500 delegados.
O Partido Democrático do Ulster
(UDP) a carrocería política da
·Asociación para a Defensa do
Ulster, os para-militares unionistas armadas polos cuarteis do
RUC, criticaron a auséncia da declaración do remate da guerra no
comunicado do 1AA. O governo
de Blair calificou a iniciativa do
IRA de "auténtica oportunidade
histórica para cambiar o rumbo da
política en Irlanda do .Norte". Bill
Clinton, un dos doce millóns de
norteamericanos que se emparentan coa emigración irlandesa,
tivo para a declaración de Gerry
Adams os mellores agoiros.
As tribunas conservadoras e laboristas inglesas anuncian dende o acorde de paz unha nova
escisión do Exército Republicano Irlandés, pero cada paso do
proceso de paz proba todo o
contrário. Consideraban que
Gerry Adams, secuestrado polo
1RA, non seria quen de contestar o ultimatum lanzado por
Trimble sobre os acordos de
Venres Santo. Pasan por alto
que a aprobación do proceso
de paz deuse práticamente por
aclamación no Sinn Fein e revela un estado de opinión xeralizado en toda a illa a prol dunha estratéxia democrática para
a unidade. A fronte republicana
ten probado nestes dous anos a
sua capacidade para manter a
unidade crítica perante as escisións pola esquerda do INLA,
várias veces .fragmentado desde a sua constitución no 70, o
1RA-C, nado como protesta polo
recoñecemento do Parlamento
de Dublin polo Sinn Fein e o
.IRA-A, formado contra o actual
proceso de paz.• ., ··
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Galega e
función pública

Suso Sonmortin

Foro de

Na oferta de emprego público
para o ano 2000 que a Xunta de
Galiza anunciara en Marzo do
ano pasado propuña-se un modelo de probas onde por fin o
coñecemento da lí ngua galega
adquiria un estatus aceitábel de
dignidade. Por primeira vez se
recoñecia o domínio do galega
como un requisito sine qua non
para acceder a un pasto de fun- '
cionário. Este princípio básico
plasmaba-se nunha proba eliminátoria de galego cunha porcentaxe alta de puntuación a respeito da nota global da oposición.

llOH

Semellaba daquela que por fin se
iniciaba un camiño que tiña como
meta a médio prazo a constitución dunha clase funcionarial
competente na nasa língua. Parecia que a dirección política da
administración por fin comprendía que é necesário cubrir esta
necesidade para dar cumprimento ao principio constitucional que
lle recoñece ao galega o carácter
de língua oficial. En efecto, é impensábel que unha administración, en calquera parte do mundo, poida ter como oficial un idioma que é descoñecido ou ignorado polos seus funcionários.

-

Sen embargo, nunha reunión
que tivo lugar o 2 de Maio pasado, o director xeral da función
pública informa as organizacións sindicais dalguns cámbios
nas bases da convocatória que
vai ser publicada nos próximos
dias. Note-se que este ano se
inícia un novo sistema de oposicións para o acceso aos corpos
xerais da administración autonómica, xa que a partir de agora
serán oposicións libres, e que
esta primeira convocatória sentará un precedente importante
para as edicións posteriores.
Pois ben , este director xeral
pretende reducir o exame de
galego a un nível de miséria tal
que na práctica significa a sua
eliminación. Propon-se "validar"
o exame de galego cos "cursiños" de iniciación e perfeccíonamento da Consellaria de Educación. Quen teña o título dalgún
destes "cursiños" quedará exento de examinar-se de galega, e
para quen o faga o seu exame
non contará na nota global.

É importante saber que estes

CURRA,
.

"cursiños" de galego teñen unha
duración de 60 horas e que para
supera-los, en xeral, non se esixe nengun nível de coñecementos prefixado, senón, como moito, a asisténcia. O director
xeral de política lingüística Non hai
sabe, e todos
sabemos, que nengunha
aprobar estes
oposición onde
cursiños non
demostra en aprestación dun
absoluto un
uso correcto título exima da
da nosa lín- realización
gua,
como
tampouco de- dunhaproba
m ostra usar naqueles
correctamente
o inglés ter es- coñecementos
tudiad o esta que se
língua no bacharelato. Pe- consideren
ro é que ade- esenciais.
mais non hai
nengunha
oposición on.
de a prestación dun título exima
da realización dunha proba naqueles coñecementos que se
consideren esenciais. A un médi-

41. SAN ADRIAN DE: COBRES (VILABOA)

Horario de inverno:
De Xoves a Domingo de 19 a 24 horas. '
Teléfono 986 672 439

co, para obter o MIR, non lle
abonda con presentar o seu título universitário, e un francés que
queira traballar de funcionário en
Toledo terá que demostrar o seu
coñecemento de español mediante un exame. Nesta mesma
oposición a ninguén se lle exime
do exame de informática por ter
realizado un curso nen por ser
catedrático en telecomunicacións: se ten tal título é de supor
que pase a proba coa máxima
puntuación.
Por suposto, asistimos unha vez
máis á evidéncia de que se interprete o galego, non como unha
língua, senón como un subproduto sentimental ao que alguns se
aferran para amolar os demais. A
cobertura actual para tal ideoloxia
está no famoso "deber de saber o
castelán" fronte ao "dereito a usar
o galega". Esgrime-se este argumento para xustificar que aos funcionários non se lles pode abrigar
a saber galega e que, lago entón,
os exames deben ter unha valoración mínima ou, en todo caso, seren de carácter optativo. Esquece-se a mantenta que ese "dereito a usar o galega" é un dereito
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que os cidadáns. poden exercer
. na sua comunicación coa administración e que es~ dereito soamente se fai efectivo cando a administración tamén lles responde
nesa mesma língua. O dereito de
os cidadáns seren atendidos pala
administración na língua oficial da
sua elecición está recollida, entre
outras, na Leí das Administracións Públicas e do réxime xurídica comun. Este dereito só se pode cumprir se os funcionários dominan a língua oficial da comunidade para a que traballan. Desde
esta perspectiva, hai que aceitar
dunha vez por todas que a esixéncia de que o funcionariado _
saiba galega non significa en absoluto que se lle estea a abrigar a
nengun cidadán á aprendizaxe do .
galego, como tampouco se lle
obriga a ninguén a estudar arquitectura. Outra cousq. é que o cumprimento das leis e a demanda
social impliquen que para exercer
de arquitecto haxa que demostrar
uns determinados coñecementos
e que para ser funcionário en Galiza haxa que demostrar o domínio da língua galega.
Pode-se discutir se o tipo de
exames de galega que se veñen
facendo habitualmente son máis
ou menos axeitados para o fin
que se persegue igual que é discutíbel se o sistema de oposicións é adecuado ou non para o
acceso á función pública. Pero o
que non é aceitábel baixo nengun ponto de vista é que un idioma se poida aprender nun cursiño de 60 horas. Dubido moito de
que un señor de Salamanca estea capacitado para ser funcionário na sua própria terra se a
única formación de español que
recebeu foi un cursiño, ou tres
ou catro de 60 horas. Podo garantir, sen embargo, que unha
persoa que pase as probas de
língua galega, tal e como se propoñan na oferta de emprego en
Marzo do ano pasado, si demostra un coñecemento suficiente
da matéria para comezar a exercer a función pública en Galiza.
Por se fose pouco, nun cálculo
aproximado, podemos afirmar
que o número de candidatos que
levan preparando estas oposicións desde hai máis de un ano
supera en Galiza as 5.000 perseas. Engadamos-lle a este número outro tanto de persoas que
non obtiveron praza en anteriores convocatórias e que se van
apresentar tamén a estas. Se
cadra o director xeral da función
pública pensa que lles está fa-
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Xabier Gcildeano
e·Josu Muguruza
eran xornalistas,
coma José Luis de la
Calle. Ninguén se
lembra deles.
,,
Asasinounos o
GAL.

Despois do
atentado contra o
·furgón de Prosegur,
o columnista Luis
Pausa (O Correo
Galega) quer que
acudan a policía
portuguesa, o
Parlamento da UE e
as tropas da OTAN ..

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Galiza ten dende
hai 50 anos un dos
índices de
delincuéncia máis
baixos do mundo.
Un tesouro, non si?

A_
si que se comete
un crime, os fachas
queren duplicar
comisarías, armar
vilas e aldeas. A
história nunca lles da
a razón. Para ter paz
hai que educar para
a paz.

1
1
1
1
1
1
1
1 En guerra están os
1 de Príncipe contra

..)

[

1 os nacionalistas no
1 Concello de Vigo.
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1 Era a saída que lles
1 quedaba: os do
1 Bloque non cede ron.
1
1 Agora o PSOE
anúncia un acorde
cos conservas para
governar e
repartírense
urbanismo.

Claro que todo se
'

paga. La Voz de
Galicia publica un
1 inquérito no que o
concelleiro piar
valorado é PrinCipe.

'Non podo nen

~

1

entrar na casa,
Alcalde!", laiase
unha viciña ao
rexedor do Concello
de Caldas de Reis,
Xosé Maria Tobio
Barreira, que pasa
1 por ali. A beirarrua
está macizada polos
coches. O alcalde
nen volve a cabeza
e comenta
resignado: "Que lle
irnos facer!"

O automóvel é un
inzo, claro. Se
pechan o paso aos
coches, protestan os
comerdantes
1 despistados; se non,
1 a queixa é dos
1 viandantes.

1
1
1 Nas cidades, o
1 remédio está no
1 transporte público.
1

1 Por que hai
1 problemas de
1 tránsito nas vilas,
1
se todo o mundo
vara pé?

O Instituto da
Língua mata ao
perruqueiro/ra,
voc-ablo normativo
que causara máis
dunha alopécia.
Agora sustitúeno por
peiteador/ra e salón
de peiteado. Non hai
permanen.tes na
-filoloxia do 1LGA. •

cendo un favor a estas 10.000
persoas que levan tempo preparando os exames eliminando-lles
matérias caprichosamente. Se
cadra pensa que vai dotar de
mellares funcioriários a administración galega se estes saben
pouco ou nada da nasa língua.
· O qu!-3 non sei se sabe este director xeral é que o artigo 33 da Leí
da función pública di que: "nas
probas selectivas que se realicen
para o acceso ás prazas da Admin istracci ón Autonómica terá
que demostrarse o coñecemento
da lingua galega". Chegado o caso seria interesante saber cómo
interpreta este parágrafo un xuíz
do contencioso-administrativo.
Creo, sen embargo, que aínda
se está a tempo de reconsiderar
esta inxustificada supresión dos
exames de galega entanto que
aínda non se fixo efectiva. As
probas de galega, tal e como
aparecen publicadas na oferta
de emprego público para o
2000, están en consonáncia coa
lexislación actual en matéria lingüística, responden a unha sensiblidade social maioritária e perseguen un fin práctico: queira-se
ou non, a língua galega é, cada
dia máis, unha ferramenta necesária no labor cotián da administración autonómica. A sua su- presión, aínda que teña como fin
contentar unha minoría reaccionária, vai a contracorrente do camiño marcado pola Leí de normalización lingüística e, inevitabelmente, creará descontento e
alarma na sociedade galega.
XoÁN

A. CoMEsAÑA PEDREIRA

En recordo
de Fernando Pereira
Era sábado, na memória outro
sábado santo de vintetantos
anos atrás; coas novas da mañán a fatídica que me fai poñer a
dispar a "cafinitrina", un angor,
unha angúria, e unhas bágoas;
superados os primeiros intres,
lembranzas, recordos e reflexións que me levan a unha conclusión: Maior compromiso se

cabe, coas xentes, coa terra,
axudar a mudar este estado de
causas, transformar esta reali_dade por unha mellar sociedade.

N

ovo horário
do
Departamento
de Administración
de Promocións

Dende aquel
lonxano aínda
que fresco na Merece desde xa
memória, Setembro do 75 unha homenaxe:
en Rianxo, en Arcade, en
nunca intensificáramos a Soutomaior, en
riosa amizade
calquera sítio de
tanto coma
nos derradei- Galizaondea
ros ·tres met
ses. Eu volea- semen e
do na recupe- xermolou ..., e
ración de An- son tantos!
tón Crestar,
loitando para
conquerir o
seu recoñecemento definitivo no seu Miño
natal, tiven que recorrer ao vello
amigo para ordenar o meu coñecemento (Coruña-Ferro!) por
cuestións de traballo (a Editorial
Ir Indo está a apresentar a Enciclopedia Galega Universal),
bríndome a acompañalo a concellos , coléxios, bibliotecas ,
etc ... de Ferrol Terra. Programamos nóvas visitas, e mesmo na
outra banda, en Oleiros , Fernando amósase ledo de que en
Galiza a conciéncia do naso
medre, de que estamos espartando, xa ternos fachenda, non
hai complexos ... Agás o recurso
ás cápsulas post-comida, ninguén albisca problemas de saude; el coméntame da sua hipertensión, dalgun mareo ...

con Perfecto Conde , "acusándoo pala audacia do seu xornalismo, e o eu compromiso", culpábel da "Operación Kilo" na
que os emigrantes custearon e
conqueriron o busto que Don Alfonso R. Castelao tén no seu
Rianxo natal. Foi aquí, en Rianxo, onde Pereira, Crestar, Otero
Pedraio, aparecéronseme xigantes; mesmo recordo o mal
pago de botar un aturuxo ao remate da intervención de Don
Ramón: Viva Ga/icia ... ; o resto
púxenllo eu, e un "pogre" de
barbas determinou que os aturuxos naquelas datas non eran
"políticamente correctos": Acom,
paneme
....1

Cando eu mesmo pensaba que
seria normal que, agás os metidos na causa pública ou na militáncia, tan lonxe de Soutomaior
non o recoñecían en Ferrolterra,
atopámonos con xentes normais
que, ben pelas colaboracións ·en
xornais ou ben por seren Alcalde emblemático perante catro
lexislaturas, si sabían e apreciaban a Fernando Pereira Caamaño. El bonachón con Xan Fernández, lembrando que os apresentara Sixto Seco, outro ferrolterrán; ledo de saudar a outro
emblemático, Pepe Rivera;
emocionado ao reencontrarse

A boa fé que neste dia comprendín aquelo de "A realidade actual
dá noxa; pero nor) podemos fuxir
dela ... Primeiro SER, despois
TRIUNFAR '', dos textos de
"Sempre en Galiza". Comentábamos ámbolos dous os nasos proxectos, Pereira estaba ilusionado
co 50 aniversário da emisión radial de "Sempre en Galicia'', que
se celebrará en Montevideo en
Setembro, ía acudir; agora será
protagonista involuntário, e a bó
seguro que será homenaxeado e
recoñecido pela colectividade galega á que tanto se entregou. E
tamén aqui, co mesmo tesón co

Culturais Galegas

A NOSA TERRA..

D

eSdeo 15

deMaio
ao 31 de Xullo

· funcionará
de 9 a 17 horas
señ interrupción.

que o Alcalde Pereira divulgou e
recoñeceu, adicando ruas, celebrando homenaxes, tivo sempre
presente o seu ser para lago
triunfar, na memória Castelao,
Bóveda... Tamén aquí, digo, este
valedor da cultura neste ano
2000 Castelao, merece desde xa
unha homenaxe: en Arcade, en
Soutomaior, en calquera sítio de
Galiza onde a semente xermolou ... , e son tantos! As Pontes,
Fene, Ferrol, Allariz, Vigo ... Arcade, Rúa do Cuncheiro ... Rúa do
Alcalde Pereira!

(
\

I
r

Rúa do Alcalde Pereira para empezar, logo no dia a dia, na nasa
conduta, nos princípios e nos valores, nas actitudes, o exemplo de
Don Fernando Pereira Caamaño.
Deica sempre, vello amigo.•
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Capitaes de Abril

pt

O filme portugues de Maria de
Medeiros "Capitáes de Abril"
que relata os días de revolucións dos caraveis e recén estrenado nas cidades lusas é unha oportunidade para descubrir
o cinema necesário o que non
debemos renunciar.
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Fartos de ver até fartar dúcias de
tratamentos cinematográficos
das guerras de ianquilandia, de
coñecer polo miudiño as suas
pantasmas en Vietnam, é certamente saudábel, descontaminante e sobre todo necesário cruzar
a outra beira do Miño para ollar
este traballo sobre unha revolución que nos caeu ben mais perto descoñecida para moitos.
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Con certo estilo de superprodución e sen ser unha obra maestra "Capitáes de Abril" é ese cinema que nos fai envidiar na
Galiza a posibilidade de que algun dia sexamos capaces de
trasladar ao mundo do cinema
parte da nasa historia dende "Os
lrmandiños" ate "Castelao", do
"Monte Medulio" aos "Fuxidos" •
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NA DEFENSA DA COSTA
ACAMPADA, LOITA E FESTA

M

o

27 DE MAJO:

tÍI

9:00 H. SAÍDAS DE AUTOBUSES DE VIGO (PONTEVEDRA,

27 E 28 DE MAIO NOS TERREOS
DO CENTRO CÍVICO DE CANGAS

(FOZ-LUGO)

COMPOSTELA,FOZ) DE OURENSE (MONFORTE, SÁRRIA, LUGO,Foz).
13:00 H. CONFEl'.fÉNCIA: PATRIMÓNIO E ETNOGRAFIA NO CANTÁBRICO GALEGO.
14:30 H. XANTAR
16:30 H. CRUZEIRO EN BARCO POLA COSTA DE VIVEIRO A RIBADEO.

m

g

d
n

(VISITA A XOVE, SAN CIBRAO, BURELA,FOZ E BARREIROS)
20:30 H. AGRESIÓNS ECOLÓXICAS NA COSTA GALEGA

Sé

22:30 H. FESTA-CONCERTO.

as

PL
-GRUPO DE BAILE "COTO DE FARO"(CANGAS,NOIS,CORDIDO)

re

-MANUEL LOURENZO (DIRECTOR, AUTOR E ACTOR)

qt

-A QUENLLA (FOLK-TRADICIONAL)
-ALKARPA (FOLC-ROCK)

ar

2C

-PAPAQUEIXOS (ROCK)
-OS DIPLOMÁTICOS DE MONTE ALTO. (ROCK)

111:
rn

28 DE MAIO:

lil

11 :30 H. ROTEIRO A PÉ DE BENQUERÉNCIA Á PRAIA DAS CATEDRAIS.

fü

12:30 H. ACTO-REIVINDICATIVO "EN DEFENSA DA PRAIA DAS CATEDRAIS"
-POESIA POLAS CATEDRAIS.
-PASEO POLAS CATEDRAIS:
14:00 H. XANTAR NA PRAIA DAS CATEDRAIS.
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SE QUEREDES MÁIS INFORMACIÓN
CHAMADE AOS TLF 9,81·553526 OU AO 981 570099.
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COLABORA: AGRUPACIÓN DEPORTIVA "OS CASTROS" CANGAS-FOZ(LUGO)
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Só cinco novelas

ALLARÉS

~nha:

fo ron publicadas este ano
Responsábeis de Xerais, Galáxia, Sotelo Blanco e Espiral Maior
recoñecen a escasa produción narrativa do 2000
-0- CARME VIDAL

A conta non dá para máis que
unha novela publicada por
mes. Tres veces menos do que
consumiría un leitor meio e
moi por baixo de calquer litera,
tura normalizada. Só cinco tí,
tulos neste ano 2000 que cum,
priu xa case cinco meses. E to,
das as novidades son de autores
xa coñecidos: Suso de Toro,
Araguas, Miranda, Caneiro e
Taibo. Estamos diante dun pa,
rón editorial? A produción lite,
rária é menor ou de peor cali,
dade? Existe un cámbio na po,
lítica comercial das empresas?
Hipotecan os prémios a publi,
cación de novelas? Os editores
responden a estas cuestións.

r.
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No que vai de ano, Edicións Xe,
rais só tiro u do prelo Nan valvas,
o novo título de Suso de Toro. &,,
ta novela concentrou os esforzos
promocionais dunha editorial que
conseguiu nos seus vinte anos de
história un amplo fondo de narra,
ti va, proporcionahnente moi por
riba do que é, en número, a sua
prcxlución actual. ''Foi unha deci,
sión consciente que tomamos des,
de a saída de O lapis dn carpinteiro
de Manuel Rivas. Démonos canta
de que o mercado non absorvia os
títulos que ofereciamos e as pr°'
mocións solapábanse. Optamos
por iso por unha política máis se,
lectiva" explica Xosé Cid Cabido,
director da colección de narrativa
de Xerais. Adianta que está a
ponto de sair a nova novela de

M Xosé Queizán, Ten o seu ponto
a fresca ro a e unha tradución de
Miguel Anxo Murado da obra de
Calvino As cidat1es invisz'beis , un
título que queren promover "no
m mo plano que os autores gale,
gos, para correxir a eiva que existe
de leitores de obras universais na
nosa língua".
Se Xerais r coñece a merma na
publicación de tftu los, non o fai
asi Galáxia, outra das editoriais
referentes en narrativa. Do selo
que cumpre agora cincuenta
anos recebemos no que vai do
2000 a novela de Xosé Miranda

Infancia e desventura de Lino Ca,
rrán. "Pero neste mes estarán nas
librarías O corazón portugués de
Ramón Loureiro, Reminiscéncias
de Bob Dylan de Xosé Antonio
Moreno e Animalia de Riveiro
Coello" explica Damián Villala,
ín. "A editorial non disminuiu
na sua produción e mesmo in,
corporou nomes novas. Sen em,
bargo, si recoñezo que a publica,
ción de narrativa depende da
planificación editorial e neste
tempo concentrámonos no libro
de divulgación e no ensaio de
cara ao Día das Letras e, este
ano, na edición da obra comple,
ta de Castelao", anota o editor.

Duas (tres)
sobre Castelao

Xosé Cid Cabido e Miguel Anxo Femán-Vello.

Miguel Anxo Femán Vello, res,
ponsábel de Espiral Maior, non
dubida á hora de falar dun "estan,
camento na produción editorial,
pero non só de narrativa, a poesia
tamén está a ser afectada". As
causas de que isto aconteza son,
ao dicer do escritor e editor, vá,
rias e afondan na necesidade de
abrir un debate amplo arredor da
situación do libro galega. Destaca
Femán Vello unha entre todas
elas: o retroceso que está a sofrir o
uso da língua e a disminución do
número de leitores. "A situación
comeza a ser alarmante, o libro
galega é invisfbel en especial na
TVG que debía promovelo, e
ademáis non ternos unha indús,
tria ao seu redor equilibrada que
pule por el. Falta unha dinámica
aberra para que o libro circule e
iso estase a notar na produción
editorial" afirma Femán Vello.

para o libro galega "unha política
distinta da americana que ten un,
ha prcxlución case fabril, nós te,
mos que ver a novela pola sua ca,
lidade e,· se non vale, cómpre re,
currir á publicación de traducións
na nosa língua". Recurre Lema ao
crítico e investigador litérário
Antón Figueroa para afirmar que
"unha literatura é dinámica e
avanza pola sua variedade, por
unha produción non unívoca,
con distintas tendéncias narrati,
vas e distintos estatus de autores,
e non pola cantidade de títulos
que oferece". Pergúntase Lema
cal será o número de novelas de
cara a fin de ano, meses onde se
concentran os prémios literários e
é esa unha cuestión que todos os
editores valoran á hora de elabo,
rar o seu plano de publicacións.

''Na narrativa, que coidamos es,
pecialmente, preferimos seleccio,
nar ao máximo. Non coido que a
cifra que se barralla sexa cativa.
Interesa a calidade, non a canti,
dade" defende Carlos Lema, de
Sotelo Blanco. Sen embargo, a
editorial que na última semana
de Abril levou ás librarías A rosa
de Borges de Xosé Carlos Caneiro
como primeira novidade do 2000,
'tiña só no mes de Maio do pasado
ano tres títulos novas de narrati,
va. "Temos orixinais pendientes
que non irnos sa~ar até máis
adiante. Na primavera as edito,
riais españolas fan campañas for,
tes e compiten co libro galega e
haberia que ver até que ponto in,
flue isto na comercialización"
aponta Carlos Lema que defende

O adianto do Prémio Xerais de
Novela para a Noi~e de San Xoán
foi outra das razóns que mudaron
o calendário da editorial. Catorce
orixinais apresentáronse á presen,
te convocatória fronte aos vinte,
oito recibidos na anterior edición.
"Era un feíto previsíbel porque os
autores teñen ciclos produtivos.
As navidades concéntranse na
campaña de Nadal, cando os máis
relevantes prémios xa están falla,
dos" afirma Cid Cabido, defensor,
no entanto, dunha "maior con,
centración dos prémios, xa que,
ao haber tantos a atención dispér,
sase e xa o prémio non é garantia
para que un libro se venda".

A hipoteca dos prémios

Galaxia ten en perspectiva a edi,
ción do prémio García Barros ao

que se apresentaron vinteseis ori,
xinais e que a empresa ten compromiso de editar durante dez
anos. "O préinio é un aval pero
non determinante. Fóra de cinco
convocatórias relevantes as outras
apenas afectan á comercialización
dos libros" afirma Damián Villalaín. Pola sua banda, Carlos Lema
detecta como "os prémios absorven os orixinais, até que se fallan
non se envían ás editoriais, por
iso non é alarmante o cativo nú,
mero de novas novelas publica,
das. Cómpre agardar até fin de
ano xa que os prémios están tcxlos
no último trimestre". Os orixinais
non chegan ás editoriais e tamén
se dá o proceso contrário: textos
novas remitidos para se publicar e
que os autores reciben o consello
do editor de que concurran a al,
gunha convocatória de concurso
literário antes da sua edición.
Maior selección, concentración
de esforzos, calendário de prémios
e adicación á preparación -de tex,
tos para o Oia das Letras Galegas
son, pois, as razóns dos editores
para explicar o cativo número de
novelas publicadas no que vai de
ano. O crítico Xesús González
Gómez sorprendeuse deste feíto
ao notar a disminución da canti,
dade con respecto a anos anteriores por estas datas. ''Non se pode
manter unha literatura de mino,
rias e a prosa narrativa é central
para soster calquer escrita literá,
ria. Algo está a fallar. Considero,
entre outras causas, que os autores
tiñan que conectar roáis cos leito,
res falando de temas nos que a
xente se recoñeza, unha eiva que
pesa sobre a nasas letras" comenta
González Gómez. •

Caste"lao segundn Raño/as é
o título da fermosa e amena biografía
recén publicada por Marilar Aleixan,
dre. P~rte dunha idea ben orixinal,
explicada nas palavras iniciais ao leitor/leitora, paráfrase con humor das
que Castelao nos dirixe á frente de
Un ollo de vidro. Marilar Aleixandre
tece a vida do rianxeiro e deseña con
. exactitude e claridade o complexo
panorama político e cultural da sua
época, dialogando con Rañolas e ou,
tras coñecidas personaxes: Pimpinela,
Melchor, o esquelete do ollo de vidro,
o Rifante ... A Ollada dunha leitora
apaixonada e atenta e a das criaturas
ideadas por Castelao para unha obra
áxil, xusta, sen erudizón gratuíta, aca,
ída a un público moi heteroxéneo
pero especialmente axeitada para fa,
cer viver a Castelao no amor dos mo,
zos. Só ~ discrepáncia que Marilar
Aleixandre xa sabe: moi ben esa
Pimpinela feministá, respondona,
crítica e rebelde, mais non creo que a
de Os vellos non deben de namorarse
-vítima pasiva do patriarcado, case
muda, submisa e resignada- nen a
Lela que ten que recuperar o seu valor
como mercadoria deixándose facer as
beiras por un vello burgués co que
non pensa casar e de quen nada.ma,
terial obtén -ainda que ben material
é o seu valor no mercado-, nen o
coro de mulleres que laretean e en,
xuízan, sexan resultado dun Castelao
antdeminista ou incapaz de entender
a opresón da muller, el que parecía
rebelarse contra todas as formas de
opresón; como en "Chámanlle a Mar,
quesiña", Castelao amosa criticamen,
te o que hai e, sen mensaxes panfletá,
rias, pon ante os nosos ollas a vida
choída das vítimas do poder dunha
clase e do seu sexo. Pimpinela é a me,
niña solteira que reza a San António
no poema de Rosalia: privada de tcxla
a liberdade -tamén a de eleizón- por
mor da indefensón económica en que
a mantén o patriarcado.

~as:

''Castelao e o teatro: esce,
nografias" é a exposizón que, con
.fundos do Museu de Pontevedra, foi
inaugurada o pasado 8 de Maio na sé
da Fundación Barrié de la Maza.
· Unha lediza poder contemplar o ma,
nuscrito do Diario da viaxe europea
de Castelao no 1921, dous telóins
para a Coral Polifónica de Ponteve,
dra, dous debuxos para a cenografia
de Divinas Palabras, propostas de figu,
tinos para un ballet galega e moi es,
peciahnente as duas versóns manus,
critas de Os vellos ... , adquirida;" polo
Museu de Pontevedra no 99. A par
delas, as máscaras e figurinos que garda o Museu Carlos Maside. Nas diferentes versóns, un proceso que leva
cara unha síntese cada vez maior. E
esas cores populares -tamén as do
expresionismo-, rechamanteiras para
o bon,mau,gosto burgués de onte e
hoxe. O sapo do segundo lance, o
mozo de Pimpinela coa flor na orella
-a de facer as beiras e ir ás romarias-,
a máscara da rapaciña de ollas arregalados e fado marcado polos outros.
@tres: mágoa que ña recente mon,
taxe de Os vellos ... non tivesen máis
en canta material como o que fome,
ce a exposizón para representaren a
peza de Castelao e non a sua metade
ou menos da metade. O Centro Ora,
mático desprezou o aviso do autor -a
sua é antes de roáis a obra dun pin, ·
tor- e mantivo só a fidelidade ao
texto. Para cando unha montaxe ver,
dadeiramente de Os vellos ... ?Non é
arqueoloxia; é non corrixir o autor e
acabar por ignorar o máis expresivo e
orixinal da sua obra. •
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•No Bierzo
tamén celebran
o

Dia das Letras

Jesus Garcia y Garcia e Xabier
Lago Mestre son os encarregados
de impartir duas conferéncias o
vindeiro 17 de Maio na Casa da
Cultura de Ponferrada para
comemorar o Diadas Letras ,Ga,
legas. O primeiro, profesor de li,
teratura, tratará "A fronteira lin,
güística no Bierzo entre o leonés
e o galega", mentres o coordena,
dor do colectivo cultural "Fala
Ceibe do Bierzo" disertará sobre
Manuel Murguia. Outras activi,
dades son a exposición "Carteis
en galega" na mesma Casa da
Cultura e, a apresentación da re,
vista Parcoespiño e da páxina web
defalaceibe. tripod.com. A canse,
llaria de Educación de Castela
León anunciou recentemente a
sinarura dun convénio marco
coa Xunta para desenvolver pr°'
xectos de ensino en língua galega
nas províncias de León e Zamo,
ra. Na comarca do Bierzo viven
máis de trinta mil
galegofalantes. •

• Arteixo acolle
as xomadas de
Manuel Murguia
A Casa da Cultura de Arteixo
acolle do 25 ao 27 de Maio as
Xornadas de Estudio de Manuel
Murguia, que patrocina a canse,
llaria de Cultura. Será Xosé
Ramón Barreiro Fernández o en,
carregado da conferéncia inagural
dunhas xornadas que reunen.a di,

versos especialistas no homenaxe,
· ado o Dia das Letras. Xusto G. Be,
ramendi, Ignacio Cabano, Espe,
ranza Mariño, Xesus Alonso
Montero, Xosé Luis Axeitos,
Henrique Monteagudo, Xosé Ra,
món Freixeiro Mato, Carlos Casa,
res, Marga Romero, Francisco
Antonio Vidal e Ana Belén for,
tes son alguns dos participantes.
En Arteixo compleméntase o pro,
grama con música e poesia: o dia
25 o concerto corre a·cárrego.de
Cuchús Pimentel, e o Venres 26,
o recital ten como protagonistas a
Luz Pozo, Manuel Maria e Salva,
dor Garcia Bodaño. •

•Dezasete
de Maio
en Trintxerpe
''Na honra de Manuel Murguia,
- pai da História Moderna de Ga,
liza", os galegos de Trintxerpe,
no concello viciño de Donosti,
Pasaia, celebran tamén o Dia das
Letras Galegas. E comezan o
Venres 12 de Maio cunha con,
feréncia de Xosé Estévez sobre a
relación entre Murguia e Euskal
Herria. Ao día seguinte, proxéc,
tas~ o video "Uxio Novoneira,
poeta do Caurel", e o Domindo
14 de Maio, na rua Castelao, fa,
rase unha triple homenaxe: acle,
mais de a Murguia, a Castelao e
a Manuel António. Contribuen
á festa os gaiteiros ''Novas Fon,
tes" de Hemani. •

•'Círculo
Clandestino'
artella a Íesta da
língua na Mariña

•As últimas
investigacións
sobre emigración
en Compostela

•Animal e Def Con Dos no Yedra,Rock
Celébrase .o Sábado13 de Maio o festival Vedra,Rock cun cartaz que
inclue a cinco grupos. Organizado polo colectivo Crazy Cabezas, o
festival de Vedra acolle aos composteláns Embrace me Ocean, os
Ktulu e Freak XXI. As duas últimas actuacións corren a cárrego
dos arxentinos de Animal, cuxo último disco titúlase Usa toda tu
fuerza, e os Def Con Dos, no que será un dos seus últimos concertos. •
atro coa compañia "O Anxo" e a
peza Cando sofres de amar. Rema,
ta festa con xogos populares,
cea e concerto con Gaiteiros de
Lourenzá, Alkarpa e os disjeis cha,
mados "Os Bes tos".•

a

• Xesus Alonso
Montero,
premio Trasalba
A xunta de govemo da Funda,
ción "Otero Pedrayo" decidiu o
Sábado 6 de Maio conceder o
Prémio T rasalba 2000 ao
catedrático da Universidade de

Santiago Xesus Alonso Monte,
ro. A concesión do galardón,
cuxo xuri está presidido por
Agustín Sixto Seco, reseña "a
conduta pública na que adoptou
sempre unha honesta atitude
moral, máis alá da defensa lexí,
tima das suas ideas que non pou,
cas veces o levaron a sufrir san,
cións e incomprensións". Valo,
reuse tamén a sua defensa da
língua galega e os seus vencellos
con Ramón Otero Pedrayo. O
Prémio Trasalba será entregado
o 25 de Xuño no pazo que serve
de sede a fundación. •

• Continua aberto
oprazopara
o Eixo Atlántico

"Círculo demostra a criación cul,
rural e clandestino a atitude

de narrativa

disconforme e revolucionaria".
Asi se apresentan os membros de
"Círculo Clandestino" da Mariña
nun manifesto de urxéncia, xun,
to ao cal apsrentan a Festa da
língua e da Música que vai ter lu,
gar o Sábado 13 de Maio en Ce,
leiro de Mariñaos. Durante toda
a tarde desenvólvense activida,
des como unha tertúlia sobre
"festas sen complexos" na que
participan Hemán Naval, o ·
director da banda de Ribadeo,
Bernardo Penabade, profesor de
língua e literatura, e o músico
Emilio López. As seis e media te,

Até o 1O de X uño ainda se po,
den enviar os orixinais para o
IV Prémio Eixo Atlántico de
Narrativa Galega e Portuguesa,
que leva o nome do editor fale,
ciclo Carlos Blanco, e ao que
poden concorrer autores de
calquera nacionalidade, en
portugués ou galego. Deben en,
viarse oito cópias de cada orí,
xinal na Asociación Galega de
Editores, rua Xaquin Yañez, 6,
36202, de Vigo. O xuri emite o
seu veredicto o 29 de
Setembro.t

Xesus Alonso Montero.

Dar a coñecer as últimas investi,
gacións sobre a emigración e
achegalas a todos os interesados é
o obxectivo que se formula o con,
greso "A emigración na História
de Galiza", que se apresentou o 5
de Maio no,Consello da Cultura.
Este congreso centrará a IX Serna,
na Galega da Historia, a desenvol,
ver do 9 ao 12 de Maio e conta
coa participación de Xosé Manuel
V ázquez V arela, Xosé Manuel Ur
pez Vázquez, Xosé Manuel Núñez
Seixas, Xosefa Reí Castiñeira e
Carlos Villanueva, entre outros. •

• Cine cubano
en Vigo
Apartir do 8 de Maio todos os
Luns proxectarase unha película
cubana en Vigo, a iniciativa do
centro eultural Cubano, que
quer contribuir "ao achegamen,
to do público á diversa e rica fil,
mografia cubana". Representan,
tes <leste centro, o consul Hum,
berto Hemández e membros da
CIG,Inmigración encarregáron,
se de apresentar un ciclo que vai
proxectar, entre outras, as fitas

Memarias del subdesarrollo, Lucia,
Los solnwivientes, El hombre de
Maisinicú, Naluala, Baraguá, Fre,
sa y chocolate, Guantanamera e
Vampiros en La Haba.na.•

•Curso de
. . . . ""'
.
m1c1ac1on ao Jazz
en Cangas
Até o 16 de Maio está aberto o
prazo de matrícula para o prirnei,
ro curso de iniciación ao jazz, or,
ganizado polo conservatório p1" ,
fesional do Morrazo e a Escota
Municipal "Mestre Inocentes Ca,
maño". Imparte este curso Abe
Rábade, pianista e compositor,
prémio "Clair Fischer'' de com,
posición de jazz de Boston no pa,
sado ano. Fará un repaso p la his,
tória, a improvisación e a campo,
sición. A matrícula custa sete mil
pesetas , que se poden ingresar na
canta de Caixavigo e Ourense
nº20800022060040015302.•

Correr 'porque a língua vai contigo'
Nova edición da carreira en Co·m postela o 1.6 de. Maio
Xa preparadas as escolas para o

Correlíngua 2000 do vindeiro
16 de Maio. O concello com,
postelán, a Mesa pola N ormali,
zación, a coordenadora de equi,
pas pola normalización e a
Agrupación "O Galo" convi,
dan aos rapaces a participar
·nunha iniciativa que combina
o aspecto deportivo cun perco,
rrido pola historia da língua.
Para que o Correlíngua non
quede só na carreira, moi

concorrida todos ¿s anoa, pro,
poñen unha reflexión anterior
nos centros de ensino. -Un xogo
serve para animar aos nenas
non só a correr senón a coñe,
cer os diferentes periodos his,
tóricos, os brillantes e os escu,
ros, polos que atravesou a lín,
gua.
Este é o terceiro Correlíngua en
Compostela, x.a coa partici,
pación directa dos centros de

ensino,.e coa saida marcada pa,
ra as doce da mañán na. praza
da Quintana. A idea dun xogo
que permita a reflexión nas au,
las tamén persegue que os par,
ticipanres comprendan a nece,
sidade de 1'mov'e rse pola lín,
gua". O debuxante Gonzalo
Vilas foi o encarregado de de,
señar os materiais para as aulas,
con cincuenta cadrículas que
nun taboleiro sinalan as dife,
rentes épocas ,os xogadores po,

den cair nos "Séculas Escu,
ros"- e formulan perguntas.
Outro das propostas as rapaces
consiste en lanzar pistas e cues,
tións sobre a cidade de Compos,
tela. Os organizadores anúncian
que entre as aulas que apresen,
ten as respostas sortearase unha'
excursión de dous dias a AUariz
onde poden realizar áctiyidades
de diñamización lingüistica co
colectivo Bambán. •
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conta de libros

Vivo
dentro de ti,
Melancolia
Titulo: A rosa de Borges.

Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Edita: Sotelo Blanco.

No 99, Caneiro deixounos duas
novelas, unha breve e unha lon,
ga, Talvez melancolía e Os séculas
da lúa. Se a segunda é unha excel,
sa e demorada demostración de
plenitude narrativa, nen a inten,
sidade nen a brevidade da primei,
' ra agachan unha prosa poderosa e
sen fisuras onde a musicalidade e
a obsesión pola palabra tinxen ca,
da folla. Entre nós hai poucos es,
critores que demostren un sólldo
domínio tanto da novela longa
como da novela de extensión
máis habitual -arredor das 200
páxinas ou algo menos. E comeza
este 2000 con A rosa de Borges,
novela de 150 páxinas que ten
moitísimo que ver con Talvez me,
Iancolía. Pero, antes de continuar,
rectifiquemos. No número corres,
pondente ao 22 de Xullo do ano
pasado, escribíamos que Talvez
melancolía habia que situala antes
de Un xogo de apócrifos e faciámo,
lo mal porque non é antes senón
despois. E agora que vimos de fa,
lar de situación, bon é que faga,
mos outro tanto coa que hoxe nos
ocupa. Xa dixemos que ten moití,
simo que ver con T alvez ... , mes,
mo puidera parecer a sua conti,
nuación. Sen embargo eremos
que esta non é a quinta novela da
pentalox:ia anunciada por Canei,
ro. Botando unha ollada ás catro
publicadas (O infortunio da soida,

de, Un xogo de apócrifos, Talvez
melancolia e Os séculos da lúa) logo
se advine a altemáncia entre no,

Xosé Carios Cañeiro.

vela de protagonista e novela co,
ral, que esas son as duas macroes,
truturas nas que Caneiro as~nta a
sua obra novelesca. Ocórresenos
que o máis normal seria calquera
destas dúas hipóteses: a primeira,
que a quinta novela sexa unha
novela de protagonista onde á sua
vez teñan cabida rnoitas outras
personaxes protagonistas nun se,
gundo plano; e a segunda, que se,
xa unha novela coral onde as
moitas personaxes protagonistas
teñan un protagonismo especial.
Pois ben, a prirneira podemos des,
botala porque esa é a estrutura de
Un xogo de apócrifos. Pero a segun,
da segue tendo validez. E fixárno,
nos precisamente na construción
porque o tema, e a atmosfera na
que habita, son o vértice que dá
conxunción á pentaloxia. A
quinta novela é léxico que conti,
nue esa tendéncia temática, pero
iso só é moi pouco para adscribila
á pentaloxia. Ademais, non é
que sexa imposíbel pero, remata,
rias ti, leitor, a pentaloxia coa
novela máis breve de todas?

T ampouco sernella o rnáis léxico.
Unha vez que situarnos A rosa de
Borges -se non adiviñarnos nas
nosas hipóteses, o autor ten a pa,
labra para deixar todo ben clari,
ño- é hora de que nos ocupemos
dela. Estando ainda de actualidade
Talvez melancolia, a novela que
hoxe nos ocupa foi premiada co
Premio Risco de Literatura fan,
tástica. A novela constrúese sobre
tres peares. Prirneirarnente extrae,
tos- dos informes (médico, Utéra,
río, editorial e policial) con que
comeza e remata, eles serven de
referente real, algo de suma im,
portáncia cando se trata de litera,
tura fantástica. Logo segue un mo,
nólogo onde Cella se dirixe á casa
(Iría}, ao pai, á nai (inerte, en es,
tado vexetativo}, a seu namorado
(Tristán Luces) e aos seus irmáns.
Un monólogo,delirio que serve de
fío de unión aos seis cantos, o ter,
ceiro pear. Tres contos son da au,
toria do Cella e outros tres son do
pai. Que tres sexan do pai é un
acerto diexético porque evitan

que consideremos os monólogos
como un simple e oportunista
efecto homoxenizador. Por su¡x:is,
to, capítulo sempre salientábel na
nárrativa Eio de Verín .é a língua,
unha língua moi rica e sempre ob,
sesiva, obsesivamente rítmica (un
exemplo desa oh.sesión son as sé,
ries de palabras, que desde O infor,
tunio da soidade, non deixan de
aparecer nas suas novelas) musí,
cal, que se pega á pel dos sentidos
e serve de espello da atmosfera ta,
mén obsesiva da acción, que nos
leva a pensar en que estamos ·moi
prox1mos á
prosa poética.
As persona,
xes,
corno As
sempre, están personaxes,
na fronteira
entre a cordu, como
ra e o delirío sempre,
permanente, están na
en Talvez ...
obsesionadas fronte ira
pola procura entre a
da felicidade, cordura e o
en A rosa de
Borges tamén delirío
está latente pe~anente.
esa necesidade
pero non co,
mo tema prin,
cipal. Aqui o que ternos no hori,
zonte é un problema de identi,
dades, quen é quen ou~ dito doutra
maneira, cómo os sentimentos im,
piden a marte física porque trans,
migran e reconforman realidades.
Aí ternos o fantástico, Jeckyll e
Hide, quen é quen. No fondo,
Kafka, sempre Kafka e a metamor,
fose. A rosa de Borges é, e, en xeral,
a novelística de Caneiro, fonda,
mente kafkiana, é por ese lado on,
de encontramos a compoñente
fantástica desta novela, algo, por
certo, pouco frecuente nas letras
galegas. T amén reaparece aquí a
omnipresente e _tarnén obsesiva fi,
gura da nai, figura importante por,
(Pasa á páxina seguinte)

A esquizofrénia
de Caneiro
O informe médico sobre Celia Maradal
indica que padece unha "~quizofrenia
relacionada en ornce coa rela,
ción afectiva co
seu proxenitor".
Este é o ponto de
partida da novela
A rosa de Borges,
coa que Xosé Carlos Caneiro gañou
a última edición do
premio Risco de Literatura Fantástica.
O monólogo da
protagonista amósanos o seu universo :
unha nai en estado vexetativo, un pai
morto e, tarnén, un namorado. ·A na,
rración de Celia mestura as suas próprias reflexións con contos escritos su,
postarnente por ela e lidos á sua nai.
En Sotelo Blanco.+

-----1

A memória de Granell
Co subtítuio "O surrealismo felizmente
vivo", Paco López Bancas apresenta na
colección "Ga,
legos na Historia" de lr Indo
unha biografia de
Eugenio
Granel!. Con
abondoso mate,
rial gráfico, López
Barxas escrebe so,
bre a infáncia do
pintor, a pegada
da guerra, o seu
paso por Guatemala, Puerto Rico e
Estados Unidos, a sua volta definitiva
a Madrid en 1985 e o recoñecemento
posterior ao seu traballo artístico. Ló,
pez Barxa fa.la dun viaxeiro xeneroso
que nos deixa "a luz das suas estrelas
.debuxadas no cabalete da liberdade". +

Figuras e
Galiza ao fondo
Edita a Universidade de Vigo Letras
e figuras con Galicia ó fondo,· un
compéndio de breves artigos, alguns
xa publicados,
de Maximino
Cacheiro Varela. Maria Casa,
res, Maruxa Mallo, Xosé Anxel
Valente, Max
Aub, Rafael Dieste, Luis Seoane,
Concepción Arenal e González
Garcés son algun,
has das figuras que
percorre polo au,
tor. Cacheiro Varela é profesor de Literatura Hispanoamericana na Universidade de Vigo. Antes impartiu
clase na-Bniversidade-Gentrahle-Ve--~ezuela. + ·

Análise
da prostftución
Subliña Cristina Garaizabal na introdución de El prisma de la
prostitución , que Gail Pheterson .é un,
ha incansábel loitadora polos direitos das
prostitutas,. Neste
volume reúnense
artigas escritos por
esta psicóloga so,
cial que exerce na
Franza, entre 1983
e 1995. Combate
Pheterson " o estig,
ma de puta, meca,
nismo oficial e tradicional de control social inextricábel doutros elementos tan
diversoso como a migración, a saude, a
autonomia sexual, o emprego e a liberdade de expresión". En T alasa. +

..
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0 COQdeL
Galicia Sindical
Órgano do Sindicato
Nacional de CCOO de Galiza
Número 22. Marzo de 2000. Prezo 200 pta.
Edita: Comisións Obreiras.

·-....

Todos os prolegómenos do 7º Congreso
de Comisións Obreiras se comentan
nesta publicación. Desde as escollas nos
congresos lo.cais e comarcais até a can.
didatura apre---.-.-8-indi-.-ca\-:.-.. 1
sentada -que
Ga19 --·~- , .
ao final fo¡ a
'~~
gañadora·•ooi!i¡¡Dllc1a~;o:=: .
·-.:están explicadas. Entre
os outros temas recollidos está a
celebración
do Diada
Clase
Obreira
Galega durante opasado 10 de Marzo. No capítulo de información económica, Pedro Lago atende ás tendéncias· demográfi-

cas e imigración na Galiza, retos para o
sindicalismo. Neste informe, Lago avalia
, os cámbios povoacionais no país e avoga pola comprensión ao imigrante. •

Fouce
Periódico Labrego de
Información Técnica e Sindical
Número 184. Abril de 2000. Prezo 300 pta.
Dirixe: Lfdia Senra.
Edita: Sindicato Labrego Galego.

J

Os temas roáis destaca'dos deste número
son a Asemblea Nacional do sector lácteo, que axuntou ao Sindicato Labrego
G~lego (SLG) en Silleda o pasado 1 de
Abril. Entre as principais demandas que
saíron de ali, destacan a exixéncia á UE
da desaparición da cota
estatal;
opción de
xubilación
aos 55 anos
para os produtores que
non teñan
sucesión na
sua explotación; a
criación
dun grupo lácteo galego e o
compromiso dos distribuidores para que
· non se venda ao público leite a un prezo por debaixo do custo de produción
na Galiza. t
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(Ven da páxina anterior)

a

Título: Usar ,e tirar / Debuxos debullados.
Autor: Vítor Tizón.
Edita: Do autor.

O Mitera Sotiria, embarrancado en Xaneiro de 1988, pouco antes do seu desguace.

XOSÉ M. EIRÉ

História
da costa galega
e os seus
naufráxios
Título: História da costa galega e os seus
naufraxios (séculos 1ao XIX).
Autor: Femando Patricio Cortizo.
Edita: Lea.

Cando ollamos nunha libreiria
un volume que se refire ao mar e
aos naufráxios, a nosa imaxinación lembra os recentes afundimentos de barcos, con tristura
pola perda de tripulantes e pasaxeíros. Non fai falla lembrar os
do século XX pois na nosa costa
ternos abondo para facer un lívro tan sinxelo e documentado
coma o que ten de tituló História da costa galega e os seus naufráxios (séculos I aos XIX) que
ven de publicar Femando Patrício Cortizo na editorial LEA.
Na mandil percorremos a Costa da Morte, naufráxios debidos ás brétemas, mal tempo,
abordaxes, incéndios e tamén
polo engano dos raqueiros (os
chamados Beachcombers en inglés), para se aproveitar dos

Neste livro lése cómo facian estes homes para confundir os barcos na sua navegación, con trapelas xa descritas polo escocés
Walter Scott na sua obra O pirata (1882), mais na nosa costa,
Cortizo chega até o final deste
ritual de engano e pirateiria.
Interesante é a inclusión dos artigos 55 á 63 que versan sobre a lexislación de arqueoloxia subacuática (incluida na Constitución do
78, artigo 149), que se cadra esqueceron na Xunta para non ciaren noticia do espólio do pécio
do Douro, perto da Ria de laxe no
ano 1996 (xa informado por A
Nosa T erra no seu número de 4
de Marzal do 2000), co escámio
engadido de mercar á TVE (canle
2) a película aos espoliadores para
proxectala dentro do programa
La Noche Temática.
Sóio duas trelas sobre o livro devandito: a primeira, que certos
capítulos ( 10 a 14) son moi curtos e a segunda que as illas Cíes
non son tres, pois a do Norde e
a do Faro comparte o Areal de
Rodas que as fai solidárias; na
carta que acompaña ao livro hai
unha distáncia semellante á do
Freu da Porta e pode enganar
aos leitores. •
R.

NOVO

canta de discos

Número 17. Abril de 2000. Prezo 200 pta:
Edita: Colectivo Ecoloxísta do Salnés.

... 1

Ana Gómez, coordenadora da Plataforma antiencoro de Caldas, Cuntis e Maraña, eiplica os porqués da sua negativa
a qu~ se co~strua unha presa de água no
rio Umia. Osear Pérez fa¡ unha recopilación das
figuras legais que
protexen os
espazos naturais
galegas. Loli
Rodríguez, Suso
Fidalgo e
Valéria Martínez fanse e<;o
Titulo: Jauko Barik.
dun programa
Grupo: Jauko Barik.
noruegués
Edita: Esan Ozenki.
con'sistente l n
·
"apadriñar"
Contundéncia é o adxectivo que meunha praia e
llar acae ao trio de DonostiaJauko Baencarregarse de !impala unha vez ao
rik,
unha excepción no mundo musimes. Na própria revista vén consigna a
cal no que un de cada milleiro de grua páxina electrónica na que se pode dar
pos está composto por rapazas. De~ois
de alta neste proxecto. Paco Casas ·
. dunha maqueta que enviaron a todas
atende ao fenómeno de aliñament-0
as emisoras, gravan o seu primeiro alplanetário que se está producindo
nestes dias. •

Un de cada milleiro

,-

bum con Esan Ozenki amosando a forza das suas composición. O crítico de
RNE, Jesus Ordovás, recíbeas cos brazos abertos e sinala que "traen vento e
mar e enerxia feminina". O mesmo
crítico que coida que moitos dos fracasos das mulleres no mundo do poprock veñen da man dos homes, sexan
compositores ou managers. Asi cita os
exemplos das Runaways ou do trio de
Burgos Magenta, manexado tras o primeiro exito por Nacho Cano. As letras, con poténcia: non teñen reparos
para berrar ao violador, cabrón, en Brasa (Ataque) pero tampouco para compoñer unha letra erótica en Segi (Sigue). Trece cancións contra o medo.•

Selección de monstros
Título: Munster Records goes Hí-Fi.
Grupo: Váríos.
Edita: Munster Records.

Por só cincocentas pesetas Munster

Con moito sacrifício e vontade,
o debuxante Vítor Tizón publicou un volume dobre que inclue
várias histórias de banda deseñada e mais unha escolma dos seus
mellores debuxos. En ambos os
traballos, Tizón garda o sentido,
ético dos seus trazos e aposta por
un estilo no que prima máis o
compromiso coa realidade cotiá
que coa filigrana no desefio.

restos nas rochas e nos areais.

O Bugallo
Boletín do colectivo
ecoloxista do Salnés
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Cirúrxica
ollada
do mundo

que a ela se lle len os co~tos. Pero
é salientábel aparición do pai,
Cirano, como en Talvez ... , sendo
personaxe central destinatária de
afectos, que en T alvez ... se dirixian a nai. E, como non, tampouco quedou fóra o mundo da literatura. En Talvez ... habia un editor
e unha escritora de novelas rosa,
en A rosa é tamén un autor de
moi dubidosa calidade; o mundo
da literatura é m?i importante entre outras causas é o que une ao
escritor co leitor e está continuamente invitando á unha revisión
crítica da realidade. Obsérvese que
hai moito en comun entre Talvez ... e A Rosa de Borges, pero o
que teñen en comun lévan~ xustamer;tte a dubidar máis que nunca
de que sexa a quinta.
Novela apaixonada e apaixoante,
dura, intensa e tensa, de atmosfera
moi meláncolica, inclusive máis
que Talvez melancolía. Novela
existencialista (outra constante en ·
Caneiro, o existencialismff), con
pegadas de.simbolismo e surrealismo, que tamén, outra vez, bota
man da superposición de v0<;es ·
narrativas, a sua brevidade fronte
ás da pentaloxia seria inxusto que
a levara á sombra do segundo plano. O número de páxinas é unha
continxéncia que nen moito menos presupón a mesma cantidade .
de claridade, tamén pode haber
boas novelas que non sexan longas e este é outro exemplo. Outra
mostra de acerto narrativo é que
os dous planos (os monólogos e remata a novela Ciro (ou T ristán
-en T alvez ... , no remate, falábase
da posibilidade de escribir a Segunda vida de Tristán Shandy-) de tal
maneira que a estrutura sae robustecida porque os dous planos quedan perfectamente imbricados e a
sua complementación resulta perfecta) desde o sexto conto. O que
· teriamos desexado é qüe os extractos dos informes non foran iso,
non foqm extractos. dada a calidade como narrador de Caneiro,
non hai dúbida de que a novela
gañaria ao facer máis presente o
preferente real, aliás, desa maneira, deixarian de ser un simples instrumento e a novela seria máis
compacta ainda. •

Banaa deseñarla

Records pon nas·tendas un compacto
cunha selección de quince temas que
definen a liña seguida polo selo discográfico, centrado no punk e no garaxe.
Ai están para os ouvidos Sonny Vicent,
recentemente de concerto no Mardi
Grass da Coruña, os Fastbacks, de Seattle, as Pussycats, o trio de Vigo con novo disco, Safety Pins, versioneando a
The Lewd, Ultrasónicas, desde México
D.F., e Ben Vaughn, cando soñaba con
ser unha esstrela. Son só alguns dos
monstros agachados neste disco.•

En Usar e tirar, inclúense nove
histórias de a penas duas páxinas
como máximo, encadradas como
capítulos dunha série televisiva da
que nos contan os prolegómenos e
a sua fin de emisión. En cada un
dos episódios, Tizón renta colocar
á beira do humor unha dura crítica aos comportamentos sociais.
Respectábeis cidadáns que aplauden un desaloxo policial nunha
casa de okupas, xente de poucos
médios económicos que finxe ter
familiares minusválidos para acceder a unha vivenda social ou consellos de redacción dunha canle
de televisión que non ten o mínimo escrúpwo con tal de asegurar a
audiéncia povoan os espazos non
tan irreiais que o autor describe.
Tizón explícanos un mundo
cruel que esqueceu a xustiza. Por
iso, un San Pedro con cara de
obreiro é o único que mantén a
decéncia, cando lle abre as portas do ceo a unha marxinada e
bota para ao infeino a un plaxiador literário. Os rostros das
personaxes son toscos, esaxeradamente caricaturizados, rapidamente definíbei .
A pesar de non deixar lugar ao
optimismo, o de uxante i que
homenaxea a criación de cómic que alegraron a vida de várias xeracións d cativ s en Pulgarcito e outra publicacións.
Timidamente, en calquera viñeta fan a sua aparición profesor
Tragacanto, Rompetechos, Anacleto ou o Profesor Bacterio.
A outra parte do volume está
adicada a debuxos sen a penas
palabras. Novamente, dun xeito máis simbólico e humorístiJ
co, Tizón "debulla" a mentalidade do mundo de hoxendia e
pásalle a lima á democrácia, ás
arelas de diñeiro, á loita
polo emprego ou aos
me i os
de comunicación.
Para conseguir
esta obra, o único
xeito é poñerse en
contacto co autor
neste enderezo. Camiño do Laranxo, 33. CP.
36216. Vigo.•
CÉSAR LORENZO GIL
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dun comportamento privado
que é de todos coñecido, é di,
cer, público. Por iso tamén
Gran Hemano dá para moito
comeritadoiro de sociólogos, te,
óricos da comunicación, psicó;
lagos ... e toda l!nhq restra de
especialistas que ben poderian
poñer pontos en comun coa vi,
ciña do terceiro.

Entre até
a cociña
que esta casa
é do Gran
Hermano
íitulo: Gran Hermano.
Emite: Telecinco.

"Estou en Gran Hermano por,
que se trata dun proxecto pe,
riodístico sério". Despois desta
afirmación de Mercedes Milá,
calquer cousa pode pasar co
programa que arrasa en audién,
cía e que gaña por un millón de
espectadores ao encentro de
futbol R. Madrid,Bayern. Sé,
rio? Pero sequera é un proxecto
· period fstico? A res posta é nega,
tiva. Trátase dun espectáculo
baseado nunha idea de impor,
tación que obtivo grande éxito
en paises europeos como Ale,
maña e Holanda.
Os concursantes compiten na
vida real e o seu trunfo non é
outro que ser aceitados social,
mente. Sen embargo, o concur,
so pasa a un segundo plano e os
protagonistas son os participan,
tes. A tal altura xa case nin,
guén comenta a conveniéncia
do programa, fálase, e cuestió,
nase, a atitude de Vanessa, Isra,
el ou Ismael. Partamos de que
que é cerro que houbo unha se,
lección de dez persoas entre
tres ·mil e que non . se trata de
contratados.
Partamos de que ningun deles
se coñecia entre si e que o ai,
llarnento é, como nos fan crer,
total. Partamos de arnbás pre,
mi as, senón lirnitariamonos a
unha acusación de fraude ao
programa bomba da ternpada.
Primeira cuestión. A quen lle
pode int resar e tar pechado
durant tre mese , sen rádio,
prensa nen televisión, sen relé,
fono e convivindo con nove
per oas ás que nunca viu na sua
vida, por un premio tan pouco
desorbitado como vinte mi,
llóns? O sacrif(cio merece ria
unha maior recompensa. Pero
o que vemos en Gran Hermano
é unha tropa de xente nova,
que semella non ter problemas
en expor a sua vida e os seus
sentimentos ante a cámara. Is,
to convfrteos en actores, ob,
viamente non tan preparados
como os profisionais se non a
Maria José, a expulsada, non
lle costaría tres dias entrar no
water. Actuan como coellos de
'11.dias dun grande laboratório
e, a pouco que se mire, apré,
cianse con claridade as caracte,
rísticas de partida: novas, exi,
bicionistas, emocionalmente
inestábeis, competitivos e aro,
bic.iosos. A máxima filosófica
de "o home é un lobo para o
home" parece feita á medida
dos criadores do programa, tei,
mudos en facer da própria vida
unha competición permanente.
Ben, xente nova, sen

moito~
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O galego; M" J~sé, a expulsada; e Jorge, o soldado de Bósnia.

cartas nen moita vergoña. Pero,
segl,lnda pergunta, por que
Gran Hermano ten tanta ·au,
diéncia? Entre outras causas
porque é imposíbel resisitirse ao
influxo, cando ademais do so,
porte televisión, a prensa adica
páxinas diárias. ás vicisitudes do
día. Jorge chorando por Maria
José e lembrando Bosnia ou Is,
rael, -o naso, de Ourense-, di,
sertando sobre os seus rollos con
tias buenas . As con versas non
revisten grande interese. En,
tón, ·pot que?
Porque a au,
diéncia com,
ponse
de O Gran
xente con
Hermanoé
máis misérias
que os con, o reino da
cursantes, faladoria
-pelexan xa que pasa
~olo tabaco-.
o reino da dunpequeno
faladoria que círculo
pasa dun pe, a toda a
queno círculo
povoación.
a toda a Pº'
As
conversas
voación. As
conversas sobre o
arredor de
programa
Gran herma,
no son ínter, son
minábeis. Tí, interminábeis
rase do fio e
o novelo non
dá rematado.
E sempre hai
algo que engadir ou un novo as,
pecto que tocar. Non hai nin,
guén que non poda intervir na
conversa. Todos estamos ao
tanto e todos podemos opinar.
Preocupante? Non dtfire tam,
pouco do fenómeno dos-cule,
bróns e dos reality shows de
principios dos noventa, onde a
acción non existía e, si, sen
embargo, personaxes que per,
dian un tempo precioso das
suas vidas chorando polo amor.
Non se distáncia tanto dos ma,
gazines de sobremesa onde se,
ñoras abandoadas e maridos de,
sencantados son capaces de
contar diante das cámaras os
motivos da sua desgrácia.
Importa a publicidade? Os dez
participantes saben que a
maiores dos vinte millóns de
pesetas en liza, gañan trescen,
tas mil ao mes rnentres non se,
xan expulsados e, unha q~e vez
que saian, sempre haberá ofer,
tas de exclusivas e, para as mo,

zas, posibelmente un chamado
de Interviu. é óbvio que canta,
ban con iso. Arrepentiranse
cando baixe a audiéncia polo ·
remate da novidade e os res,
ponsábeis da cadea comecen
emitir os xogos nocturnos ou as
visitas ao water?
·
Nestas primeiras semanas, sitú,
anse en po_:5tos de saida as cinco
mulleres. E dicer, son elas cin,
co; unha xa. se foi, as que serian
as primeiras expulsadas. A ca,
dea televisiva anima constante,
mente aos homes a participar
xa que á votación popular con-::
tribuen principalmente mulle,
res. E mulleres que eliminan a
mulleres. Son elas as que
maiormente se meten na casa
do Gran Hermano e intentan

endereitar a convivéncia dos
participantes . Nas casas nin,
guén máis entendido que as
mulleres, un ámpito no que so,
cialmente foron recluídas e do
que, como se continua a .vet', é
tan · difícil sair para chegar, co,
mo xénero, ao · domínio do pú,
blico. Pero ese é un dos segre,
dos do trunfo do programa,
consegufr facer público - nada
tanto como a televisión- o pri,
vado - nada tanto como a casapara, de novo, volvelo ao priva,
do -cada un dos televisores que
emiten- e reproducirse en can,
ta reunión pública que se pré,
cíe, no traballo, na perruqueria
ou nos grandes armacéns. Trá,
tase de cotillear arredor de Ma,
ria José sen por iso quedar de
porteira, porque o faladoiro vai

A primeira concursante expulsa,
da ten duas fillas e casou duas
veces. Dados nada recomendá,
beis para unha muller de orde.
A maiores, estaba engaiolando
ao soldadiño de Bosnia, o vale,
roso e nóbel cabaleiro que puxo
a vida en perigo en campañas
humanitárias e invoca a Deus en
canto pode. O bo e a perversa.
Se o que se valora é ser aceitado
e dar a medida da conveniéncia
social, estaba claro que Maria
José non ia ter moito futuro no
programa. Con duas fillas de
duas parellas fracasadas o mellar
é que vol va á casa, pero á .sua,
non á do Gran Hermano.
É o último berro en reality show.
Cada vez menos show e máis re,
ality . Xa hai un programa noutra
c~dea no que van asando ficticia;
mente aos concursantes nunha
grella. Que será o vindeiro? Jn,
traducir un psicópata no Gran
Hermano que os vaia cortando
co coitelo das patacas? Aposta,
mos pola marte en directo, 'máis
espectacular nunha grella. Pero
seria de máis "interese xeral" in,
troducir as· cámaras nun conse,
llo de administración de Telefo,
nica ou mesmo nunha comida
familiar na casa de Aznar.+
MARIA LAXE
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O acórdo normativo é posíbel
.Oficialistas e reintegracionistas afirman nas
X Xornadas de Língua e Literatura que pode haber un achegamento de posturas
-o- c.v.
Son duas as es1xencias para
que un novo debate sobre a
normativa chegue a acordo:
partir das normas existentes
e, de se dar o consenso, compromiso de cumprimento polas partes. O salón de actos da
Faculdade de Ciéncias da
Educación de Santiago rebordaba de asistentes na mesa redonda celebrada ao redor da
posibilidade dun acordo normativo dentro do programa
das X Xornadas de Língua e Literatura organizadas pola CIG.:.
Ensino e a AS-PG. Os participantes Francisco Fernández Rei
-do ILG-, Xosé Ramón Freixeiro Mato -da AS-PG, José
António Souto -da AGAL- e
Henrique Monteagudo, secretário do Consello da Cultura,
mostráronse abertos á posibilidade de achegar posturas de
cara un consenso normativo.

J

O telón de fondo da mesa redonda de lingüístas celebrada
nas X Xorn,adas de Língua e Literatura Galega estaba no debate que meses atrás trouxo de
novo o tema á actualidade dándolle novos pulos. Novas voces
manifestáronse entón a favor
dunha reforma da normativa
vixente e, entre elas, alguns recoñecidos . escritores defenderon con especial forza o achegame n to ao portugués. Con
esas bases, os catro lingüístas
representantes de todas as opcións normativas existentes,
manifestáronse receptivos a debater- a cuestión normativa. Só
é agora que se albisca está nova
posibilidade, cando a normativa oficial está a piques de cumprir vinte anos.
O profesor Xosé Raµión Freixeiro Mato reclamou un consenso amplo para a reforma
normativa que non estivese
pendiente de posíbeis cámbios
políticos. Despois d~ afirmar a
posibilidade do acordo, sentou
as bases para que fose efectivo:
a implicación dos que teñen
capacidade real e legal de mod ific ación, o respeito polos
cauces reglamentários e a negociación e o debate entre as
partes. Defendeu Freixiero
Mato unha via de aproximación ao portugués atendendo á
demanda dos "discrepantes" e
respondendo asimesmo ao encontro con Portugal que se vai
dar en ámbitos que van do
económico ao literário. "O galego ten que estar do lado do
portugués xa que forman parte
do mesmo sistema. Tirar por
outra opción significa que a
nosa língua seria devorada polo español" afirmou o profesor
da Universidade da Coruña.
Representan te na mesa da
normativa de mínimos da ASPG, Freixeiro manifestou que
é precisa a vontade dos implicados no compromiso coa
"ú.n ica via que existe que é o
diálogo e o debate sereno", a
tal altura, un deber e unha esixénc i a dada a "vontade
maioritária" mostrada a favor
do acordo.

De esquerda a direita, Souto Cabo, Henrique Monteagudo, Freixeiro Mato e Femández Rei no debate moderado por Anxo Louzao, da CJG-Ensino •

O ILG, disposto a fa lar
O Instituto da Língua Galega
(ILG) está disposto "a faJar,
sen presas", e tendo como textos de partida as normas de
1982. Asi o deixou dito o profesor Francisco Fernández Rei
-que defendeu a posición do
Comité
Científico
do
ILG- despois de mentar os debates dos anos setenta arredor
da n~rma, nos que el partillou,
e deixar ver o seu "escepticismo" de cara unha posíbel converxéncia cos que, ao seu ver,
negan a existéncia do galego
coma língua de seu. "Non estamos dispostos a retrotraer o

debate aos setenta, as normas
do portugués xa están inventadas e non precisan acordos"
afirmou o académico. As premisas que defende o ILG ·c ontinuan a ser que "sociolingüísticamente está claro que o galego é un idioma, cun camiño de
·elaboración própria" que, polo
tanto, "non pertence ao sistema portugués". Non por iso
deixou de afirmar Fernández
Rei que o "ILG deberá explotar
máis o léxico" lusófono.
Adiantou que compria ser
"prudentes nas posíbeis modificacións" que, en todo caso, tiñan que ter o visto bo da Académia Galega.

"O acordo é desexábel, que non
exista é disfuncional para o _galego como língua estándar",
afirmou o secretário do Consello da Cultura, Henrique Monteagudo que manifestou o seu
consenso cos postulados apresentados por Fernández Reí en
representación do Comité
Científico do ILG. "As diferéncias ortográficas convertéronse
en emblemas de grupos e iso
explica a viruléncia dás discusións. Debemos excluir os afáns
de protagonismos persoais e as
tentacións de capitalización de
grupos" manifestou Monteagudo mentras semellaba por tamén as bases das col'l.versas que,

:·····································································································

Auséncia total do galego
no 40% das aulas de Infantil

:
:
:
:

A metade dos centros de ensino -de Secundária ~firman
non cumprir os mínimos legais estabelecidos en canto ao
uso de galego. A aprendizaxe
· da leitura e escritura en galega só se fai no 17% dos centros. O 40% das aulas de Infantil non imparte nada en
galego ou non chegan ás 5
horas á semana. As axudas ás
Equipas de Normalización
Lingüística disminuiron nun
. 50% con respeito ao pasado
curso. Os dados foron denunciados nas conclusións das X
Xornadas de Língua e Literatura da CIG-Ensino e a AS-

PO nas que se exisiu o ~um
primen to da normativa vixente e un cámbio de rumo
na política lingüística da
Xunta.
"Preocúpanos profundamente
que o noso idioma pei:da falantes a un ritmo constante. Hai
que invertir esa tendéncia. Reclamamos unha cobertura institucional ao traballo a prol do
galego. Esixirmos dos poderes
públicos, fundamentalmente
da Consellaria de Educación,
unha nova política lingüística
que remate coa proscrición do
galego e a sua subordinación

ao español" afírmase nas con- •
clusións das xornadas nas que
participaron máis de catrocentos ensinantes. Inauguradas
coa conferéncia de Xosé Manuel Beir;is "De Murguia a
Castelao", nos encontros impartiron seminários Mª do
Carme Kruckenberg, Manuel
Ferreiro, Laura Tato, Pilar Pallarés, Miguel Anxo Fernán
Vel-lo, Xosé Luíi; González
Sende, Gonzalo Navaza, Francisco Rodríguez, Henrique Rabuñ al, Xosé Antonio Neira
Cruz, Pilar García Negro,
Agustín García Paz ou Quico
Cadaval.+
·
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logo, explicitou en dous pontos: urí compromiso de safda
das partes implicadas para a
aceitación e un horizonte de estabilidade para o acordo. A necesidade dunha normativa consensuada non é tema alleo á
normalización lingüística e, por
iso, aproveitou Monteagudo para laiarse dunha "política de
normalización do corpus da lfngua torpe por parte dos responsábeis. A língua para ser normal
necesita dunhas institucións e
recursos lingüísticos e estase facendo de forma caótica e desorganizada".
A história da normativa é unha
história de exclusión e a própria
realidade impón a necesidade de
mudanzas. Eis a posición pola
que avogou José António Souto
Cabo, da AGAL, despois de recoñecer que "tanto dun lado como do outro atópanse persoas
comprometidas co futuro da nosa
língua". Non evitou Souto referirse ao "uso perverso" que se fixo
da normativa da que saiu unha
"cultura oficial que continua a •
ser a de unha parte" pero afirmou
asimesmo que a AGAL está disposta a abrir "camiños de diálogo" que terian que "partir dunha
leitura ampla da normativa".
Para ¿s organizadores das X
Xornadas de Língua e Literatura o debate demonstrou "que se
poden dar pasos importantes de
cara ao estabelecemento dun
diálogo que supere definitivamente un problema que en nada benefícia á normalización
do idioma".+

ANOSA TERRA

11 DE MAIO DE 2000 • Nº 934

•.

A Psicofónica de·Conxo
insire nun disco
a 'cidade merltal'
A Nasa acolle a apresentación
do seu disco Psicópolis
Primeiro, foi o espectáculo,
despois o disco. O s futuros ouvin t es do pirmeiro traballo
discográfico da Psicofónica de
Conxo poderán comprobar como se empaca un espectáculo
au diovisual nun CD. Psicópolis , nome do disco, é tamén o
do espectáculo que estrearon
hai máis de ano e medio. Música, video, perfomance, poesia
e teatro caben na cidade mental que eles chaman Psicópolis.

Quen son eles? Fran Pérez,
Suso Alonso, Xavier Olite,
Carlos Santiago, Marcos Teira
e Pepe Sendón . Un grupo de
músicos procedentes de campos diversos , ainda que todos
relacionados dalgun xeito coa
escena. Formaron parte de
compañías teatrais e tamén da
banda "residente" da compostelá sala Nasa. Descreben o
seu espectáculo cunha negativa a adscribilo a un xénero e
recollendo partes de moitos.
"Non é nen un concerto rock,
nen unha comedia musical,
nen unha cabaret, nen unha
ópera, nen un recital de cancións, pero· utiliza técnicas comuns a todos estes xéneros
para criar unha forma de expresión novidosa e desenfadada, onde a claves non son outras que a fantasía, o humor," a
sátira, a festa, o entretenimento e a comunicación co
público".
O di co, gravado no Porto, é
un xeit de reforzar o espectácul n
ue l van traba llando
pert de d u ano , e treando
parte do eu repertório en Portugal. Forte & Rangel é o elo
discográfico que o edita, e
Zanfonía, un ha empresa catalana, a que o di tribue. Apreséntano na sala N asa o Xoves
18 d Maio ás dez da noite. Á
di fe ré n c ia do t raba llos n os
que estaban impl icados anteriormen te, Psicópolis represen ta un proceso criativo sen prexuízos. N a cidade mental conflue unha grande can"tidade de
información, ch ega en form a
de música, de imaxe , de palabras. Os instrumentos lúdicos e
a programación musical da que
bota man a Psicofónica de Conxo nos seus concertos incide
nesa "expresión novidosa e desenfadada".
Cal é o son da nosa sociedade?
Posibelmente unha suma de
buguinas, música de r~ck a todo volume, muiñeiras en todas
as prazas e unha morea de berros humanos. O s músicos da
Psicofónica de Conxo asimilan
todo e o devolve·n no seu espectáculo-disco . Farano , tras
Compos tela, no Sete Mares de '
Vigo o v indeiro 8 de Xuño. •

Tras a actuación en Compostela,
o 18 de Maio, apresentarán o disco
en Vigo o vindeiro 8 de Xuño.
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GALEGO E MEIOS DE COMUNICACIÓN
.UNHA PERSPECTIVA HISTÓRICA
-MANt1EL VEIGA.
O feito de o galega ser hoxe minimamente
empregado polos meios de comunicación,
coa salvedade dos públicos, obriga a várias
reflexións. Unha delas é a histórica. Cóm,
pre saber sobre que pilares ideolóxicos se
fundamenta o perxuizo contra o galega a fin
de ·dar cos argumentos precisos que contra,
rresten este discurso.

taria a aquiescéncia' do señor director do Faro".

O periódico vigués non dubida, en con,
trapartida, en lanzar constantes e encen,
didos elóxios ao castelán, inzados a veces
de argumentos extravagantes:
"En tal forma -di nun editorial de 1917- se ex,
tende polo mundo e tal importancia vai adquirindo o seu ensino, que xa chegou a recofiecerse que
para o futuro, non haberá máis que dous grandes
idiomas falados: o inglés palas 'suas relacións comerciais e o español polo numeroso dos paises
nos que é língua oficial.

Non está de máis lembrar, asi seña xenerica,
mente, que o galego pasou de língua oficial
durante a alta Idade Média, língua por
exemplo dos documentos notariais, a idioma
progresivamente desprazado a partir dos
Reis Católicos de todos os estamentos de
poder, desde a milícia ao clero, pasando por
xuices e escribanos. Tal situación que non
afectou masivamente ao povo, si afectóu de
cheo sen embargo ao prestíxio do idioma.
A .prensa, pola sua parte, naceu, tanto en
Galiza coma no resto de Europa, cun obxe,
tivo básico,. o de axudar a derrubar o siste,
ma político da nobleza -hereditária, no que
se sustentaba o Antigo Réxime e o de in,
traducir unha reforma liberal apoiada nas
ideas da Ilustración. Paradoxicamente, o
novo marco político, cos seus ideais de li,
berdade, non favoreceu especialmente a li,
bre transmisión de ideas na língua que fala··
ba a maioria da povoación, cando menos
no caso galega. E isto foi así, porque o afán
homoxeneizador dos reformadores españois
prevaleceu sobre o modernizador.

J

.•

O ·novo Estado, de corte político liberal,
moderado, tiña como misión básica unificar
definitivamente os antigos reinos peninsu,
lares que ainda conservaban, pésie a· todo,
certa vitalidade. Tratábase en síntese de
manter a vella doutrina imperial, pero con
outros métodos. Estes métodos foron basi,
camente tres: unha única visión da história,
unha única língua e un ~ódigo civil que pu,
xese fin á existéncia do direito consuetudi,
nário que, mal que ben, sobrevivía ainda
con certa forza, por exemplo en Galiza.
Cun liberalismo deste signo non era de es,
perar que a prensa nacente estivese escrita
maioritariamente en galega. Estaba claro
que precisamente os periódicos, ao igual
que a escala, podian e debian ser suxeitos
activos da culturación uniformizadora en
castelán. Ainda así, o rexionalismo primei,
ro, nacionalismo despois, conseguiu clesen,
volver unha actividade importante. Entre
1876 e 1936 apareceron en Galiza, segundo
Luca de Tena, 16 publicacións periódicas
totalmente escrit<!S en galego. Practicamen,
te, adema is, ·todos os periódicos e revistas
do periodo citado incluen algun artículo ou
sección nesta língua. O mérito de tales ini,
dativas hai que entendelo nun réxime moi,
tas veces de censura, no que eran patentes e
coñecidas, por roáis que ainda hoxe pouco
estudadas, as cortapisas legais contra as lín,
guas que non fosen o castelán, como pon de
manifesto este decreto de 1904:
"Artigo 1º. Amorízase o uso de calquera dos idiomas e dialectos falados en España para as conferéncias telefónicas e para ouelefonemas e telegramas privados interiores e redactados en lingoaxe
clara e conforme as disposicións vixentes, sempre
· que nalguna das estacións comunicantes haxa persoal capaz de comprender a lingoaxe empregada.
(... ). Artigo 2º. Na correspondéncia que non teña
o-carácter de privada e na comunicación oficial
ou sobre asuntos de índole administrativa ou xudicial, só poderá empregarse a língua castelá. Artigo 3. Tampouco poderá comunicarse senon en
castelán palas liñas ·de Empresas de .ferrocarrís que
non usen o sistema telegráfico Morse".

Cómpre lembrar, para entender a impor,
táncia <leste tipo de normativas, que unha

En Inglaterra, Estados Unidos, Fráncia, Xapón,
Alemaña e até a mesma Turquia, se encentra establecido o ensino do noso idioma, con carácter
oficial e nalguns paises obrigatório".

Noutro artigo similar, e baseándose en
fontes moi dubidosas, Faro escrebe:
"Os ianquis, recoñecendo a grandeza do naso
idioma, proclámano como o único digno de ser
vefculo das relacións intemacionais".

boa parte das notícias da prensa daqueles
dias recebiase através do telégrafo. A prensa ·
rexionalista, ademais, case sempre de tinte
progresista, debia padecer 'a inda os cerres
guvemativos e as multas, acusada unhas ve,
ces de anticlericabrno e outras de críticas
ao réxime ·e ao sistema caciquil. Iso explica,
en parte, a ap¡rrición de tan grande número
de cabeceiras e a sua escasa duración.
Hai que ter en conta ademais que se o ga,
leguismo operaba en Galiza, a ideoloxia
uniformizadora operaba dentro e fora e as
voces proferidas na capital madrileña tiñan forte repercusión aquí. Que dicer do
Unamuno que en 1919 escrebia:
"Hai pouco, nun pequeno semanário galega, escrito nun galega -que ol~a a sudor e non digo a
aceite ... ".

Vemos xa nesta expresión o argumento
principal dos que se opoñian ao uso do gale,
go. Galega significaba atraso e para moder,
nizarse resultaba imprescindíbel renunciar
aos símbolos de identidade próprios, dos ca,
les o máximo exponente era o idioma. Pouco importa que o nacionalismo galega seña
tan progresista e modernizador e incluso
máis que o liberalismo moderado español
que moitas veces apenas consegue diferen,
ciarse dos conservadores propriamente ditos
e que .artella un réxime corto' de miras co,
mo o da Restauración (1876,1923).
En todo caso, a partires destas datas, idioma
galega será oficialmente sinónimo de atraso
e castelán de todo o contrário. Xaime Solá,
o director de·Vida Gallega e colaborador de
Faro chega a escrebir ao fío do idioma que:
"O agro galega non debe impoñer a sua incultura
á cidade galega":

Ou tamén que:
"Os habitantes das cidades naceron case todos ao
arralo da língua española, que é a língua na que
en Galiza.se expresa a cultura"._

· Ante as observacións de Roberto 'Blanco
Torr~, desde as filas nacionalistas, de que
de dous millóns e médio de galegas, dous
millóns falan galego e de que desde un
ponto de vista democrático é abrigado res,
peitar esa opción, o mesmo Solá responde:
"Eu permítome dubidar desta afirmación numérica. Penso que son moitos máis os galegas que fa-

lan, mal ou ben, o castelán. E case todos os que
falan o galega, castelaníza:no de tal xeito que non
o coñecerian, de existir, os seus proxenitores".

Solá engade ainda, co ánimo de reforzar
os seus argumentos:
"Língua da cultura, língua máis perfecta e completa o· castelán impúxosenos e fíxose nasa. Deixemos aos feítos naturais seguir os cauces naturais".

Os argumentos d~ Solá son asumidos por
outros moitos autores, con tribuna habi,
tual nos.periódicos, e pala maioria da clase
política. Velaí senón o que pensaba en
1918 o sonado cacique ponteareán e várias
veces ministro, Gabino Bugallal:
"Na nosa rexión tense por signo de incultura o
uso do galego entre xente de regular educación,
estando case reducido o seu emprego habitual ao
campesiñadp ( ... ). O próprio campesiño galega
exprésase en castelán cando se dirixe a persoas de
superior cultura".
·

Se observamos as datas vemos que estas
diáfanas críticas ao idioma coinciden coa
incipente organización do nacionalismo ao
redor das Irmandades da Fala e máis coa
celebración das Asambleas Nacionalistas
de Lugo e Santiago. A clase política e xornálística da Restauración, adscrita en Gali,
za sobre todo ao Partido Conservador, trata
de aclarar ante a .sociedade que o seu afán
está en defender os intereses galegas, pero
dese afán exclue sempre, con grande ·ace,
dume, ao idioma. Solá di claramente que o
problema galega como o de toda España é:

Mentres que o nacionalismo emerxente é
merecedor de noticias saltas, redactadas en
tono desprendido, os adailes do castelán ob,
teñen páxip.as de relevo e elóxios encomiásticos. A visita de Maeztu á província de
Pontevedra a primeiros de século, por exem,
plo, para impartir oito conferénc~, merece
ampla acollida na primeira páxina do Faro
que dá comprida conta de todas elas. Alí é
posíbel ler, por exemplo, que está xustifica,
do que os casteláns se apoderen dos empre,
gos públicos porque Castela é unha terra po,
bre ou que os que non queren a unificación
idiomática é porque son "derviches que vi,
ven da ignoráncia xeral". As ideas de Maez,
tu que teñen, como decimos, amplo eco, son
as de boa parte da clase política. Tratase,
nen máis nen menos, que de reinventar o
irnpério español frente as poténcias extran,
xeiras e para iso é condición prévia indis,
pensábel a homoxeneidade interna. Vexa,
mos unha afirmación do mesmo autor:
"O amor ao tradicional, ao histórico, ás costumes
vellas custanos diñeiro e súmenos na ignoráncia e
na miséria, ademais de restar forzas na necesidade
de combatir intelectual e economicam nte a
concurréncia extranxeira". ·

Hai que observar en calquer ca5o que es,
tes ataques son consecuéncia do próprio
crecemento dos nacionalismos catalán,
basco e tamén galego. Anteriormente, o
galego, máis que atacado frontalmente,
era unhas veces caricaturizado ao modo
pintoresco e outras loubado como dialec,
to "santo" ou "sagrado", ademais de "dou~
. ce" e "manso'', empregando significativa,
mente os mesmos termos que se lle apli,
caban á muller pola mesma época.

"Máis que lingüístico e ideolóxico, secamente
económico e administrativo".

A medida do period9 oferécenola un deba,
te de 1910, cando o govemo central decide
criar unha catedra de galega, con sede en
Do mesmo modo, as palabras de Bugallal
Madrid, mália que na Galiza non había
sobre o idioma, están incluidas nun artigo
nengunha. A notícia dá lugar a numerosas
publicado por ABC e titulado "El regio,
protestas, pero poucos anos despois a deci,
nalismo gallego", no que declara campar,
sión é levada á práctica e o galega acaba
tir ·as aspiracións económicas que procla,
sendo impartido na capital de España. O
man agraristas e rexionalistas, para decla,
rector santiagués, Troncoso, é un dos que
rar a cóntinuación que esas aspiracións .
se extrañan da decisión que comenta· con
son tamén as suas, como mostra o seu tra,
estas palabras:
hallo de deputado e de ministro, pero que
iso nada ten que ver co nacionalismo.
"[É extraño] que pretendan explicar en Madrid
O hermetismo frente ao galego resulta paten,
te na prensa. Blanco Torres que polemiza con
Solá en Faro, vese obrigado a anotar:

unha língua da cal se mofan até os que se eren
con cultura, ridiculizan o naso dialecto e costumes no teatro e onde ainda non aprenderon a dicer Mondariz en lugar de Mondáriz e Puenteareas
en vez de Puenteáreas".

"Se este artigo está en castelán é porque vai destinado a un periódico que non soe insertar traballos en galega e, para facelo nesta língoa, necesi-

Esta idea oficial e maioritária sobre o ga.:
(Continua na páxina seguinte)
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(Vén da páxina anterior)

lego nos meios de comunicación
prolongouse até 1936, cando de
ser inaioritária pasou a ser absoluta por decreto. Ahonda, como
botón de mo.stra, con lembrar as
palabras do Director Xeral de
Prensa Juan Aparicio, publicadas no diário Pueblo en 1951,
con motivo da publicación en
Grial dun artigo de Ramón ·Piñeiro sobre Heidegger e outros
filósofos alemáns:
''En Galiza algun pedantón traduce a filosofia con ritmo de gaita( ... ). o·escritor que escrebe na colección Grial da
Editorial Galaxia de Vigo, ou red8:cta
versos en antanosa lín'gua de Oc ou en
máis arcaico vascueqce, porque o castelán parécelle tosco, infiel e inexpresivo,
é un escritor que ten faltas de ortografia
na sua pluma e na sua alma(. .. ).
Querido e. respeitado Raimundo, haberia que sometelos a unha cura psicoanalista ou traelos a Madrid polas boas
ou polas malas, para que tonifiquen o
seu sistema moral e o seu sistema nervioso en competidísimo torneo".

Opinións similares foron vertidas, como ten recordado Carlos
Femández, por Julio Sierra e por
Damaso Alonso, anos máis tarde
director da Real Academia Española, entre moitos outros. O
vínculo entre galego e atraso
viuse poderosamente reforzado
durante os cuarenta anos de
franquismo, polo que non é de
extranar que a sua influéncia
perviva ainda hoxe.
O panorama empresarial xomalístico act:Ual (co seu déficit de
pluralidade incluido) é sen dúbida, insistimos, debedor deste periodo. Así, por exemplo, en canto que boa parte das cabeceiras
pasaron pola ditadura mostrando a sua lealdade inquebrantábel ao caudillo, xomais galeguistas como El Pueblo Gallego foron
expoliados polos militares e
nunca devoltos aos seus proprietários. Galiza resíntese ainda
deste corte traumático, pero hai
que recoñecer sen embargo que,
25 anos despois da morte de
Franco, isto non o explica todo.
Non queda mái remédio, se
queremos que o galego teña un
papel digno nos meios de comunicación escritos, que unha vez
aclarados os compromisos (non
se pode permanecer toda a vida
mantendo un discurso aparentemente pro-galego, pero na práctica firmemente castelán) e enfrentados os problemas que todos cofiecemos (é óbvio que a
administración, a Xunta, etc.
van seguir por agora facendo o
que fan), non ·queda máis remédio decimos qu~ poñer as vontades en marcha, ser conscentes
de que hai moita sociedade e,
moitos empresários incluso, que
non comporten a idea de certas
cúpulas (pénsese en Ramilo, por
exemplo) e que é necesário un
proxecto fortemente unitário
dos que estamos convencidos de
que escreber en galego é moderno e ten futuro, sobre todo porque xa coñecemos a história e os
que nos prometeron modemidade a cámbio da renúncia ao
idioma non teñen máis que oferecernos, século é médio despois, que un dos postes de cola
dentro do Estad() español e dentro de Europa. Probemos dunha
vez cunha língua própria. Quizá
nos escoiten máis. •

Murguia, que hai de novo
do pequeno home de grande chapeu?
Guia das publicacións ao' redor da figura das Letras do 2000
de galega era unha teoría sen
moito creto", di Vidal. Por outra
parte, Xosé Luis Axeitos e Xosé
Ramón Barreiro Femández asi,
nan un volume didáctico sobre
vida e obra en Xerais, ademais de
cq,ordenar a fotobiografia que
aparecerá en breve nas librarías.

-O- A. ESTÉVEZ

"A miña vida está tan chea da
sua que é imposíbel separalas.
Fwnos como dous viaxeiros que
fixeron xuntos a sua xornada, esperando un mesmo descanso".
As palabras de Manuel Murguia
referidas a sua muller Rosalia, xa
morta, datan de 1916. Do autor
de Galicia, o leitor xa ten coñecemento incluso dos sentimentos,
grácias ás diferentes publicacións
que lle renden homenaxe neste
2000. Biografias para grandes e
pequenos, textos inéditos, correspondéncia e, tamén unha novela
de xuventude, son alguns dos ver
lumes que tiraron do prelo as edi,
toriais galegas no que vai de ano.
O historiador, até agora matéria
de especialistas, transfórmase
nun personaxe de divulgación.

Dende o ceo é unha novela de xuventude, -Murguia ten dezasete
anos cando a éscrebe- que ·ven de
editar en galega A Nosa Terra.
,"I-lorne ou muller, moza ou adolescente, se acaso folleas este libro
nas tuas horas de fastio, derrama
unha báboa sobre el". A iniciación ao amor que Murguia narra deslumbrado polo Romanticismo sitúase nas ruas de Compostela, en Padrón e nas ribeiras do
Ulla. Marta é a protagonista dun
drama que inaugura, ademais, a
colección Froita do tempo. Xunto
a Juanito e Blanca forma o triángulo amoroso da novela. Segundo
reseñaba Bouza Brei, esta Marta
poderja ser unha noiva de Murguia morta en plena xuventude. ·
Non só escritos de mozos, senón
correspondéncia e mesmo prólogos coñecense durante este ano.
Un dos escritores que solicitou
unha introdución de Murguia
foi Ramón del Valle lnclán para
as suas Femininas. Tamén se trataba dun escrito xuvenil, que
narraba 9s primeiros desenganos. A relación epistolar primeiro co pai e despois con Valle Inclán escritor é recollida por un
dos seus descendentes Xaquin
del Valle lnclán e Alfonso Mato
en Cartas eruditas e literarias a
Murguia, de Ediciós do Castro. ·
Recupérase o periodismo de Manuel Murguia, con prosas editadas pola Fundación Caixa Galicia ,e a Real Academia co traballo prévio de Xosé Antonio Du;
rán, e tamén se editan os seus
textos en galega, poucos. Galaxia
puxo en circulación unha edi;
ción en mini libro que recolle a
sua intervención nos xogos fiarais de Tui ou na homenaxe a
Curros. T amén Durán repite no
traballo Conflictos e tenruras de
Manuel Murguia, recentemente
apresentado. Unha investigación
sobre a formación cultural e política de Murguia. a importáncia
da Galiza de Madrid nos primeiros cincuenta anos da sua vida.

a

PEPE CARREIRO

O erudito
A erudición do homenaxeado
centra outros dos volumes recentemente saidos do prelo Ma-

nuel Murguia e a cultura galega, un
traballo de Belén Portes, que amosa o esforzÓ do polígrafo _pola consecución do diccionário e dunha
gramática do galega. Os seus critérios como critico literário dos autores g:.itegÜs fomi~n unha base
p~ investigacións posteriores. A
sua vixéncia como .pensador tamén é reclamada por Xerais, que
publica o volume Gali.ci.a, nunha
edición facsímile na que colabora
o concello de Arteixo.
Ediciós do Castro tamén resgata
para este 2000 un traballo datado en 1981 e asinado por Julio
Estrada Nérida, un farmaceútico·
nacido en Pontevedra. Manuel

riadas, que viron a luz en~e o pasado ano e este. Rabuñal asina a
biografía aparecida en A Nosa
· T erra. O libro incide nese esforzo
por divulgar a figura do polígrafo
e historiador que até agora non
chegara ao grande público. A síntese e estilo 'CÍo traballo de Rabuñal fano aconsellábel para todo
tipo de leitores. o ·utro investigador que leva tempo tras a pegada ·
de Murguia é Francisco A. Vidal,
que xa o pasado ano publicou en
T oxosoutos unha biografía de peto sobre o persoeiro de Oseiro.
"Coñecer a biografía deste home,
de estatura tan corta que roldaba
o ananismo, é parella a coñecer ·o
importante labor que desempeñou cando o falar de nacionalida-

Alfredo· Igiesias Dieguez asina o
traballo Manuel Murguia.. Ideologo
do nacionalismo, un percorrido pala vida do fillo de Concepción, de
orixe basca, e de Xoan, compostelán e farmacéutico. Se este traballo aparece en Ir 11\do, Galaxia
edita na colección "Arbore" A vi,
da de Manuel Murguia.. Xesus Rábade Paredes imprime dun estilo
ameno a traxectória vital do autor
de Galicia e reserva unha segunda
parte para explicar as suas liñas de
investigación. E, xa para máis cativos ainda e cun protagonismo
claro da ilustración, A Nosa Terra, baseándose no texto anteriormente citado de Rabuñal, editou
en "Protagonistas da Histüria" un '
trapallo deseñado polo debuxante
Pepe Carreiro. O pequeno home
con gran chapeu aparece retratado non só no meio de centos de
. libros senón loitando para traer º·
ferrocarril a Galiza.
Algo máis? É de lembrar o traba,
llo Volver a Murguia, editado xa a
finais de 1998, é que reune artigos de Xusto. G. Beramendi, Teresa López, Ana Belén Forres,
Marga Romero, Ramiro Fonte e
Ernesto V ázquez, entre outros.
Un traballo, en "A Nasa cultu-_
ra", non só xurdido pola efeméride, senon "pola actualidade da
sua concepción historiográfica,
das suas aportacións restauradoras do noso devir histórico as
que baten e seguiráñ a bater coas deturpacións que outra volta,
1998, perfilan contra o naso Pª'
sado e sobre ofuturo nacional".+_

Murguia. Director del Archivo de
S.imancas .recupera documentos
que ilustran a vida de funcionário que, xunto a Rosalia, levou o
historiador en Valladolid. Por
outra parte, a sua relación coa
vila natal retrátase en Manuel
Murguia e Arteixo, t.in volume
coordenado por Henrique Rabuñal e editado por Espiral Maior.
É a contribución dun grupo de
profesores e alunes do instituto
que leva o nome de historiador
en Arteixo. Galaxia, pola sua
parte, volta a por en circulación
o libro que Vicente Risco escrebera sobre o de Ose· o.

Cores e letras dunha vida
Unha figura como Murguia, ademais cunha lonxeva vida -morreu
aos noventa anos- dá para moito.
Asi o constatan as variadas biografías, tamén para públicos va-

Hellrique Rabuñal Corgo

Manuel ·
Murguía
Premio Carvalho Calero de Ensaio
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Pancho Casal
'Continental prepara
o novo proxecto
de Villaverde, unha
película de terror'
Normalmente leo novelas, mái
que por pracer, por se dan pé a
algun proxecto cinematográfic .
Agora e tau lendo unha novela
de Suso de Toro, Conta saldada,
e, unha de Xosé Mª Pérez Álvarez, de Ourense, chamada Un

montón de años tristes.

Fol"la de ·"lata, o disco de Chouteira que atravesa o corpo

Uxia Pedreira,
'Volvimos á canción e resultou'
-0- CARME VIDAL
A METAFORA É A DUNHA CADEA DE MONTAXE CORPORAL. As PRIMEIRAS CANCIÓNS SON DA CABEZA. A SEGUIRÉ O CORAZÓN O QUE

RAIZ E QUE, DESTA VOLTA, INTRODUCIU O METAL TANTO NO SON

SE IMPLICA E, PARA REMATAR, OS PÉS NON PODEN PARAR DE BAI-

COMA NA ESTÉTICA DO TRABALLO. METAL QUE ECOA O RUÍDO DUN-

LAR. AsI DEFINEN os CHOUTEIRA o SEU NOVO DISCO FOLLA DE

HA FÁBRICA ABANDOADA NA BEIRA DUNHA ESTRADA COMARCAL.

A chimenea da fál;>rica fumega
na capa do disco. "E a chimenea
máis chouta", gábase Uxia Pedreira, a voz do grupo. Dentro,
na fotografia promocional, os oito músicos locen monos de traballo tirados dunha nova revolución industrial pero 1 a algun deles, ainda lle queda a pucha. "Todo semella de l~ta, o metal está
na instrumentación e quixemos
tamén lembrar aquelas fábricas
que, paradas, ainda quedan por
todo o país. Hai moitos edificios
estupendos que se podían aproveitar para facer factorías musicais. A nosa chimenea é coma
tantas outras que están espalladas
palas estradas pero algo máis impactante, en lugar de ladrillo,
forres e.ores" explica a cantante.

cional non coincides ideoloxicamente coa canción. As que escollemos sentímolas como próprias
e as outras son temas de autor que
tratan asuntos de actualidade".
Recuperan asi a canción como
mensaxe, escollendo un discurso
que transmitir a través da música.
"A palabra sempre se utilizou para isa. Deixouse de facer letras
porque, todo se recollia da tradición. As veces nunha copla podes atopar todo o mundo pero hai
tamén outras que son, por exemplo, terribelmente machistas.
Chégase a cantar unha violación". Que fan cando atopan temas asi? "Pois non se cantan. A
min ninguén me pode abrigar a
interpretar un tema machista. Se
che gusta a melodía podes utilizala, pero nada máis". Refugan por
cantar temas recollidos en castelán? ''Non teño por que cantar en
castelán se hai coplas en galego"
responde rotunda Uxia Pedreira.

OsChouteira gravaron o seu pri<:.'

LATA, TERCEIRO TÍTULO DUN · GRUPO QUE REELABORA A MÚSICA DE

meiro disco hai cinco anos. Desde entón conseguiron entrar con
forza no noso panorama musical
cunha proposta que, contra o
que acontecía na maior parte
dos grupos folk, levaba a voz a
un primeiro plano. E as cancións
de Chouteira cantábanse e algunhas das letras aprendíanse de corrido. "Dímoslle protagonismo á
voz, a maior parte dos temas son
cantados e hai moitas composicións de autor. Baseamos a nosa
criatividade musical en pezas
cantadas e foron esas as que máis
pegaron na xente. Atrevímonos

a volver á canción e resultou",
comenta Uxia Pedreira.

Cancións para bailar,
coma sempre
En Folla de lata recoñécese o selo
do grupo pero aparecen tamén
marcas novas que responden ao
que eles entenden como necesidade de renovación. "Desde os
inícios quixemos innovar e axudar a colaborar na história da
música <leste país. Nun princípio"
potenciamos o protagonismo da
voz, do acordeón 0u das requintas e agora introducimos os metais. Existe a idea de que os metais están nas bandas de música
ou nos grupos de rock pero non
se teñen que limitar a iso". A
Chouteira recoñéceselle 6 ter feito bailar coa sua música: "pero,
que haxa ritmos bailábeis non
quere dicer que os introduciramos nós. Sempre os houbo, por
exemplo, os agarradiños. A riqueza estilística das formas musicais galegas é enorme. Quizais a
posta en escena nosa é máis rachadora, máis alegre".
Por que din nos textos de promoción que ·os temas son marcadamente femininos? "palas letras
-explica Uxia Pedreira-, a maior
parte d~las son textos que ere<? e
sinto. As veces na música tradi-

Son chouto
Non teñen dúbidas á hora de escoller os te as que responden ao
que chaman o son chouteira .
Xuntáronse un 25 de Xullo en
Compostela e decidiron formar
un grupo con compoñentes vidos
de distintos pontos do país. "Iso
enriquécenos, recibimos información de moitos lugares e tes
tamén unha percepción máis

ampla de como está o mundo do
folk na Galiza". E como está?
"Pois hai moito para onde mirar,
dentro, pero tamén en Portugal,
e no resto da península. Hai que
ter os ollos moi abertos porque
todo vai moi rápido", comenta a
voceira dun grupo que, desde os
comezos, coidou moito a relación
con Portugal e mesmo neste último traballo contan coa colaboración dos Gaiteiros de Lisboa.
"Estamos completamente convencidos deste disco. Vou con el
onde haxa que ir. Quizais haxa
xente a quen lle sorprenda, pero
quen coñece o grupo sabe que é
unha continuación, quizais máis
adornado, con outra estética, pero seguimos a ser os Chouteira", é
dicer, os protagonistas daquel tema que popularizou o Xabarin pero que logo cantaban novos e vellos. O Ghai, ghai!. "Sabíamos
que o tema era pegadizo pero non
podíamos imaxinar até onde chegaba. Foi sorprendente porque todo o mundo coñece aquilo dos
vellos mariñeiros pero non se esperaba que un tema se popularizara
tan rapidamente. Agora ternos
que levalo con nós. Ten marchp,,
é comunicativo e apréndese fácil
pero non hai sítio no que non
nos pidan que toquemos, e que
repitamos, o Gbai, ghai!". Un tema que pode ter vários herdeiros
en Folla de lata. •

Que leituras recomendaria?
As duas novelas citadas. A e crita por Pérez Álvarez ten unha
trama policiaca ambientada en
Ourense.
A última fita producida por
Continental, Sei quen es, apos,
ta por unha nova directora, Pa,
trícia Ferreira, e está obtendo
éxito tanto nos festivais como
entre o público.

Para a xente adulta trae a memoria a recuperación dos anos da
transición. Para a xente nova,
ademais de amosarlle que foi duro
chegar ao sistema actual, a película oferece intriga, mantén a
tensión. Coido que a nivel de
produción, dirección e actores é a
película máis importante gravada
o pasado ano no Estado. Polo de
agora, xa van 85.000 e pectad res e chegaremos aos cen mil.
Cal é o balance da alianza con
outras produtoras?

Nós sempre tivemo fotruna, dimos primeiro para poder pedir
despois. Coproducim c n Gerardo Herrero Fronteira Sur e n 1
devolveu agora con Sei quen es. O
mesmo dicimos de Canal Plu e
Elias Querejeta. Agora estamos
preparando Trece Badaladas, o
proxecto de Xavier Villaverde
baseado nun relato de terror gótico de Suso de Toro. QuererI)OS
estreala a finais do vindeiro ano.
Apostaron polo galego nas có,
pias do país e ••.

Para nós deben funcionar aquí en
galego. Con Fisterra tivemos má'is
apoio. Con Sei quen es, estou un
pouco decepcionado. Dous exemplos, enviamos propostas aos centros de ensino co ánimo de facer
pases especiais e non houbo respos ta. Por outra parte, a Dirección de Política Lingüística negou
a axuda pola estrea só en galego. •
Produtor. de cinema. A Corufia (1955)
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No centenario do mestre depurado
A Comisión Depurad.ara del Persa,
nal del Magisterio de Orense abréu,

• Os

MELLORES MESTRES. Ao
celebrar axiña o centenário do
nacemento do excelente mestre
e poeta ourensán Manuel Luis
Acuña Sarmiento, confundido e
destacado entre o cúmulo de
conmemoracións que se suceden
niste ano 2000, pensei que en
vez de tratar do autor de Firgoas
-pois outros moitos escritores se
ocuparán con maior saber de
seus inspirados versos, e da sua
honesta vida- debía cinguirme a
ponderar a sua condición de es,
colante exemplar.

o 18 de febreiro de 1939, III Ano
Triunfal, expediente de depura,
ción a D. Manuel Luis Acuña,
mestre nacional de Hospital, no
municipio ourensán. O pliego de
cargos constaba de sete números,
nos que se recollían as habituais
acusacións contra as persoas til,
dadas de vermellas. Verbigracia:
Figuraba o mestre Acuña como
afiliado a la Agrupación Galle,
guista de Izquierdas. Durante sua
estancia na escala de Tibianes,
Pereiro de Aguiar, foi un siñifica,
do "comunista de acción, [afir,
mación falsa], dirixente da Socie,
dade de Campesinos, e máis da
Asociación de Trabajadores de la
Enseñanza de Ourense".

D

e resultas clise expediente,
e gracias que salvou a vida,
o mestre poeta de Fírgoas,
foi depurado, e "non quixo nunca
pedir a rehabilitación ata moi tar,
de, cando xa non tiña siñificado
político", asegun nos dí seu fillo,
Ramón Luis Acuña, meu ilustre
colega e veciño. Foi pois, D. Ma,
nuel Luis un maesr.ro depurado du,
rante casi todo o franquismo. Por,
maba parte dunha categoría espe,
cial de supervivintes das cunetas,
do paseos, no que tráxicamente
finaron tantos escolantes galegas.
A derradeira leción do mesr.re, sería
a expresión gráfica universal clise
inmenso sacrificio.
Mais os maestros depurados, a
quen se lles permiteu, por sorte,
vivir, tiñan que seguir vivindo,
convivindo naquela sociedade
da persecución e o espanto. E ti,
veron que gañarse a vida dando
clases particulares, ás vegadas,
aos mesmos fillos dos que estive,
ron a pique de pasealos. Ou adi,
cábanse a comisionistas, ou ben
montaban algún pequeno nego,
cio que logo resultou que fixo ri,
cos aos máis afortunado .

• A

AFRONTA DE

¡MAEsrnos!

Mentres eran fusilado ou depura..
dos os bos mestres na zona na..
cional, Borobó tivo por contra a
ventura de combater, cóbado con
cóbado, con moitos escolantes
nas trincheiras da zona roja. E sen
ser mestre, nen xamai profesor,
fun ali membro da PETE, aquela
mesma Federación de T raballa,
dores da Enseñanza na que foi di,
rixente, en Ouren e, Acuña Sar,
miento. Por iso sain voluntário
no Batallón Félix Barzana, orga,
nizado por ise sindicato, pra con,
tribuir á defensa de Madrid. Bai,
xo as ordes directas alí dun boísi,
mo mestre pontevedrés, con quen
coincidira na Universidade lnter,
nacional de Verán: o meu ines,
quecible capitán Marcelo Martín,
logo comandante, inda tenente
cando nos mandaba disparar a ce,
ro na batería da 1 Brigada lnter,
nacional, sumidos nun chaq_ueteo,
alá por Majadah.onda.
Había de todo naquil batallón
da PETE, cando facíamos ins,
trucción ainda o sete de novem,
bro, na recente esplanada dos
Novos Ministerios: catedráticos
da Universidade e de Instituto,
profesores de infinidade de cen,

E
Manuel Luís Acuña.

tros, moitísimos escolantes, un,
ha porción de bedeles, e incluso
escritores. Así, o filósofo José
Gaos, flamante rector da Uní,
versidade Central, e o famoso
comediógrafo Alejandro Caso,
na, desfilaban con nós. Pero
cando chegóu a hora de sair pra
as trincheiras de Usera, desapa,
receron as persoas conspícuas e
somentes saímos os mestres, os
bedeles e alguns profesores, entre
iles, dous galegas: Ricardo Car,
ballo Calero e Xosé Mª Domín,
guez (o universitario vigués, que
sae agora do esquecemento).

E

ra un batallón composto por
homes a quen a ll República,
co incremento educativo pro,
movido polo ministro Marcelino
Domingo, dira o lecer de traballar
no ensino. Moitas plazas en no,
vas escalas e novos institutos fo..
ron creadas pra ser servidas por
tantos mozos como aqueles mili,
danos, que safan voluntarios a
pofier o peito pola República en
trance de desaparecer.
Nunha zona os mestres daban a
derradeira lección morrendo
asesinados; na outra, os escolan..
tes constituían os compoñenres
máis valiosos do Exército Popu,
lar, non só nas filas do Batallón
Félix Barzana. Foron o principal
viveiro da oficialidade vermella,
poñendo a vida óao taboleiro
por súa lei. Encamaban os mes,
tres, coma gremio profesional, as
anceios da democracia e liberta,
de do pobo. O mestre, en arque,
tipo de republicano.
Polo tanto, era natural e lóxico,
que os mestres fosen, en xeral,
odiados polos señoritos; polos
franquistas que ocupaban as Pº'
sicións de en fronte. E cando
chegamos ante as de Usera, fu,
mos recibidos a tiros e cunha
chea dos acostumados aldraxes:

¡Hijos de puta! ¡maricones!, ¡ca..
brones ... .! Mais o que culmina,
ba a serie de abafallos, cunha ro,
tundidade arrepiante, era a ho,
rrible afronta de ¡Maestros! Co
que baldeiraban, se cadra, o seu
complexo de inferioridade cul,
tural. ¡Maestros!, inda soa nos
meus ouvidos aquil triste apupo
que resume toda unha negra his,
toria: ¡Maestros!

xemplar escollido entre os
miles e miles de compañeiros
da profesión escolar que
afrontaron a Guerra Pluscuanci..
vil e suas terribles consecuén,
cias. Manuel Luis Acuña é o
exemplo daqueles mestres que
perdura hoxe na lembranza da
imensa minoria, pola sua calida,
de de poeta inxel. Eu non tiven
o gozo de coñecelo persoalmen,
te, pero si tratei a moitos mestres
depurados coma el, ou transte,
rrados, ou sacrificados no Glorio,
so Movimiento Nacional. Mais ou
menos da idade de Acuña Sar,
miento, que agora asimesmo es,
tarían cumplindo o século.
Por iso, seméllame que ao cele,
brar o centenario de Manuel
Luis Acuña, conmemoro ·tamén,
anque con retraso, a nacencia de
meu mestre Antonio, da escola
de Pontecesures, onde aprendin
canto sei. D. Antonio Vázquez
Rey, tivo que fuxir a Bos Aires,
lago de botar uns días na cadea
de Santiago, onde se retratou
Camilo Díaz Baliño. Morreu na
Arxentina, tendo millor sorte
que seu discípulo Manuel Loba,
to, Zapatéiriño, listo coma un
raio. Inda estudiaba Maxisterio,
cando foi o monitor que me en,
sinou alí as primeiras asinaturas
do Bacherelato: Gramática espa,
ñola, Aritmética e Xeometría,
Xeografía Xeral e de Europa...
É unha mágoa de que me es,
quencera do que me fixo chapar
Zapateiriño, pois nunca supen
máis entón de tales disciplinas.
Anque o que maioritariamente
sentín foi a tráxica morte de
meu pequeno mestre en T alave,
ra. Salvárase da queima e era
sarxento do Exército franquista,
cando un día alegrouse de abon,
do e, moi ledo, púxose a dar vi,
vas a Azaña e a Largo Caballero.
Fusilárano ao mencer.

Manuel Lobato que gañara as
oposicións ao Maxisterio, co nú,
mero un, igual que Manuel Luis
Acuña, non chegou así a ser de,
purado. De chegar a selo sería
un daqueles que asegún o Padre
Serrano -o influinte Superior
dos xesuitas en Santiago- eran
os mellares mestres:
- Buscade un mestre depurado ·
que son os mellares -aconsellou,
lles aos país composteláns que
querian educar ben a seus fillos.
E atoparon a don Xesús Pereira,
quen plantóu nos seus discípulos
-Gonzalo R. Mourullo, Xose M.
Beiras, os embaixadores Barcia,
etc.- os alicerces do que son.•
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l. DENDE O CEO
Manuel Murguía
A Nasa Terra

DE BORGES
Xosé Carlos Caneiro

GALICIA,
GALICIA
Manuel Rivas

Sote/o Blanco-

Xerais

2. NON VOLVAS
Suso de Toro
Xirais
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3. PENSANAO

l.

Anxo Angueira

Xerais
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CORAZÓN
PORTUGUÉS
Ramón Loureiro

Galaxia

MANuEL
M. MURGUIA
Henrique Rabuñal
A Nasa Terra

2. A. DANIEL

4.MANlJEL
MURGUIA.
VIDAEÜBRA
X.R. Barreiro e X.L.
Axeitos

Xerais

5. GALIZA NA
II REPÚBLICA
Carlos F. Velasco

A Nasa Terra

CASTELAO
Manuel Reí Romeu
A Nasa Terra
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Chamáchesme
moreniña
-Noticias fantásticas-

Máis de 200 noticias fantásticas cheas
de ironía, humor e sentimento pola terra.
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En Santiago ven de abrir a
campaña das· Feiras do Libro
na Galiza, unha ocasión excelente para investir en deleite e _
saber. Todas as cidades serán
visitadas e daquela non hai

desc-ulpa para non mercar libros. En acabando as ordinárias veñen despois as de libro
de ocasión. E para a semana o
Dia das Letras Galegas, tamén
con descontos.+
• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS •

~

O boticório,
ca. 1939.
Témpera
sobre papel. _
Ilustración
comple·
mentar da
segunda
versión
manuscrita
de Os vellos
non de&en

......................................... .
do Morcego dirixido por
Xoán Cexudo e con Celso
Parada, Salvador del Rio,
Damián Contreras, Miro
Magariños e Casilda García no reparto, o Domingo
14 na Casa da Cultura.

Allarb
•TEATRO
BURATINI
Cenificará O pazo de papel na Casa da Cultura o
Luns 15 ás 15:30 horas.

•MÚSICA

CAMER.ATA AD LIBITUM
Dá un concerto na igrexa
conventual de San Rosendo o
Domingo 14 ás 19:30 horas.

CAMERATA AD LJBITUM
En concerto no Auditório
Municipal o Venres 13 ás
22 horas.

Cervo

O Barco de V.

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS
BANDA DESEÑADA
Que podemos contemplar
na Casa da Cultura, xunto
con representacións de teatro escolar, até o 14 diste
mes dentro do programa do
Concello contra as drogas.
CAPRICHOS
Os de Goya, que se encontran na Sala de Exposicións
de Caixavigo e Ourense até
o 27 de Maio.

Ü CíSTER NA GALIZA
Ten como finalidade analisar as particularidades
das manifestacións artísticas auspiciadas polos monxes brancas do císter na
Galiza durante case sete
séculas. No Mosteiro de
Xagoaza, até o 14 de Maio.

·cambados

Bueu

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

ARTURO REBOIRAS
Ten unha mostra da sua
pintura, na gal!=ria BOTTón 4.

MANUEL BLANCO &
Yu-LuANYU
Mostran as suas pinturas na
sala Amália Dguez. Bua até
iste Domingo 14.

Boiro
•TEATRO
TEATRoKAos
Cenificarán Juan Pantera
e a garrota dando a nota o
Venres 12 no Auditório

Municipal.

Brión

XCRNADAS MICDLÓXICAS
Organizadas pola Asociación
Micolóxica Liboreiro, do 2 ao
12, con proxección de diapo-'
sitivas, sa[das ao monte, conferéncias e unha exposición
que ainda podemos ollar até
iste V enres 12.

•CINEMA

CGAI
Luis Buñuel iste Xoves 11

•MÚSICA

namorarse,
de Castelao,
de quen
podemos
ollar unha
mostra na
Fundación
Barriéda
CORUÑA.

A Coruñ.a
Prosegue co ciclo adicado a

Celanova

Baiona.

xeccións na Casa da Cultura.

Luís SEOANE
Ocasión úrúca para estudar e
admirar a obra plástica e gráfica deste grande artista e poligrafo; da atención que demostraba cara a investigación
científica e industrial; do significado do seu traballo no
teatro e da criación da moderna poesia social galega; do
seu compromiso coa causa da
Galiza contra o fascimo na
Guerra do 36 ou a solidariedade coa revolución cubana;
e por último, a sua colaboración na obra Castelao e a sua
época, de Ricard Salvat,
montada polo CIT AC da Universidade de Coimbra e
frustrada pola policia política
portuguesa o dia da estrea.
Durante Maio na Casa da
Administración de Sargadelos.

Cee.

Chantada

•TEATRO

•CINEMA

MORTE ACCIDENTAL
DUN ANARQUISTA
De Dario Fo, polo Teatro

OsMÉRCORES
Son de cinema co cine-clube "Os Papeiros" con pro-

con Vnúliana (España-México, 1961), onde podemos
contemplar a un vello fidalgo
español, retirado nunha facenda desde a morte da muller o mesmo diada voda, que
recibe a visita da sua sobriña,
novkia nun convento, e de
extraordinária semellanza coa
sua muller; o Venres 12 e o
Sábao 13 El ángel externlÍ·
nador (México, 1962), na
que un matrimónio invita aa;
amigos a unha cea na sua luxa;a mansión, acontecen unha série de sucesos extraños ...
a servidume vaise e os invitados parecen impotentes para
abandoar a reunión; a ista fita
acompañaraa a proxección
do curto de Jorge Coira, Rapabestas. Ademais, na Sesión
Especial, poderemos ollar, o
Martes 16, Tríptico elemen·

tal de España: Acariño galaico 1961-95. Fuego en Castilla 1958-60. Aguaespejo
granadino 1953-55, de José
Val Ornar (España), derradeiro proxecto inacabado do
cineasta granadino coa nova
versión restaurada de Acariño
galaico. As sesión durante a
semana son ás 20: 15 horas
non sendo o Sábado que se
realiza ás 18:30.

• EXPOSICIÓNS

•TEATRO
•TEATRO
CAPERUCITOLOXIA
Polos Contracontos, o Venres 12 na Casa da Cultura.

Cenificará O pazo de
papel na Casa da Cultura
o Domingo 14 ás 18 horas.

V BIENAL
DE ARQUITECTURA
Correspondente aos anos 9798, dirixida por César Portela e organizada pola Funda-

trampa á sua muller para que a
acusen do asasinato del mesmo, que desaparece co seu filio
e unha amiga. No cátcere descobre o sucedido e ao saír bus·
ca ao neno e a vinganza. Telefilme de intriga e acción.

FALSAS Al>ARIÉN-

~CIAS.

Un home ten
como vicifio a un ex mafioso
arrepentido que se agacha dos
seus antigos cotnpafi.eitos.
Cando a sua muller fórzao a

delli.tat ao viciño para cobrar a

Acroama
É un duo de guitarra, que poderemos escoitar o Domingo 14 ás 21 horas no Coliseu
Noela de NOIA; o Luns 15 ás 20:30 na Casa da Cultura de SÁRIUA; o Martes 16 ás
22 horas na Casa da Cultura de PollTAS;
e o Mércores 17 ás 21 :30 na igrexa de San
Ciprián de VRANOVA DE AROUSA. +

ci6n Barrié, onde se encontra
até o 25 de Xufio, e o Ministério de Fomento reflexa a
importáncia das escotas de
arquitectura españolas como
viveiros de novas e boas propostas e como espazo.s capaces de acoller encont:ros entre xeneracións que, a partir
da reflexión e a critica, servan para trasmitir e adaptar
as cuestións esenciais da disciplina O tema central dista
mostra é "O lug:n público" e
nesta ocasión canta coa pre·
serna de várias obras premiadas de arquitectos galegas.
LOUREIRO
Pintura e escultura áte o 24
de Maio na galeria Pardo

Bazán.
ÓSCAR BRANDARlZ
Tamén coñecido por Branda,
mostra os seus traballos na

Biblioteca González Garcés.
CASTELAO E O TEATRO
Permete contemplar, ente
outras obras, os orixinais
manuscritos e as ulustración
da única obra teatral escrita
por Castelao, Os vellos non
deben namorarse, estreada
en Buenos Aires en Agosto
do 41. Na Fundación Barrié
até o 18 de Xuño.
VELAZQUEZ:
A ARTE DA OLLADA
Mosrra didáctica baseada en
critérios pedagóxicos dirixida
a escolares mais aberta ao público en xeral, até o 2 de Xullo, no Museu de Belas Artes.
Consta dunha introdución,
que inclue paneis inter-activos con imaxes e text sobre
as diferentes etapas e vida do
pintor, e 15 seccións, que a
través de reproducións permeten, cronoloxicamente,
seguir unha visión global da
sua produción artística. Un
dos cadros, El príncipe Baltasar Carlos, esrá realizado en 3
dimensións para os non vi·
dentes, habendo tamén unha
maqueta tridimensional de
Las meninas. As visitas de
grupos realizaranse co apoio
de persoal especializado, de
Martes a Venres, prévia soli·
citude no telf. 981 223 723.
ÁNXELES PENAS

"Os espíritos do bosque" titula a mostra de pintura e escultura que podemos c¡ontemplar, até o 13 de Maio, na
galería Arte Imagen (Ramón
y Cajal 5). Encádrase dentro

• .CINEMA

•••••••••••••

Dentro dos habituais ciclos programados polo
Concello, até o Domingo
14, ºno teatro Principal.

da corrente figurativa própria
das formas contemporáneas e
últimas tendéncias.

RETRINCOS DE CUBA
Exposición fotográfica de
Xosé Peña Villar Xico que
se encontra na Sala de Exposicións da A.C. Alexandre
Bóveda (Linares Rivas 49,
1º), inst:alltáneas tiradas nos
veráns dos anos 92 e 93, sen
pretensións esteticistas.

EXPOBECÁRIOS 2000
Os do Museu de Arte Contemporánea Unión-Fe1:wsa, _
Xosé C. Barros, Manuel
Olveira e Carlos Rial, -que
podere mos olla r n a sede
di st e museu n a A v d . d e
Arte ixo 171.

FAMÍLIAS DO MUNDO
É como se titula a mostta fotografica do estadounidense
P eter Menzel que recolle 80
imaxes coas que pretende retratar ás familias médias de
30 países do mundo. Até o
25 de Xuño na Domus.

A. L ANGDON COBURN

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

•MÚSICA
· REAL FILHARMONIA
DEGALICIA
Estará o Xoves 1-1 ás 21
horas no Auditório de Galiza, dirixida por Christoph
Poppen e con Markus
Ullman como tenor. Interpretará Sinfonia n 2 25 en
sol menor, KV 183; "Mise-

ro! O sogno" , KV 425 b;
Ária de Idamante ( IdomeneoKV 366); e Rondo "Non
temer amato bene", todas
elas de W.A. Mozart, xunto c on Les Iluminations e
V ariacións sohre un tema de
F Bridge, ambas de B. Britten. Para o vindeiro Xoves
18 ás 21 horas, ista mesma
fo rmació n, con Helmut
Rilling n a dirección e o
Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana, dirix ido por Jordi Casas e
con Marlis Pete rsen , soprano; Corby Welch, te·
nor; e Andreas Schimdt,
barítono, interpretarán As
es tacións, de J. H ayd n .

Con 22 anos é membro da
Photo Secession, fundada por
Alfred Stieglitz, e que tanto
contribui a elevar a fotografía
á categoría de ane. A exposición reune unha escolma das
suas paisaxes, retratos de artistas coetán eos e estudos
vortográficos, até un fucer un
total de 147 obras de Alvin
Langdon (Boston, 18821966), que poderemos contemplar na Fundación Barrié,
até o 4 de Xuño, en exclusiva
para o Estado.

EDUARDO CHILUDA
AUTO;RETRATO
DE SANTIAGO
Mostra documental e multimédia á procura da cidade ou do re-encontro con
ela desde elementos vi suais, sonoros, literários e
humanos, baixo a inspiración da obra de Torrente
Ballester "Compostela e o
seu anxo" como fio condutor. Até o 31 de Maio na

Igrexa da Compañia.
CAMIÑODE
SANTIAGO VIRTUAL

~

Estará, até o 31 de Decembro , no moste iro de San
Martiño Pinário.

ÜRANELL E AMPARO
SEGARRA
Eugenio Granell presenta a
exposición "O elixir do alquimista", e Amparo mostra

PERICO SAMBEAT
Co saxo e a frauta; Carrne
Rei, voz; Nani Garcia, p iano; A lfonso Morán , contrabaixo; e Fernando Llorca na batería dan un
cocerto didáctico de jazz.
para a mocidade no Aw:Ji.tório de Galiza o Venres 12
ás 11 h.

• EXPOSICIÓNS
R OSTROS DA TERRA
Sobre a realidade xeográfica en diferentes ronas epaíses amosados a través de
representacións hitóricas e
actuais a meio da n ovas
tecnoloxias. En S algueiriños até o mes de Xullo.

lLLAS DO PACÍFICO
Que leva por subtítulo O legado espaiio~ podémola contemplar, até o 15 de Maio,
no Museu de Be/as Artes.

Marlis Petersen, soprano,
que xunto co Cor de Cam·
bra del Palau de la Música

Catalana e outros intépretes
executarán As e51acións, de
Haydn.

O escultor donostiarra reune perto de 80 obras a tra·
vés dun percorrido cronolóxico que serve para aprezar as distintas etapas da sua
obra plástica. Obra sobre
papel: debuxos e formas
onde o collage toma unha
nova forma do concepto
escultórico; T erras chamotas: ob~ realizadas en terra
cocida; Modelos: maquetas
realizadas en pequen.as dimensións; adernais de outra
pezas de aceiro, ferro, alabastro ou granitci. No Auditório de Galiza do até o 11
deXuño.

HEUREKA, CENTRO
FINÉS DA CIÉNCIA
Ordenadores, teléfonos móbiles, intemet. .. a tecnoloxia pódese utilizar sen coñecer o seu funcionamento,
polo que ista exposición,
denominada "Comunicación", tenta explicar, de
maneira prática, en que
consisten istes cámbios revolucionários. N on só presenta a tecnoloxia da información senón tamén a interacción humana e a comunicación animal. Atá o 3 de
Xuño no Museu do Povo
Galego. As visitas de grupos
terán que ser concenadas co
Depatamento de Educación
no telf. 981583 620.

FESTIVAL MOZART

Palácio da ópera.

A NDREAS STAIR
Dá un concerto con o bras
de J. . Bach no repertório
n o A uditório da Fundación
Barrié, dentro do ciclo adicado ao clavecín, o Venres
12 ás 20:30 horas.
O Ballet

Clá•ico de
Yuri
Grigorovich
representa
o Don
Quixofe,
o Xoves 18
en LUGO.

Covelo
•TEATRO
ATREZO
Esta rá o Merc ores 17 n o
Salón de A ctos ás 21 horas.

Cu Ue redo
•TEATRO

Os PÁTIOS DA MEMóRIA
O V enres 12 n a C asa da
Cultura representada polo
Teatro él.o Morcego.

P'a.bto Milanés en xira
O canta-autor cubano, considerado coma o trovador do n aso tempo, leva por
todo o mundo a sua mensaxe e compro·miso . Presenta o seu novo traballo, titulado "Días de gloria" , o Venres 12 ás
22 :30, no Auditório Munic ipal "Gustavo Freire" de LUGO; e no Coliseum d'A
C ORUÑA o Sábado 13 ás 22 :30. +

•••••••••••••••••••••••••
•TEATRO

CASTELAO.
SEMPRE EN GAUZA
Por Espello Cóncavo iste
Xoves 11 no Auditório Municipal. Para o vindeiro Xoves,
dia 18, Teatro Galileo subirá ao mesmo cenário coa
obra Viaxe apaixoada pol.a

poética de M. Murguia.
GALILEO
De Bertold Brecht, pala
compañia Tubo Mágico no
Auditório Municipal "G .
Freire" o Luns 15

Moana
•ACTOS
CAFÉ; TEATRO DO REAL
O Venres 12 ás 20:30 h , apresentación do libro Lume de
biqueira, de Xosé V ázquez
Pintor; mesa redonda sobre
futbol de elite e canteira con,
ademais do autor da obra, Jonathan Aspas, xogador do
Celta e os ex futbolistas Lito,
Luís Villar e os i.nnáns Xesus e
Xurxo Santomé. E o Sábado
13 ás 2330, representación de
Carta de amor, a cárrego do
Grupo Piontao Teatro.

Mondoñedo
•MÚSICA

Ü LÁPIS
DO CARPINTEIRO

ÜRUMEDARIOS
É un trio de percusión que
podemos escoitar, na Casa
da Cultura, o Sábado 13.

Basada na obra do mesmo
título de M . Rivas, por Sarabela Teatro o Mércores
17 e Xoves 18 n o teatro

Principal..+

C ASfELAO.
S EMPRE EN ÜALlZA

•ACTOS

Por Espello Cóncavo o vindeiro Xoves 18 no Auditório
Municipal "T_. Ballester".

A lMlGRA<;OM
NA Ü ALIZA
Mesa redon da organizada
pola Fun da~om Artábria
~ Madalena 3 1), is t e Xo ves 11 a partir das 20:30
h oras, coa participació n
de El-Omari , responsáve l
n acio n al d o Ce ntro de
Informac ión de T raba llado res Estran xe iros; Laura
Bu ga ll o, res ponsável d e
imigrazón da CIG ; e Ana
Kaiser , im ig rante brasi le ira.

• EXPOSICIÓNS
EUGENIO GRANELL
Breve repaso da traxectóría
do artista a partir de deseños caracterfsticos da cada
unha das suas e tapas. No
A teneu até o 31 diste mes.

Lalin
• EXPOSICIÓN$

X. RANDULFE VllARIÑO
T itula "Tris-Tras" a mostra
de pinturas que se encontran
n a sala Copacabana. Xabier
Castro, pola sua parte, titula
"Illas" as suas, no Centro Co-

marcal do Deza.
MÚSICA PARA VER
De carácter didactico, especialmente pensada para
as crianzas, podémola contemplar no Auditório Municipal até o 28 diste mes.

Lu.go
• CONFERÉNCIAS

0

DEBUXO NO S.

VIRXÍLIO VIÉITEZ
Instantáneas da Terra de
Montes, en t re os anos
1955-65, deste, xa coñecido, fo tógrafo, até o 14 de
Maio no C entro Cultural
"Torrente Ballester".

As PRESIDENTAS
Subirá ao cenário do Auditório Munic ipal "T. Ballester" da man de A Factoría
T eatro iste Xoves 11.

Dentro do ciclo Itinerantes, estará na Bibliot.eca I;'rovincial até o 20 de Maio.

ARQUEOLOXIA
DESDE O AR
Refírese á lucense e poderémola ver no instituto "Lucus Augusti" (Avda. Rguez.
Mourelo), no horário lectivo, organizada polo Museu

ÁLBUM DA BRETAÑA
As láminas deseñadas por
Castelao na sua viaxe por
ternrs bretonas es't án expostas na galería Sargadelos
até o 31 diste mes.

•TEATRO
PARELLA ABERTA
N o cenário da Casa da
Cultura da man de Balea
Branca o Martes 16.

do Castro de Viladonga.

Moraña

TUTANKHAMON

•TEATRO

Imáxes do descubrimento
diste tesauro (a tumba de
Tutankhamon), baixo o
deserto exípcio en 1922.
Orientada especialmente
cara un público familiar e
escolar, está feíta dun xeito
ameno e didáctico e permanecerá no Museu Provincial até o 4 de Xuño.

ISABEL REI

MAIOXOVE
Organizado pola Casa da Xuventude, que é onde se realizan a rnaioria das actividades,
coa colaboración de numerosas organizacións de diversa
índole. Comprende a mostra

Imaxes en acción: 100 disparos pola solidariedade, fo.
tografias relativas aos campamentos .solidários de Anula
en Acción; a exposición de
pintura e gravado de Marta
Vega até o dia 20; os Contos
pal.a Solidariedade, o Xoves .
11 ás 20 h; a representación
teatral O drama do cabalo
de xadrez, na Praza de San
Martiño o Venres 12 ás
19:30; o acto Adeus ás armas, presentado por Xosé C.
Caneiro na libraría T arga o
Veiires 12 ás 20 horas; a recollida de produtos para o
Banco de Alimentos coa
participación de. Xosé Lois
O Carrabou.xo o Sábado 13 a
partir das 14 na Praza Maior;
o Torneo de Xadra: que comeza no Polideportivo o Sábado 13 ás 16 h . e continua o
Domingo ás 10 da mañá; a
entrega dos Prémios Ourense de Contos o Mércores 17.
Ademais están as proxeccións cinematográficas de
Vencedores e vencidos, de
Stanley Kramer, Xoves 11;
Axenda oculta, de Ken Loach, o Venres 12; Stret figh·
ter 2, o Luns 15; e Fatal
Fury 2, o Martes ·16, todas
elas ás 17 horas na Casa da
Xuventude.

ATREZO
Sube ao cenário da Casa da
Cultura o Sábado 13 ás 21 h .

Muros

PADRE FErXÓ
Continua o cine-clube ourensán co ciclo adicado á alimentación iste Xoves 11, en
sesións de 20:30 e 23 h oras
con entrada de balde, 'coa fi.
ta American cuisine (Franza, 1998), de Jean·Yves Pi·
toun, divertida comédia culinária onde se mesturan, con
habilidade, diferentes elementos que van desde os
sentimentais até a descrición
do funcionamento dun grande restaurante da Franza, os
problemas cos provedores,
Facenda e os traballadores
sen papeis. Para o vindeiro
Xoves 18 está prevista a fita
Mifune (Dinamarca, 1999),
de Soren Kragh-Jacobsen
dentro do ciclo Novas ca·
rrentes cinematográficas.

CASfELAO: DA
LITERATURA AO CINE
Para os rnáis cativos, o Xoves 11 e Venres 12 ás 12 e
14 horas, na Aula de Cultu~

• EXPOSICIÓNS

ra

ENTORNO E FUTURO

• EXPOSICIÓN$

Na Sala de Exposicións do
muíño de marea Pozo do

de Caixavigo e Ourense.

RAFAEL TERRACHÁN

Cochón.

A PAIXÓN DE CRISTO

•TEATRO

Ten unha mostra das suas
criacións na galería Viso!
até o 23 de Maio.

Esculturas de Joaquín Soto
no Claustro da Catedral
até o 26 de Maio.

MENOS LOBOS

XAQUIN MARIN

Por Talia Teatro o Luns
15 no Auditório Municipal.

Mostra os seus debuxos , até
o Sábado 13, na Casa da

•DANZA

•MÚSICA

Muxia

BALLET CLÁSICO DE
Yuru GRIGOROVICH
Que presenta o Don Quixo·
te, o Xoves 18, no Auditó·

CLAVICÉMBALO

•TEATRO ·

SER BONS PAIS
Dentro do ciclo "Aprende
a vi ver mellor", a cargo de
Esther Viña Gundin, o
Martes 16 ás 20 horas, na
Fundación Caixa Galicia.

rio Municipal "G. Freire".

• E,>cPOSICIÓNS
ÜAUZA EN FOCO

•TEATRO

DORES DE LAS CUEVAS

•ACTOS

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

XX

Escultores e pintores precisan do debuxo para criar.
Ista mostr a rec o lle 100
anos diles e quer mostrar
unha realidade embrionária: a expresión do primeiro pen samento do criador.
No Centro Cultural "T.
Ballester" até o 4 de Xuño.

Centro de Gravado Augatinta.

Ourense

•CINEMA

Monforte
• EXPOSICIÓN$

Ferrol

13, a partir das 11 da noite.

A mostra fotográfica itinerante da Asociación da Prensa
de Ferro! encóntrase no Edifício Administrativo da Xunta.

MENG-YAO P AN
Exposición de gravados n o
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EsPELLO CÓNCAVO
. Representará a obra Castelao.
Sempre en GaJ.i:a¡ iste Xoves
11 no Auditório Municipal.

•TEATRO

•MÚSICA
Comeza co concerto cb Orquestra Sirrfónú;a de Galida,
dirixida por Emmanuel Krivine e con MI Joao P ires no
piano, o Sábado 13 ás 20:30
horas, con obras de F. Mendels.mon, L.v. Beethoven, F.
Schuben e W.A. Mozart. O
Domingo 14 ás 20:30 a pianista Maria Joao Pires dará o
segund c ncerto do festival
con bras de L v. Beethoven
F. Schubert. Ambos con·
c rt na Sala infónica do

=o

ANOSATERRA
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unha colección dos seus col/ages. Na Fundación GraneU.

Xuventude.

Amplo programa o do Clube
de Arte e Música para ista CONTOS
semana. Iste Xoves 11 estará
PARA TODO O ANO
o grupo Clavijjaz acompañaCenificado por Teatro Budo por Roberto Somoza cos
ratini iste Xoves 11 na Casaxos; o Venres 12 serán os
sa da Cultura.
valenciáns de Pedro Aznar
Quartet os que suban ao cenário; o Sábado 13 tócalle a
vez ao grupo canário de folc
Brandania; o Luns 15 ao
•MÚSICA
grupo de blues madrileñ o
Tres Hombres; e o MércoSTREET Y lNI
res 17 será o canta-autor caG rupo reagge que actua n a
nário Ángel Ravelo.
ta bern a Escali, o Sáb a do

Ogrobe

ALEXANDRO
Poderemos contemplar a
mostra <leste pintor sobre
os seus últimos traballos,
até o 20 de Maio, na galería Marga Prada.

· ÜIONISIO FIERROS
Este asturiano da segunda
metade do s. XIX, pintor oficial pero tarnén coa sua faceta intimista, máis lixeira e
inte resante , vi viu a lguns
an os n o n aso país. Agor a
adícaselle unha mostra que
percorre, cronolóxicamente,
as suas distin tas etapas, n a

-

38
=o
xo
xo

ANOSATERRA

ON
zW
<( o
.o

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

~~

Aula de Cultura de Caixavigo e Ourense.
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JosÉMª BAEZ
De afán perfeizonista e minucioso, realiza unha pintura na que a escrita participa
enteiramente (inicialmente
comparte poesía e pintura).
Nesta exposición podemos
contemplar 5 pezas, das 13
iniciais, da sua obra Retablo,
unha segunda sección fran.
cesa, e unha terceira na que
recria a pintura e a literatura. Na galería Marisa Marim6n até o 16 de Maio.
XAIME PIÑEIRO
O ourensán mostra máis de
trinta cadros, na. galería
Sargadelos, até final de mes.
Expresionismo abstracto
con toques simbólicos.
EsCULTURA GALEGA
CONTEMPORÁNEA
A cerámica como ponto de
partida, mostra que permanecerá, até o 14 de Maio,
na Sala de Exposicións do

Centro de Artesania e Deseño. (Ronda da Muralla s/n)

_,

•MÚSICA
THE THREE. BAR1LONE
SAXOPHONE
Dentro do V Festival de Jazz
de Primavera, iste Xoves 11
ás 23 horas no café Latino .

Convoca.tórias
VI FESTIVAL FOLCLÓRICO
CONCELLO DE VIGO
Criado para fomentar e achegar o folclore popular aos viciños, desenvolverase do 16 ao 25 de Xullo diste ano en ·
oito cenários distintos. As entidades
ou asociacións sócio culturais que estean interesas en acoller-un espectáculo diste festival deben presentar a soli_citude, en impreso normalizado, no
Rexito Xeral do Concello antes do 12
de Maio. Caso de haber máis solicitudes que espectáculos ofertados, a admisión realizarase segundo ista orde de
preferéncia: aquelas entidades que solicitaran o festival na edición anterior
e ficaran como suplentes; a meio de
sorteo público entre as restantes solicitudes a celebrar no Concello o 19 de
Maio ás 12 horas. As condicións imprescindíbeis para acoller as actuacións son as de contar cun cenário liso
e cunhas dimensión mínimas de 10 m.
de longo por 10 de largo e 4 de alto;
conexión eléctrica cunha poténcia
mínima de 100.000 w; cadeiras segundo a capacidade do recinto (a Concellaria de Cultura xa non fa¡ préstamo
de cadeiras); e camerinos próximos ao
cenário, equipados e cunha capacidade mínima para 30 persoas. O Qmcello suministrará equipa de luz e son;
tres grupos folclóricos; elementos publicitários cun mínimo de 15 de antelación á data do acto; e todo o relativo
á organización xeral do festival. Máis
información no Concello de Vigo.

PRÉMIO DE EsTUDOS ·
BERGANTIÑÁNS
.
Ten como obxectivo recoller, analisar
e dar a coñecer a pre-história, história,
economia, xeografia, etnoloxia, socioloxia, língua, literatura, toponímia, arte, culq.rra ou calquer outra rama do
saber relacionada con Bergantiños.
Poderan concorrer ao prémio as persoas, de calquer nacionalidade, que presenten as suas obras en galego, inéditas e orixinais (aceptaranse teses e te·
sinas inéditas e non premiadas ante·
riormente). A extensión máxima será
de 300 páxinas, rnecanografadas a du·
plo espazo, que poderán vir acompañadas de fotos, planos ou documentos
sonoros. Os traballos entregaranse, .antes do 17 de Maio, sen sinatura, babeo
lenia ou seudónimo, e con plica, no
Instituto de Estudo Bergantiñáns
(IEB). Secretaria do Centro Social.
Rua San Xoán Bautista s/n. 15.100
Carballo (A Coruña). Os traballos
premiados pasarán a poder da entidade
convocante que poderá publicalos no
prazo máximo de dous anos. Os non
premiados deben ser retiraros polos
autores, nun prazo de dous meses a
partir do fallo, ou pasarán a formar
parte do Arquivo do IEB. Estabelécese
un prérnio de 100.000 pta. e un accésit
sen dota~ión, podendo o xúri propoñer a criación de algun prémio especial ·ou deixar desertos os existentes. A
entrega de prémios realizarase durante
a celebración das festas de San Xoán.

PRÉMIOS ALECRIN~ ALACRÁN
Son convocados, por décimo segundo ano consecutivo, polo Grupo de
Estudo sobre a Condición da Muller
"Alecrín" {García Barbón 30 • 5.2 ,
ofc. 8 de Vigo), a onde hai que enviar as propostas, antes do 19 de
Maio diste ano, co maior número de
dados co fin de que a Comisión Avaliadora poda facer as verificacións
precisas. Para o prémio Alecrin pro·
poñeráse a aquela persoa, grupo ou
institución que destacara na defensa
dos direitos das mulleres e para o
Alacrán propoñerase a aquela persoa,
grupo ou institución que de xeito notório actuara no seu detrimento. Alecrín cornprornétese a gardar absoluta
reserva e discreción sobre as propos..tas. A entrega de prémios farase no
decurso dtinha festa o Sábado 3 de
Xuño. Calquer d"úbtda pode ser consultada no telf. 986 439 459.

X CERTAME FOTOGRÁFICO

MÉDIO AMBIENTE 2000
Convocado polo Ateneu Ferrolán en
colaboración coa Dirección Xeral de
Xuventude e a Concellaria de Medio
Ambiente. Está aberto a todas as
persoas, amadores ou profesionais,
que presenten obras (3 como máximo) relacionadas coa ecoloxia nos
seus diferentes aspectos (fauna, flora,
paisaxe, agresións ... ), en preto e
branco ou cor e sen técnicas de laboratório, podendo acceder a un só

prémio. Non poderán excedei: dun
máximo de 30x40 e un mínimo de
18x24 cm., deberán estar montadas
en cartolina con dous tamaños únicos de 30x40 ou 40x50. As persoas
participantes indicarán o seudónimo
e título no reverso da cartolina
acompañando as obras de plica. As
fotografias enviaranse ao Ateneu Ferro lán. Rua Madalena 202, 1 2 •
15.402 Ferrol. O prazo de admisión
remata o Venres 26 de Maio e o fallo
darase a coñecer o 2 de Xuño no acto de inauguración da exposición das
fotografías. Existe un 1º prérn.io de
150.000 pta; un 2 2 de 50.000; un 3 2
de 25.000; e un .4 2 , especial para menores de 25 anos, de 25.000 pta;
ademais do prémio adicional, vale
por 10.000 pta. en material, para a
foto máis votada polos visitantes no
transcurso da exposición. O xúri poderá deixar desertos os prémios. Coas obras escolmadas farase unha exposición no Ateneu, do 2 ao 20 de
Xuño, ademais de outras de carácter
itinerante, corno o Outono Fotografico de Ourense, polo que estarán a
disposición do Ateneu até o 31 de
Decembro. Somente se devolverán
aquelas obras que veñan acompañadas de sobre prefranqueado ou as qu
sexan recollidas polos autores após
de 30 dias da clausura de exp sición,
transcurrido o prazo entenderase que
renuncian a calquer direito sobre as
fotos presentadas.•
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Pontee.eso
A Psicoffmica
de Coruco,
a c:lftila,
presenta o

seu primeiro
espectáculo,
Psicópofis,
en

SANTIAGO

oXoves 28.

•ACTOS
OCOUTO,
PONTO DE ENCONTRO
Denominación que utiliza a
AC. Monte Branca para o seu
programa que inclue unha actuación teatral o Sábado 13
da Ese.ola Municipal de Laxe;
e a actuación do grupo folc
Serralle-ai o Martes 16
FESTA DAS LETRAS E
DA ARTESANIA
Do 14 ao 21 diste mes orga·
nizada pola Asociación
Monte Branco. A mostra de
artesanía, XVII edición, é
trinque de formas tradicionais mais busca a novidade e
quer presentarse como algo
vivo pe>lo que os visitantes
terán a oportunidade de participar nos distintos obradoiros. O Domingo 14 ás 18
inauguran a Mostra do Libro
Galego e a Bibliográfica e Fotográfica sobre Enrique Labarta Pose; ás 18:45, leitura
do pregón por Mª Xosé lmia
Vázquez; ás 19:30 Concerto
pola coral Monte Branco; e
ás 20, música de taberna con
Pepe Diaz e o seu acordeón.
O Luns 15 ás 15 horas no
CEIP "E. Pondal" David
Otero falará sobre Castelao
· para nenos; ás 18 horas no
salón de actos da asociación,
mesa redonda sobre Castelao
con Avelino Pousa Antelo e
David Otero; e ás 19;:10, Dav:id Otero falará sobre Didáctica para a escola coa obra de
Castelao e mostra biblio-fotografica sobre o rianxeiro. O .
Martes 16 ás 13 horas Antia
López García falará sobre
Uxio Novoneira no IES de
Ponteceso; no salón de actos

da asociación, ás 18, a pro·
fará unha propos-ta didáctica arredor de Novoneira e proxectarase o vídeo
dun recital do poeta, ademais
da mostra biblio-fotográfica
sobre iste autor. O Mércores
17, entre outros actos, haberá
unha oferenda floral .ao escritor Xosé Purmar Gándara;
mostra de libros galegoo e da
Costa da Morte; contacontos; teatro infantil...

As Pontes
•ACTOS
FSSTIVAL POLA LÍNGUA
Organizado polo grupo Niño
de Azor da Mesa pola Normalización, comprende a exposición de pintura de Bar~. titulada Narureza galega,
no bar Marbella até o 31 diste mes; a actuación do Mago
Teto no mesmo bar o Martes
16 a partir das 22 horas; e o
festival de música do Sábado
20 ás 21:30 no pátio do coléxio Sta. Maria coa actuación
do regueifeiro Pinto de Her·
bón, o grupo tradicional Ve•
nela, o de folc Nordés, e o
brabu Ruxe-Ruxe.

Pontevedra
•ACTOS
FESTA DA LÍNGUA
Organizada pola asociación
reintegracionista Ene Agá,
na Praza da Leña o Mércores
17 de 11 a 14 h. con música,
teatro, contacontos e concurso para miúdos e adultos.

• EXPOSICIÓNS
MANUEL VILARIÑO

En rota
Co REI AFoNso IX
Rota organizada pola asociación "Donicela" e o Concello· de Sarria, a ·través da
Delegación de Deportes, o Venres 12,
Sábado 13 e Domingo 14.
SAFARl FOTOGRÁFICO

A agrupación cultural AleXa.ndre Bóveda
da Coruña informa que está aberto o prazo
de inscripción para o safari a realizar o Domingo 14 e que de primeiras tamén ia ser o
Sábado 13. Información no 981244355.•

Caldo de ideas a mostra de

pria Antia

cadros e unha instalación
que tén na galería Trinta
até o 4 de Xuño.

"un realismo diferente, de
poética implícita, de imaxinábel e cuasi imaxinário
mistério", mostra as suas
pinturas na Sala do teatro
Principal até o 11 diste mes.
CHUS BuRÉS
O deseñador catalán ten a
~xposición cos títulos Vol
de nuit e Xoias con artistas,
esculturas, xoias e alfombras, até o 21 diste mes no

Pazo -da Cultura.
EsPAZOS ALTERNATIVOS
Podemos ver as fotografias de
Olalla García na taberna O
Quinteiro (Ponte Bora); a
pintura de David Louzán, na
taberna Feira Vella; as fotos
de Jorge Branco, na cafetaria O Griffon; as pinturas de
Antón Cabaleiro no pub
Atrium; e os gravadoo de Xoaquin Morales na Mandrágora. Todas as rnostras até o 31
deMaio.

ÜRQUESTRA
SINFÓNICA RUSA
· Dá un concerto de carácter
benéfico o Venres 12 ás
20:30 h. no Pazo da Cuhura.

Póvoa de

mostra que se encontra, até o
20 diste mes, na galería Anexo.

Ü LÁPIS

DIEGO DE ÜIRÁLDEZ
Do que dixeron que facia

MONCHOLEAL

ciación de Amizade Galego-cubana "F. Villamil'', e
dá un charla iste Xoves 11
ás 18 horas na Faculdade
de História, dentro do ciclo Solidário or§anizado
pola Fundación Granell.

•DANZA
MOSTRA
CONTEMPORÁNEA
Ainda estamos a tempo de
ver, no Salón Teatro ás 21
horas, a Málaga Danza Te,
atro que representa Rama
iste Xoves 11; a The Ballet
Studio con Norte o Venres
12; e a Dohre Xiro Danza,
con 400 ASA o Venres 13.

• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA

•TEATRO

MADRID, LABERINTO
DE MEMÓRIAS
·Até o 31 de Maio no Edíficio Sarmiento do Museu de
Pontevedra.

• CONFERÉNCIAS

É o presidente da Aso-

Emboscadura chama á sua

ARTURO REBOIRAS
Dentro do ciclo ltinirantes,
mostra os seus traballos na
sala Teucro até finais de mes.

Santiago

T~

DO CARPINTEIRO
Por Sarahela Teatro, basada na obra do mesmo título
de M. Rivas, o Domingo
14 na Casa da Cultura.

Riba.deo
•MÚSICA

CHAR1_ES THURSTON
THOMPSON
A mostra fotográfica chámase A Compostela de Char,
les Thurston e pódese co.ntemplar no Pazo de Forueca.

PAPAROLO
Que ven sendo Manuel Barreiro, expón 25 esculturas
inéditas realizadas en gres,
bronce, terracota... no Co-

1.éxio de Arquitectos.·
ANTONIO MIR
Utiliza todo tipo de materia is modernos que orixinan unha texturas grumosas, de trazo directo, ríxidas
ou sinuosas· corno se dun
pintor lírico se tratar. Pintura irritante, suxestiva e
apaixoante. Na galería Jose
Lorenzo até o 30 de Maio.

MARlA DO CEO
Interpreta fados, o Venres
12 ás 21 horas, no Auditó·

ZusH

rio Municipal.

O artista catalán titula

vidual no Estado, leva a cabo
unha investigación sobre a
representación fotográfica
mesturando técnicas dix:itais
con intervencións manuais.
No CXJAC até o 28 de Maio.

ALEXANDRE CARRO
Exposición de pintura na
galería Paloma Pintos.

•MÚSICA

JUAN DE LA SOTA
Mostra as suas fotografias
na galeria Eme-C

PALOMA SUANCES
En concerto iste Xoves 11
ás 20 horas na Fundación

Grane U.
RICARDO ÜUTES
Colga as suas pinturas no
café Os Porches; Betty M.
Millarengo, óleos, carbons
e acrílicos no Hotel San
Carlos; Anxo Romalde Varela, collages no Paraíso Perdido; X.M. Mosquera, fotografia no Modus Vivendi; e
Nerea del Campo Aguirre,
releves no Pepa a Loba.
Mª XESus REooREoo
A Comisión Cultural das fa.
culdades de Psicoloxia e Filosofia organiza unha rnostra
titulada "Alunos e amigos
de Mll Xesus Reboredo Calvo", na Sala de Exposicíóns
do edificio central das citadas faculdades, onde ficará
até o 19 diste mes.

MANTARAY
Os rockeiros presentan o
seu novo traballo Esperanza iste Xoves 11 ás 22 ho~
ras na Nasa .
ZÁNGALlA·MÁNGAllA
Conceno folc a cargo diste
grupo, que destacamos do
amplo programa do Concello
Boas Noites, o Sábado 13 ás
22:30 no centro Don Bosco.

A Rede

MÓNICA ALONSO
Ten unha mostra de pintura, titulada "Terápia, lugar
de felicidade", na galeria
SCQ até o 20 de Maio.
FRANCISCO LEIRO
O coñecido escultor galego é
motivo dunha exposición no
CGAC que permite unha visión retrospectiva da sua evolución criativa desde 1987 até
a actualidade. Poderemola
contemplar até o 28 de Maio.
ELISA SIGHICELLI ·
Ainda que nacida en Torino
en 1968, vive e traballa en
London e ista é a prirneira
mostra individual que consta
de 24 obras resultado dun
proxecto específico realizado
tras unha visita a Santiago,
série de fotografías a cores
montadas sobre plexigás con
caixas de luz, ademais de
duas paisaxes, nebulosas e difuminadas, dos arredores da
capital galega. No CGAC.

PSICDIÚNICA DE CoNXO
Rock por 800 pta. (adiantada), ou 1.000 na billetei·
ra, por iste grupo que pre. senta o seu primeiro espectáculo Psicópolis, a cidade
mental, para sacudir corpos
entumecidos. Na Nasa o
Xoves 28 ás 22 horas.

•TEATRO
Lorus·CEccHINI
Natural de Milano, ista é a
sua primeira exPosición indi-

CuRTOS GALEGOS
Séptima edición, no teatro

-
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Galán o Venres 12 e Sábado

~~

13 ás 22 horas. DoiJs programas diferentes de improvisa~
cións, esbozos, propostas de
traballo individuai~ ou de
compañia amosándolle ao
público a criación cénica
sen arroupamento.
TITIRITRAUN
Mostra de teatro universitário da USC, o Venres 12 ás
18:30 e 21:30 na sala Nasa.
O Sábado 13 ás 22 horas tócalle a vez a Xirigonza.
Afonso

Álvarez
Cáccamoe
Xesus

Alonso

Tomiño
IÍ MÚSICA

Montero

falaran
sobre

O papel dos
escritores
no Goliza
actual
o Martes 16

no Centro
Cul1vrol
CaÍJcavigo.

CORAL CASABLANCA
Do Círculo Mercantil de
Vigo, dá un concerto, o
Sábado 13 ás 20:30 horas,
na igrexa de San Cámpio.

Tui

fías, cadros e esculturas de
19 alunos dista faculdade
están instaladas nos distintos departamentos do Rectorado vigués.

J.L. DIAZ
Colga os seus lenzos na Sa. la de Arte de Caixavigo e
Ourense a partir do Venres
12 e até o 25.
MARlBEL MOURIÑO &
MILA EsTÉVEZ
Primeira exposición que fan
conxuntamente ao descubrir
a sua afinidade coa natureza e
polo que a titulan "Desde a
praia até o monte", referéncia
ao poema de N. Guillén La
Muralla. Maribel utiliza madeira ou retallos de trapos con
textura para pintar ao óleo e
Mila utiliza rnateriais de orixe
·urbana, que se indentifican
coa linguaxe simbólica da
produción en série. Até o 2
de Xuño na libraria-galeria A
Ozixa de Pandara (Triunfo 1).

• EXPOSICIÓNS

Xúuo GARCIA Riv AS
Mostra as suas pinturas, na
galería Trisque! e Medúlio,
até o 13 de Maio.

CONCHA ÜARCIA
Mostra a sua obra escultórica, até o 20 de Maio, na
galería Ad Hoc (Garcia
Barbón 71).

Anúncios de balde
• A Asociación pola Defensa da
Ria de Pontevedra, organiza unha
homenaxe a Suso Vaamonde para o
5 de Xuño, Día Mundial do Meio Ambiente, na Praza da Ferrería . Os
cantantes, músico e grupos que desexen apoiar a iniciativa poden poñerse en contanto coa APDR no telf.
986 851 586.
• Profesora de Ungua e Literatura,
de"40 anos, xove, dinámica e responsábel, desexaria traballar de profesora, camareira, dependenta o calquer
outra causa que lle permeta viver con
dignidade en algun lugar da Galiza.
Maria Acosta, telf. 981 232 923.
• Vendo chalet de 2 plantas máís
garaxe e terreo de 2.520 m2 en Asados-Rianxo ou cámbio por piso. Telf.
923 267 657.
• A Rádlo Piratona precisa un dordenador para a sua progrmación de
continuidade. Mínimo un Pentium
1OO. Se tes algunha oferta chama ao
telf. 986 470 203
• Arrendo chalet con xardin en
Asados-Rianxo por meses ou quincena. Telf. 923 267 657.
• Necesito casa zona praias, tranquila, para un mes de verán. Chamar ao
(986) 22 01 34

•MÚSICA

• LEITURAS

FESTIVAL POP:. ROCK
O "Galiza cidade única",
no Pavillón deportivo do
instituto San Paio, o Venres 12 con Astar.ot como
grupo invitado.

ARROUTADAS
POÉTICAS
No café Uf (Placer 19), o
Venres 12 a pártir das
22:30 organizado polo Grupo Clam da Faculdade de
Humanidades.

Vigo
•CINEMA

DANNYBoY
De Neil Jordan (Irlanda
1983}, na que Danny, saxofonista dun grupo é testigo
do asasinato do seu manager, ambientada en Irlanda,
o realizador aproveita para
facer unha reflexión sobre os
problemas da illa. Dentro do
progrma do Concello, Noit.e.s
Vivas, o Sábado 13 á 1 da
madrugada no cinema Plata.

unha mostra

de
Reimundo

Patiño, a
quen
ollamos
traballando
á direita.

DIVOCING ]ACK
De David Caffrey (Reino
Unido, 1998), na que un polémico xornalista, ex-punki,
acólico e tmsgresor, utiliza a
sua columna nun periódico
local irlandés para non deixar tftere con cabeza. No
AuditórW do ConcellD o Luns
15 ás 20:30 h ras proxecrada polo cine-clube Lumiere.

Ü PAPEL OOS
ESCRITORES NA
ÜALIZA ACTUAL
Dentro do ciclo Escritores
galegas cara o s. XXI, Xesus
Alonso Montero e Afon.so
Álvarez: Cáccamo falaran
sobre iste tema o Martes 16
ás 20 horas no Centro Cul-

tural CaixatJigo.
•MÚSICA

SUGARLESS
Actuan o Venres 12 a partir da 12:30 da noite no

•Véndese Suzuki Baleno, tres portas. 1 ano. 2.000 mil km. Contacto Xúlio. 600 670747 ou 981 592461
• Ando á procura da novela L 'Insurge de Jules Valles publicada en español por Bruguera. Quen poida vender,
alugar ou emprestanna que chame ao
626 259 967 ou escreba a Rua San
Luís 53, 22 D - 15.007 A Coruña. Perguntar por Eva.

"'

• Gula amblentallsta galega. Contén información sobre a situación
ambiental e o movimento ecoloxista
no país, consellos de práticas ~ni
bientalistas na vida cotiá, o direito
de aceso á información ambi~ntal e
as denúncias. Complétase cun directório e con referéncias de libros,
revistas e páxinas electrónicas. Solicita un exemplar, enviando 325 .pta.
en selos de correo, á Federación
Ecoloxista Galega, apd0. 949,
15.700 de santiago .
• Islam no século XXI. Mu~lmanos
galegos queren dar a conhecer gente da sua terra o autentico rosto do Islam, rachando com os tópicos habituais. Se estás enteressado em criarte um critério próprio 'podes escrever
ao apdo. 489, 32.080 de Ourense ou
contactar nci correio electrónico islamou@teleline.es

a

• Alugase andar en Marin na tempada de verán. Amoblado, exterior, novo.
llf. 986 703146.
•Véndese remalladora seminova
marca Singer. Telf. 986 703146.
• Véndese antena ele rádio-ateizoa• do sen estrear da marca Butternot
mocl: HF6V a bon prezo. Razón no 986
703146.
• Já está na rua o n 6 do Terra Livre,
vozeiro nacional da Assembleia da
Mocidade Independentista com novas e interessantes conteúdos. Solicitaº de balde a Alher Ulhoa 5, 12 de Compostela.

• Vendo casa de pedra con finca de
32 .000 m• en •uitiriz (Lugo), por
12.000.000 de pta. Razón no telf. 982
183 624.
.
• Necesitase protesór de contabilidade para traballar en académia en
Santiago: Telf. 981 578175.

CRIATIJRAS
Representada polo Teatro
do Aqui, na Casa da Cultura, do Xoves 11 ao Sábado
13 ás 21 horas.

Viana do C.
•TEATRO

•DANZA
EsPERANZA ARRONOO
Realiza un festival a benef fcio da Asociación para o
Síndrome de Down o Mércores 17 ás 20 horas no
centro Cultural Caixavigo.
• EXPOSICIÓN$

MARIA LEOO
Mostra a sua pintura, até o
24 diste mes, na galería Vi-

sual Labora.
REIMUNOO PATIÑO
A gal~ria VGO acolle unha
mostra do famoso, e xa desaparecido, pintor, pioneiro
da BD e impulsor de numerosas actividades culturais e
políticas, até o 3 de Xuño.

Sugarless
loca o

Venres 12

no Iguana
Clu&e de
VIGO.

ARQUITECTURA
O Coléxio de Arquitectos
acolle unha mostra sobre os
rraballos escolmados no concurso do Clube Natación
Galaico para dotar dunha
piscina olímpica ao bairro
pontevedrés de Celulosas.
Paneis, fotos de maquetas,
realización en 3D par ordenador, planos e memórias.
BELAS ARTES
Unha selección de fotogra-

MANTA RAY
· O grupo xixonés actua nolguana Clube o Sábado 13 a
partir das 12:30 da noite
presentando o seu traballo

Esperanza.
TRES HOMBRES
Grupo madrileño de
potente blues que estará o
Martes 16 ás 10 da noite
no café-bar ]oker e con entrada Libre.

ciclo de Músicos Noveis,
con obras de Beethoven e
Brahms, o Luns 15 ás 20:30
horas na Sala de Concertos
do Centto Cultural Caixavigo organizado pola Socie-

A BURl.A DO GALO
De Roberto Vidal Bolaño,
dirixida por Xoán Cejudo
e con X. Martins, Marcos
Orsi, Maxo Batjas, Mónica camaño, Susana Dans,
Xúlio Lago, Gonzalo
Uriarte, Vicente de Souza,
Eva Fernández, Camila
Bossa e Xúlio Abonjo no
reparto. Na Sa de Miranda
do 12 ao 16.

dade Filarmónica.
ÜRQUESTRA·
FILARMÓNICA ROYAL
DE FLANDES
Dirixida por Philippe Herreweghe, dará un concerto, en memória do arquitecto Desidério Pernas, o
Venres 12 ás 20:30 horas
no Centto Cultural Caixavigo, coas Sinfonias n!! 4
de Beethoven e Brukckner.
BOUZACOBA&_
}AMUSINOS
As primeiras son cantareiras e os segundos gaiteiros
e, organizado pola Aso-

ciación Folclórica Cultural
Bouzacoba, estarán o Domingo 14 ás 19 horas no

Centro .Cultural Caixavigo.
Duo PERrs-OuvAR
. Violino e piano, dentro do

Vilagarcia

Btaga
• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓN$

FRANCISCO SUTIL
Mostra unha colección de
óleos, baixo o título de Seixo, na galería Arcana (Sta.
· Lucia 11), até o 5 de Xuño.

• A Asociazón Cultural "Obradoiro daHistória" de Ordes está na intemet
na páxina www.terra.teleline.es/personallohbirs e ten o correio electrónico
ohbirs@teleline.es
• Grande oferta de disco e filas dos
anos 80. Prezos interesantes. Perguntar
por Evéncio Baños no telf. 988 21 O 585.
• En Camota (A Coruña), alúgase
apartamento a carón da praia para a
tempada de verán. Terraza con vista
ao mar, completamento equipado. Perguntar por Daniel no telf. 981 761 144.
• . Equipa de filmación en 16 mm.
con cámara SBólex 16Pro Stellavox,
trébede Arri-Cartomi e filtros, totómetros, termocolorímetro. Para venda ou
aluguer. Razón n9 telf. 986 222 612 .
• Véndese furgoneta Renault Traficc
de teito alto: Razón no telf. 986 486 303 .
• A loita galeguista n~ Bierzo non
deber morrer. Apoia a ~sa reivindiudas ecocación, Castealo f¡iríao.
nómicas na ce. de Caixa alicia 20910985-76-3000079109. Colectivo Fala
Ceibe, Avda. del Castillo 203, 2 2 C
24.400 Ponferrada.

• O Furia Atlétic Clube, con .N-2
4.349, aderido á Federación .Galega
de Futbol, quer encabezar unha
asemblea de equipas de futbol de 'aldea co ánimo de pelexar por unha
mellora no reparto do carto público
en subvencións e na defensa dos nosos intereses en xeral. Enviar carta a
Furia Atlétic Cfube. Casa da Cultura,

•TEATRO

MADRIGAL DE SOFIA
Concerto organizado pola
Sociedade Filarmónica e que
terá lugar, iste Xoves 11 ás
20:30 horas, no Centro
Cultural Caixavigo con
obras de Haendel, Webber,
Moustaki; e Bach, entre
outros, no repertório.

• Se queredes que vos enviemos, de
balde, un ensaio sobre a situación
da língua e da literatura galegas, podedes pedilo a,burrican@ole.com. :Cento coarenta e cinco mil palavras, ·
380 páxinas en formato htm.

• A poesia angolana, Suso vaamonde, Castelao .•. Lembrados nos n2 3 e
4 do boletin poético A Escolma, que
podes solicitar enviando un selo de 35
pta. a Alberte Monán Noval. R.U. Xesus
Bal e Gay, rua Afonso X o Sábio sin,
27.002 Lugo, enderezo ao que tamén
podedes enviar as vosas colaboracións.

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

}EAN BAPTISTE HUYNH
Mostra de fotografias, na galeria Mário Sequeira (Quinta
da lgreja, Parada de Tibaes),
onde poderemos ollalas até
o 14 deXuño.

UJ

36.646. Campaña - Valga (Pontevedra).

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

•Véndese finca de 1.080 m2 en Marin, situada entre Praia Mogor e Aguete. Telf. 986 703146.

Iguana Clube.

.o
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A galeria
VGOacoile
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• Queremos facer a agrupación do
BNG en Astúrias. Contacta con nós
no apartado de correos 1973. 33.080
deOvieu.
• A A.C. aloira de Pontedeume vende un co con dous ternas de Faltriqueira
(cantareiras), Atahíde (tole), Trevinca ..
(folc-new age), Fo/y Lamas (blues-pop),
e Krecha Vagula (rock), ademais de fotos
e información de todo tipo sobre Pontedeume e acompañado dun libriño de 12
páxinas a cor con comentários Sobre os
grupos, asociación ... e un prólogo do musicólogo X. Paz. O seu prezo é de 1.500
pta. máis gastos de correo e pódese pedir ao a¡:xio. 14, 15.600 de Pontedeume
ou por correo electrónico a manumoares@wanadoo.es

•

• O portal electrónico da Comarca de
Ourense-0 Carballllio do BNG encóntrase én www.auria-bng.net•

Porto

Ba.r celona

•MÚSICA

•ACTOS

THis lsN'T LuxuRY
Lanzan o seu novo disco ·
Cicy Animals no Salao ]ardim
do Coliseu o Sábado 13 ás
21:30 horas.
MAFALDA ARNAUTH
Unha ponte entre os coñecedores profundos do fado e
os que descobren agora que
há música con história. No

Rivoli Teatro Municipal o
Luns ás 21:30 horas.

Lisboa
• EXPOSICIÓN$

HCMENAGtMAANcD!A
No XXV aniversário da sua
independéncia, mesa redonda, acompañada da exposición de fotografías e libroo angolanos, do escritor Xosé L
García coa presenza do agregado cultural da embaixada,
Adriano Mixinge; o director
do Centro de Estudos Brasileiroo, Wagner Nov.ies; o profesor de filoloxia galego-portuguesa Camilo Fdez:; e a leitora
do Instituto Camües, Helena
Tanqueiro. Venres 12 ás 20
h. na galeria Sargadelos.

. • LEITURAS

SusooEToRo
Presenta a sua última novela,
Non wlws, iste Xoves 11 ás
Na galería ZDB: Zaláo de
19:30 horas; na gal~ria SargaBD do 11 ao 27 de Maio;
delos acompañado de Basílio
Feira de fanz:ines o 12, 13
losada. O Luns 15 ás 20 ho19, 20, 26, · e 27 diste mes
ras, neste mesmo lugar, a
coa presenza de Christopher
Webster; e presentazón de · Sección de Filología Galega
e Portuguesa da U. de Barcenovas revistas. Na Bedeteca,
lona presenta a edición crítido 25 de Maio e até Setemca de A ilustre Casa de Ramibro, Os dez: anos de "L'Asres de E~a de Queirós. +
sociation" adicada a ista editora. Na Standard Eléctrica a
partir do 26 de Maio: Ilustra~o Portuguesa 2000; 50
anos de Peanuts; colectiva
de "L'Association"; o~ixi
No SOUTO DE CORRELOS
nais de Alex Barbier, SylOrg,anizada pola Peña Deportivista
vain Victor, Olivier Marbo- ·
"Pardo de Cela", o Vemes · 19 a partiies
eus, Thierry van Hasselt,
da noitiña, cunha grande cea a base de
Dupuy e Barberian; e colee- ·
churrasco, chourizos, liscqs e viño e con
tiva de Blanquet, Alin Gor~
actuazóns musicais ao vivo, no Souto de .
bel, Monique B., Blutch,
Correlos de Mor en Alfoz. Máis inforMadame Eduarda e oriximación ·no telf. 982 558 749.+
nais -de Miguel Rocha, Max
e André Carrilho.
BANDA DESENHADA

2000
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zn a r non quere que
pase en España o que
Arzalluz lamenta en
Euskadi -que os inmigrantes
condicionan o resultado dun
hipotético referendum de au,
todeterminación- e vai ace,
lerar a posta en marcha dos
seus propósitos de reformar a
lei de estranxe iria para res,
trinxir ainda máis o acceso de
asp iran tes ao ·"paraíso", n on
sexa que, á volta dun par de
xeneracións, poñamos por ca,
so, os foráne.os ou os seus des,
cendentes promovan a saída
da OTAN e da UE e preten,
dan incorporar España á Or,
ganización da Unidade Afri,
cana.

Phllippine Couple
suspects; Man .
Beld

Goste ou non a solución -a
min non me gosta-, hai qu
recoñecer que, ne t ca , o
governo e pañol t ma m1,
ciativa e adopta as m dida
que considera correctas para .
prever un problema ante de
que o desborde. Moi diferen,
te é a súa actitude noutras
cue tións nas que parece pre,
ferir a pasividade, á e pera de
que a situación se apodre,
zan, convencido de que, ao
remate, recollerá beneficio
sen facer nada.

Moitas páxinas electrónicas oferecen un antídoto contra un virus que ocupa grande parte da
información sobre a internet.

.

.

A rede canta cun amplo vademecum que descrebe as suas enfermidades contaxiosas

Ovirus .1love you e o punto filipino
*H. VIXANDE

O vírus mutante I /ove you xa significou un novo contributo
á mitificación da internet como todo poderoso meio de comunicación no que collen todo tipo de condutas. En dous
días o policía norte-americano localizou aos autores filipinos da difusión do virus e calculou os milleiros· de millóns
de dólares que custou ao mundo semellante trasnada. lsto
sucede catro meses despois de que un verdadeiro virus -o
. temido Efeito 2000- fixera gastarmos unha cantidade moi
superior de cartos en actualizacións de programas e ordenadores que evitasen unha catástrofe que despois non foi tal.
De estar vivo, Xesus Sancho
Rof diría que I /ove you era un
bichlño que non se ve e que está a ·navigar pola rede. A informática é un mundo de seres
microscópicos que en ocasións .
producen resfriados e que poucas veces son letais. Antes de
existir a internet, chegaron os
vírus, ordes tóxicas ocultas nos
programas que se trasladaban
dun ordenador a outro através
das cópias en discos flexíbeis e
que desencadeaban unha reacción de maior ou menor intensidade no momento que indicaba
o seu deseñador. Goa internet
os vírus provocaron pandémias
de gripes pasaxeiras.

descartado e a policia xa andaba polos cibercafés de Manila
en· busca dun punto filipino que
resultou ser unha parella. O
antídoto tamén chegou rapidiño, antes mesmo de saberse a
orixe do vírus e hoxe as páxinas electrónicas mellor amañadas cargan a vacina para ·quen
queira baixala.

Pirateria e outros males

mos, iso si, o prezo que habemos de pagar por emendar o
monopólio, como pagamos a
glJerra de Cosava e como pagaremos -ao tempo- un organismo internacional de control
sobre a rede.

Deus apreta, pero quen afoga
é Norte-América. Os cálculos
dos danos causados por I /ove
you son multimillonários, pero
ainda máis caro custou o temido Efeíto 2000, un auténtico retrovírus que os americanos nos
colaron por detrás e que obriEn todo caso, · agora andamos
gou a numerosas empresas a
a voltas cun vírus mutante, caadquirir custosas actualizapaz de variar para multiplicarse cións dos programas que poe borrar arquivos informáticos.
seian· ou a mercar. novos ordeA sua difusión permitiu ao púnado res e todo o seu soporte
blico coñecer a intensidade do
lóxico para evitar unha desfeita
sistema de vixiláncia do que · por mor do cámbio de data. Os
dispón o policía norte-americadanos que padeceron quen
no. Normalmente, os piratas innon fixeron nada foron ridícuformáticos realizan as suas fallos, de modo que os cartas incatruadas através de comunivestidos só serviron para encacións difíceis de rastrear porgordar as contas correntes dos
O seguinte mal coñecido na inque empregan conexións ao fabricantes de computadores e
formática foi o cancro, detectalongo do ancho mu_ndo. Pois
programas, case todos nortedo na Microsoft de Bill Gates ben, en dous di~s os dous poamericanos. Por suposto, nencando xa estaba en proceso de
síbeis autores da difusión do
gun vai devolver un can .
·
metástase. Bill Clinton vén de vírus estaban localizados: en
aplicarlle a quimioterápia e pa- · Filipinas e en Austrália. Ao terNisto.da informática hai piratas
rece quEJ rerri~te. Desqoí1.e~er- r ceir~ dia, o australiano estab~ ,.. e hai cersários. -P~Fatas faron
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quen criaron e difundiron este
vírus. Piratas son un grupello
de dinamiteiros, estorsionadores e bromistas de clasificación
diferente e coñecidos , segundo
a sua tríbu, através dunha terminoloxia anglosaxona entre a
que destacan nomes como
hackers .ou crakers. Piratas son
tamén os usuários que cópian
os programas dos amigos para
usalos eles. Pero a pirateria
neste mundo ten obxectivos
ben distintos. Son as casas de
programas as que alentan a pirateria con obxecto .de difundir
rrs seus produtos e que non é
máis que unha patente de corso dun capitalismo a cada menos subtil. Asi, no interior dos
programas sempre van vírus
que estorban no ordenador residente se as cópias son excesivas, polo que os usuários rematan por adquirir cópias legais
libres de vírus ou por <;:omprar
as últimas versións do programa que estaban a utilizar.
En resume, vivemos o tempo
d'1s enfermidades contaxiosas
na rede e xa contamos un amplo vademecum. Antes de I /ove you chegaron o Venres 13
ou o Melissa. Coñecemos xa
un feixe de vírus. Ternos retrovírus como o Efeito 2000 e
cancros como a Microsoft de
Bill Gates. Fátannos as batérias. perg xa vjrán. ~

Euskadi é unha <lesas cuestións
nas que o govemo de Aznar se
cruza de brazos a contemplar e
descalificar os esforzos, entre
heroicos e inúteis, do PNV,
EA por encauzar políticamen,
te un conflito manchado de
sangue, mentras ETA segue a
xogar coa marte -mesmo de
militantes antifranquista cos
que compartiu loita en tempos
verdadeiramente difíceis-,
nunha dinámica de ten ión
que leva a un enfrontamento
civil aberro e pode que a unha
creba da convivéncia demo,
crática nunha sociedade v ca
dividida (e non só en clases
sociais).
Entre a pasividade intere ada
e o de li rio irresponsábel, os
dous extremos do conflito pa,
recen dispo tos a sacar fr ito
da peor das situacións posíbeis
(xa saben: canto peor, mellor).
Sen importarlles que o fina l
poda ser a hexemonia sobre un
país queimado. +
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atraco de Vigo a unha
furgalla blip.dada é o
terceiro do mesmo es,
tilo en poucos anos. Os tres se
producen nunha mesma zona
_da cidade e con operativos se,
mellantes. Bombas, tiros, mor,
tos e ·sü pónse que moitos car,
tos. N inguén aclarou nada pe,
ro ten habido versións de todo
tipo: GRAPO, policías corrup,
tos, bandas estranxeiras espe,
. cializadas ... Os casos enchen
os xomais con grande aparato ·
e . .. marre o conto. Iso si que é
eficácia policial.+

