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A gasolina máis cara 
na Galiza 

Desatouse a polémica pola alza do prezo dos carburantes, despois da 
sexta suba só en Maio por un monto de oito peseta~ litro, ain..da que 
a situación vén desde bastante tempo atrás, concretamente desde a 
liberalización do sector. As petroleiras xustifícano porque non que; 
ren reducir a marxe de ganáncias, mentres funcionan como aligo; 
pólio concertado. O Govemo central fat que fai, porque canto máis 
aumenta o prezo máis recada (agora 90 pesetas por litro). Este é o 
xeito de baixar .os impostas dírectos (que benefícia aos ricos) para 
gravar os que prexudican aos pobres. Pero estas medidas teñen ain; 
da maior trascendéncia se ternos en conta que en cada zona do Es; 
tado os carburantes teñen distintos prezos. A xustificación vén da; 

·da polos ~ustes de loxística (transporte e distribución). Como sem; 
pre, Galiza sae prexudicada tendo os prezos médios máis altos, re; 
percutindo neutros produtos. Non serve que na Coruña haxa unha 
refineria, nen que no sector eléctrico se funcione de igual xeito. A 
periféria económita sempre .perde a respeito do centro.+ 

.. 
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Catro Camiños foi cenário dunha celebración histórica para o futbol galego. 

A Coruña convértese en ponta de lanza dunha festa que celebrou todo o país 

Galiza tínxese de branquiazul 
-0- A. EIRÉ - CÉSAR LORENZO GIL 

Fo ron 26 xornadas de liga no liderato. Sete meses nos que o Deportivo salvou, durante cada 
xornada, unha contínua reválida diante dos seus perseguidores, que acabaron exaustos e 
non foron quen de superar os coruñeses na táboa. E, ao final, a equipa branquiazul trouxo o 
título para Galiza logo dun final de campionato que foi simplemente . un ha festa, adobiada po,.. 
los goles de Riazor e o colchón de tr~nqÚilidade que teceu o Celta, co seu empate en Barcelona. 

lora Garcia ergueuse o pasado 
venres, 19 de Maio, ás seis da 
mañá. Até as nove estivo prepa
rando o traxe da festa deporti-' 
vista. Cando saiu á rua e tomou 
o camiño da praia de Riazor 
vestida cunha túnica de franxas 
azuis e brancas e co seu can 
Moi, cinguido de calzón das 
mesmas cores, a xente da Coru
ña que se átopaba con ela 
aplaudíalle, urraba un "Forza · 
Dépor" ou recomendáballe que 
buscase un fotógrafo da prensa 
para inmortalizar tal episódio. 

A esa hora, ainda estaba come
zando o traballo de engalana
mento da cidade de cara ao par
tido da noite. As pescantinas da 
praza de abastos da rua de Lu- . 
go, xa sempre decorada coas 
cores do Deportivo, bruniron os 
seus estandartes para que luci
sen coma nunca. Os co'léxios, 
insthutos e faculdades estaban 
cheos de uniformados ·alunas 
que encaraban o caluroso dia 
refuxiados en abrigosas bufan
das. Incluso a sedS" do BNG es
taba presidida por unha inmén
sa bandeira de máis de cinco 
metros de longo.· 

As tendas deportivas non daban 
abasto á demanda do público. 
"Nesta semana levamos vendido 
máis artigos do Dépor que nos 
dous anos anteriores", comentou 
unha dependenta dun céntrico 
estabelecemento 

cudos xigantes, bonecos sorrintes 
e pancartas de apoio, comezaban 
a se encher de xente que acudia 
aos arrabaldos do campo de fut
bol como quen vai a unha cate
dral moito antes de que empece a 

comercial". Hai 
moita xente que 
parece que soubo 
hOXf:"l que podia
mos ser cam
pións". A eufória, 
que estivera enca
pelada durante to
da a tempada, co
m ezaba a saír á 
rua en abrollos de 
primavera, á quen
tura do bon ·tempo. 

Para Flora Garcia, 
as horas non da
ban pasado. O seu 
pulso, xa dorido de 
tanto consultar o 
reloxo na procura 
da hor:a definitiva, 
tremia de nervosis-
mo e expectación. 

Unha hora antes 
do partido, 
xa non habia 
case sítios libres 
dentro 
do campo. 
As 35.000 
prazas de 
Riazor_ quedaron 
moi escasas. 

litúrxia. Os bares e · 
cafeterías que se 
estenden desde a 
praia de Riazor 
até a prnza de 
Poritevedra e des
de Labañou até a 
Gaiteira estaban 
cheos desde as 
cinco da tarde. 

Marea 
en Riazor 

Unha hora antes 
do partido, xa non 
habia case sítios 
libres dentro do 
campo. As 35.000 
prazas dispoñí-
beis en Riazor 
quedaron .moi es
casas. As banca
das de Maratón e 

Contra a tarde, toda f\ Coruña se 
tinxia de branca e azul. As ruas, 
enfeitadas de bandeiras, teas, es-

Marcador eran unha festa. Os 
berros de ánimo a unha equipa 
ause'nte eran enxordecedores. 

Vários xornalistas dos colocados 
en cadeiras de praia, ao pé da 
pista de atletismo, tiñan que 
agochar a cabeza entre as per
nas para poderen talar por telé
fono móbil coas suas redac
cións. E ainda nen sequer saíran 
a quecer os futbolistas. 

Flora Garcia xa estaba en Prefe
réncia, coa sua túnica azul e bran
ca e Moi no colo, tranquilo e feliz 
de que os nenos viñesen saudalo. 
Ben perta deles, Flora albiscou un 
home de longa barba vestido de 
noiva, outro cunha enorme perru
ca rizada azul e un bon feixe de 
persoas coa cara pintada aq estilo 
Bravehe~rt. O resto da xente, in
cluso os máis grises na sua vida 
diária, bailaban ao son de A Roda 
e ao das notas do "Vivir na Coru
ña, que bonito é ... " 

Pola megafonia -sempre en es
pañol-, dáb~mse instruccións pa
ra o mosaico que decoraría as 
bancadas ao início do partido e 
pregábase calma nas celebra
cións. "Demostremos que somos 
unha afeizón señorial, que somos 
da Coruña. lso ten que notarse". 

Pasa á páxirul seguinte 
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Vén da páxina anterior 

Na terraza praieira na.que os xor
nalistas supernumerários obser
vaban a festa, tamén se coaran, 
acreditación na man, moitos sia
reiros dos que se anotan só aos 
éxitos, de puro de duas cuartas e 
bufanda co p_rezo ainda marcado-. 

O Espanyol foi un amigo 

O público coruñés recibiu cunha 
sonora pitada aos xogadores do 
Espanyol de Barcelona. "Pese
teiros", berráronlles desde Prefe
réncia. "Como non perdades, sa
í des nunha caixa de madeira". 
Os apupos tornáronse en aplau
sos cando a equipa coruñesa pi
sou o céspede. Máis de un ficou 
aparvado ao contemplar o as
pecto das bancadas. O tremar 
constante de Maratón e a ova
ción fechada obrigoulles a Fran 
e a Donato a saudar o público. 
Xa estaba a piques de comezar 
o encentro. Algun perdeu de so
cato o control sobre o corazón. 

ISTASEMANA 
ANOSATERRA 

Donato, o veterán do plantel, encarrilou. o triunfo. 

A tensión que non daba esmo
recido. A sospeita de que se po
dia complicar o partido desapa
receu totalmente co gol de Ma-- · 
kaay do minuto 34. Xa non ha
bía nada máis que esperar. O 
espanyolista Roger, cando collia 
un balón, prefería regalarllo a 
Songo'o que pasarllo aos seus 
compañ~iros. Ao bordo do des-

canso, a megafonía adiantaba a 
folgada vitória provisional do 
Celta no Camp Nou. A bancada 
berrou de felicidade e alívio. O 
campionato estaba case que 
gañado. O segundo tempo xa 
foi unha xolda rachada. O públi
co pedía a hora desde o minuto 
· 12. "Coruña enteira vai de bo
rracheira'', foi o berro que inclu-

so apoiaron Fran e 9 espanyo
lista Galea, que aplaudiron o 
comportamento da afeizón. · 

O mito de Catro Camiños 

Durante o mediodia, Flora Gar
cia achegouse á fonte de Catro 
camiños e imaxinou a festa que 
podía haber ali á noite. Coa · 
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mente. repasou as históricas xor
nadas do ascenso, do título de 
Copa do Rei, os baños de cando 
se gañou en Birmingham ao As
tan Villa. Todo aquilo parecía pe
queno respecto ao que tiña que 
haber ali naquela madrugada. 

Horas despois, cando ·o árbitro 
a$ubiou o final e as cancelas de 
acceso ao céspede se abriron 
coma comportas dun encaro, 
Flora Garcia correu, termando de 
Moi, na procura dun anaco de 
herba, dunha relíquia da rede 
das porterias, dun abrazo furtivo 
dalgun dos flamantes campións. 
Coma ela, a meirande parte do 
público saltou entolecida. Alguns 
deitáronse no céspede chorando 
en bágoa viva; parellas abraza
ronse atadas por unha bufanda 
deportivista; descoñecidos collí
anse palas lapelas. "Somos cam
pións, campións! lsto é tremen
do! Non podo crelo!". A voz da 
megafonia facia a sua derradeira 
intervención. "Será un soño isto 
que estamos vivindo? Fagamos 
a proba. Co dedo índice e o pole
gar tocádevos fortemente a ore
lla. Se vos doe, quere dicir que 
isto é real, que somos campións 
da Liga das estrelas !" 

Aos. poucos, un mundo de coches 
e persoas tomaron como destino 
Catro Camiños. Flora García, ben 
lonxe agora á noite, a penas pui
do intuír a preséncia do autocar" 
deportivista, absorbida pala multi-: 
tude, .co cadelo Moi pegadiño ao 
seu corazón de xelatina. Volveu 
mirar o reloxo, xa non importaba 
nada a hora que fose. Decatouse 
que- parara. O tempo marchara ta
mén de festa.• 

Ás nove xustas, cando xurdiu 
do mar un forte vento fresco 
que estendeu o barullo de Ria
zor -ás portas do campo axun
táronse perto de 30.000 perso
as que viro111 o encontro pala te
levisión de pago-, o árbitro ma
drileño García-Aranda Encinar 
puxo o balón en xogo. Cando o 
tiña o Espanyol, unha treboada 
de asubies caia sobre o campo. 
Os cataláns sentiron a presión 
e armaron a defensa na sua li
ña de médios. Mais, en realida
de non houbo partido. Todas as 
pantasmas do 94 que pairaban 
diante dos rostros dos afeizoa
dos e dalguns xogadores, to
das as lembranzas do falso 
malfado galega, que se asumiu 
como real por unha gran parte 
da xente, esfumáronse· no mi
nuto tres, cando Donato rema
tou a gol un córner. O primeiro 
paso estaba dado. 

O Celta, o primeiro que felicitou os coruñeses 
A eufória pota vitória" deporti
vista non ficou dentro dos lin
des da comarca coruñesa. En 
toda Galiza a xente saiu á rua 
ou lanzou foguetes en honra 
do Deportivo. Incluso ao pé 
das estradas que comunican o 
istmo coruñés co resto do pa
ís, grupiños de nenas berraban 
"Dépor" cando un coche prove
niente de ali os alumeaba na 
noite. 

Alén das declaracións institu
cionais de políticos, o xesto 
máis importante foi o do presi
dente céltico, Horácio Gómez, 
quen se apresurou a enviar un 
fax de felicitación non ben re
matou o encentro en Riazor. 
Moitos celtistas de tora da Gali
za asumiron con agradecemen
to os parabéns que lles chega
ron polo feito de seren galegas, 
ainda que non fosen estrita
mente siareiros do Deportivo. 
Exemplo de compromiso co pa
ís deuno o capitán Fran, que se 
dirixiu ao público da Coruña en 
galega, tal e como fixera cando 

lles ofereceu a Copa do Rei hai 
cinco anos. 

apupos da maioria da afeizón. 

No fundo, o lamentábel inciden
te, do que o próprio xogador e a 
entidade deportivista pediron 
desculpas, demostrou que a 
xente da Coruña quere xestionar 
correctamente o triunfo, sen im
plicar a un rival dire,cto só cando 
se xoga contra el. E por iso que 
resulta excesivo comprobar que 
un grupo de vigueses, alentados 
por Radio Vigo, pretendan trami
tar unha denúncia ao ·futbolista 
perante o Comité Antivioléncia. 
A mellar sanción xa lla impuxo a 
afeizón do Depórtivo. • 

Nos minutos seguintes, o caos 
da ledícia fíxose coas rédeas do 
sistema de xogo deportivista. 
Foi ese o momento no q~e os 
únicos tres espanyolistas que vi
ñeran xogar ao futbol: Arteaga, 
Sergio e Tamudo, se lanzaron a 
polo empate. Como resultado 
do ·vértigo coruñés, Naybet tivo 
que facer un clamoroso penalti, 
xustamente a Tamudo, que o 
colexiado nen viu e que só Arte
aga protestou, acción que lle 
custou a única tarxeta amarela 
do choque. 

A nivel social, a maioria dos ga
legas entenderon o triunfo de
portivista como un definitivo e 
soado avance do futbol do país. 

Este bon ambiente tivo tamén 
os seus borróns. En plena cele
bración, parte do plantel coreou 
a famosa canción do "Vigo no". 
Pero o feito máis grave tivo por 
protagonista a Leonel Scaloni, 
un eterno suplente arxentino, 
famoso polas suas declara
cións máis próximas á Escala 
Mecánica da Armada do seu 
país que a unha equipa deporti
va. O sulamericano insultou a 
xente de Vigo desde o balcón 
do concello coruñés, entre os 

Un paso adiante, Galiza 
Se o triunfo ligueiro do Deport[vo é un feito positivo ou 
negativo para Galiza, dependerá, maiormente, da 
mens~e en que se envolva este logro singul,ar é único 
na história, ainda que sexa con minúsculas. E certo 
que o Deportivo é unha empresa que vende exibicións 
futbolísticas como mercadoria a un público que as con
some. Desde este ponto de vista seria mesmo lóxico o 
rexeite non só ao espectáculo, senón á parafernália
mercadoctécnia toda que se move ao seu carón. Polo 
tanto, seria tamén certeiro negarlle toda trascendéncia 
social á vitória deportivista. · 

Pero o futbol, para ben ou para mal (non é agora cues
tión de análises) é moito máis que un espectáculo, 
pois queda totalmente sobardado pota realidade fanta
seapa que vive o espectador ou o siareiro nas suas re
lacións sociais. Non se corresponde tampouco coa 
prática real dos xogadores, senón coa maneira de vivi
lo, de contalo dos afeizoados, da resposta que ten so
cialmente, conxugándose as experiéncias efectivas de 
tipo particular coas colectivas. 

Asi que tamén gran parte do pavo galega, incluídos os 
que lle negan toda trascendéncia social ao futbol e os 
siareiros doutras equipas, non pode negar que a con
quista da liga por parte do Deportivo é unha espécie 
de tazaña e, no fondo uns e. a flor de pel outros •. 

alédanse de que, por vez primeira, o lograse unha 
equipa galega. 

Ser os primeiros en algo non é doado. Pero no futbol 
de elite hoxe invístense miles de millóns, tempo e es
forzos que non teñen moitas comparanzas neutros ei
dos. Esto aumenta a trascendéncia, acrecentada polos 
intereses mediáticos, que converten un feito local-par
ticular en algo global. 

O "conseguímolo" pode dar paso, estao dando, ao "so
mos capaces". O ámbito de percepción futbolistica 
queda desbordado e amplíase a outros campos 
sociais. Un feíto tan publicitado, tan manexado, tan . 
manipulado no sentido primixénio da palabra, trascen
de a sí mesmo. lmpúlsase como un chanza na autoes
tima colectiva pois a falla de identidade social está es
treitamente vinculada á caréncia de identidade indivi
dual, ambas as duas condiciónanse. mutuamente. 

Ser dun clube non é algo racional, que se decida xulgan
do, sopesando os valores, (antes de xulgar síntese, an
tes dé apreciar gózase) senó.n que é un feito social ao vir 
im"posto polo entorno. Ser dunha equipa galega fronte ás 
foráneas significa que o entorno se está a modificar. 

Nqn se accede á conciéncia social e menos nacional 

·de repente, como tampouco son feítos pontuais os que 
serven para desatar unha guerra (como se ensinaba 
na história tradicional). Son procesos lentos, complica
dos, contraditórios, mesmo reversíbeis. Pero a identifi
cación co próprio, a autoestima, o ollarse reflexado 
nos demáis, o situar o centro na tua nación, deixando 
de ser sucursal emocional de Madrid ou Barcelona é 
un chanza máis na emancipación nacional, ainda que 
esta nación rion se manifeste como tal nos símbolos, 
na percepción ou na conciéncia dos máis. 

O futbol non só clasifica adesións senón que anúneia 
o contínuo imaxinário colectivo converténdose en pa
radigma da acción social. Non é só un reflexo, s~nón 
un prisma co que ollar a soci~dade. Polo tanto, estas 
vitórias, ainda que sexa no terreo do espectáculo
competición, tampouco son un feito casual, senón que 
son o froito dunhas determinadas condicións socias, 
percepcións e forzas operantes no seo do pavo. Son 
o reflexo dunhas causas e prodúcense só en 'momen
tos nas que as drstintas sinérxias sociais se conxugan 
dunha forma positiva. O "mal fário" de 1994 quedou 
desterrado, porque o fatalismo galega non existe, se
nón que é froito dunhas condicións sociopolíticas im
postas. Que poden cambiarse e poden vencerse. O 
Deportivo é un exemplo.• 

ANOSA TERRA 



4 ESTA SEMANA 
N2 936 - ANO XXIII ANOSATERRA 

Os siareiros cantaron coma nunca os goles da sua equipa. 

Cales foron as causas que leva
ron ao Deportivo ao éxito? Que 
factores foron ~eter.minantes 
para que gañase o ca.mpiona
to? Para logralo tiveron que 
conxugarse unha serie de cir
cunstáncias positivas sobrepo
ñéndose á das outras equipas 
que tamén xogan para vencer. 

Nunha derrota ou nunha victória 
conxúganse sempre diversos 
factores que taran ir o re~ultado 
final cara a un ou outro lado. 
Factores que afectan directa
mente e outros que son esóxe
nos, pois non debemos esquer- . 
cer que as demáis equipas ta
mén xogan para gañar. Precisa
mente ese é o "leiv motiv" de 
calquera competición. 

Nunha longa competición na 
que prima a regularidade, como 
é a Liga de Futbol, os factores · 
aleatórios e circunstanciais aca
dan menos peso no desenvolve
mento final, sobranceando ou
tros que son máis estruturais. 

No éxito do Deportivo 2000, son 
dous os factores positivos que o 
levaron ao campionato da Liga. 
Un, a própria conformación do 
plantel de xogadores e a sua di-

. rección e o outro o clima criado 
no clube e na propria sociedade. 

Na conformación do plantel de 
xogadores ten un papel relevan
te a directiva. Despois da inter
nacionalización, imposta moitas 
veces por motivos económico
publicitários de Canal+, a direc
tiva deportivista caeu na conta 
. da dificultada.de adaptación dun 
grupo tan heteroxéneo e dispar 
tanto no eido cultural e social co
mo no futbolístico. Naque! escu
ro pasado ficarán os uruguaios 
Manteca Martínez e Abreu ou 
os brasileiros Renaldó e Luizáo. 
Asi comezou o que Lendoiro lle 
chamou a nacicJnalización do 
Deportivo .. Non foi outra medida 
que o voltar os ollas, para as fi
chaxes, á própria Liga española 
e incorporar a xogadores xa 
adaptados á competición e aes 
xeitos de vivir e entender as re
lacións futbolista-so<;:iedade. 

O. Deportivo asentou a sua vitória nunha utopia realista 

As claves do éxito 
Ternos así que se fichan xoga
dores q1;1e baixaran a tempada 
pasada a segunda División cos 
seus clubes (Jokanovic e Maka
ay), ou que non eran titulares 
nas suas respetivas equipas 
(Jaime). Uns tiñan a nacionali
dade española e outros eran es
tranxeiros, pero estaban adapta
dos (Víctor, Fernando ou César 
tiñan xa moita experiéncia en 
primeira división). 

Con estes vímbios, lrureta, pou
co a pouco, e non se esforzo, 
logrou realizar unha equipa 
compensada e pó'K paz no ves
tiário, no que voltou a formar un 
grupo duro, imprescindíbel para 
que as normas internas e as re
lacións entre suplentes e titula- · 
res non rematen en efrontamen
tos qu.e arrastren mesmo ao 
próprio treinador. 

Non lle foi fácil a lrureta que, 
moitas veces, tivo que facer ou-

vidos xordos ás queixas ou ás 
excent(icidades, por exemplo de 
Djalminha, capaz de facer a xe
nialidade da lambreta e de auto
expulsarse por tirar a camisa ou 
meterse en inúteis discusións 
con Mostovoi. Deulle repouso á 
situación e deixou que se fose 
asentando a convivéncia e que a 
própria dinámica situase a cada 
quen no seu lugar. Os descartes 
que tivo que facer, cedendo a 
xogadores, foron acertos, mes
mo loitando contra os intereses 
de capataz que impuxera Tos
hack e os xerenciais que ollaba 
Lendoiro, emperrenchado en 
non devaluar a mercadoria. 

O outro factor, que se ollou no 
partido co Espanyol , foi a sa
béncia de sacarlle presión aos 
xogadores. En nengun momen
to existiu a eufória de dar a Liga 
por gañada, sobrevalorando as 
posibilidades próprias e minimi
zando os éxitos dos demáis. Pe-

A Coruña víviu a noite con máis luz da sua história. 

ro tampouco apareceu na sen
sación cidadá a mensaxe de 
que non era posíbel o campio
nato. O equilíbrio de homes co
mo Donato ou Songo'o notouse 
no resto da equipa. 

Esa sensación de confianza nas 
próprias forzas e, ao mesmo 
tempo, de auséncia desa nece
sidade perentória de ser cam
pións, empapou a sociedad~. 
As mensaxes de lrureta tiveron 
moito que ver coa criación deste 
clima no vestiário que, lego, foi 
captado pela masa de siareiros. 
Lendoiro tamén se tranquilizou 
e, despois de deixar a candida
tura municipal do PP e asumir o 
cárrego de presidente profisio
nal, xa non ollaba o éxito depor
tivo dun campionato ligado ao 
seu futuro político. 

Tranquilizada a equipa, calmou
se a sociedade. lrureta puxo a 
funcionar unha táctica, que ain-
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da que lle disgustaba á maioria 
(sectores pitaron ás veces o xo
go do Deportivo e existiron as 
mesmas críticas que con Arsé
nio : "lfureta, amarreta ") non 
contou coa presión engadida 
como a que tivo Arsénio en 
1994. Daquela sobranceaba un 
coruñesismo, alimentado po.r 
Lendoiro e Vázquez en puxa, 
que estaba borracho de eufória 
e non só se via campión da Liga 
por direito próprio, senón que lle 
exixia aos branquiazuis que rea
lizasen todos os domingos o 
mellar futbol e seren a "mellar 
equipa do mundo". 

Os vellos carcamais da política 
local foron desaparecendo. Con 
eles alguns xornalistas e meios 
que levantaran a bandeira loca
lista. O curuñesismo foi baixan
do estes anos das nubes , en 
parte tamén pela perda de pro
tagonismo de Francisco Váz
quez a nivel estatal ao ser subs
tituido o PSOE no Governo cen
tral. Os fastos e as grandes de
claracións de obras remitiron . O 
derrubamento do vertedoiro de 
Bens puxo á vista da cidadania 
o que é o curral herculino: unha 
facha que cintilea nos cristais da 
galerías, pero que está chea de 
lorzas marxinais ás costas. 

Foi precisamente 1994 unha li
ción impagábel tanto para o De
portivo como para a cidade da 
Coruña (os berros espontáneos 
de "Arsénio, Arsénio!." resoaron 
na praza de Maria Pita durante 
a celebración). Demostrou quE: 
era posíbel, pero que un título, 
unha meta, non se consigue só 
por desexalo, nen por fachende
ar de ser os mellares. Sobre to
do se esa percepción se asenta 
sobre bases socialmente irreais. · 

A vitória do Deportivo é froito da 
adaptación á realidade, dos pró
prios xogadotes, do clube e de 
Galiza. E a vitória dunha utopía 
realista. Utopía pela sua eviden
te dificultada. Realista porque se 
asentou nunha análise axeitada 
das distintas situacións. Non se 
logrou como idea soñada, senón 
como arelp prox~ct?d~·-• , u.! 
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Os siareiros coruñeses asumen tópicos en contra sua 

A débeda do 94 non está saldada 
Nesta celebración da vitória de
portivista puxéronse de mani
festo unha série de tópicos que, 
para nada son inocentes nen 
neutrais ideolóxicamente, se
nón que obedecen a intereses 
criados. Tópicos e frases que 
foron asumidos polos siarei
ros coruñeses sen darse con
ta de que van en contra sua. 

O primeiro é que con está vitória 
queda "saldada a débeda do 94". 
Idea totalmente falsa. O Deportivo 
non tiña nengunha débeda con 
ninguén e a el tampouco lle de
bian nada. Nunha competición 
gáñase ou perdese (ainda que 
sexa no último minuto e por pe
nalti). A clasificación é a que mar
ca ao primeiro. O "gañador moral" 
só é un recordo, coma unha noite 
leda ou uns amorios que puideron 
ser e non foron. No futbol está 
moi presente, porque contan máis 
as emocións revividas que a reali
dade, pois xógase coa paixón e 
non coa racionalidade. 

Mais e~ta frase tan escoitada 
ten unha leitura ainda máis per
niciosa. Trata de asentar nas 
conciéncias que, gañada unha 
vez a Liga, a fazaña xa está fei
ta, que nos po,demos deitar á 
bartola. Será difícil outra vitória, 
é preciso ser realistas, pero ta
mén hai que saber que pode ser 
factíbel outro título. Clubes co
mo o Athletic e a Real, nos anos 
oitenta, encadearon duas ou 
tres tempadas no cúmio da 
competición. O Deportivo pode 
voltar p. conseguir a Liga. Igual 
que o Celta pode chegar aí. 

E se non o logrou antes un cam-
. pionato non é causa do "fatalis

mo galega" ou do "mal fário" 
que o perseguiu, como andan a 
dicer. Unhas veces foi porque a 
sorte, presente nos xogos (ain
da que o futbol espectáculo teña 
cada vez menos de xogo) impe
diu ese campionato, pero, case 
sempre, porque existian outras 
equipas moito rnellores. E esa 
superioridade non era causa do 
destino, das fadas, nen das mei
gas. Senón de orzamentos, de 
planificación e de mentalidade. 

O Deportivo viviu historicamente 
coma unha sucursal do Real 
Madrid e os seus dirixentes fa
chendeaban máis das fotogra
fías cos xogadores que exporta
ban que da sua posición na cla
sificación. Era a mentalidade . 
dominante coruñesista na época 
de Franco e que ainda pervive 
residualmente. O Deportivo só 
comezou a situarse na Liga can
do se deu conta de que podia 
apostar e pensar por si mesmo, 
sen unha entidade autónoma. 

É de destacar agora o anúncio re
alizado por Lendoiro de que vai 
baixar o prezo dos sócios para 
encher Riazor e procurar tamén 
que non paguen nos partidos do 
Campionato da Liga Europea. 
Confirma asi a idea de que o só
cio é un valor en alza, non o pa
gador de todo ~ como pasa nou
trasi equipas. E de louvar a sua 
idea de que "agora ternos posibili
dad s de dar o verdadeiro salto". 

A li~a ~evaluada 
Os meios de Madrid e Barcelo
na, con ingresos en relación di
recta ás clasificacións ligueiras 
dos clubes de ambas as capi
tais, difundiron a idea desde hai 
meses (recollida coma sempre 
mansiñamente pola maioria dos 
xornalistas galegos) que esta 
era "tmha má liga". 

Afirman, para soster esff calificati
vo, que nengunha equipa se. des
tacou sobre as demais, que non 
houbo partidos "para o recordo", 
e·que "gañou o meQos mao", por
que "fallaron os demáis". 

Seguindo a sua argumentación 
esta foi unha "liga má", cunhas 
equipas que "non xogaron 
ben". Esas mesmas equipas,. 
tres, que chegaron ás semifi
nais da Liga Europea, que tan
to gaban e poñen na peana por 
"primeira vez. na história dous 
fi.halistas españois na Copa de 
Europa". Aqui os cualificativos 
xa se perden en ringleira cal 
fl>rocesionária polo médio dos 
foxos na procura de piñeiros 
~en altos e lanzais. . 

Pois ben, o Deportivo gañoulles a 
esas tres equipas "históricas" que 
marcaron "un fito en E6ropa". Co
mo puido facelo se o Deportivo é 
tan mao? En consecuéncia, co
mo puideron chegar Barcelona, 
Valéncia e. Madrid ás semifinais· 
europeas se esas equipas son ta
mén ruíns? Non será que son 
piores ainda as outras de Euro
pa? Estase a acabar o futbol de 
calidade? Por que cantan logo 
tantas xenialidades? Por que tan
ta trascendéncia á final de París? 

Se esta liga estivo "devaluada" 
mediáticamente é porque aos 
grandes médios Hes interesaba in
cidir na Liga de Campións, porque 
alí estaban as equipas que máis 
venden, as suas, coas que teñen 
contratos. Se as equipas españo
las quedasen eliminadas en cuar
tos de final, e se fosen Madrid e 
Barcelona os que estivesen a des
putar a Liga española, o anodino 
voltaríase épica. A ígualdade entre 
equipas como a Liga "máis despu
tada e igualada, con emocións 
sen precedentes" (como cando o 
M~drid perdia en Tenerife). 

O fallo dos demais ollaríase co
mo igualdade, como que o futbol 
español cada dia ten máis nivel e 
xa non hai equipas "pequenas". 
Enxalzaríase o método e o papel 
da Liga de Campións e os cartas 
que os clubes cobran das televi
sións por pago. Ao final, se en 
Paris non estivese o Real Madrid 
e se o Deportivo fose campión 
(de ser o Barcelona, en Catalun
ya tentarian que esquecesen a fi
nal do Real Madrid, e viceversa) 
estaríannos zorregando sema
nas seguidas coas grandes taza
ñas do campión e con partidos e 
xogadas inolvidábeis. 

Como o 5-2 do Deportivo ao Re
al Madrid, como a inventiva de 
Djalminha, por exemplo. Pero 
non houbo "partidos para rec.or
dar", din en Madrid e Barcelona. 
Que pasaria se ese partido De
portivo-Madrid fose ao revés. Se
ria un encentro' para a história. O 
que ocorre é que a nosa história, 
até no futbol, seguen a escribila 
outros. E nó.s qrémola .. + 

Pérez Touriño candidato 
á presidéncia porque ninguén mái·s 

I 1 I 1 concorreu· as pr1mar1as 
Emílio Pérez Touriño foi o único membro do Partido dos So
cialistas de Galiza que apresentou o número de avais nece
sários para concorrer ás eleicións primárias que van elixir ao 
candidato á presidéncia. da Xunta, polo que foi designado 
candidato á espera de que o Comité Nacional tramite a sua 
proclamación oficial. Pérez Touriño acadou o apoio de 5.361 
militantes (o 23% do censo), ademas de 187 sinaturas de 
membros do Comité Nacional. A Comisión de Garantias des
te partido desestimou un recurso do militante de Gondomar 
Xilberto Vila porque nese prazo non reuniu o número mínimo 
necesário de sinaturas de membros ciu Comité Nacional, o 
15% dos mesmos. Xilberto Vila argumentou que Touriño im
pediu que se pudesen apresentar candidatos alternativos 
porque empregou a via da militáncia e esgotou esa via para 
todos os demais. Pérez T ouriño sucede a Abel Caballero co
mo candidato socialista á presidéncia do Governo galego. • 

Despois de tocar fundo. 
prevese unha suba do leite 

5 

Os produtores estiman que os prezos do leite deixarán de 
.cair e que en Agosto acadarán as 55 pesetas por litro. A 
Federación Española de Produtores Lácteos, fEPLAC, leva
rá ás indústrias aos tribunais se non suben os prezos que 
pagan aos labregos porque considera que están a manipu
lalos no ~eu benefício para que estexan baixos. Por outra 
banda,,vários sindicatos agrários e obreiros,.entre eles 
CCOO, Unións Agrárias. e a UGT, emprenderon unha cam
paña para demandar unha maior equidade no reparto das 
axudas agrárias da Unión Europea. De ser asi, Galiza sairia 
beneficiada, xa que na actualidade as subvencións que re
cibe son inferiores ao resto das comunidades do Estado.• 

Médicos do Sergas operan 
aos seus pacientes na p~ivada 
En 1999 o Sergas expedientou a oito médicos que vulneraron 
a lei de incompatibilidades ao operar a pacientes seus da Se
guridade Social en clínicas privadas. O procedimento de deri
var pacientes cara a sanidade privada é un fraude que denun
ciara a oposición, ainda que a Administración asegurou que 
no naso país non hai máis casos que no resto do Estado.+ 

No novo acordo Marrocos·UE 
I • 

aceptaranse as empresas mistas 
O ministro de Pesca do Estado español, Miguel Arias Ca
ñete, acordou co primeiro ministro marroé¡uino, Abderra
man lusufi, un protocolo informal que senta as primeiras 
bases para o futuro ac.ordo pesqueiro entre o país magre
bi e a Unión Europea (UE). Este achegamento produciuse 
na. visita do político .español a Rabat o pasado 23 de Maio. 
Entre os adiantos de entendimento entre ambas as partes 
están o incremento da colaboración económica de Euro
pa con Mar·rocos e a necesidade de que os buques que 
operen no banco saharaui se incluan en empresas mistas 
nas que participe activamente capital norteafricano. Outra 
das demandas básicas de lusufi, ben aceptada polo 
Governo español, é o desembarco de parte do peixe cap
turado en portas marroquinas. Arias mostrou a sua satis
facción logo do contacto con lusufi e destacou que a UE 
asinará un acordo pesqueiro antes de que remate o ano.• 

._ VI Congreso do Partido Nacionalista Galego . . 

O dez de Xuño celébrase en Vigo o VI Congreso do Parti
do Nacionalista Galega, que ten como lema "Compromiso 
e participación". A intención da forza nacionalista é relan-

. zar a organización e ser
vir de referente ao pe
queno e mediano comér
cio e atraer aos sectores 
menos direitistas dos vo
tantes do PP. O seu se
.cretário xeral, Xosé Hen
rique Rodríguez Peña 
afirmou que o congreso 
tamén servirá para apon
tar pontos de vista que 
deberían abordarse des
de o nacionalismo gale
go para poder. afortalar a 
alternativa frente ao Par
tido Popular. O PNG ta

Xosé Henrique Rodríguez Peña, secretó· mén valorará OS pactos 
rio xeral do PNG. nos governos das cida-
des, pactos que considera positivos, ainda que recoñece 
que hai casos como Vigo onde o PSOE manifesta pouca 
fidelidade ao pacto. O PNG. está integrado no BNG e ao 
seu congreso de Vigo asistirán uns douscentos militantes.• 
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OPtNIÓN 

O CHAMAMENTO POLA PAZ DA HAIA 
MANúELDIOs 

Quixera referirme a un aconteéemento de 
primeira magnitlide internacional que tivo 
lugar en Maio do pasado ano na Haia e ao 
que os medios de comunicación non fixe, 
ron case que mención. Aproveito a ocasión 
logo de receber o documento final titulado: 
"Programa do século XXI pola Paz e a Xusti, 
za aprobado pola Conferéncia do Chama, 
mento da Haia pola Paz" e na que partid, 
paron máis de 10.000 persoas e as ONGs 
máis representativas do mundo. 

A Hague Appeal far P~e, que asi se chama 
orixi.nalmente en in, 

ou Kosov<;>, os ~taques brutais contra civís, 
as destrucións en masa. Séguese a negar o 
dereito á libre autodeterminación. Os go, 
vemos do mundo incumpren as suas obri, 
gas de prever qs conflitos, protexer aos 
máis desfavorecidos, poñer fin á guerra, eli, 
minar o colonialismo, garantir os dereitos 
humanos, criar as condicións da paz. 

Unha nova diplomácia de activistas, goy~r, 
nos prog-resistas, organizacións interna, 
cionais e particulares están poñendo en pri, 
meiro plano non só que o 2000 s"exa o Ano 

Internacional Cultura 
glés, presidida pola nor, 
teamericana Corá 
Weiss, ven de difundir 
o texto definitivo aba, 
lado por un Comité 
Honoiário no que figu, 
ran Prérn,ios Nobel co, 
mo Adolfo Pérez Esqui, 
vel, o Dalai Lama, Ri, 
goberta Menchú, José 
Ramos Horra, Des, 
mond Tutu, entre ou, 
tros. Un Programa polí, 
rico que consta de carro 
grandes apartados: O 
desarmamento e a segu, 
ridade humana¡ a pre, 
vención, resolución e 

'Estamos <liante 
do nacemento dun 

de Paz senón que toda 
a década comprendida 
entre o 2001 e o 2010 
signifique, efectiva, 
mente, o trunfo definí, 
tivo da non violéncia, 

poderoso movemento 
da sociedade civil para 

eliminar a guerra. 

a paz e a xustiza. 

A sociedad e civil está 
tamén superando a 
guerra fría. Promove 
campañas encamiña, 
das a eliminar as minas 
terrestres, reducir o 
·tráfico de armamento 
.lixeiro, o alivio ou a 
condonación definiti, 

Quizais por iso tivo 
.tan pouca 

. ~ " repercus1on 

transformación de con, 
flitos violentos; o derei, 
to e as institucións intemacionais humanitá, 
rias e de dereitos h~anos; asi como as cau, 
sas prlncipais da guerra e a cuitura da paz. 

Nun fermosísimo preámbulo afirma, entre 
outras cousas de interese, que "o mundo es, 
tá saíndo do século máis sanguiñento e be, 
licoso da história". Preservar ás xeracións 
vindeiras do flaxelo da guerra, fin primor, 
dial da ONU, é o obxectivo do Chama, 
mento pola Paz da Haia. 

A sociedade ten hoxe os médios para curar 
enfermidades, eliminar a pobreza e afame. 
O século XX é testemuña 1da criación dunha 
série de normas universais que, de poñerse 
en práctica, contribuirían a que a guerra se 
fixera innecesária e imposíbel. A non vio, 
léncia activa está deixando exemplos efica, 
ces na loita pola independéncia e os dereitos 
civís: Numerosas formas autoritárias de go, 
verno foron substituídas por ordenamentos 
democráticos e a sociedade civil desempeña, 
cada dia que pasa, un papel máis importante 
nos asuntos que. preocupan á Humanidade. 

Pero tamén abafan as nasas conciéncias os 
xenocídios de Cambódia, Bósnia, Rwanda 

va da débeda eterna 
· -que gusta dicir a Pérez 

Esquivel, poñer fin á 
viólencia contra das mulleres, facer desapa, 
recer para sempre as armas nucleares, prote, 
xer os dereitos de nenas e nenas, rematar co 
uso dos nenas soldados, crear o Tribunal 
Penal h:iternacional independente ... Son 
iniciativas que están calando fondo na ci, 
dadanía do mundo porque integran diferen, 

· tes sectores ( dereitos humanos, medio am, 
biente, asistenci~ humanitaria, ·desenvolve, 
mento sostible ... ) e porque invitan á muller, 
á xuventude, ás nacións indíxenas, ás mino, 
nas, ás persoas con discapacidades ... a partí, 
cipar activaménte na sua implementación. 

Os líderes políticos deberían falar menos e 
escoitar máis. O Chamamento pola Paz da 
Haia é o resultado do que chamamos en 
Educación para a Paz a "escoita activa" im, 
prescindíbel para aprender e logo construír 
-positivamente- opcións de vida e non de 
morte, de paz e de xustiza. 

Logo de constatar o fracaso dos métodos 
tradicionais para prever a guerra e consoli, 
dar a paz e de redefinir a seguridad e en ter, 
mos de necesidades humanas e ecolóxicas 
fronte da soberanía e as fronteiras, reivindí, 
canse formas de poder flexíbel, baseadas na 

negociación e nas álianzas para a paz e os 
· dereitos humanos, a substitución da lei da 
forza pola forza da lei, a mundialización de 
abaixo arriba, sen exclusións, desbotando a 
cobiza e a militarización para atopar fondos 
para a paz dándolle a volta a escada de 

- prioridades existente ate hoxe. 

Educar para a Paz, qs dereitos humanos e a 
toleráncia, combater os efectos perversos da 
mundialización, promover a utilización sostí, 
bel e equitativa dos recursos do médio am, 
bi~te, eliminar o colonialismo e o neocolo, 
nialismo, a intolerancia racial, étnica, relixio, 
sa e de xénero, promover a xustiza entre os 
xéneros, protexer e respeitar a nenos e nenas, 
promover a democracia internacional e o 
exercicio imparcial do poder en todo o mun, . 
do, proclamar a non violéncia activa, elimi, 
nala da comunidade a nível local e facer par, 
ticipar ás relixións do mundo na transforma, 
ción da cultura da violéncia nunha cultura de 
paz e de xustiza, son outros tantos aspectos 
que figuran expresamente contemplados. 

En relación cos dereitos e institucións in, 
temacionais nos ámbitos do dereito huma, 
nitário e os dereitos humanos o Chama, 
mento pola Paz da l:laia defende exercer a 
competéncia universal respecto dos crimes 
universais, protexer e resarcir ás vítimas 
dos conflitos armados, ou promover un 
maior ~oñecemento e comprensión do de, 
reito internacional humanitário. 

A prevención, solución e transformación 

dos con~itos violentos pasa por fortalecer 
as capacidades locais, pola plena democra, 
tizaci6n da ONU na toma de decisión, fun, 
cións e competéncias, dar prioridade á aler, 
ta e á resposta temperán, promover a capa, 
citación de profisionais da paz de extrae, 
ción civil, · aperfeizoar a aplicación de san, 
cións, os mecanismos de intervención hu, 
manitária ou criar grandes coalicións entre 
as organizacións da sociedade civil. 

O Chamamento pola Paz da Haia reivindica 
tamén a aplicación dun Plan de Acción 
Mundial para prever a guerra, a desmilitariza, 
ción da economía mundial reducindo os pre, . 
supostos militares e redistribuindo os recursos 
cara a programas de seguridade humana, ne, 
gociar e ratificar un tratado internacional pa, 
ra eliminar as armas nuc_leares, proibir a proli, 
feración e o uso de armas convencionais que 
incluen as ·armas lixeiras e pequenas e prote, 
xer a seguridade persoal, ratificar e aplicar o 
tratado de proibición de minas terrestres ou a 
utilizadón de novos armamentos e novas tec, 
noloxias militares, responsabilizando aos esta, 
dos e ás empresas polos efectos no médio am, 
biente e a saúde dos prcxlutos de actividades 
militares, ensaio e uso. 

Estamos <liante do nacemento dun podero, 
·SO movemento da sociedade civil para eli, 
minar a guerra. Quizais por iso tivo tan 
pouca repercusión ... • 

MANuEL DIOS Diz é licenciado en Xeografía e História. 
Preside o Seminário Galego de Educación para a Paz. 

Xosé Lois 
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Celso Currás, en pñmeiro termo, afirmou que non é uaconsellábel" cambiar a adscñción de Uteratura Universal. A. PANARO 

A matéria está adscrita desde 1995 aos seminários de Literatura Española 

Educación considera 'máis capacitados' aos profesores 
de castelán para impartir Literatura Universal 
Para o conselleiro de Educa
ción Celso Currás existen tres 
razó ns para que sexan os 
profesores de Língua e Litera
tura Castelá os que impartan 
a matéria de Literatura Uni
versal Contemporánea. A pri
meira, a "mellor preparación" 
dos titulados que dan as ma
térias de castelán. A segunda, 
porque no temário de Filoloxia 
Galega non entra "practicamen
te" a Literatura Universal. A ter
ceira, a máis complicada de en
terider, porque a formación en 
galega dos alunas é moi boa e 
débese, polo tanto, reforzar a 
diversidade dos seminários de 
Língua e Literatura Castelá. 

Hai xa cinco anos que a conse
llaria enviaba unha circular aos 
centros para que esta matéria 
complementária tora adscrita 
aos seminários de castelán. 
Trátase dunha das optativas 
que estabelece a LOXSE que, 
naquel momento, ainda come
zaba implantarse. Agora, e tras 
unha pergunta parlamentária 
de Pilar García Negro, deputa
da nacionalista, o cons.elleiro 
explica que é aconsellábel que 
profesores de galega non im
partan Literatura Universal e 
que non vai cambiar a adscri
ción desta matéria. 

"Dante, Shakespeare, Tagore e 
Gabriela Mistral .. calquera valor 
do que convencionalmente poi
d a estar adscrito á literatura 
universal, nada obsta para que 
sexa coñecido desde a Litera
tura Galega ou dentro desa 

adscrición administrativa", ar
gumenta Garcia Negro. Engade 
que "compre lembrar que auto
res como Joyce ou T agore pa
recen pioneiramente traducidos 
ao galego". Outro dos datos 
que esgrime a deputada para 
subliñar a arbitrariedade de que 
a Literatura Universal só poda 
ser impartida polos profesores 
de castelán refirese ás optati
vas existentes nas licenciaturas 
de Filoloxia Hispánica e Filolo
xia Galega. En ambas carreira 
estabelécense semellantes op
cións: literatura italiana, portu
guesa, francesa e romanesa. 
Para os estudantes de Filoloxia 

Hispánica, a literatura hispano
americana é obrigatória. 

A matéria de Literatura Universal 
Contemporánea consta de cento 
cuarenta horas e Currás defende 
que se imparta desde o castelán 
pala "maior preparación dos titu
lados universitários moito mellar 
que· os licenciados en Filoloxia 
Galega" e "porque o temário de 
Filoloxia Galega non conta con li
teraturas como a francesa, an
glosaxona ou alemana". 

Algunha razón máis? Curras ar
gumenta que os alunas teñen 
máis deficiéncias na aprendiza-

A. E11u 

Que quixo dicer Fraga? 
Fraga afirmou que se apresentaria ás próximas eleicións autonómi, 
cas ainda que fose "de arrastro". Cal é a notícia? Por que tanto re, 
búmbio mediático? A afirmación non é novidosa. Foi· logo só un 
spot publicitário ao comezo da campaña utilizando a cuíña de Ma, 
drid para esparexer mellor a mensaxe e atopar o eco preciso? Pode. 
Pero tamén é probábel que existan outras razóns. Precisamente no 
PP, en Madrid, ainda agardaban un trasacordo de Fraga. Conven, 
ceu a Aznar de que o deixara seguir ou foi precisamente unha es, 
pécie de reto, dai o de apresentarse ainda que sexa de "arrastro"? 
No PP da capital española nón sentou nada ben tal afirmación e 
non hai máis que ollar a editorial de El Mundo ao dia seguinte. 
Ten a verba arrastro a clave des te recordatório de Fraga. Significa 
que o PP a inda non ten recámbio na Galiza? Que Fraga nqn está 
disposto a deixar o seu cárrego, que non só o considera vitalício, 
senón unha benzón de Deus para Galiza? Significa· que os inquéri, 
tos internos lles mostran que se non se apresenta Fraga o PP perde 
o Govemo autonómico? Ui:: pouco de todo. Asi é Fraga. • 

xe do castelán que do galega. O 
conselleiro sinala que un 80% 
dos alunas necesita dun trata
mento específico en lingua cas
telá mentres que no caso do ga
lega esa porcentaxe baixa ao 
30%. Estes dados recomendan, 
segundo a consellaria, que os 
alunas canten cunha optativa 
máis impartida en castelán. 

Valores universais 

Ademais de defender a capaci.de 
e méritos dos profesores de lín
gua e literatura galegas, Pilar 
García Negro defende que os 
alunas asuman como univer-spis 
aos clásicos galegas tamén. O 
que ven dicindo a deputada é 
que só os alunas aos que se lles 
dá clase de literatura galega co,
ñecen aos autores do país. ~·E 
loxico que o alunado galega in
ternalice ·que valores como Ro
salia ·de Castro, Castelao, Otero 
Pedraio, Blanco Amor ou Cun
queiro pertencen e son tamén li
teratura universal e que un aluno . 
de Matemáticas, Química ou cal
quera especialidade de bachare
lato poida familiarizár~e co valor 
universal desas figuras". 

Por outra parte, o BNG apresen-
. tau recentemente no Parlamen
to unha propota para que as 
obras clásicas verquidas ao ga
lega sexan distribuidas de balde 
nas éscolas. Ademais, a pro
posta incluia a petición de axu
das públicas para que as edito
rias do país traduzan ao galega 
os títulos fundamentais da His
tória da Literatura.• 
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O PSOE asegura 
que o plano de 
infraestruturas non existe 

lsamel Rego, do grupo parla
mentário socialista, defendeu 
no pleno do 23 de Maio, unha 
proposta na que solicitaba un 
compro.miso da Xunta para 
dar conta do Plano Director de 
lnfraestruturas de Galiza no 
Parlamento. Ante a negativa 
do PP, o PSOE considera que 
non se aposta polo tren de al-
ta velocidade e que o plano 
non existe. O BNG, através de 
Alfredo Suárez Canal, apoiou 
a proposta socialistas e subli
ñou que desde 1995 non se 
levou a cabo nengunha das 
actuacións aprobadas a 
respeito do tren. Xoán Casa
res foi o encarregado por par
te do PP de replicar que habe
rá ''velocidade alta" e de ata
car ao BNGcfs-e:gurarn:tu-qoe
non vai haber consenso cos 
nacionalistas.• 

'En Defensa da Terra1
, 

mobilización en Caldas 
Organizacións ecoloxistas, 
sociais e políticas participan 
da convocatória de "En De
fensa da Terra", unha mobi
lización coincidente co Dia 
Mundial do Meio Ambiente e 
que se vai celebrar en 
Caldas o Domingo 4 de Xu
ño. A escolla desta vila ten 
que ver coa solidariedade e 

. cóa oposición" á 
construción dun encaro ile
gal e de graves cansecuén
cias ambientais, exemplo. 
dun dos principais dramas 
ecalóxicas que coñece o 
povo galega en toda a sua 
xeografia". As liñas de alta 
tensión, os depósitos do Fe
rrazo en Arousa e a 
contaminación de Ence son 
algunhas das denúncias 
que se lembrarán na mani
festación. Convocan ·unha 
chea de organizacións 
encabezadas por Adega. 
Entre elas, a CIG, CCOO, as 
coordenadoras anti-encaro 
do una, BNG e Esquerda de 
Galicia.+ 

Rexeitan a continuidade 
de Santa Bárbara 
nos seus terreos 

Os votos do PP serviron para 
botar abaixo a proposición 
non ·de leí pala que o BNG no 
Congreso defendía que a fa-

. brica de armas Santa Bárbara 
quedase na sua ubicación ac
tual e que se suspendera a 
sua venda á empresa Gene
ral Dynamics. "O prezo de 

. compra de Santa Bárbara as
cendeu asó 1.000 millóns de 
pesetas, cando a empre~a 
dispón dunha carteira de pe
dimentos por valor de máis de 
800.000 millóns, en tanto que 
as suas perdas sori verdadei
ramente asumíbeis, pois que 
só ascenderon a 2.569 
millóns", sinala o deputado 
nacionalista Carlos Aymerich. 
A proposta contou co apoio 
do PSOE e de IU. Un grupo 
de traballadores de Santa 
nArhnr~ _,,,...,.,. __ ...1---1- .... -......1- - -'-
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Retirouse o modelo abreviado e f r~casou a devolución :r~pida 

A declaración da renda máis difídl dos últimos anos 

2 o o o 

0 EIXO ATLÁNTICO DO NOROES-TE PENINSULAR, A A~SOCIA<;:ÁO 

DOS .JORNALISTAS E HOMENS DE LETRAS DO PO~TO 

E A ASOCIACIÓN GALEGA DE EDITORES 

CONVOCAN ~ CUAR~A EDICIÓN DO PREMIO E1xo ATLÁNTICO 

DE NARRATIVA ,GALEGA E PORTUGUESA CARLOS BLANCO, DOTADO 

CON 9.000 EUROS, OUE SE REXERÁ POLAS SEGUINTES 

B A S E S 

PRIMEIRA. PODERÁN CONCORRER Ó PREMIO TODOS AOUELES 

AUTORES/AS . DE CALQUERA NACIONALIDADE QUE PRESENTEN 

OS SEUS ORIXINAIS EN LINGUA PORTUGUESA OU EN LINGUA 

GALEGA, CONFORME A NORMATIVA VIXENTE. OS TEXTOS 

PRESENTADOS HAN DE SER INÉDITOS E TOTALMENTE ORIXINAIS. 

SEGUNDA. DE CADA ORIXINAL PRESENTARANSE OITO COPIAS· 

EN PAPEL TAMAÑO A4, MECANOGRAFADOS A COBRE ESPACIO, 

ANTES DO f 0 DE XUÑO DE 2000 NOS LOCAIS SOCIAIS 

DA ASOCIACIÓN GALEGA DE EDITORES, RÚA DE .JOAQUÍN 

Y.ÁÑEZ, 6, 3620.2 VIGO. 

TERCEIRA. CO ORIXINAL, QUE DEBERÁ SER PRESENTADO 

BAIXO LEMA, ADXUNTARANSE, EN SOBRE PECHAC50, O NOME 

COMPLETO, EN~EREZO E TELÉFONO 09 AUTOR/A, ASÍ COMO 

O ,TÍTULO DO LIBRO, INDICANDO NO SOBRE: PARA O PREMIO 

EIXO ATLÁNTICO DE NARRATIVA GALEGA E PORTUGUESA 

CARLOS BLANCO. 

CUARTA. 0 XURADO ESTARÁ COMPOSTO POR SETE MEMBROS 

ELIXIDOS ENTRE .A ASSOCIA<;:ÁO DOS .JORNALISTAS E HOMENS · 

DE LETRAS DO PORTO E A ASOCIACIÓN GALEGA DE EDITORES. 

FUNCIONARÁ COMO SECRETARIO, SEN VOTO, U .N~ ~PERsOA 
DESIGNADA POLO E1xo ATLÁNTICQ"'''•~h 'PR'et:.11t(oufoRGARASE 
POR MAIORÍJ.t.. DE ~V.ÓToS. ·"'~ ·• - ' ,:-:: -~ .. , 

~ . 
QUINTA. A COr<IPOSlOlÓlll ·;,6.o , XURADO 

NO MES DE MAIO DE 206:0 .. 

DE EDITORES. 

A pesar da grande campaña institucional de promoción das 
reformas fiscais· do governo do ~P para a declaración do Im
posto da Renda das Persoas Físicas (IRPF), o certo é que, en 
moitos aspectos, desandouse unha enorme parte do. camiño, 
en canto ás dificultadc;ls para ·os contribuíntes e a facilidade 
para percibir a devolución dos ingresos retidos por Facenda. 

A princípios deste ano, o minis
tro de Economía, Rodrigo Rato, 
apresentou o novo modelo de 
devolución rápida para aqueles 
contribuíntes que non chegaban 
ao límite de ·ingresos mínimo 
para estaren obrigados a pagar 
o IRPF. Os traballadores que 

non ingresaran máis de 3 mi
llóns e médió de pesetas podían 
recuperar as retencións das que 
foran obxecto logo de tramitar 
un sinxelo cuestionário. 

Facenda anunciou que con este 
modelo, ben simple para os con-

0 EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR, A" ASSOCIA<;:ÁO 

DOS .JORNALISTAS E HOMENS DE LETRAS DO PORTO 

E A ASOCIACIÓN GALEGA DE EDITORES 

PROMOVEM A CUARTA . EDl<;:AO DO PRÉMIO E1xo ATLÁNTICO 

DE. NARRATIVA GALEGA E PORTUGUESA CARLOS BLANCO, 

NO VALOR DE 9.000 EUROS, OUE SE REGERÁ PELAS SE,GUINTES 

N O R M A S 

PRIMEIRA. PODEM CONCORRER TODOS OS AUTORES 

DE OUALOUER NACIONALIDADE, QUE APRESENTAREM OS SEUS 

ORIGINAIS EM LÍNGUA PORTUGUESA OU EM LÍNGUA GALEGA 

(CONFORME A NORMA VIGENTE!. OS TEXTOS APRESENTADOS 

TEM DE SER INÉDITOS E TOTALMENTE ORIGINAIS. 

SEGUNDA. ENTREGAR-SE-ÁO OITO CÓPIAS DE CADA ORIGINAL, 

EM PAPEL TAMANHO A4, DACTILOGRAFAOO A DOIS ESPACIOS, 

ATÉ 1 0 DE JUNHO DE 2000 NA SEDE SOCIAL 

DA ASOCIACIÓN GALEGA DE EDITORES, RÚA JOAQUÍN YÁÑEZ, 

6, 36202 VIGO. 

TERCEIRA. o ORIGINAL DEVERÁ SER, APRESENJADO 

SOB PSEUDÓNIMO, E SERÁ ACOMPANHADO DE UN ENVELOPE 

FECHADO, DIRIGIDO «A O PRÉMIO EIXO ATLÁNTICO 

DE NARRATIVA GALEGA E PORTUGUESA CARLOS BLANCO», 

EM CU.JO INTERIOR CONSTE ·O NOME COMPLETO, A MORADA 

E O TELEFONE DO AUTOR, BEM COMO O TÍTULO DO LIVRO. 

CUARTA. 0 JÚRI SERÁ COMPOSTO POR SETE MEMBROS, 

ELEITOS ENT.RE A ~SSOCIAyAO oos· .JORNAL.ISTAS E HOMENS 

DE LETRAS,. DO . fip~TO E A ASOCIACIÓN GALEGA DE EDITORES . . 

ACTUARÁ ~OMO SECRETÁRIO SEM ~ PEREITO A VOTO UMA 

p ~ p.Á1··d~fGN EÜ:>~EIXO A~LÁNTICO. SERÁ PREMIADO 
~~~~ é '"' .. ·~:. . ·-:~. . -

DADA CONHECER 

·~ESOLU<;:Ao· NO DIA 29 

POSSIBI LIDADE 

tribuíntes, as devolucións non se 
demorarían máis alá do 15 de 
Maio e se criaria unha nova diná
mica de cara ao futuro, na que 
seria a Administración a que le
vase a meirande parte do traballo 
de cálculo dos custos impositivos 
que a cidadania deberia pagar. 

Durante a campaña eleitoral, o 
PP lanzou definitivamente este . 
novo modelo de declaración, 
enviándollelo persoalmente a 
todos aqueles que a Adminis
tración ~upuña que non pasa
ban. dos ingresos considerados 
mínimos. Anúncios de televi
sión, rádio e prensa; declara
cións de políticos populares e 
incluso a linguaxe dos folletos 
explicativos deste novo modelo, 
daban unha imaxe de diáfana 
transparéncia administrativa e 
facilidades extremas para os 
contribuíntes. "Nen precisa dar 
os seus dados económicos nen 
apresentar documento nengun. 
A Axéncia Tr ibutária, agora 
máis ca nunca, dá o paso defi
nitivo cara á simplificación das 
abrigas da cidadania coa Admi
nistración". 

Nen máis nen menos que lin
guaxe publicitária nas datas pré
vias a unha convocatória eleito
ral. Quedará para o futuro ta
mén a imaxe do candidato so
cialista, Joaquín Almunia, tiran
do ao chan e tripando un destes 
sobres. "Sabedes que é isto?", 
perguntou nun mítin, "propagan
da sen valor nengun". 

Lego de comezar a campaña 
do IRPF de 1999, foron caendo 
algunhas das carautas que o 
governo puxera por diante da 
falsa paisaxe feliz denantes ex
plicaqa. As devolucións rápi
das só se aplican cando o con
tribuínte percibiu unha cantida
de inferior a 3.500.000 pesetas 
sempre e cando os seus ingre
sos procedan da mesma fonte 
d~ pagamentos. O resto da ci
dadania si ten que facer a de
claración. O límite de ingresos 
mínimos desee até 1.250.000 
pesetas cando o contribuínte 
percibiu diñeiro de máis dun 
pagador e, ademais , calquera 
persoa que recibise cantidades 
de diferentes acreedores, sexa 
cal sexa o seu importe, teñen 
que cumprimentar a declara
ción d9- renda para poderen 
percibir a sua devolución. 

Oeste xeito, unha das reformas 
vendidas como inigualábeis por 
Rato, criou moitas máis desi
gualdades e sacrifica a aqueles 
con traballos máis precários e 
menos remunerados. Para eles 
a norma é máis dura ainda que 
tamén sufran o mesmo nivel de 
retencións. · 

Ademais, Facenda retirou este 
ano o modelo de declaración 
abreviado, o máis axeitado ás 
necesidades dos traballadores e 
o máis fácil de cumprimentar. 
Poñendo como excusa a xerali
zación do modelo de devolución 
rápida, Facenda volveu impoñer 
o modelo simplificado, o que su.: 
pón un atraso no xeito de rela
cións entre o cidadán e a Admi
nistración, que ainda terá que 
agardar máis para recuperar a 
parte do seu salário que o Esta
.do lle retén sen nengunha com-
pensación.• 
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Hai que cambiar totalmente a 
forma de governar e aprofundar 
na democrácia e govemar cun 
critério de redistribución social, 
pero se nos adentramos en de
talles de programa, é algo ·que 
terei que elaborar através dun 
traballo en equipa e despois 
pactar o programa de governo 
coas outras forzas que partici
pen no Executivo .. Non é algp 
que me corresponda a min uni-
camente. . · 

Organización. do Estado 

No plano da organización do 
Estado, é autonomista,· fede
ralista ... que é? 

A Galiza correspóndelle partici
par de forma relevante no Esta
do, ten que ser respeitada, coa 
política do PP de Fraga está no 
vagón de cola. As últimas esta
tísticas publicadas din que Esta
do inviste na Galiza 84.000 pe
setas por habitante e no resto 
de España o dobre. lso é unha 
discriminación. . 

Tar:npouco contestou. 

Son autonomista dentro dun Es
tado federalista. 

Concrete un pouco máis. Auto
nomista ou federalista?, porque 

É candidato ás primárias do PSdeG-PSOE para a presidéncia da ~unta 

A.N.r. parece que aqui na Galiza Pérez 
Touriño aposta algo máis polo 
federalismo que en Madrid. 

Xilberto Vila Salgueiro 

'Touriño pechounos aos demais as vias 
para concorrer ás primárias' 

* H.VIXANDE 

COA SUA CANDIDATURA ÁS PRIMÁRIAS SOCIALISTAS PARA A PRESIDÉNCIA DA XUNTA, XILBERTO VILA SALGUEIRO, MILITANTE DO PSDEG-PSOE EN GON

DOMAR E AFEIZOADO Á CONVERSA, A LEITURA E O DEPORTE, RECLÁMASE O REPRESENTANTE DAS BASES NA BUSCA DA COESIÓN DO PARTIDO, PARA LE· 

VARA CABO UN PROGRAMA DE ESQUERDAS E REALIZÁBEL, E PARA ORGANIZAR A TODO O PROGRESISMO NA GALIZA COMO ALTERNATIVA DE GOVERNO. 

S~ica tivo algun problema pa
ra apresentarse ás primárias. 

Tiven. As eleicións primárias per
miten que se apresenten candida
tos por unha das tres vías previs
tas: a Executiva, o Comité Na
cional e a militáncia; pero o candi
dato oficial elixe unha das tres e 
esgota a posibilidade de que os 
outros candidatos empreguen esa 
mesma via. Asi, as vias restantes 
están abertas a todos. Pero Touri
ño, en lugar de ser candidato da 
Executiva, ou do Comité Nacional, 
elixiu a via da militáncia, co que 
pechou o camiño a todos os de
mais, porque iso abriga a ser can
didato da Executiva, algo que el 
non vai permitir porque a controla, 
ou ser candidato do Comité Na
cional, para o que se precisan as 
sinaturas de case cincuenta dos 
entorno a douscentos membros do 
Comité Nacional. No meu caso, e 
ainda que o proceso das primárias 
abriuse ar1tes, recibin a lista de 
membros do Comité Nacional o 
Martes 16 de Maio e o Sábado 20 
péchase o praw, de modo que só 
hai 5 días para recadar as sinatu
ras. [Xilberto non conqueriu todas 
as sinaturas necesárias porque 
moitos membros do Comité Na
cional deron a sua sinatura a Tou- . 
riño. Por iso, vai apresentar un re
curso ante a dirección do partido]. 

Á marxe destas considera
cións, por que se apresenta, de 
verdade ere que ten posibilida
des e que representa a alguén? 

Preséntome porque as primárias 
son o ponto esencial da demo
crácia e eu son un demócrata e 
represento ao que necesita o 
país, que é o cámbio en todas 
as estruturas e governar desde 
o ponto de vista da xente da rua. 

Pero con iso non di nada. Por 
que van confiar en vosté, co
ñéceno os militantes? 

Son un vello militante que parti
cipou en todos os procesos elei
torais e que representa a un gru
po moi amplo de militantes que 
me coñecen e que dixeron basta 
xa. Hai que buscar a moderniza
ción na vella militáncia. Podo 
aglutinar ás forzas de progreso 
de Galiza para facer un progra
ma progresista pero realizábel. 
Son un home de esquerdas. 

No PSdeG hai máis moitos en~ 
frentamentos e as baronias son 
as que moven as distintas co
rrentes da militáncia. Con que 
forzas conta e con quen está_? 
Estou con todos e con nengun. 
Busco a apoio de todos os mili
tantes porque están á procura 

de coesión, pero non me alineo 
con nengun dos baróns porque 
busco a coesión desde a base. 
Estiven con Antolin Sánchez 
Presedo cando dirixiu o partido, 
con Fernando González Laxe, 
con todos ... e estarei con Touri
ño se sae elixido candidato. 

Poñamos por caso que gaña 
vosté. lmaxinemos que corrieza 
a campaña e que Francisco Váz
quez abrázase a Fraga, hipótese 
non tan remota. Que fai' vosté? 

Pode que a aperta sexa de ami-· 
go pero tamén pode ser para di- . 
cerlle adeus ... 

De veras ere iso? Vázquez te
nas feito parecidas. 

Respeto a sua opinión, pero non 
a comparto. 

Logo, Francisco Vázquez non 
vai por l~bre? 

Pode que teña razón, pero iso 
soluciónase por diálogo partidá
rio, non con recados através 
dos meios de comunicación. 

Pactos post-eleitorais 

Voltand.o ás eleiciór~s, ere que 
poderá con Fraga e con Beiras? 

Fraga está desexando xubilarse 
e vai ter a sorte de poder face
lo, vai atapar un líder que llo 
permita, pero ese líder non é do 
seu partido, é un home de es
querdas. Con respeito a Beiras, 
o meu proxecto trata de aunar o 
progresismo e creo que o dis
curso de esquerdas é algo que 
corresponde ao PSdeG e non 
ao Bloque. 

En calquer caso, a alternativa 
a Fragá hoxe require do con-

\ curso de duas forzas. Aceita-· 
ria ser o segundo de Be1ras se 
el está por diante de vosté na 
representación parlamentar? 

. Eu non pacto previamente con 
ninguén. Vou a aglutinar a toda 
a sociedade galega progresista 
en torno a min, pero a priori non 
estabelezó pactos. 

Non me respostou. 

Se iso é o que a sociedade deci
de, discutirei os pontos esenciais, 
os que creo que son os que ne
cesita Galiza e se coinciden, 
apoiarei ao candidato da forza 
progresista máis votada. -Espero 
que o Bloque faga o mesmo. 

E cais son eses pontos esen
ciais? 

Autonomista, son autonomista. 
Pero hai que discutir o modelo 
de participación no Estado e isa · 
é algo que particulamente a min 
non me corresponde. 

Voltemos· ao proceso das pri
márias e ·á situación actual do 
PSOE, cal é o seu diagnóstico 
sobre este partido? 

O PSdeG-PSOE necesita un re
vulsivo, un cámbio, pero non só 
do partido, senón un cámbio 
para ilusionar á sociedade e á 
xuventude galega. Parece claro 
que no partido moitas voces 
eren que a Executiva actual non 
está a facelo ben, ainda que 
non me alinee en concreto con 
nengun sector dos que critican 
a Touriño. · 

Sen embargo, por primeira vez 
en moito tempo, Touriño con:. 
·queriu criar unha dirección 
unificada que non resposta a 
critérios localistas. Parece que 
Touriño ten un proxecto, por 
que facerlle frente agora? 

Son as primeiras eleicións pri
márias, é agora o momento de 

. apresentar alternativas e non 
podemos dei:car pasar esta 
oportunidade. E preciso abrir un 
debate interno e que a militáncia 
escolla o candidato á presidén
cia no mes de Xullo. Oxalá que 
Touriño sexa ese líder capaz de -
coesionar o partido e estruturar 
un proxecto alternativo, pero pi
do que se me permita ser o por
tavoz dos que se consideran de 
esquerda, pido que se me per
mita acudirás primárias e prepa
rar un programa de progreso e 
de afianzamento da democrácia .. 

Por último, respeito á língua, 
tense expresado en castella-
no publicamente. · 

Estou pola defensa do galego 
como a nasa líng,ua, pero son ví
tima dunha educación exclusiva
mente en castellano, por isa can
do me interpelan nese idioma, ás 
veces resposto ná mesma lín-

. gua. Ademais, como todo o mun
do comprende castellano ... + 
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O eucalipto foi a espécie máis beneficiada polo lume. A.N.T. 

Os baixos prezos, a saturación do mercado e a praga abrigan á medida 

Retirada a subvención ao eucalipto 
despois de esgotar o seu ciclo na Galiza 
*H. VIXANDE 

O anúncio do conselleiro de 
Meio Ambiente Carlos del Ála
mo de retirar a subvención á 
plantación de e.._calipto non · 
obedece a que a árbore xa non 
o necesita porque está ~onso
lidada. A medida tómase por
que esgotou o seu ciclo produ
tivo, os prezos están moi bai
xos e témese un explosión so
cial polos mesmos, e pola inci
déncia da praga de gonipterus. 

As grandes · repovoacións cos
teiras dos anos cincuenta e se
senta xa sofriron todas as cortas 
posíbeis, xa que a partir da ter
ceira corta o eucalipto perde 
rendimento, de modo que moi
tas plantacións vanse abando
nar e quedarán a monte porque 
é moi caro· rexeneralas debido 
ás raíces da árbore. 

Ademais, hoxe a Empresa Na
cion~I de Celulosas, ENCE, dis
pón de grandes plantacióris en· 
América Latina que emprega 
para regular o mercado meiante 
importacións de choque cando 
os prezos na Galiza soben un 
chisco. Esta situación coloca ao 
eucalipto nun valor de mercado 
moi baixo, o que poderia . moti
var protestas entre os proprie
tários das plantacións. Oeste 
xeito, o mercado está saturado 
e hoxe ENCE non precisa máis 
superficie desta espécie. 

Por último, a praga de gonipte
rus está a acabar con moitas 
plantacións. Se ben é certo que 
se está a empregar un parásito 
como antídoto, a demora en 
atallar o problema foi tal -a pla
ga comezou no 91 (3 agora co
meza a atallarse- que xa resulta 
difícil unha pr.onta solución. Ain
da que o parásrto ten sete pos
tas por ano e o gonípterus só 
duas, a ventaxe que ,leva ao pri
rñeiro é de demasiados anos. 

Colonización inexorábel 

Desde finais dos ano"s cincuenta 
até a actualidade, o crecimento 
na colonización do eucalipto con
tou con todo tipo de apoios. A ins-
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últimos trinta anos, hoxe está po
voado polo eucalipto. Todas as 
políticas desenvolvidas para pór · 
freo ao lume fracasaron e dentro 
deste fracaso está o modelo de 
extinción de incéndios que ins
taurou Fraga cando chegou ~o 
poder no ano noventa. O gover
no do PP. gasta milleiros de mi
llóns de pesetas anuais pero non 

talaéión na Galiza da Celulosa de 
Pontevedra significou a paulatina 
substitución de arborado autócto
no e superfície agrána por euca
lipto. Se ENCE deu un pulo ·im
portante a esta explotación fores
tal, os incéndios' primeiro e poste- -
riomente a chegada da Adminis
tración de Fraga e a entrada na 
Unión Europea consolidaron un 
modelo que condenaba ao naso. 
país á produción forestal segundo 
pautas do Terceiro mundo. 

ENCE estimulou a plantación de 
eucalipto durante o franquismo e 
posteriomente levou a cabo unha 
política de ofertas ás comunida: 
des de montes de convénios de 
plantación, mantenimento e ad
quisición. Os lümes forestais que 
proliferaron desde os anos se
tenta, tamén foron un aliado do 
eucalipto e non só porque esta 
sexa unha espécie pirófoga. Pra
ticamente todo o território por de
baixo dos 400 metros que tiña 
outras espécies e que ardeu nos 

- é quen de deter os .oficialmente 
doce mil lumes anuais. Mália as -
denúncias dunha man negra 
constantemente repetidas pala 
Administración autonómica, nun
ca houbo probas de tal . e tam
pouco se investigou a relación 
entre os incéndios e o avance 
inexorábel do eucalipto. 

Os anos oitenta tamén significa
ron o abandono do rural por par
te da povoac;:ión. A industrializa
ción e as subvencións da Unión 
Europea a partir do ano 86 para 
conversión de terras de labradio 
en cultivos de eucalipto, foron 
un paso máis. • 

O país está inzado desa árbore 
A ·penetración do eucalipto na 
Galiza é moito maior que o 12% 
.da superfície forestal que reco- . 
ñece a Xunta. Contado, a Admi
nistración autonómica recoñe
ceu que se excedeu a extensión 
plantada e por iso retirou a sub
vención a esta árbore, iso des
pois de incumprir o Plano Fores
tal e só apoiar a xeneralización 
dos cultivos da espécie exótica. 

En termos estatísticos, as ma
sas puras de eucalipto na Gali
za ocupan do 12% da superfí
cie forestal total, é dicer, unhas 
171 mil hectáreas. Pero se se 
consideran as masas mistas, -a 
porcentaxe elévase moito, xa 
que o eucalipto é unha espécie 
colonizadora de terreas por 
baixo dos catrocentos metros. 
Atendendo ás árbores adultas, . · 
ocupa o_· 27%_ da superfície e 
segundo os obxectivos do Pla
no Forestal, esta espécie do
bra a planificada, que rondaba 
as 85.000 hectáreas. 

. . ' 
' 

A aprobación do Plano Forestal 
de Fraga avanzaba que o euca
lipto segúiria a sua· expansión, 
pero as previsións superáronse 
con creces e a espécie duplicou 
a superfície cultivada programa
da porque foi· a única ároore 
apoiada pala Administración. Se· 
ENCE estabelecera un modelo 
de explotación do monte man
comunado para inzar de euca
liptos o· país, a Xunta · desenvol
veu unha política semellante. 

Pero na actualidade o eucalipto 
chegou a máximo de penetra
ción. A sua superación poderia 
resultar perigosa. ENCE dotou
se de plantacións de eucalipto 
en América Latín~ que pode ad
quirir a prezos baixos, só condi
cionados polos ga9tos de trans
porte até Galiza. E máis, a pe
netración de ENCE no Cono Sul 

-americano e·as dificuldades que 
se atopa na actualidade na Gali
za poderian significar o traslado 
da factoría para aquela zona.• 
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Os dislates 
de Fraga 
Desprazado do centro dos fo
cos, o presidente da Xunta 
non se resiste a facer 
aparición en Madrid, anque 
seña para repetir maratóns 
ministeriais sen utilidade, ro
deado de cámaras iso si, ou di
cer enormidades sobre o papel 
do exército a conto do protes
tado desfile de Barcelona. 
Mesmo un periódico pro-gu
vemamental como EL MUN
DO o critica con dureza no seu 
editorial do 23 de Maio, "Ma
nuel Fraga pediulle a Aznar 
en Sevilla que esquecera cliso 
[non repetir como candidato á 
Moncloa en 2004), Vese que 
estaba preparando o seu pró
prio cenário. A apelación que 
onte fixo a Dios para enmar
car a sua incombustíbel cobiza 
de poder dá canta do mundo 
mental no que habita: crese 
unha benzón do ceo. E nen o 
foi cando camiñou á sombra 
de Franco nen o é agora: o PP 
galega canta con dirixentes 
de eficiéncia máis que 
contrastada e de máis claro 
perfil centrista para facerse 
cargo ,dos seus tres mandatos. 
( ... ) E un dislate· que pretenda 
volver a ser .presidente de Ga
liza con 78 anos, para ocupar 
o cargo até os 82. O feíto mes
mo de que pretenda facelo in
dica ben ás claras que xa non 
conserva a lucidez imprescin
díbel para seguir en activo, e 
menos nun ppsto de tanta res
ponsabilidade". • 

Loas 
á Garda Civil 
Barrionuevo descubrira para 

· o PSOE á Garda Civil, pero 
agora volveu o Instituto aos 
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seus proprietários naturais e 
Mayor Oreja reivindícaos en 
plena senténcia dos GAL, 
nun desfile no que Trillo 
amosou marcialidade. Xoan 
Soto en EL PROGRESO 
sácalle punta ao suceso 
"Mayor Oreja é un hooligan 
da política. Incapaz de 
comprender que governar 
esixe aplicar, en cada 
momento, unha prudente 
mistura de virtudes :viscerais, 
como a templanza, e virtudes 
in telec tuais, como a 
reflexión, converte cada 
comparecéncia sua nunha 
provocación a quen toma por 
inimigo, xustificada ou 
inxustifi.cadamente. ( ... ) O 
ministro ven de se descolgar 
cun discurso ditirámbico 
sobre a Guardia Civil. 
Crendo que non hai aprécio 
sen desprécio, aproveitou a 
ocasión paa estabelecer 
comparanzas entre a 
Benemérita e os 
nacionalistas bascas. Alusión 
innecesária ao inimigo e 
fraco favor .ao amigo. Pasto a 
comparar, puido lembrar as 
andainas de figuras nada 
nacionalistas como o sinistro 
coronel Doval, torturador ao 
servício de Franco, ou 
Rodríguez Gallndo, ainda de 
actualidade". • · 

Comprar 
intelectuais 
Un novo médio alternativo 
circula por Internet co título 
de REBELION 
( www .rebelion.org). Publica 
nesta semana un artículo do 
subcomandante Marcos co tí
tulo ''.A dereita intelectual e o 
fascismo liberal", no que se 
afonda na compra de vonta
des en tempos de 
globalización "alguns resísten
se e defenden (case sempre en 
solitário, a solidariedade 
intergremial non parece er 
caracterfstica do intelectual 
progresista), mais outros, aca
so fatigado , procuran entre a 
sua bagaxe de ideas e tirar 
aquelas que sexan á vez coar
tada e razón para lexitimar ao 
poder. O novo esixe m ito, o 
vello aí está, asi que ba ta 
enarborar o argumento do 
"inevitábel" para que o siste
ma ofereza unha cómoda ca
deira (ás veces a xeito de bol
sa, posto, prémio, espácio) a 
carón do Príncipe onte tan 
criticado ( ... ) Nen sequer ten 
que ser orixinal, o intelectual 
de dereita xa ten a canteira 
da que haberia que picar as 
pedras que adornen a globali
zación fragmentada: o pensa
mento único. A asépsia non 
importa moito, o pensamento 
único ten as suas principais 
"fontes" no Banco Mundial, o 
Fondo Monetário 
Internacional, a Comisión 
Europea, o Bundesbank, o 
Banco de Francia que, . 
mediante o seu financiamen
to, enrolan ao servício das 
suas ideas atraves de todo Ó 
planeta a numerosos centros 
de investigación, universida-

. des, e fundacións, as cales, 
pola sua conta, perfilan e di
funden a boa nova".• 
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ENSINO 

Os reiteres valórano positivamente.porque facilita a mobilidade dos estudantes 
. . . 

Distrito aberto, pri~eiro paso ne1 
homoxeneización das universidades do Estado 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

No curso 2001-2002 entrará 
en vigor o distrito aberto, un
ha medida aprobada polo Go
verno central que permite que 
os estudantes do Estado poi
dan matricularse na universi
dade que desexen, indepen
dentemente da comunidade 
autónoma da que procedan e 
co único critério selectivo do 
expediente académico. Os rei
tores de Vigo e Santiago 
aplauden a medida, unha opi
nión que non comparten nen 
os CAF nen o BNG que valo
ran a iniciativa como un pri
meiro paso do· PP na "españo
lización" do sistema universi
tário. Meilán Gil, reitor da Co
ruña evitou facer valoracións. 

Dario Villanueva reitor da Uni
versidade de Santiago fai fin
capé no feito de que o distrito 
aberto permite aos estudantes 
galegos "un acceso máis doa
do a prazas de titu lacións que 
non existen no sistema univer
sitário galega, ou que pola sua 
especificidade nunca se van 
implantar aqui ". O reitor da 
Universidade de Vigo, Domin
go Docampo, opina que esta 
medida deberia terse arbitrado 
antes porque garante o direito 
do estudantado a acceder á 
universidade que prefira en 
función ·das suas posibilidades 
académicas. 

Par.o para os CAF "nun mo
mento no que se deberian dar 
pasos na descentralización e 
avanzar no traspaso de com
peténcias, apróbase unha ini
ciativa que responde á concep
ción dun único sistema univer
sitário español e que alonxa o 
foco de reclamación da Galiza. 
En lugar de abrirse o mapa de 
titulacións ábreselle ao estu
dantado a posibilidade de estu
dar fóra. T éntanse vender co
mo unha avantaxe, cando o 
avanzo real seria ter acceso e 
poder estudar o que un desexa 
no próprio país", explica Mar
cos Maceiras, membro do Con
sello Nacional da organización 
estudiantil. 

Francisco Rodríguez, deputado 
do BNG no Congreso ?inala 
que en universidades que ac-· 
tuan. ao servizo das suas na
cións e que están adaptadas á 
sua realidade, como é o caso 
da de Catalunya, o "distrito 
aberto ten o inconvinte de que 
homoxeneiza, estataliza e cen
traliza o sistema universitário. 
Réstalle capacidade e merma 
a sua autonomia", explica ao 
tempo que indica que non é 
máis que un primeiro paso na 
"españolización do sistema 
univei'sitário". 

Bolsas 

Ao facer a sua valoración Do
campo matiza, sen embargo, 
que para que cada estudante 
p~ida acceder á universidade 

Tanto o reitor de Compostela, Dario Villanueva, á esquerda, coma o de V.go, Domingos Docampo, manifestan a sua satisfacción por 
esta medida. · 

que prefira en función do seu 
expediente, é · 

aberto con a'xudas económicas 

imprescindíbel 
que a sua aplica
ción vaia acom
pañada dunha 
política que con
temple un .au
mento "moi forte" 
das bolsas de 
axuda. "De non 
ser asi -comen
ta- esta medida 
seria absoluta
mente regresiva, 
xa que só afec
taria as clases 
pudentes. O Mi-
nistério, obriga-
toriamente, ten 

10 . avanzo real 
• • 1 

seria poder 1 
estudar o que \ 
un desexa no : 
próprio país" 
MARCOS MACEIRAS 

(CAF) 

que garantan a 
igualdade de 
oportun id.ad es. 
Eu dou por des
contad o que 
esas van ser as 
suas liñas de 
actuación e de 
momento non 
·hai nada que in-. 
dique o contrá
rio". 

É unha opinión 
que comparte ta
m én o reitor da 
Ose, Dario 'ifilla
nueva. "A mobili
dade non vai ser 

que complementar o distrito máis que papel mellado senón 

'Non vai repercu6r 

existe unha boa política de bol
sas, xa que os desprazamentos 
supoñen custes adicionais que 
algunhas famílias non se poden 
permitir". 

Neste sentido os CAF mante
ñen que "non é unha medida 
encamiñada a favorecer ás 
persoas con meno$ recursos, 
que non se poden permitir o lu
xo de estudar fóra". Explican 
que non se pode vender como 
mellara, "cando aqui se recorta 
progrésivamente o financia
mento universitário e se redu
cen as axudas. Aplícaselle ás 
taxas un aumento do 12% pero 
as bolsas, que queren substi
tuir por créditos brandos, mán-

. teñense igual desde 1996". • 

na u61i1ación do ga:lego', afirman os reitores 
En Catalunya a presen?a de 
estudantes doutras comunida
des autónomas tense utilizado 
como excusa para intentar fre
ar a utilización maioritária da 
língua própria nas aulas. Per
guntados este respeito, os rei
teres réstanlle importáncia ao 
feito de que o distrito aberto re
percuta no uso do galega nas 
aulas por parte do profesorado 
e no material didáctico. 

Domingo Decampo aponta que 
non se vai producir unha che
gada de estudantes "que poida 
perxudicar o proceso de nor-

malización lingüística na u'ni
versidade". O reitor de Vigo 
prevé un implantación do distri
to único "progresiva". "No pri
meiro curso van ser moi pou
cos os estudantes doutras co
munidades autónomas que ac
cedan ao sistema universitário 
galega. Representarán unha 
porcentaxe cercana ao 5%. 
Con posterioridade estas. cifras 
medrarán pero no creo que su
peren o 10%", explica ao tem
po que fai fincapé no feíto de 
·que as bolsas van ser un factor 
determinante .. "Hai que ter en 
·canta que o número de prazas 

que se reservan na actualidade 
para os estudantes qu~ veñen 
de fóra representan o 5% e 
non se cobre", engade. 

Dario Villanueva, que é máis 
optimista a respeito. da chega
da de universitários doutras 
comunidades autónomas, ta
mén afirma que non vái reper
cutir. "A política das universi
dades faise independente
mente da procedéncia dos es
tudantes. Desprázanse volun
táriamente. Saben a onde van 
estudar e das nasas peculiari
dades", indica.• 
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Universidade-
versus 
empresa 
A entrada en vigor do distrito 
aberto permitirá aes estudantes 
<;.on bos expedientes académi
cos intentar matricularse naque- . 
las universidade que gocen con 
maior prestíxio dentro do Estado 
español. Os reiteres interpretan 
a medida como un incentivo pa
ra millorar o sistema universitá
rio galega e facelo máis "com
petitivo", unha opinión que non 
comparte toda a comunidade 
educativa porque "a educación 
non é unha empresa", 

Domingo Decampo afirma que· 
a existéncia dunha maior com
peténcia entre as diferentes ins
titucións vai favorecer o rende
mento de cada unha. "Se o es
tudantado adquire o direito a 
moverse e pode escoller --indi
ca- estamos chamados a millo
rar a cualidade e oferecer un 
mapa de titulacións atrativo. Asi, 
o poder político debe ter en con- , 

. ta que para poder atraer máis 
estudantado é necesário dotar 
ao sistema universitário galega 
do financiamento necesário pa
ra garantir unha mellar cualida
de. e unha oferta que atenda as 
suas demandas". 

No mesmo sentido argumenta 
Dario Villanueva ao tempo que 
afirma que a use vai ser unha 
das máis favorecidas por con
tar "cunha ofert~ ampla e atrac
tiva". Engade ademais que "se 
é certo que no futuro a presión 
demográfica vai diminuir sobre· 
a Universidade de Santiago, te
remos folgura para receber es
tudantado de fóra e rendabilizar 
os investimentos". Villanueva 
lembra que "hai anos a univer
sidade compostelana acolleu a 
un continxente moi importante 
de estudantes que logo tivo 
que reducirse para atender ás 
necesidades próprias. Pero 
frente a previsíbel baixa do nú- · 
mero de matriculados, será po
sitivo recebar xente de fóra". 

Pero para os CAF "o distrito 
aberto hai que entendelo den
tro da política que concebe a 
universidade como unha em
presa na que para conseguir 
cualidade hai que introducir 
critérios de competéncia e fun
cionar en base a lei da oferta e 
da demanda. A educación é 
un direito e non pode conver
terse no resultado dunha com
petición entre as diferentes 
universidades", afirman. 

A organización estudiantil vai 
máis alá é opina que en todo 
caso a competéncia non vai be
neficiar a un sistema universitá
rio galega que sufre "o recorte 
progresivo do financiamento pú
blico. lsto significa que a curto 
prazo o distrito aberto vai super 
unha .sangria dos estudantes 
cos expedi~ntes ~cadémicos 
máis altos. E dicer as persoas 
que en teoria van estar máis 
cualificadas optarán por estudar 
fóra, nas universidades con 
máis prestíxio. Formaranse 
nunha realidade allea ao pró
prio país e seguramente con 
posterioridade, como profisio
nais, acabarán buscando unha 
saida laboral tamén tora".• 
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· Os bancos caraqueños 
xa non recoñecen á embai"xada como intermediária 

Hugo Chávez quer poñer 
en marcha un novo 
sistema de seguros. A intervención 

da Segurida~e 
Social 

venezolana 
retrasa 

a chegada 
das pensións 

á Galiza 

*A. ESTÉVEZ 

"De máis de un milleiro de pensi(>nistas que tramitaban a sua pa
ga através da embaixada, neste momento non chegan a cincocen
tos. O resto xa teñen nomeados apoderados". Asi explican na ofi
cina laboral da embaixada española en Caracas as · demoras no 
pago das pe~sións aos emigrantes retornados a Galiza. Os ban
cos venezolanos xa non recoñecen á embaixada como mediadora 
entre os pensionistas retornados e a Seguridade Social venezola
na. Por esta razón, perto de cincocentos emigrantes, boa parte de
les galegas, hai xa máis de un ano que non Feceben un bolívar. 

Duas denúncias de ambas famí
lias galegas que .. pasaron perto de 
trinta anos en Venezuela chega
ron á redacción deste xornal. Nun 

galidade, non era regular. Pero, 
tendo en conta que o sistema 
bancário venezolano quebrou 
duas veces en dez anos, apela

dos easos, a pen
sión mensual de 
cen mil bolívares, 
unhas vintecinco 
mil ·pesetas, non 
chega a Galiza 
desde Marzo do 
ano 1999. Na 
embaixada espa
ñola en Caracas 
confirman este 
feito. "Hai un ano 
e dous meses 
que se enviaron 

- as últimas tran·s-· 
feréncias ao Es
tado· español", si-

1 
As pensións, 
non só as dos 
emigrantes, 
non son unha 
preocupación 
prioritária do 
Governo" din 
na embaixada. 

mos ao problema 
social sobre o téc
nico. Era un xeito 
dé garantir que os 
cartos cotizados 
en Venezuela che
garan a España", 
explica Carlos 
Prieto. As pen
sións dos emi
grantes eran xes
tionadas no Banco 
Latino, que que
brou; posterior
mente no Banco 
Orinoco, ao que lle 

nala Carlos Prieto, da oficina la
boraL A pensión non contributiva 
acadada no Estado español é a 
que permite sobreviver a estas 
duas famílias. 

Na embaixada en Caracas expli
can as demoras como conse
cuéncia de que o retornado non 
dispoña dun apoderado en Vene
zuela. Até o ano pasado era a 
embaixada a encarregada de· co
brar estas pensións e remitilas a 
Galiza cada seis meses. Agora, 
os bancos non recoñecen á em
baixada como mediadora, pero si 
a particulares e entidade~ . finan
cieiras. "Nós tiñamos un acorde 
co Governo venezolano que tec
nicamante non se axustaba á le-

aconteceu o mes
mo, e agora dependen da Corpo
ración Corbanca. 

Este acordo rematou ao asinar 
os governos español e venezo- . 
lana un convénio oficial. "Pero 
este convé11.io non contempla as 
pensións. E dicer, nós xa non 
nos podemos encarregar de co
bralas porque o sistema banca
rio está restablecido pero non 
recoñece os poderes ante notá
ri o que asinaron para nós os 
emigrantes retornados", sinalan. 

Reestruturación do seguro · 

Perta de cincocentas pensionistas 
comparten o mesmo problema. 
Alguns deles culpan do mesmo á 

desinformación por parte da em
baixada española. En troques, ali 
deféndense sinalando que xa hai 
perta de tres anos que advertiron 
a un por un da necesidade. de no
mear un apoderado en Venezuela 
ante os problemas que Corbanca 
estaba poñendo á embaixada. 
"Agora que o sistema bancário 
funciona, entidades como o Banco 
de Santander ou Caixa Ourense 
son autorizadas para cobrar as 
pensións dos emigrantes. Non lles 
poñen inconvenientes. O que ta
ñen que facer os retornados é au
torizar a unha entidade a que lle 
cobre a pensión", di Carlos Prieto. 

A demora vese -agravada poi a 
reestruturación da Seguridade 
Social en Venezuela. O anterior 
presidente, Rafaet Caldera, co
mezou a liquidación do sistema, 
rematada por Hugo Chavéz para 
poñer en marcha un nova forma 
de seguro social. Dese xeito, as 

. pensións son relegadas a un úl
timo plano, algo recoñecido na 
própria embaixada. "Neste mo
ménto de reestruturacións, as 
pensións, non só as dos emi
grantes, están no último lugar da 
lista de preocupacións do Go
verno", comenta Carlos Prieto. 

Na embaixada inciden no dado 
de que hai algo máis de un ano 
eran un milleiro de pensionistas 
os que deixaban en mans da 
embaixada o cobro das pen 
sións através de pooeres nota
ríais. Hbxendia eses poderes xa 
non valen. nada. A embaixada 
non é recoñecida polos bancos 

. como un organismo de media
ción entre as pensións e os emi
grantes. "No Estado español es
te problema vese de xeito dife
rente pero aqui a intervención da 
Seguridade Social achégase ao 
que seria un peche da mesma, 
afectandb a todo o sistema de 
pagos", sinalan na embaixada. + 

Deportivo, campión 
MANuELCAO 

Compre felicitar a toda a afición deportivistª- polo triunfo 
acadado na Liga das Estrelas 1999,2000. O feíto de ser o 
futbol un fenómeno que trascende o meramente deportivo 
permite que lle adiquemos a nosa atención nur:t momento 
no que, por primeira vez na história, unha equipa galega 
gaña unha competición tan importante no futbol mundial. 

En primeiro lugar, hai que precisar que o trunfo nesta Liga co
rresponde, basicagiente, aos coruñeses e ao presidente do clube, 
A.C. Lendoiro. E moi comun subirse ao carro dos gañadores 
pero non debe esquecerse que na Galiza existe unha desputa 
competitiva entre várias cidades e equipas das que o Deportivo 
e o Celta son os de máximo nível, na actualidade. Ven ben 
precisar este ponto dado que a competéncia é necesária e posi
tiva activando a adopción de estratéxias orientadas cara á vitó
ria polos xestores e masa social dos diferentes clubes. A educa, 
ción na competéncia e na correspondente sucesión de vitórias 
e derrotas é fundamental nas sociedades modernas democráti, 
cas. Se é importante saber gañar é máis importante saber perder 
e recuperarse das derrotas sen encirrarse contra o adversário e 
sendo capaz de sobrepoñerse ás circunstáncias adversas. Neste 
sentido, o papel de Lendoiro é espectacular sendo, hoxe por 
hoxe, un xestor que ten demostrado ser do máximo nível e ve, 
lai, t_al vez, o factor diferencial clave e determinante dos trunfos 
do Deportivo da Coruña. O sucedido co hockei a patins e, mes
mo, a sua actuación en determinados cargos na Administración 
autonómica e provincial indica que estamos diante dun profi, 
sional da xestión e da organización moi cualificado e que ven 
avalado polos excelentes resultados obtidos. 

Por outra banda, as consecuéncias económicas e sociais dun 
espectáculo como o futbol han de terse en conta. Os vence, 
llos cunha equipa concreta son case indisolúbeis pero nesta 
época de internacionalización económica é n~cesário com, 
petir a escala global. Moitos emigrantes galegas lembrarian e 
renovarían estes dias os seus vencellos con Galiza dado que 

· o futbol é, hoxe en dia, o espectáculo máis internacionaliza, 
do e democrático que se pode consumir en todo o mundo. 
Tal vez, o escaso poder futbolístico de EEUU facilita esta 
auséncia de barreiras de entrada e a tapacidade de competir 
con posibilidades para moitos actores que doutro xeito sem, 
pre serian secundarizados. A aposta do Deportivo pola inter, 
nacionalización do plantel de xogadores seria seguida por 
outras equipas sabedores de que o importante é ter capacida, 
de competitiva a un mellar custo. A selección de fichaxes 
apoiada nun·grupo de olladores mói cualificados, sobre todo 
no mercado brasileiro, dotou ao clube coruñés dun amplo . 
grupo de xogadores de nível médio,alto co que puido loitar 
en torneos tan fortes como os de España e Europa. 

A. PANARO 

A vitória da equipa herculina é, moi beneficiosa para A 
Coruña pero tamén para Galiza. E unha operación de ima, 
xe mediática que ten consecuéncias no ámbito turístico e 
no grao de coñecemento internacional, reforza os vence, 
llos coa Galiza do exterior aumentando _a autoestima dos 
galegas orfos de vitórias históricas, reactivará a competén, 
cia futbolística co Celta e con outras equipas galegas, espa, 
ñolas e europeas que tratarán de emular e superar os trun, 
fas do Deportivo e, finalmente, permitirá recuperarse máis 
fácil e rapidamente das derrotas que, nalgun momento, se 
poidan producir. Lémbrome, do partido do ascenso co 
Múrcia no que os espectadores de Riazor parecían vítimas 
dun fatalismo existencial básico nacido e educado nos fra, 
casos; agora, 9s deportivistas saben que as vitórias son rea, 
lidades palpábeis que están aí para disfroitar. + 
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A entrada de China na OMC 
será un revulsivo para a economia mundial 
-0- RAMON MACEIRAS 

A entrada de China na Organi
zación Mundial de Comércio 
pode causar un enorme impac
to na economia mundial dando 
un empurrón a unha nova fase 
expansiva da economia, ao 
abrir ese xigantesco mercado 
ás exportacións norteameri
canas e europeas, e conver
tendo por primeira vez na his
tória ao capitalismo no modo 
de produción amplamente do
minante en escala planetária. 

O ingreso de China á OMC de
pende agora só de que o Con
greso de Estados Unidos vote . 
esta semana a favor de manter 
co xigante asiático normais e 
permanentes relacións comer
ciais, ratificando o acordo bilate
ral asinado o pasa.do 15 de No
vembro por Bill Clinton. 

Lago de que Unión Europea 
(UE) e China chegaran o venres 
pasado a un acordo semellante 
en Pekín, "o ingreso de China á 
OMC é agora xa inevitábel e 
iminente", segundo opinou o mi
nistro chinés de Comércio Exte
rior e Cooperación Económica, 
Shi Guangsheng , quen prome
teu que "China será un bon alu
no" e cumprirá con todos os re
quisitos da organización regula
dora do comércio mundial. 

O comisário europeu de Comér
cio, Pascal Lamy e Shi Guangs
heng, asinaron o venres ante á 
prensa, despois de cinco dias 
de negociacións, o documento 
que abrirá en poucos meses as 
portas da OMC a China. !media
tamente, China acordou recortar 
os aranceis sobre 150 exporta
cións líderes europeas ao redor 
dun 8% ou 10% no momento de 
acceder á Organización Mudial 
de Comércio (OMC). A medida 
inclue artigos dos sectores de 
maquinária , cerámica, textis , 

O mercado chinés é apetecido polas grandes empresas mundiais. 

cristaleria, roupa, zapatos, coiro, 
cosméticos, viño e licores. 

A UE presionaba a China para 
que abra a Europa os sectores 
das telecomunicacións, banca, 
servizos, seguros de vida e auto
móbeis, o que provocará un ace
lerón nas reformas das empresas 
estatais, que deixarán a mtllóns 
de traballadores chineses no pa
ro. Durante as negociacións o 
Executivo comunitário presionou 
por un maior acceso ao mercado 
chinés dos teléfones celulares 
europeus, como Ericsson AB, e 
operadores de telefonia, para que 
podan ter mais do 50% do capital 
dunha empresa radicada en Chi
na. Descoñece-se se a UE arrin
cou a China a demanda de poder 
realizar transaccións con euros, 

xa que no acordo atinxido con 
EEUU se determinou que os ban
cos estadounidenses só poderán 
operar con yuans e facer emprés
titos ás empresas locais só dous 
anos despois de que Pekín entre 
naOMC. 

O Governo chinés xa viña pre
parando-se para este acorde 
cos Quince e o próprio presi
dente, Jiang Zemin, ordenara 
hai uns meses un troco de rumo 
na elaboración do plano quin~ 

. quenal para o. período 2001-
2005, que contempla unha alta 
porcentaxe de privatización do 
sector público. 

No caso norteamericano, dase 
por deséontado que o Congreso · 
de Estados Unidos conceda a 

Os EE UU motor da economia mundial 
O permanente crecimento do défi
cit comercial de Estados Unidos 
mostra até que ponto a economía 
de consumo norteamericana é o 
verdadeiro motor da economía 
mundial. O déficit comercial dos 
Estados Unidos rexistou un novo 
récord en Marzo, ao chegar aos 
30.200 millóns de dólares, segun- . 
do anunciou o Venres o Departa-

mento de Comércio. En Marzo, 
as exportacións de produtos esta
dounidenses aumentaron case un 
3%, até os 87.300 millóns $,pero 
isto non impediu que se rexistase 
un novo déficit ao super as impor
tacións nese mesmo mes 
117.400 millóns $, un novo récord 
e un aumento do 3,5%. Este me
dre debeuse sobre todo ao incre-

mento das importacións de petró
leo, ademais de automóbeis es
·tranxeiros e avións. Con Europa 
occidental o aumento do déficit 
comercial estadounidense foi es
pectacular, ao rexistar un incre
mento do 66% e situarse M 
5.860 millóns $. Con China redu
cíuse un pouco o déficit en Mar
zo, ao situarse en 5.100 millóns $, 
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China o estatus de nación máis 
favorecida. A presión é moi forte 
tanto desde a Casa Blanca co
mo desde os centros financeiros 
e económicos norteamericanos. 

A entrada de China na OMC sig
nifica para as empresas de Esta
dos Unidos unha significativa re
d1:1ción de tarifas arancelárias e 
ampliación de_ mercados. Os 
aranceis chineses .. a produtos 
importados reducirianse desde o 
24% ao 9% para o 2005, aboli.
rianse as cotas e as licéncias de 
importación e abririase o merca
do chinés para que empresas 
estranxeiras podan artellar redes 
próprias de distribución e instala
ción de subsidiárias en território 
chinés. O acordo con Estados 
Unidos permitiria tamén a capital 
norteamericano participar até o 
49% do capital de empresas te
lefónicas e un tratamento iguali
tário entre a banca chinesa e a 
banca estranxeira. 

De entrada, está en xogo un -co
mércio de perto de cen mil mi
llóns de dólares e un plus de tipo 
ideolóxico que ninguén perde de 
vista: influir in situ na restauración 
acelerada do capitalismo en Chi
na. Clinton comentaba en Marzo 
que "o apoio á entrada de China 
na OMC representa a máis signi
ficativa oportunidade para criar 
cámbios positivos en China des
de 1970, cando o presidente Ni
xon foi o primeiro ~n ir alá". 

A revista The Economíst, na sua 
edición deste 20 de Maio é ain
da máis directa: "o comércio co 
exterior engadirá presión ao pro
greso gradual nas leis comer
ciais, campo donde unha prós
pera burguesia (chinesa) fará 

.sentir a sua presenza, animará o 
proceso de reformas. O comér
cio é probabelmente a mellor 
cousa que occidente pode facer 
contra o réxime comunista". 
Máis claro non canta un galo.• 

máis dun 9%. menos que en Fe
breiro. Porén, nos tres primeiros 
meses de 2000 o aumento do dé
ficit comercial estadounidense co 
xigante asiático foi do 22% con · 
respecto ás cifras do pasado ano. 
Polo que se refire a Xapón, o défi
cit comercial de EE.UU aumen
tou, ao supor 6.800 millóns $, un 
1,4% máis que o mes anterior.• 

Socorro! comeza o 'diálogo social' 
Aznar anunciou na asamblea da CEOE que o 
próximo 1 de Xuño receberá aos máximos di, 
rixentes de UGT, CCOO e a patronal espa, 
ñola para dar infcio a outra volta de torca do 
."diálogo social", que tan nefastos resultados 
tivo para o mercado laboral nos últimos anos. 

Utilizando unha lingoaxe edulcorada e enco, 
bi-idora, Aznar largou un discurso que pravo, 
cou as delícias dunha patronal con grandes 
tragadoiras. Aznar ratificou que poñerá en 
marcha "as refoqnas necesárias". As reformas 
aprobarán,se "proximamente" e afectarán "á 

competéncia, o mercado laboral e a protec, 
ción social". No.primeiro tema eliminirá "re, 
gulamentaciól).s supérfluas" e "culminará" a 
privatización do sector público. 

Ca mesma lingo_axe encobridora, Aznar 
enunciou a "modernización da protección so, 
cial", advertindo que o "actual status qua non 
serve" e que "o temor aos cámbios pon en ris, 
co o próprio modelo de protección social". 

Por suposto, o señor Cuevas, presidente da 
CEOE compartiu co presiqente o obxectivo 

de "modernizar" a protección social. Por 
certo, nun plan abertamente centralista, a 
pa:ti:-onal acordou presionar para recurtar as 
competéncias da comunidades autónomas 
en matéria de liberalización de horários co, 
merciais. 

Con CCOO e UGT negociando a "modemi, 
zación" da_protección social e outra volta de 
torca na reforma laboral está claro que hai 
moito que perder. E coa maioria absoluta do 
PP, o único xeito de manter o conquistado 
até o de agora é coa mobilización social.• 
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A confesión de parte ... 
Relevo de probas. O canciller 
alemán, Gerhard Schróder, cri
ticou aos "alarmistas" que 
anúncian un perigoso aumento 
da inflación na zona euro debi
do á depreciación da divisa co
munitária, que xa ronda o 25% 
fronte ao dólar desde Xaneiro 
do 99. "Eses temores non 
teñen fundamento", ·asegurou 
Schroder nun discurso sobre a 
sua política económica ante o 
Parlamento alemán. O líder so
cialdemócrata resaltou que a 
taxa de crecimento nos once 
países que forman a unión mo
netária está a aumentar "nunha 
situación de case inexisténcia 
de inflación". Na sua opinión, 
esta mellora da actividade eco
nómi_ca acabará por reflectirse 
inevitabelmente no valor exter
no do euro.-Mentres tanto, as 
empresas europeas_ "deberian 
aproveitar as vantaxes compe
titivas que lles outorga esta si
tuación, ao facer máis baratos 
os seus produtos nos 
mercados internacionais". 
Schroder confirma asi o que 
comentabamos aquí sobre os 
benefícios que a debilidade do 
euro reporta ás economias de 
Franza e Alemaña, mentres re
quenta e dispara a inflación, 
por exemplo, en España.+ 

A morte dos minoristas · 

Parece que o PP exercerá a 
maioria absoluta para refor
mar a actual 
regulamentación dos 
horários comerciais para li
beralizalos e ampliar o 
número de festivos en que. 
poderán abrir os estabeleci
mentos comerciais. A prensa 
económica de Madrid 
comenta que o Governo abri
rá unha negociación coas 
comunidades autónomas, 
pero que está disposto a im
poñer a máxima . 
liberalización de horários no 
comércio. Segundo o Gover
no, a "excelente" política 
económica do PP mellorou 
as condicións de competiti
vidade do pequeno comércio 
e permiten reformular a 

- eliminación das restricións 
actuais á liberdade de horá
rios. A regulamentación dos 
horários é un dos pontos 
máis conflitivos da polémica 
Lei de Comércio de 1996. As 
grandes superfícies poderán 
pronto enviar ao cemitério a 
unha boa parte do comércio 
minorista, base da vida eco
nómica en moitas cidades 
galegas.• 

Reforma das pensións 
T amén o Governo impulsou 
no Congreso dos Diputados a 
constitución da comisión par
lamentária que abordará a re
visión do Pacto de Toledo. O 
PP ten a axenda clara en tér
minos de abordar a reforma 
dos aparellos legais que 
traban o desenvolvimento do 
capital. A patronal quer reducir 
cotizacións á seguridade 
social, ampliar a contratación 
en precário e reducir as pres
tacións da seguridade social, 
e particularmente das 
pensións. En vista da maioria 
absoluta do PP no Parlamen
to, só nas ruas se pode gañar 
a batalla contra os intentos de 
desmantelar os restos do es
tado de benestar. • 
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Detectives 
para 

. 
perseguir a 
traballadoras · 

Desconvocouse a folga que 
CCOO tiña convocada para · 
o V emes na fábrica de roupa 
Caramelo, na Coruña, tra~ o 
despido dunha trab~lladora. 
Durante o Mércores 24 de 
Maio chegouse a un acordo, 
que segundo os responsabeis 
do sindicato, estivo a ponto 
de acadar a readmisión, pero 
que, finalmente, limitouse a 
unha indemnización por. des
pido que se ia formalizar na 
mañán do Xoves no xulgado 
do social. A empregada leva
ba maís de vintesete anos nes- . 
ta empresa textil, unha das de 
máis sona na denominada 
"Moda galega". Comezar~ tra
baliar aos catorce anos. 

Tras estar de baixa durante 
un ano, os responsábeis da 
empresa, segundo conta Ma
nuel Patiñó, encarregado de 
Acción Sindical de CCOO, 
puxéronlle un detective que a 
seguira. Tiráronlle fotos su- · 
postamente realizando .esfor
zos como cargar coa compra 
ou cun neno. Utilizáronas pa
ra despedila, o cal foi conside
rado moi grave polo sindicato 
que esta muller representaba 
na empresa e, por esta razón, 
se convocou a folga. "Xa hai 
un ano que despediron a ou
tro traballador por motivos 
semellantes, dun xeito total
mente inxusto", comenta Pa
tiño. 

Engade que, apesares de non 
estar recoñecida como tal, a 
lesión pola que a despedida 
está de baixa é unha enfermi
dade profesional. CCOO re
xeita a utilización de métodos 
detectivescos para controlar 
as baixas do persoal. · 

Noutra central, a CIG, tamén 
se apoiaba a medida de pro
testa en Caramelo ao enten
der que mália o orgullo de ter 
·empresas autóctonas en todos 
os ámbetos de produción "os 
direitos dos traballadores es
t~ por riba da nacionalidade 
do capital social das empresas, 
é dicer, moda galega a calquer 
prezo non".+ . · 

COMPROBE 
a eficácia 

de anunciarse en 
ANOSA TERRA 

Chame ao 986 433 830 
e solicite 
as nosas 

tarifas publicitárias 
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Albacea da memória dos ·seus pais· 

Morre no exilio mexicano 
Xoán Ramón Ferriández, fiHo de Syra 
Alonso e Francisco Miguel 
9* CARME YIDAL 

Levaba no exílio mexic.ano 
desde estivo, cando marchara 
de Galiza coa sua nai Syra 
Alonso despois de que o gQl
pe militar rematara coa vida 
de seu pai, o pintor Francisco 
Miguel. O marcado sotaque 
mexicano non confundia a 
sua memória, Xoán Ramón 
Fernández lembraba con niti
dez a sua infáncia na Coruña 
e Oleiros. Asi o poidemos 
comprobar hai apenas cinco 
meses, cando volveu a Galiza 
despois de case sesenta anos 
e mostraba a enorme ilusión 
que lle producia ver publica
dos os diários da sua nai, un 
libro que viu a lus apenas 
dous meses antes da sua 
morte, que chegou o pasado 9 
de . Maio a causa dun cancro. 

"Estou eternamente agradecido" 
dixo Xoári Ramón cando recibiu 
na sua casa de Cidade de.Méxi
co· os Diários de Syra ·Alonso e 

· talve~ nengunha frase mellar que 
esa retrate a sua xenerosidade e 
imensa afectivídade. Desde o pri
meiro momento que se lle propu- · 

· xo publicar os cadernos de sua 
nai, Xoán Ramón mostrou a 
grande ilusión que lle producía 
facer pública a história de Syra 
Alonso e Francisco Miguel. Mar
chara do país de pequeno, fvxin
do coa nai e os dous irmás, pero 
queria que aquela memória per
durase na terra familiar. 

Desde que tivemos o primeiro 
contacto con Xoán Ramón Fer
nández para publicar. os Diários 
de Syra Alonso dímonos conta 
da alegria coa que el recibia a 
proposta. Gardara como un emo
cionado albacea aqueles cader
nos e gus.táballe conversar sobre 
eles. Respondia sen reparo á 
morea de perguntas que Ue fa,. 
ciamos, contento do interese que 
producia a história dos seus pais. 

Home xeneroso e próximo 

. En Xaneiro tivemos· oportunidade 
de coñecelo na Coruña. Era tan 
próximo como se mostraba nas 
longas chamadas telefónicas 
que até entón mantiveramos: Vi
ñera a Galiza á inauguración da 
exposición de seu pai no Kios
que Afonso e ao acto polo que o 
Concello da Coruña puña o no
me do artista a unha rua da cida
de. Nunca até · entón se atrevera 
a regresar á terra da que fuxira 
tanto tempo atrás. A nós sor
prendianos a minuciosa memória 
que facia recordar ruas .e luga
res, momentos que se tornaban 
no seu relato escenas, instantes 
todos de grande intensidade. 
Aos poucos ia debullando a sua 
vida, oferecéndonos un relato 
que ás veces quebraba a entre- . 
vista pola sua emotividade. Dian
te da nosa surpresa polos deta
lles que lembraba, Xoán Ramón 

díxonos entón: "Foi un tempo du
ro que aínda non din esquecido". 

Abraiábanos tamén a confianza 
que el tiña -e que nós tanto agra
decíamos- ao facem9s depositá
rios da memória de sua nai, logo 
de tantos anos sen ter contacto 
con Galiza. Seguíu o preceso de 
edición desde México e mesmo 
despois da publicación perguntaba 
como aquel texto estaba a ser reci
bido no país .. En· Marzo deste ano 
os Diarios eran apresentados en 
Santa Cruz de Oleiros, ao pé da 
que eles chamaban Casa da Feli
cídade, na que Xoán Ramón com
partira o mellor tempo da sua in
fáncia cos pais e os irmáns. Reci
biamos por aquela tamén a sua 
animosa chamada comunicándo-

. nos que ia ir camiñando vários qui
lómetros para depositar o libro na 
casa de Diego Rivera e Frida Kha

. lo. Daquela Xoán Ramón Fernán-

dez xa padecia a enfermidade que 
agora lle produciu a morte pero 
mesmo con grácia dicia qué des
pois de ter pasado tanto. a el non o 
daban vencido tan facilmente. 

Xoán Ramón Femández morreu 
o dia 9 de Maio en Cidade de 
México. Recibimos a notícia da 
sua filia Sira. Desde sempre sou
bemos o importante que foi para 
el aquel regreso a Galiza despois 
de tanto exílio. Agora, a tilla fála
nos do "soño que parecia impo
síbel" que para el era ver recoñe
cida a obra de seu pai e publica
do o memorial de sua nai e Sira 
comprácese con nós de que o li
bro tivese chegado a tempo. A el 
debémoslle a publicación dos 
Diários de Syra Alonso, a aquel 
exilado xeneroso que queria que 
se ouvira a memória dos seus 
pais e que contaba poder volver 
algun dia a Galiza. • 

A. Ern.É 

·w aitila autosantifícase 
A revelación do "terceiro segredo. de Fátima", que ben se podía 
intuir xa a partires dos dous anteriores, significa a "auto,santifica
dón" de Karol Woj tila, que subirá aos altares sob a denominacion 
de Xoán Paulo II . Despois de montar unha factoria industrial de 
santos no Vaticano (todos cuspidiños de retrógados), pois beatifi
cou a máis el que todos os outros papas xuntos en dous milénios, a 
experiéncia tiña que servirlle para deixar a sua santificación xa 
m~dió encarreirada. E aí estaba .a revelación do "terceiro segredo" 
para identificar a Xoán Paulo como o predilecto de Maria, elexido 
coma mártir da fe e por ela, substraído ás poténcias do mal para 
preservar a sua acción evanxélica. Están todos os elementos nece
sários para proclamalo beato e, despois, santo. Non hai que esque
cer que foi el (e non a CIA) o que acabou co col!lunismo no Leste 
(segundo segredo de Fátima). E pastos a crer, porque o Bispo 
Branca do que fala Lucia dos Santos, a vidente portuguesa vários 
anos clausurada en Pontevedra, e tamén Nosfradamus, non puido 
ser o Bispo Romero, como afirman Chao Rego e Espiña. • 

Concentración 
en Compostela no Día. 
da Muller Antimilitarista 

Un contenedor de lixo cheo 
de armas e utensílios 
violentos serviu para rematar 
a concentración que tivo 
lugar o Mércores 24 de Maio 
na praza do Toral de 
Compostela. Este era o acto 
central da campaña da 
Coordenadora Nacional de 
Galiza da Marcha Mundial 
de Mulleres do ano 2000 co 
lema "As suas armas a nosa 
pobreza, as suas guerras, a 
nosa miseria". No Día 
Internacional da Muller 
Antimilitarista, a 
coordenadora pretendia con 
esta convocatória "promover 
a reflexión sobre un dos 
grandes problemas sociais 
de todos os tempos, a 
violéncia como exercício de 
poder que enfronta aos 
distintos colectivos e grupos 
humanos". As mulleres, 
como colectivo ·que ten 
sufrido a violéncia, queren 
"instar a unha maior 
consciéncia social sobre a 
necesidade de modificar as 
drásticas e primitivas 
prácticas masculinas de 
resolución dos conflitos". • 

Coinezan embotellar para 
a Festa do Tintafemia 

En Cela, Bueu, xa 
comezaron embotellar 
para a 111 Festa do Viño 
Tintafemia, que se vai 
celebrar entre o 7 e o 9 de 
Xullo. Nove colleiteiros 
participan neste evento, no 
que esperan vender tres 
milleiros de botellas. O 
embotellado continuará 
aproveitando a lua 
menguante. Os asistentes 
poderán degostar o viño 
de Xulió de Albina, Paco 
de Evencio, Manolo Riobó 
e Manolo de Avelina, entre 
outros. O pasado ano non 
se pudo celebrar este 
certanie por falta de·viño 
pero desta vez tanto a 
calidade como a cantidade 
apontan a unha grande 

_ festa, segundo os 
responsábeis. • 

Tarxetas electrónicas e 
descontos 
nos buses de Lugo 

A finais de Xuño entrará en 
funcionamento .un novo 
xeito de pago nos 
autobuses urbanos de Lugo 
através de tarxetas 
electrónicas; que se van 
xestionar en Caixagalicia. A 
reforma anunciada polo 
alcalde Xosé López Orozco 
e o concelleiro Xosé Anxo 
Laxe inclue unha 
renovaCión das subvencións 
áo transporte. Terán bonós . 

· especiais os discapacitados, 
os parados, a terceira idade, 
os universitários e os 
menores de vintecinco anos 
en paro . . Para o resto dos _ 
viciños de Lugo, haberá 
tarxetas normais. • 
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Numerosos concellos celebrarl o Día das Letras coii libros, teatro e música 

Murguia pasea desde A Mariña até Tui 
-0- A. ESTÉVEZ 

Os viciños de Oseiro, en Ar
teixo, estaban de festa na ma
ñán do 17 de Maio. Tras moi
tos anos reivindicando a figu
ra de Manuel Murguia, a aso
ciación de viciños que leva o 
seu nome, acollia aos mem
bros da Real Académia Gale
ga, que home:iaxearon ao his
toriador na sua parróquia na
tal. Estes eran os actos ofi
ciais, que non os únicos. Mo
bilización en Compostela, re
parto de libros, música, pase
os literários e lembranzas de 
outras figuras senlleiras pero 
esquecidas da nosa cultura, 
repetíronse desde A Mariña 
até Tui no Dia das Letras. 

En Lugo optaron por dar un pa
seo literário, que percorreu as 
ruas adicadas a escritores gale
gas na cidade da murallas. Par
tian da rua Castelao e remataban 
media hora despois no parque 
Rosalia de Castro. No medio, a 
Valle lnclán e tamén a adicada a 
Manuel Murguia; ll)entres, un dos 
responsábeis de "Agora Cultural", 
asociación que organizaba este 
paseo, explicaba a biografia de 
cada un dos escritores con rua 
lucense. A asociación continuou 
o programa de actos na tarde cun 
debate no que participaron Mari
ca Campo, Santiago Jaureguízar, 
Xabier Cordal, Primitivo Iglesias e 
Xosé Miranda. 

Na Mariña e en Chantada tam
pouco quixeron quedar atrás na 
festividade das Letras e contaron 
cun programa que incluiu desde 
teatro até concertos musicais. A 
obra de Murguia e Rosalia centra 
a mostrado instituto "Maria Sar
miento" de Viveiro mentres que, 
na viciña Burela, acollaron un 
concerto da banda municipal de 
Betanzos. Xosé Manuel Martinez 
Oca participou nos actos de Foz 
e, xa en Ribadeo, o poeta Xesús 
Manuel Valcárcel foi o protago
nista dun recital poético. 

En Chantada correron pota lín
gua. Sairon do Cantón, o mes
mo lugar no que rematou este 
acto deportivo é, a vez, reivindi
cativo da normalización do gale
ga. Os persoeiros locais, desde 
concelleiros até ecoloxistas, 
atraveronse a recitar e Os Quin
quilláns foron os amos da noite 
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coa peza teatral lrmandiños. 
Aproveitou o dia tamén a Aso
ciación Chantadina de Axuda ao 
Sáhara para repartir lenzos e 

pinturas na praza do Cantón. 
Numerosos viciños convertéron
se en artistas cuxas obras sub
hastarí anse despois co ánimo 

No Castromil 'Manuel Murguia' 
Para os membros da Real Aca
démia Galega o 17 de Maio 
sempre é un dia axitado. Desta 
vez, tiveron que repartir o tem
po entre A Coruña e Arteixo. O 
alcalde coruñés , Francisco 
Vázquez,que louvou en galega 
a relación de Murguia coa cida
de herculina, estivo presente na 
sesión extarordinária da Acadé
mia que tivo lugar no paraninfo 
da Universidade. Tamén estivo 
Manuel Fraga acompañando 
ao presidente da Académia, 
Francisco Fernández del Rie-

go. Alguns dos· conselleiros co
mo Hernandez Cochon, Pérez 
Vareta e Pita fixeron doblete ao 
estaren presentes no acto Aea
dém ia e tamén na oferenda 
que o PP fixo ante a tumba de 
Murguia no cemitério coruñés 
de San Amaro. 

Xa pasado o mediodía, e tras a 
oferenda ao busto de Murguia 
nos Xardins de Méndez Núñez, 
a comitiva el')cabezada por Fer
nández dél Riego subiu ao au
tobus que a empresa Castromil 
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de enviar o recadado ás escalas 
de refuxiados saharauis. 

Noutro concello da província, 

puxo o noma do compañeiro de 
Rosalia de Castro e partiu cara 
Arteixo. Ali xantaron co alcalde, 
Manuel Pose, para despois 
apresentar o boletín da Acadé
mia adicado a Murguia. Disto 
encarregouse Xosé Ramón Ba
rreiro Fernández e apresentou 
a entrega de prémios· que leva 
o nome do homenaxeado, Hen
rique Rabuñal. Xosé Carlos Ca
neiro e Xose Luis Vázquez So
moza recolléronos con agrado 
e facendo unha defensa do 
idioma e do seu futuro.• 
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Monterroso, ademais de a Mur
guia, lembraron a Lorenzo Vare
ta no cemitério de Fufin nuns 
actos que contaron coa presén
cia do alcalde Antonio Gato, do 
PSOE. Na biblioteca estaba 
aberta unha mostra de debuxos, 
fotos e libros do poeta. 

Escritores en Pontevedra 

A praza de San Fernando de Tui 
acolleu o Día das Letras a 111 Feí
ra do Libro, con especial releván
cia para as leituras en galega. A 
iniciativa contou con numeroso 
público que se animaba a mercar 
as navidades. En Pontevedra 
cinco librarías instalaron os seus 
pastos na praza da Ferrería e fo
ron vários os escritóres que acu
di ron a asinar libros. Entre eles, 
Miguel Suárez Abel, Helena Vi
llar ou XoSéAntórrNeira-em:r.-

Á mesma hora, en Mos celebra
ban a festa de Murguia cun con- · 
certo de corda, no· que se inter
pretaron pezas tradicionais. Non 
moi lonxe, en Mondariz, decan
tában se polo aspecto lúdico 
frente ao cultural preparando 

· dunha churrascada amenizada 
con música. E en Cangas tamén 
recurrian á música pero co com
plemento dos xogos populares. 

librarias e trens 

Os libreiros abriron as portas o 
dia 17 de Maio e, como ven sen
d o habitual desde hai cinco 
anos, puxeron en marcha unha 
campaña de promoción do libro 
galega con descontos. Durante 
este dia, cada cliente que mer
cara un volume en galego rece
bia, un agasallo: un libro de Mur
guia. Durante estes dias, os li
breiros do país reparten un folle
to editado conxuntamente no 
que aparece un listado dos t!Q.: 
menaxeados na história do-Oías 
das Letras xunto a unha peque
na biografía de cada un. 

T amén Rente se sumou ás Letras 
cun agasallo para os viaxeiros. 
En Ourense, Compostela, Vigo e 
A Coruña, os pasaxeiros tiñan· a 
posibilidade de ler unha vez aco
modados no tren. A compañia fe
rroviaria regalaba un exemplar da 
novela Dende o ceo, drama escri
to por un Murguia mozo no que 
non falta un triángulo amoroso e 
un ·aesenlace fatal.• -- -
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-Continuan as folgas de ·fame e as manifestacións polo translado dos presos sen que teñan repercusión nos meios de comunicación estatais. ROSA GÓMEZ 

. O PNV agardaba un anúncio máis con~reto sopre a trégua 

ETA considera ·que 
'o proceso de paz segue aberto' 
'90- B. LAXE 

A entrevista concedida por ETA a Martxelo Otamendi, director 
de Euskaldunom Egunkaria, analísase como un paso adiante 
no proceso de . pacificación en fontes nacionalistas; pois non 
só afirma que "o proceso segue aberto", senón que se mostra 
disposta a "utilizar o actual marco para construir un nov_o", 
considera que na "actualidade danse todas as condlcións pa
ra leva·r o proceso até o final" e non pon nen prazos nen con
dicións, utilizando unha linguaxe idéntica á da anterior tré
gua. Ainda así, o PNV agardaba un anúncio máis concreto 
pois tiña constáncia que nas votacións internas o 75% da mi
litáncia etarra se inostara disposta a que calaran de novo as armas. 

O 3 de Maio reu-níase, por se
gunda vez, a Mesa de Partidos 
Bascos, na qué se inclue ps for
macións de lparralde. E esta 
plataforma a que vai liderar o 
proceso de pacificación levando.
seguramente, antes de que re
mate o verán, a unha nova tré
gua -de ETA. A entrevista que 
Martxelo Otamendi lle realizou a 
dous dirixentes etarras ver:i signi
ficar un paso adiant_e na vía paci
ficadora, ainda que se está a xo
gar fortemente entre os abertza
les e os helkides para marcar o 
ritmo e os contidos do proceso. 

:ET A recoñece que seguen á 
existir contactos co PNV e con 
"outras forzas políticas, sindicais 
e sociais'"; e afirma que "o pro
ceso segue aberto" e que tanto 
o PNV como EA ''teñen aberta a 
oportunidade de ·pór sobre a 
mesa as suas propostas". Ade
mais, os dirixentes de ETA con
sideran que "o proceso está ben 
orientado" e qae se dan ''todas 
as condicións para que o mes
mo poda chegar ao final". 

Son mensaxes que levan á espe
ranza; sobre todo se ternos en · 
canta que a linguaxe empregada 
é a mesma da fase. anterior á tré
gua. Ainda asi, o PNV agardába 
anúncios máis concretos, sabe
dores de que a maioria da organi
zación aposta por. parar a loita ar
mada. Signifjcativa é tamén a 
-afirmación que fai ETA: "ante Ma
drid e París a principal represen-

tación de Euskal Herria é Liza
rra'', que teria _a representación 
para negociar en nome de todo o 
povo basca. Xa non deberían ser 
nen ETA nen sequer HB os que 

.sentaran a negociar, senón a Me
sa de partidos. ET A tamén seme
lla que lle vai dar moita máis au
tonom ia á HB refundada e na 
que poderia participar xá como 
organización política ao final do 
proceso, se se consigue unha 

- trégua indefinida, someténdose 
ás reglas de démocrácia interna. 

As' precisións de ETA 

Nesta perspectiva política, en
téndese a teima do PP e outras 
forzas españolas en desfacer e 
debilitar este marco de Lizarra, 
para imposibilitar esta via_. Neste 
senso son importantes as pala
bras de Redondo Terreros que 
pede unión para loitar "contra os 
obxectivos de ET A", e non con
tra ET A como se veu afirmando 
contínuamente. O nacionalismo 
pasa a ser o enemigo declarado. 

Existen outras tres precisións im
portantes por -parte de ET A nesta 
entrevista. A primeira é a si.Ja dis
posición a que se parta do actual 
marco autonómico, e mesmo de 
división con Nafarroa, "para cons
truir un marco novo". Un marco 
que, iso si, teria que sobardar a 
própria Constitución española" e 
"tomar como referéncia a toda 

_ Euskal Herria". Neste .ponto é on
de atopan máis diferéncias co 

PNV que, para ETA non acaba 
por apostar decididamente pala 
via soberanista e tampouco por 
un proceso integrador de Euskal 
Herria porque olían as dificulta
des de levar o proceso hoxe por 
hoxe en todo o território. · 

Para acadar este proceso "gra
dual", tanto nas suas formas e 
contidos, que ET A se mostra dis
posta e negociar con PNV e máis 
EA, a organización armada consi
dera capital a Udalbiltza, que "de
be quedar fóra dos tratos entre 
os partidos e adequerir persoali
dade e. funcionar corno institu
ción". Ese vai ser o camiño de 
encontro. Por iso, tamén o PNV 

·presiona a ETA e a HB paralizan
do esta institución capital ·para o 
proceso deseñado polos abertza
les, quenes saben que teñen que 
contar eos outros nacionalistas 
irremlsibelmente. De aí a fe do 
· PNV no proceso negociador. 

ET A considera que o desenvol
viento de Udalbiltza "traerá co
mo consecuéncia a configura
ción institucional de Euskal He
rria e, se se -leva esa estrutura
ción institucional até o final, se 
se constitue ese suxeito, entón 
estaremos máis perto, non xa 
da desactivación da loita arma
da, senón da verdad~ira paz". 

ETA aclara tamén, fronte aos 
rumores dun posíbel atentado 
contra o PNV, que non practica 
a loita armada contra o PNV e 
máis EA, "senón contra os inimi
gos de Euskal Herria". Pídelle a 
estes partidos que lle apresen
ten a sua proposta de_paZ e que 
poñan data concreta para o re
mate da loita armada. 

Por outra banda, ETA aposta 
por que os contactos se realicen 
-sen publicidade nen interferén
cias até que se chegue a un 
acordo. Afirma que isto non é 
-contraditório con dar a coñecer 
os papeis da negociación~ pois 

publicounos Gara cando o pro
ceso estaba xa rematado, tal e 
como acordara co PNV e máis 
EA, para que o povo basca tive.
se coñecimento e pudera xulgar. 

Co Governo español (o fraDcés 
nen lles contestou á sua proposta 
de reunión) ETA tamé mantén a 
mesma fórmula dialogadora. Asi, 

· afirma que rachou o diálogo por
que "non respeitaron dous pontos 
básicos: protexer o papel do me
diador e respeitar o acordo sobre 
a forma en que debía de darse a 
coñecer a primeira reunión". 

Fronte a este posicionamento, o 
PSOE voltou a mover ficha, pro
poñendo unha Mesa de Partidos 
na qu~ estean todos sen ·exclu
sión. E a mesma fórmula que 
propuxo o Lehendakari lbarret
xe hai un mes nunha conferén
cia no Siglo XXI de Madrid. Da
quela os socialistas rexeitárona. 
Pero agora están inter,namente 
ainda máis divididos. E a mes
ma proposta que realizara ta
mén o ex Lehendakari Ardanza 
e que tamén tora rexeitada. 

Con esta, trata,n de afastar de 
novo ao PNV e máis a EA das 
negociacións con_ HB. e propo
ñer un novq camiño que pode 
ter predicamento nunha· parte 
do PNV, que olla como o proce
so marcado por Arzallus non 
avanza. Desde o PNV conside
ran que "algo se move" no 
PSOE, considerando este movi
mento como positivo. 

Desde HB pénsase que é unha 
estratéxia para impedir que se siga 
avanzando polo camiño soberanis
ta. A máxima chata póñena por
que nesta Mesa, á que se mostran 
dispostos a asistir, estarán só os 
partidos bascos, e non así os de · · 
Nafarroa e lparralde. Teñen medo 
que o PNV se acolla a-ela como 
camiño, teimudos como están en 
que o principal é que o proceso se
xa para toda Euskal Herria. • 
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Felipe González segue 
a pontificar $Obre o PSOE 

O que fora secretário xeral 
do PSOE. exerce de 
máximo pontífice na crise . 
socialista. Primeiro permite 
que todas as posturas 
apresenten candidatos ás 
primárias e posteriormente 
descalifica a todos os que 
se postularon, para, a 
continuación, pór de 
manifesto que nengun . 
deles está á sua altura. Do 
mesmo xeito, González di 
q1ue non ten nengunha 
intención de apresentarse 
candidato ás primárias nen 
á presidéncia do Governo 
pero, se o fixera, por 

-s-uposto gañaria por ampla 
marxe, como asi fixo nas 
xerats de 1996. Como dixo 
Alfonso Guerra, "Felipe 
González segue a 
considerarse deus". • 

Multitudinária 
manifestación 
en Barcelona 
en contra do Dia 
das Forzas Armadas 

O desfile militar que terá 
lugar en Bar.celona odia 
27 de Maio achou unha 
contundente resposta 
cidadá e milleiros de 
persoas sairon á rua na 
tarde do Sábado 20 de 
Maio para protestar pQlo 
acto do Dia -das Forzas 
Armadas. O Partido 
Popular considerou que a 
postura de CiU ante a 
manifestación era 
ambígua e dírixiu 
numerosas críticas 
contra os líderes 
converxentes. Jordi Pujol 
lembrou os cuarenta 
anos de ditadura 
franquista e a ocupación 
de Barcelona por parte 
das tropas sublevadas en 
1939 e pediu aos 
cataláns un esforzo de 
autoestima ante as 
dificuldades actuais. • 

Baleares vai introducir 
unha ecotaxa turística 

O turismo tamén 
contamina, por iso o 
governo progresista das 
llles Balears, formado por 
nacionalistas e socialistas, 
vai introducir unha ecotaxa 
que gravará con un euro 
diário por persoa as 
pernoctacións nos 
estabelecimentos 
hostaleiros das illas. O 
imposto entraría en vigor 
no ano 2002 e estaria 
orientado aos hoteis 
porque grávar a entrada en 
aeroportos ou portos seria 
máis complicado. Cada 
ano, nas Baleares 
veranean uns dez millóns 
de persoas, procedentes 
da península e do . 
estranxeiro e todos eles 
pasan vários días nas illas. 
O imposto estará destinado 
a correxir os danos ao 
meio ambiente producidos 

. polos visitantes turísticos e 
no caso do turismo de luxo 
será o dobre do normal .• 
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Cal é a participación pública 
das mulleres cubanas? 

Antes da revolución a maioria 
das mulleres non traballaban fó
ra da casa, adicábanse a repro
ducir a vida doméstica. Nos 
anos sesenta estabelécense vá
rios programas que teñen como 
obxectivo a educación da muller 
ca obxectivo de integrala na vida 
pública. Eses planos deron re
sultado pero ainda queda cami
ño por andar porque se poden _ 
eliminar as trabas externas pero, 
moitas veces, os problemas de 
desigualdade de xénero están 
na casa, . na família, na que a 
muller se ve co rol de nai e res
ponsábel de todo e iso é un pro
ceso que estamos a tratar. 

Considera entón que os maio· 
res atrancos para superar a 
discriminación están na casa? 

Máis qué falar de discriminación, 
falo de discriminadores. Alá hai 
plena igualdade, por exemplo, á 
hora de atopar traballo. Ternos 
sectores nos que predomina a 
muller, como no ámbito da cién- . 
cia, a saúde pública; o ensino ... 
No governo central ternos unha 
participación dun 22% que é alta . 
respeito a outros países subde-

_......sénvolvidos pero do que non po
demos estar satisfeitos porque 

· n.on se corresponde co nível cul
tural e de integración da muller 
noutros níveis, na ciéncia, por 
exemplo, somos un 52%. Está a 
xogar tamén neste sentido a au
tol imitación da muller á hora de 
achegarse a postos de respon
sabilidade. Os traballos domésti
cos continuan recaendo no xé
nero feminino e iso compÍicouse 
no periodo especial en canto as 
mulleres requiren máis tempo · 
nos labores domésticos. 

O bloqueo afectou máis ás 
mulleres? 

Como non! Vivimos un momento 
de limitación e escasez que abri
ga a que as mulleres traballeñ 
máis. Ppra que vos dedes conta: 
en cada casa hai unha persoa 
que convola os alimentos, é dicer, 
cando chegan patacas ou polo 
hai quel ir por eles e, ademáis, 
xusto n1aquel momento porque 
senón os perdes. A muller é quen 
controla isa. O home, ao non es
tar preparado, remata coa comida 
en dous dias e por iso cómpre al
guén que planifíque a organiza
ción da casa. Sen embargo, ago
ra tamén os homes se están afa
cendo a levar un bolso por se hai 
que levar algo para casa pero, de 
todas maneiras, a muller vese 
cun grande peso no fogar. 

En Cuba ten forza o feminis
mo organizado? 

Como resultado da integración 
de distintas organizacións cre
ouse a Federación de Mulleres 
Cubanas cunha estructura que 
vai desde as viciñas até a direc
ción nacional. Nos congresos · 
definimos os problemas que se 
elevan ao governo e ternos con
gresistas .que os presentan ofi
cialmente. T amén contamos con 
representatividade no comité 
central do partido . . 

Son moitas as asociadas? 

Un 85% das maiores de 14 anos, 
senda unha asociación voluntá
ria. A Federación ten un peso 
grande, co tema do neno Elián 
organizouse unha movilización 
con máis de cen mil mulleres 
que desfilaron diante ·da embai
xada norteamericana. Ao início 
da revolución a Federación tra-
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Sónia Enjamio 

'As mulleres sofren máis o bloqueo 
sobre Cuba' 

*C. VIDAL 

Profesora da História na Universidade da Habana, Sónia Enjamio coordina estudos $Obre 
as mulleres e, nos últimos tempos, está a investigar na história dos emigr~ntes galegos en 
Cuba. Enjamio considera que o bloqueo está a afectar máis ás mulleres que teñen qµe re
forzar o traballo doméstico pola escasez de alimentos e afirma que, de ter as facilidades coas 
que os cubanos cantan ao chegar a un ha praia americana, outros países quedarían, sen xente. 

ballou arreo cos problemas de 
xénero, en dez anos 150.000 
campesinas viñeron á Habana 
para ·alfabetizarse e aprender 
corte e costura. Díxose. o de cor
te e costura para que país e ho
mes estiveran de acorde pero la
go recibían o ensino primário. O 
tema das mulleres foi prioritário 
despois da revolución. 

Creáronse servizos públicos 
para que a mull.er poidese tra
ballar fóra da casa? 

Ternos un horário nas escalas 
que lle permite á muller non ter 
que contar con ninguén para que 
lle coide aos nenas. Fixéronse 
comedores obreiros e escolares 
e, polo tanto, a muller.sae ás cito 
da mañá e regresa ás cinco cos 
seus tillos que, até entón, estive
ron na garderia porque se ade
cuou o horário ao seu traballo. 
Criaronse servizos para a muller 
traballadora como lavanderías ás 
que se levaba a roupa ás seis da 
mañá e se recollia ás cinco da 

tarde, despois da xomada laboral 
pero agora, coas limitacións, es
tán a ter deficiéncias. 

Eliminouse a prostitución pe
ro vólvese falar de "turismo 
sexual". 

Na situación de escasez unha 
muller pode ver como via para 
resolver o seu problema irse 
cun turista. Pero non só resolver 
de inmediato senón que hai cu
banas que pensan casar cun 
. estranxeiro para marchar con 
eles. De todos xeitos é un sec
tor minoritário. Isa obrigou a ter 
unha lei contra o proxenetismo 
e reforzar o traballo da Federa
ción con traballadoras sociais 
para tratar este problema. 

É ta~ta a vontade de emigrar? 

Somos agora doce millóns de ha
bitantes, cando se fala de emigra
ción non se mentan os que que
damos alá que somos a rnaioria. 

· Vexo a cantidade de emigrantes 

P. BERGANTIÑOS 

que marren tentando pasar de 
Africa a España e deses non se 
dá conta ao mundo cando, nada 
máis vai un cubano a Miami sae 
en toc:tos os meios de comunica
ción. O cubano ten priviléxios pa- . 
ra marchar, en canto chega a un
ha praia americana é o único ao 
que lle dan permiso de traballo e 
residéricia pola lei de axuste cu
bano que se aprobou no ano 
1966 e que agora cobra forza. Se 
isa pasa neutros países sae toc:to 
o mundo. Utilizouse a emigración 
cubana como feito político . 

Vostede está agora a estudar 
a emigración galega en Cuba. 

Sempre se deu a versión dos 
que retornaron pero hai outras 
histórias. Comandantes da Se
rra Maestra foron galegas, xen
te que pelexou na clandestini
dad~, o próprio Fidel ten ascen
déncia galega. Estou a comezar 
con esa investigación porque 
entendo que faltan moitas histó
rias que contar.• 
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O Parlamento europeu 
aproba o equilibro 
territorial no n!parto 
dos fundos 

O Parlamento europeu 
aprobou várias emendas 
do eurodeputado do BNG 
Camilo Nogueira polas que 
se determinou controlar o 
equilíbrio no reparto dos 
fundos e~truturais dentro 
dos Estados. Oeste xeito, 
impedirase que o Estado 
español desvie a outras 
zonas cartas que 
corresponden a Galiza, 
como facia con frecuéncia. 
O Parlamento tamén 
aprobou a coprdenación 
entre fundos estruturais e 
de coesión, máis partidas 
destinadas a 
desenvolvimento local nas 
áreas menos 
desenvolvidas e cartas 
para o tren de alta 
velocidade, en concreto na 
Galiza. Con estes acordes, 
propostos todos por Camilo 
Nogueira, o naso país sairá 
beneficiado.• 

Os italianos prefiren 
o sistema proporcional 
ao maioritário 

O referendo celebrado en 
ltália o pasado Domingo 
21 de Maio pretendia a 
modificación do sistema 
eleitoral no país para 
deixar de ser tan 
proporcional e pasar a 
ser un sistema 
maioritário. o centro 
esquerda era o impulsor 
dunha reforma que 
pretendia pór fin a un 
sistema que garantia a 
presenza de numerosos 
grupos minoritários no 
Parlamento, pero ao que 
acusaban de ser 
causante da 
inestabilidade polftica 
que vive o país. ltália 
conservaba este sistema 
desde a fin da guerra e.. 
durante 40 anos as ' 
coaliclóns permltiron \ 
governos con certa ~ 
estabilidade. Os itallano5\ 
ao non participar na 
consulta como estaba 
previsto, lmpedlron a 
modificación lexlslatlva. • 

A OEA considera 
que non hai garantias 
nas eleicións do Peru 

O presidente do Peru., 
Alberto Fujimori persevera 
na sua intención de 
convocar para o Domingo 
2a··de Maio a segunda volta 
das eleicións presidencia is, 
na que teria que enfrentarse 
a Alejandro Cholo Toledo. 
Mália que este último e a 
comunidade internacional 
pediron un aprazamento 
para que se den as 
garantias necesári~s no 
proceso, Fujimori non aceita 
demorar a consulta. Isa 
motivou que a Organización 
de Estados Americanos, 
OEA, ordenase a retirada 
dos seus observadores, 
polo que non participará no 
cómputo de votos.• 
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Concursite 
A literatura galega, segundo os 
meios de comunicación de ma
sas e co gallo do Dia das Letras 
Galegas, atravesa un periodo ex
celente, onde se publican infini
dade de libros, que manifestan 
unha activa corrente intelectual a 
desenrolar continuamente pro
xectos novos e magníficos. Mais, 
eu penso: onde, cando foron pu
blicadas esas obras mestras da 
liferatura actual? Eu sofro unha 
das máis desgraciadas enfermi
dad es, ainda sen catalogar; 
denomínoa concursite, retírese á 
apresentación de obras tanto en 
poesia como en narrativa a todo 
canto certame literário se organi
za no noso país. A miña activida
de frenética, co paso dos anos e 
despois de resultados apenas 
perceptíbeis, conclue cunha eli
minación total da miña autoesti
ma, asi como a degradación 
paulatina da dignidade. 

Ante tal desesperación, pergún
tome sobre a razón pola cal un 
indivíduo sinte a necesidade de 
que os seus pensamentos, plas
mados nunha folla de papel, 
cheguen a asíduos leitores ávi
dos de información. 

Podo aceitar que a calidade da 
miña obra non sexa abando pa
ra obter un recoñecemento, pe
ro próeme o feíto de que, se
gundo o n 2 934 de A Nosa 
Terra, non vaian máis de cinco 
novelas publicadas no que vai 
de ano. Oremos .... + 

ALBERTE MoMAN Nov AL 
(FERROL) 

Aicalde 
para sempre 
Faise moi difícil o diálogo cando o 
ánimo é indolente. Hai momentos 
para reflexionar, e calquer esforzo 
adicional, pode confundir o máis 
templado. Pero ainda hai moito 
medo agachado, e de non ser asi, 
moito complexo nos nasos diri
xentes tanto políticos como espiri 
tuais: Confundiron as petición fei
tas polos amigos de Fernando 
Pereira, e o que podi dignificar a 
sua representación, interpretáro
no como unha perda de poder. 

O pastor da igrexa en Arcade, fa
láballe na nasa liíngua de vivo, un
ha vez morto, "ni hablar". O "xe
rente" político, negoulle a sala do 
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Concello, para non seren velados 
os seus restos mortais, en Souto- · 
maior. Segura estou, que ao "Al- · 
calde Pereira" pouco lle doeria 
tanta negativa. A sua humildade e 
xenerosidade, estaban por riba de 
calquer teima persoal. A preten
sión de despedilo aqui, partiu sim
plemente de moitísimos 
amigos/as e viciños/as, . que á 
marxe de cores ou ideoloxias polí
ticas, era renderlle homenaxe a uri 
home sinxelo que sempre estivo 
co povo, que trouxo máis do que 
levou, que foi alcalde 16 anos por 

24 horas diárias e parte do tempo 
non cobrou a este concello nen 
unha peseta. Que non fixo amiza
des de· "clase", fixo unha caste de 
amigos que non estaremos esti
mulados xamais, polo becerro de 
ouro. A Terra que tanto amaba, e 
que tan ben soubo tratar cultivan
do "eidos a inculto", foi o motor da 
sua vida. Todas as persoas que ti-

. vemos a fortuna de cbmpartir in
. quedanzas e máis cantos o coñe
ceron, non sentimos valeiro. Dei~ 
xounos a herdanza máis exempla
rizada que se poida recebar, a sua 
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riqueza moral, virtude que moitos 
son capaces de vender ao mellar 
postor, tanto nas clases políticas, 
coma no resto da sociedade. Se
guirem0s proxectando can· il_usión 
esa herdanza, e coma árt>ore es
pida, deixare-
mos pasar os 
trebóns. Na-
mentres, pro- Qu - fi 
fundizaremos e non IO 
coas nosas ra '8mizades de 
íces na liberda- "clase", fixo 
de da alma. 

-1 
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1 
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O conselleiro de 
Cultura foi o 

Rañaremos o unhacastede _ primeiro en comprar 
peto como el · h t d d 11 facia, para amigos que non un a en ra a o 
continuar os estaremos Festival de Música de 
actos que tan- est_ imulados Galiza en 
ta vida deron 
ás casas da xamais, polo Compostela. Cando 
Cultura que el becerro de ouro. uri xornalista lle 
mesmo lograra 
para o canee- perguntou por que o 
llo. Traballare- fixera, sacou peito e 
mos, para que 
a sala de Plenos sexa a ."ágora" dixo que "porque 
do povo e non despacho,?e clien- L Carmina Buraria é -
tes. Que non se diga mais "quen - - -
manda son eles". Non son eles, 1 unha das boas 
que a ninguén se lle esqueza que 1 cantantes de Gal iza". 
somos nós, povo soberano, que 1 p, V 1 
co noso voto os poñemos segun- erez are a 
do conveña. En definitiva, irnos demonstrou a sua 
seguir para adiante porque, a se
mentéira está feita, e a contrnuida- -
de será o froito. 

Descansa en paz amigo! ¡Vivas 
por sempre alcalde!• 

CARME ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ 
. (SoUTOMAIOR) 

Móbiles 
sen identidade 
O día 27/8/99, o que subscribe, 
adquiriu na ''Tienoa Telefónica" de 
Santiago de Compostela un telé
fono móbil co seu correspondente 
número que, para a nosa ledícia 
estaba composto nas suas seis úl
timas cifras do mesmo número. 
Na segunda quincena de Febreiro 
o teléfono queda sen liña cun sal
do aproximado de 3.000 pta. 

Postas en contacto co "Centro de 
Relación con los Clientes" de MO
VISTAR averiguamos que o noso 
número de teléfono foi entregado 
a outra persoa en Málaga (evi
dentemente p9la sua facilidade de 
memorización). Recoñecen que é 
meu pero, disque, teñan proble
mas técnicos para devolvermo. 

Tras pasar máis de-6 horas duran-

ignoráncia ao 
descoñecer a versión 
das cancións 
profanas medievais 
levada a cabo por 
Carl Orff en 1937. 
Menos mal que non 
dixo Carmiña 
Bu rana! 

1 Cada catre anos 
1 Fraga bota unha -
1 carreira de fórmula 
1 un. Enche unhas 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

carpetas con asuntos 
de urxéncia para 
·Galiza e visita aos 
ministros en Madrid. 
Este ano foron seis 
na mesma xornada, 
ademais dunha 
conferéncia e un 
almorzo público. 
Serte que non fixo a 
viaxe en tren. 

O presidente tamén 
anunciou -que está . 
disposto a 
apresentarse ás 
eleicións e se é 
preciso arrastrarse 
na campaña. Fraga 
revela, xunto a 
Franco e Pinoct-et, 
un gesto polos cargos 

1 , vitalíciQs. ,, 
1 
•• 1 En Serra Leona, un 
1 nutrido grupo de 
1 cascos azuis son 

[_ -



1 prisioneiros des 
1 rebeldes·, pero os 
1 meios de · 
1 
1 
1 
1 
1 

comunicación teiman 
é dicer que é un 
secuestro. Sei'ca os 
nieteron nun ;iulo, 
con tanques e todo. 

Campaña da renda 
do ano 2000, 
tampouco esta vez os 
estancos están 
fornecidos de 
impresos escritos en 
galego. Será que o 

..• ministro galego non é 
1 o de Facenda. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.1 
1 

•• 

Segundo o diário El 
País, na edición do 
Domingo 21. de Maio, 
o cadro en Euskadi é · 
o seguinte: a 
Ertzaintza detén a 
sospeitosos que 
resultan ser da Garda 
Civil e a policia 
nacional vixila a 
cargos socialistas e 
mesmo preséncia 
atentados de ETA. 
Esta vez a ver como 
lle botan a culpa a 
Arzallus. 

A Xunta vai criar un 
instituto de 
meteoroloxia 
porque o informe do 
tempo espántalle os 
turistas. Deben 
pensar que os 
fodechinchos de 
Madrid ven o 
telexornal da 
Televisión de Galiza. 

Na roda de prensa 
posterior á vitória do 
Deportivo na liga, a 
Televisión Española 

1 esforzouse por meter 
u~ plano dos 
xogadores a talar coa 
bandeira de 
España detrás. Foi a 
única bandeirá 
encarnada e amarela . 
que toparon en 
Riazor.+ 

1 
1 
1 
1 
I , 
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te vários dias e dialogar coas ope
rad oras; Mónica 41345, Sonia 
41334, Raquel 47389, Genma?, 
Ana 41295, Raquel 41220 e Ester 
( ao parecer con responsabilidade 
que xa non se identificou) logo de 
cambiar a tarxeta identificativa do 
móbil duas veces, de recargalo 
con 5.000 pta do meu peto e dun 
senfin de mentiras ... , comunícan
me que o meu número de teléfono 
móbil está definitivamente adxudi
cado a outra persoa e se quera 
operativo o teléfono danme outro 
número, emiíanme outra tarxeta 
identificativa e 4.000 pta. de recar
ga. Lago, verificarán o meu ante
rior saldo, por se proceda devolver 
os cartas defraudados. 

En fin, teño un teléfono móbil 
inútil, róubanme o meu número, 
róubanme máis de 8.000 pta. e 
para solucionalo danme 4.000 
pta. doutro número ou, senón, 
que vaia pala via xudicial. Será 
que son galega e aos galegas 
considérannos parvos? Obser-

. vese iso de '.'pasajeros al tren y 
los gallegos también". Ou é que 
ternos outros direitos diferentes 
ao resto e poden esmagárnos
los cando queiran? Vexáse o 
caso do BNG no Conweso. 

Quera pensar que este. acto de 
piratería é debido a que Telefó
nica é unha empresa privatizada 
e isto é un dos resultados do ca
pitalismo selvaxe -quero dicer 
liberación económica-, xa se 
sabe; o carta é o carta. Grazas 
que aind~ non privatizaron a 
xustiza, e queda prensa libre.+ 

C.A.M.C. 
(ARZUA) 

'O Lápis' de Suso? 
Non hai moito que Suso de Toro 
facia unha defensa pechada do 
seu amigo Manuel Rivas. No apai
xoado artigo introducia alguns ele
mentos interesantes xunto con en
cendidas críticas a quen subliñaba 
insuficiéncias da obra do dita au
tor. Suso era ali moi pouco crítico 
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con Rivas e demasiado crítico cos 
que o cuestionaban. 

Lemas a recente novela de Suso, 
"Non valvas"; con entusiasmo é la
go de lela resolvemos, sen dúbida, 
que é moit(si-
mo mellar no-
vela que "O lá-
pis do carpin-
teiro". En com- Os lanzamentos 
plexidade, lin- mediáticos 
guaxe, cons
trución e ta
mén en tratar o 
tema da repre
sión fascista 
na Galiza con 
verdadeira ra
dicalidade, sen 

madrileños, se 
nonteñen 
calidade ~I, 
non son bons a 
médioprazo 

veos curis. E para a nosa 
agora se non 
tose imperti- c.ultura 
néncia pergun
tariámoslle ao 
autor se el non 
considera tamén no seu interior 
que a sua novela é superior. E la
go de contestar a esta pergunta, 
outra: "e ere que a sua "Non val
vas" vai ter tantas vendas e leito
res como o "lápis"?, Tantos reco
ñeci me ntos e publicidade? Por 
ben que lle vaia e ainda que poida 
ser un éxito relativo na Galiza xa 
lle adiantamos que non vai vender 
cincuenta mil exemplares nen de 
lonxe, e seguro que el xa o sabe. 

A iso se referian aquelas crí~cas 
á obra de Rivas. Está ben ser 
construtivo e aplaudir os éxitos 
dos nasos, ata aí ben. Pero esta
mos seguros de que o naso autor 
tamén matinará nalgun lugar do 
seu maxin que os lanzamentos 
meqiáticos madrileños, se non te
ñen calidade real, non son bons a 
médio prazo para a nasa cultura. 
Ou Suso se fai xornalista do "Pa
ís" ou non terá os éxitos do seu 
amigo. E temémonos que eses 
somentes deb~an unha praza pa
ra galegas e está cuberta. Pero o 
que quedan son os libros de cali
dade, non os éxitos de vendas.+ 

XosÉ Lms VIÉITEZ GARCIA 
(SANTIAGO) 

Meios 
de Comunicación 

Noraboa ao BNG polos resulta
dos eleitorais. Son un destes 
300.000 sen nengun tipo de res
ponsabilidade nen militáncia na 
organización. Son conscente de 
que-unhas eleicións gáñanse ou 
pérdense pala suma de vários 
factores, pero hai un qµe quero 
comentar e creo que ten unha 
importáncia incuestionábel. . 

O BNG ainda non chega a moi
tos se_ctores da povoación, co
municacionalmente talando, ou 
cando chega é porque os meios 
de comunicación lle deixan. Se 
lle perguntan a moitos dos votan
tes do BNG se hai un europarla
mentário desta organización en 
Bruxelas, coido ·que unha por
centaxe ainda dubidará. Se se lle 
pregunta que fai polo noso país, 
esa porcentaxe aumentará. Ou
tro tanto poderiase dicer dos par
lamentários en Madrid. E non es
tou a dicer que os nasos repre
sentantes non fagan nada, creo 
que se por algo se caracterizan é 
por traballar arreo. 

Ainda agora, a pouco das elei
cións teño que facer un esforzo 
"por lembrar o nome dos candida
tos ao Congreso. Pero en oca
sións teño que buscar entre as 
notícias breves dos xornais para 
saber que seguen aí, que traba
llan polo naso país, para encon
trar argumentos que me leven a 
votalos de novo. Aí está .,a nai do 
año". Como dixo Napoleón "non 
chega con facer, hai que dalo a 
coñecer". E coido que coincidirán 
comigo se digo que os meios de 
comunicación na Galiza non axu
da n nada ao nacionalismo: a 
TVG, non merece nen comentá
rio e os dez xornais que hai no 
país atenden máis a outros inte
reses que á información do BNG. 

Crea que fai falla un xornal com
prometido co país, rigoroso e que 
saiba denunciar xa non só as 
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contínuas cacicadas que a cotio 
se cometen senón o que tan os 
centos de concelleiros e deputa
dos aos que votamos. Que impor
ta unha férrea oposición no pa~la
mento, se despois non transcen
de á cidadania, que importan as 
mobilizacións sociais se despois 
non teñen repercusión social. 

O BNG ten unha boa base so
cial, agora haberia que fidelizala 
e isto, na miña modesta opinión, 
tamén se logra con meios de co
municación próprios. Se de algo 
vale un chamamento dun autó
nomo con 50 anos que non quer 
morrer sen ver un governo na
cionalista, saiban que teñen todo 
o meu apoiq para fundar un xor
nal comprometido e que leve a 
nasa voz a to-
dos os currun-
chos de Gali-
za. Desde to- Saiban que 
go no meu bar 
sempre estará teñen todo o 
sobre a barra. meu apoio para 
Outro caso, 
se no mo
mento de es
creber estas 
liñas non con
sigo acordar
me do nome 
do primeiro 
candidato nas 
listas· do BNG 
por Lugo, nen 
moito menos 

fundar un xomal 
comprometido e 
que leve a nosa 
voz a todos os 
currunchos de 
Gal iza 

dos senadores. Señores, é un 
problema sicolóxico meu ou ha
berá que pasarlles a pelota aos 
responsábeis de comunicación 
do BNG? 

Non seria máis rentábel invertir , 
criar e potenciar uns meios de 
comunicación próprios que le
ven a nosa voz a toda Galiza. 
Será posíbel algun dia? Non se
ria mellar facer un estarzo eco
nómico para levantar un xornal 
diário? Que canten coa miña co
laboración económica. • 

ARTURO P ÉREZ D ELGADO 
(LUGO) 

\ ( 
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Os primeiros libros colocáronse ao carón da Porta de San Femando. P.B. 

As letras comezan 
a celar a Muralla de Lugo 
En Xullo estará rodeada p_or libros en apoio 
a sua declaración como Património da Huriranidade 

9* PAULA BERGANTIÑOS 

Máis de ttescentos escolares fo .. 
ron os encarregados de inaugu ... 
rar en Lugo, o pasado Xoves 18 
de Maio, o proxecto Cumulum. 
A Declaración dos Direitos Hu .. 
manos foi a primeira obra que se 
pendurou da estrutura metálica 
que vai rodear a muralla cunha 
cuberta de máis dun millón de 
libros en reivindicación da sua 
declaración como monumento 
Patrim6nio da Humanidade. 

O pr~xecto comezou a idearse 
hai un an , pero a Fundación 
Cumµlum leva seis meses aco, 
llend'~ a cqegada masiva de li, 
bros. Luz Darriba responsábel da 
iniciativa explica que a resposta 
superou calquer espectativa e 
que neste momento contan con 
fundo dabondo para acqchar a 
muralla cos textos. "Para encher 
os 12 mil metros cuadrados, ne, 
cesitabamos médio millar de 
obras e neste momento .calcula, 
mos que chegaron- ao redor do 
millón os libros doados. T emos 
tres depósitos de 2 mil metros 
cuadrados de superfície cheos ". 

O prazo para recoller as doa, 
cións pechouse o 1 7 de Maio, 
sen embargo Darriba explica 
que os envíos seguen chegando. 
Os tres depósitos están situados. 

libros, unha vez pendurados, 
non se estraguen coa chuvia. 
"Para facer esta actividade pré, 
vía -comenta Darriba- traballan 
cada dia ao redor de dez volun, 
tários". 

"Contamos coa colaboración de 
case duascentas editoriais e dife, 
rentes organizacións e institu, 
cións como mus-eus, fundacións 
e universidades de todo o Esta, 
do. Tamén enviamos médio mi, 
llón de panfletos aos coléxios, 
porque queríamos que todos os 

escolares coñecesen o proxecto. 
O interesante non é só recoller 
libros. Queriamos que todo o 
mundo, pero en especial a xente 
nova, coñeza a importáncia des, 
te monumento e se implique na 
demanda do seu recoñecimento 
como Património da Humanida, 
de -canta Darriba. A Fundación 
Cumulum criouse para, en pri, 
meiro lugar, levar adiante este 
proxecto pero tamén co ánimo 
de seguir organizando a~tivida, 
des de tipo cultural, artístico e 
so lidário". 

Tamén houbo colaboracióhs in, 
dividuais. De feíto, durante as 
feiras de Semana Santa a Funda, 
ción Cumulum recolleu en tres 
pontos diferentes da ci~ade as 
donacións dos lucenses. f,..o fio, 
Luz Darriba comenta que a 
maioria das obras chegan en bon 
estado. "O oitenta por cento das 
obras están novas, agás. o caso 
dos libros de texto que envian 
desde os coléxios, que son qui, . 
zais os que aparentan maior 
uso", engade. • -

...........•...•.................•.. ~ .........•....•.........•..........•..........•................... . 
A Unesco estuda a posibilidade 
de criar un banco de libros na cidade 
A posta en marcha do cintu, 
rón de libros que lucirá a Mu, 
ralla coincidiu co anúncio por 
parte de Darriba de que a 
Unesco baralla, a posibilidade 
de criar un banco de libros en 
Lugo. "A Fundación Cumu, 
lum seria a encarregada de xes, 
tionalo. O noso traballo con, 
sistiria en recoller os libros, 
depositalos e envialos a zonas 
neeesitadas", explica ao tempo 
que sinala que a proposta Pº' 
deria ser apresentada de xeito 
formal no prazo. dun mes, can, 
do unha delegación da Unesco 
se desprace a Lugo para inau, 
gurar toda a obra. · 

cando menos un mes para po, 
der ver a iniciativa rematada. 
Até o de agora cobríronse, con 
tres mil libros 25 metros, e di, 
cer o 1 % do total, que arrincan 
da porta de San Femando. No. 
acto do Xoves 18 actuaron A 
Volta do Agro, Pilocha, a gaitei, 
ra Laura Méndez e a- pandere, 
teira V anesa T eixeiro, as duas 
estudantes do coléxio Casás. 

CD-Rom coa música de Cu, 
mulum; obra de Arturo Baque, 
ro", unha exposición e un ciclo 
de conferéncias. . 

. \en Ramil, na zona da Residén, 
cia, -e na Escala de Relacións La, 
borais ·e Enfermérta. N este últi, 
mo local é no que se realiza o 
embolsado co obxecto de que os 

'----------------:· Darriba explica que fará falta 

Para a sua inauguración, no 
ines de Xullo aproximadamen, 
te, están previstas unha xeira 
de actividades entre as que 
Luz Darriba destaca a edición 
dun: libro sobre o proxecto, 
que inclua história de Lugo e · 
do seu Património, dun 

O proxecto da Muralla de Li, 
bros tamén ven de receber a 
felicitación desde .Bos Aires 
do Prémio Nobel da Paz, 
Adolfo Pérez Esquive!, direc, 
tor do Servizo Paz e Xustiza. 
Con anterioridade xa se suma,
ron á iniciativa os escritores 
José Saramago e Mario Bene, 
detti. Luz Darriba, autora do 
proxecto, foi aluna en 1974 de 
Pérez Esquivel na cátedra de 
Escultura da Escala de Bellas 
Artes Manuel Belgrano, na 
capital arxentina. • . . .........•............................................................................................. 

A .nova Tate 

~ RAMIR\J FONTE 

gTI)n dúas raíñas arruínadas da 
arquitectura industrial de Londres. 
Unha segue estando así, en Batter, 
sea, coas súa catro chemineas enor, 
mes dirixidas ao ce'o (era urlha das 
maiores fábricas desa néboa londi, 
nense que un só atopa nas novelas 
de misterio e na nostalxia), agardan, 
do iso que os arquitectos chaman 
intervenc.ións; a outra, a que estaba 
no Bankside, mesmo enfrente da 
cúpula de Saint Paul, alleada como 
son as cousas que estiveron na outra 
ribeira (os teatros e as casas de leno, 
cinio) converteuse, nestes últimos 
días, 'no maior templo museístico do 
século XXI. E cando menos 'xeitosa 
comprtar esta irmandade fuwrista 
que se tablece entre ¡:¡ central d.e 
enerxí e a central da arte moderna. 
A nova Tate conserva a austeridad e 
e os espacios vertixinosos que tiña a 
central de enerxía, a súa inmensa 
fachada, esa cheminea que a tiña xa 
convertido nun emblema nos ceos 
da cidade. É a pura razón arquite'ctó, 
nica, un inmenso tixolo vermello, de 
cor amortecida. Un entra nela e fica 
abraiado polo s,úa inmensidade. Xa 
sabemos que os museos de arte mo, 
dema non son a casa aurea, senón 
que <rles mesmos se erixen en verda, 
deiros protagonistas. Avanza'mos por . 
eles como quen ofai polo ventre 
dunha inmensá e5cultura e abofé que 
paga a pena realizar semellante vía, 
xe. Para .abrirmos o maxín e compro, 
bar esa loita entre a razón e o caos . 

..#.:ova Tate atopamos os cadros 
do século XX, eses clásicos modernos, 
que xa estaban na vella Tate, pero 
nesta do Bankside acentúase a súa 
convivencia coas'instalacións. Un 
cadro, poñamos por exemplo, de Pi, 
casso ou de Bacon corno os que un 
atopa. alí, nas galerías temáticas, ocupa 
rnoito menos espacio ca, por ex~mplo, 
as ideas de Joseph Beuys ou ese tipo de 
salas nas que atopamos obxectos que 
parecen que abandonaron, de présa, 
os obreiros que trabalJaron alí. 

~n admiran~ Museo de Arte 
Moderna como este o seu despotis, 
rno, a súa poderosa presencia e, ao 
mesmo tempo, corneza· a sospeitar ·· 
que debe ollalo, xa a partir de agora, 
como un Palacio de Inverno, desde o 
que gobema un zar poderoso, sen 
rostro. Certo é que os revolucionarios 
xa teñen un espacio alí dentro, por 
iso un ~a non.sabe contra quen debe · 
loitar. Atopar· alí dentro eses vellos 
coñecidos: a font€ de Duchamp, as 
pizarras d~ Beuys, o teléfono,langosta 
de Dalí ou un dos trípticos que Bacon 
dedicou a .un dos seus amantes é se, 
guir pequenas pistas persoais. 

~ro que me gusta a nova Tate, 
clarO" que haberá que habitala ou tra, 
tar de comprendela como se ternos 
un tratado de estética. Fun a· ela dous 

· . días seguidos. A rriultitude movíase 
por dentro como o fai nuns grandes 
almacéns o día primeiro das rebaixas. 
Consoleirne cun recanto no que esta, 
ban as obras e os panfletos dedicados . 
á causa da República Española, coa 
magnífica visión da city, d~de os al, 
tas fiestras. O azar xogou ao meu fa, 
vor e puxo nas miñas mans 
( merqueino na súa librería) a recente 
edición en inglés do monumental 
proxecto das Arcadas de Walter Ben, 
jamin. Púxenme xa a lelo. Despre, 
guei o seu mapa paraflaneurs, para

1 
tratar de comprender as causas e go, 
bemaime ben cando visite, a vindei, 
ra vez, as galerías da Tate. Anque só' 
sexa para ollar a cidade desde alí. • 

{ 
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• Pura V ázquez recolle o Prémio das Letras e as Artes 
A escritora ourensá Pura 
Vázquez Iglesias recolleu no.Hos, 
tal dos Reis Católicos de 
Compostela, o dia 1 7 de Maio, o . 
Premio das Letras e as Artes de 
Galiza nun acto que contou coa 
preséncia do presidente daXun, 
ta, Manuel Fraga. A obra de PuriÍ 
V ázquez céntrase especialmente 
na poesía aínda que tarnén escre, 
beu teatro e contos para nenos. 
Alguns dos poernários rnáis des, 
tacados da autora son A saudade i 
outros poetnas, Peregrino de amar, 
O desacougo e Versos pros nenos 
da aldea. Pura, nacida en 1918, 
exerceu de rnestra en Venezuela 
e foí secretaria da Escala de Xor, 

mlisrno da Universidade Central 
de Caracas. No ano 1949 foi no, 
meada rnernbro correspondente 
da Real Academia Galega. A sua 
traxectória está ligada 
íntimamente á da sua irmá, Do, 
ra. Ás duas adícoulle o concello 
de Ourense unha rua. 

Obtivo entre outros prérnios o 
"Antón Vilar Ponte", do Cen, 
tro Gal~go de Bos Aires, e_ a me, 
dalla concedida no Centro Ga, 
lego de Bos Aíres. Desd.e o ano 
1984 está xubilada corno 
rnestra. Pura V ázquez é a 
prirneíra rnuller que recebe o 
Prérnio das Letras e as Arte_s. • 

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

• Prémios 
da Crítica para a 
Aullt Castelao e 
Bie1to Iglesias 
O Gran Hotel de Sarnil, en Vi, 
go, acolleu o Sábado 20 de Maio 
a entrega dos premios da Crítica 
da Galíza, nos qlie estaban 
íncluídas seis categorías. Bieito 
Iglesias, no apartado de criación 
literária.pola novela O mellar 
francés de Barcelona, Román Ro, 
dríguez, en investigación, polo 
traballo De aldeas e cidaíl.es, e o 
Coro Ultreia, pola gravación do 
Códice Calixtino no apartado de 
música, foron tres dos premiados, 
Adernais, Luis Álvarez Pousa ga, 
ñou ná rnodalidade de ensaio Pº' 
lo seu libro A identidade fronte á 
rede. O prérnio na rnodalide de 
Ciéncias e Artes da Representa, 
ción recaiu en Caixavigo e 
Ourense pala sua labor de mece, 
nazgo cultural, e a Aula Castelao 
rnereceu a distinción no apartado 
de iniciativas culturais por 
promover un foro de debate ínte, 
lectual corno é a Semana Galega 

. de Filosofía. O único prémio que 
se coñecia de antemán era a eón, 
cesión do título de "Galego Egre, 
xio" á editorial Galaxia, no ario 
que se curnpre cincuenta anos do 
seu nacernento. • . 

•Axira 
dos Nebula 
recala en Vigo 

. Os NelJula levan rnáis de un ano 
ano sen parar cunha xira que os 
levou ás príncipais cidades dos Es, 
tados Unidos e de Canadá. Agora 
emprenden unha xira europea 
que recala en Vigo o Venres 26 
de Maio cun concerto na Iguana. 
Os Nebúla son un trio formado en 
i.9s Angeles no ano 1997. Tras 
gravar dous EPs, editan o seu pri, 
meiro alburn co selo Sub Pop, de 
Seattle, o mesmo que lanzou ao 
grupo Nirvana. Neste seu pJ;imeiro 
longa duración contan coa cola, 
boración do líder dos Mudhoney e 
atrévense coa versión dos Stooges 
l need somebody. Polo de agora 
san unha promesa, como tarnén o 
eran os Offspring cando pararon 
na mesma sala de Vigo, meses an, 
tes de vender rnillóns de discos en 
tooo o mundo. A banda teloneira 
é Rpadsaw, de London. • 

•O tren fai 
paradas cultl).rais 
As "Paradas Culturais" de Ren, 
fe, que chegan a sua quinta 
.edición, recalaron o Venres 19 
de Maio na .estación de Vigo 

. coa rnontaxe audiovisual By 
Pass 2000. As "Paradas Cultu, 
rais" nacer~fi en 1996 "coa 

idea de converter as estacións 
de Renfe en pontos de referén, · 
cía obrigada dentro das cidades 
para a realización de activida, · 
des culturais e lúdicas, aprovei, 
tando a singularidade destas 
instalacións e o grande .número 
de persoas que as visitan a diá, 
rio". By Pass é un proxecto vi, 
deo,musical, cuxos autores son 
Javiei; Luengo, Carlos Llarnaza, 
res e Roberto Lorenzo.• 

• Estrea de The Last.Patrol, 
unha coinédia sobre Vietnam 
Corno un popurrí de todas as peÍículas de guerra definen os seus res, 
ponsábeis a película The last patrol (A colina da marte), gravada en for, 
záns, Pontecaldelas, e a ponto de ser estreada en Vigo .o vindeiro pri, 
rneiro de Xuño. Trátase dunha rnediornetraxe de cincuenta minutos 
dirixid,o por Cora Peña , gañadora dun Goya en 1995 pola curta Cara, 
col, co}, . col, e do prérnio "Luis Buñuel" da cornunidade de Madrid. 
Nesta m~diometraxe fai unha sirnbi se de xéneros para conseguir un, 

. ha comedia bélico,rnusical, aínda que cunha rnensaxe antibélica. Esta 
produción pretende ser o prirneiro capítulo dunha serie destinada á te, 
levisión_. Canta a operación suicida duns soldados que se atopan perdi, 
dos na selva e que teñen corno idioma o "wachueli", un falso iriglés. A 
fita está repleta de numeros -rnusicais, iricluso nos momentos drarnáti, 
cos. The Last Patrol está protagonizada por Xairne Aguiar, Carlos Go, 
doy, Óscar Suárez e Xesus Cobián, entre outros. A aparición estelar 
coite a cárrego de Antonio Durán "Morris" no papel de coronel. • 

• Carreira 
popular pola 
língua na .Coruña 
O Cari-e,Língua trasládase á 
cidade da Coruña o vindeiro 
Domingo 28 de Maio. A 
carreira, organizada pola 
Mocidade da Mesa pola 
Normalización da Coruña e a 
Agrupación Cultural 
"Alexandre Bóveda", sae ás 
doce da rnañán desde a fonte 
dos Surfistas e per.correrá o 
Paseo Marítimo para rematar 
nos arredores da Torre de 
Hércules. Demostrar a 
vitalidade do galego e-sumarse 
áos actos do Dia das Letras son 
os dous obxectivos desta 
convocatórfa. • 

•Ügrobe 
convoca 
o Lueiro Reí 
de novela curta 
Cunha dotación económica de 
cincocentas mil pesetas e o 
compromiso da editorial Sotelo 
Blanco de publicar a obra 
gañadora, o concello de Ogro, 
be convoca o prérnio "Lueiro 
Rei" de novela curta. Poden 
concorrrir textos cunha exten, 
sión non inferior ás sesenta pá, 
xinas e que non sobrepase as 
cento vinte. O prazo de 
apresentacións de orixinais re, 
mata o 31 de Agosto.• 

• Carlos Troncoso 
,,,. 

expon 
o seu traballo_ 
na Coruña 
A sala do Coléxio de Arquitec, 
tos da Coruña acolle desde o 
24 de Maio ao 14 de Xuño a 
mostra de pinturas de Carlos 
T roncoso. Nos seus últimos 
traballo, a rnadeira convírtese 
no campo de experimentación 
deste artista que ven de expo, 
ñer na Bienal de Vilanova de 
Cerveira e no VII Prémio de 
Pintura lberdrola de Cáceres. 
O pasado ano pendurou tarnén 
os seus cadros no coléxio de ar, 
quitectos de Vigo. • 

•Mancho · 
Alpuente 
nas Xomadas do 

·Humor de Fene 
As 11 ª Xomadas do Humor de 
Fene teñen a sua primeira en, 
trega o dia 3 de Xuño con 

· "acontecirnentos irrepetíbeis". 
Apartires das cinco e. media da 
tarde o Museo do Humor ·aco, 
lle unha charla colóquio de 
Mancho Alpuente, escritor, 
columnista e habitual do 
humor na televisión. Despois 
entregaranse os premios "Cu, 
ruxa" e o "Humor na 
Escala".• 

A NOOA. 'l'ERRA. 

• Tres xuíces, 
· galardoados 
polo seu impulso 
á normalización 
~~galega 
Xosé Xoán Barreiro Pardo, Lu, 
ciano Varela e Xoán Manuel 
Alfaya, tres xuíces da Audiéncia 
Provincial de Pontevedra, 
veñen de ser galardoados co pré, 
mio "Lois Peña Novo", que se 
dirixe á normalizació do galego 
en todos os eidos da administra, 
ción. Neste caso, valoran que as 
senténcias e resolucións <litadas 
polos maxistrados da Audiéncia 
de Pontevedra esten redactadas 
en galego. Nesta sexta edición· 
houbo outros premiados: o <leca, 
no do colexio de avogados de 
Ourense e o servizci de normali, 
zación lingüística da · 
Universidade de Vigo polo uso 
do galego na sua relación con 
outras administración. Por últi, 
roo, os "Peña Novo" recoñecen 
a laboura do concello de Allariz 
"exernplo do bo facer no eido 
urbanístico e recuperación da 
identidade cultural galega e, no, 
rneadarnente, no que fai e;> uso 
da nosa língua, circunstáncias 
que contribuen a criar un chma 
de autoestima e galeguidade. Os 
premios, que se entregan en Xu, 
ño, foron outorgados por un xuri 
formado por Xosé Luis Franco 
Grande, Xulio Ríos, Encarna 
González e Benito Montero. • 

Antón Reixa. 

•Rodan 
a curtametraxe 
O ria ten mans 

·en Tui 
Santi Prego, Luisa Martínez, 
Chete Lera, Marcos Orsi e· o ne, 
nÓ Eloí Silva san· os . 
protagonistas da curt~rnet'raxe O 
rio ten mans, que se estivo 
gravando estes días en Tui. A 
dirección corre a cárrego de Be, 
atriz del Monte, directora 
d_alguns dos capítulos de Mareas 
Vivas. O guion, estiuturado en 
chirnpos entre o pasado e o pre, 
sente, canta a história de Xinés, 
una home que volta á vila natal 
para saldar contas cos seus recor, 
dos. O rio ten mans ·é o prirneiro 

· proxecto cinematográfico da 
produtora Portozás Visión, que 
conduce Antón Reif(a. • 
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Ritual 
para alimentar 

~ . o esp1r1to 

Titulo: Infancia e desventura de Lino Carrán. 
Autor: Xosé Miranda. 
Edita: Galaxia. 

Cando Curros Enríquez escribía 
''Na chegada a Ourense da pri
m~ira locomotora", non imaxina
_ba a onde nos había conducir o 
maquinismo e que el había ser un 
dos máis furibundos axentes que 
interveñen no proceso de desper
sonalización do ser humano; dun 
ser humano que deixa que a sua 
vida esteña govemada polos tipos 
de xuros que soben e que baixan 
segundo a comenéncia dos que 
máis teñen; un ser h1,1mano afeito 
ao macroespectáculo dos invisí
beis e inservibéis virus inteméti
cos; un ser humano que almorza, 
xanta e cea, contemplando es
pantado as furiosas augas invaso
ras do Mozambique e sente pavu
ra e terror e solidarizase que para 
iso é humano e mentres tanto a 
sua cultura marre de fame. 

Do que non cabe dúbida é de 
nunca seremos tan humanos co
ma cando fornas nenas e a nosa 
mente estaba libre de prexuizos e 
distinguía claramente o xusto da 
comenéncia. Eis, logo, unha fa
cultade que é imprensci~díbel nu
trir non só para conservala senón 
para fa.cela máis grande e. operati
va Para nós é especialmente im
portante, levamos unha etemida
de c.ondenados a esquecer quen 
somo.5, pero sempre foi de especial 
importáncia para a humanidade, 
desde &opo ao Xabarín. Sempre 
estamos a dicer que a literatura 
cumpre esa función e posibelmen-

Xosé Miranda. 

te nengunha o faga tan ben como 
esta de que falaremos. 

Fixemos alusión a &opo, que can
do se fala de fá,bula é nome que 
non hai que esquencer ainda que 
hoxe os de T o1kien ou Ende sexan 
mellor coñecido.5. Pero o princípio 
é o princípio e primeiro foi a pala
bra; é dicer, todo comezou senda 
oral: os cantos, fábulas, mitos, 
contábanse e herdábanse, de xera
ción en xeraeión, como un valio
sísimo ben porque neles atopábase 
a explicación de porque o home é 
como é, e neles gardábase a esén
cia do humano. Non lle escapou 
isto a Xosé Miranda, de maneira 
que a oralidade é unha compo
ñente fundamental de InfaTI.cia. e 
desventura de lino Carrán, como 
xa o era en Historia dun paraugas 
azul. Tanto nunha como noutra, 
as personaxes asumen con fre
cuéncia o rol de narradores e sem
pre están a contarse histórias un
has a outras; referímonos a esta 
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oralidade, quede 
ben claro que 
sempre hai un 
. narrador princi
pal que conduce 
a história que, 
IJOr outro lado, 
vai encaixando 
os aconteceres 
como as pezas 
dun puzzle, pode 
comezarse por 
onde se desexe 
pero cada peza só 
é válida para un 
oco. Pero esta 
non é a única re-
1 ación entre as 
duas novelas. 
Editouse antes a 
Historia dun pa
raugas azul, pero 
Infancia e desven-

. tura de Lino Ca- ' 
rrán é anterior, 
non sabemos se 

na redacción definitiva mais o 
proxecto non oferece d~bidas, en
tre outras causas porque as perso
naxes eran adultas e agora relátase 
a sua infáncia, a mocidade de Li
no, Fión e demais. Outro elo co
mun, as personaxes. Naturalmen
te, non son as mesmas, que cada 
novela ten as suas próprias. Pero 
hp.i moitas que se comparten, por
que o que si é o mesmo é o mundo 
no que viven, un mundo de mei
go.5, de ogros, de homes sobrenatu
rais, de animais moi humano.5, on
de as pedras teñen vida, e as augas, 
e as árbores, un mundo inocente, 
marabilloso, pero tamén infeliz ou 
un mundo onde a felicidade non 
se acada sen sofrimento. Estamo.5 a 
falar de literatura de evasión? Por 
suposto, e agardemos que nin
guén, a estas alturas, pense que a 
literatura de evasión é sempre des
comprometida, a realidade asoba
lla de tal xeito que ás veces é a 
evasión a única maneira de enten
dela, non é esta a era da globaliza-

ción? O mundo marabilloso, do 
que vimos de falar, non deixa de 
ser unha aplicación metafórica do 
mundo real no que vivimos. É moi 
c~do, ainda para establecer corres
pondéncias -Carracha Parda e si
milares á parte- ainda que pareza 
inevitábel facelo, haherá que agar-

·dar a que ese mundo estea com
pleto e veremos entón cantas e 
como se poden ou deben estable
cer. De momento digamos que se 
nos fai moi difícil ler Infancia e des
ventura de Uno Carrán e non pen
sar en Cunqueiro ou en Ferrín ta
mén como re-
ferentes para 
este metafóri
co mundo 
marabilloso. 

Levamos fala
do de novela 
de evasión, 
de novela 
metafórica e 
marabillosa. 
Moi pouco 
para definir 
os cinco capí
tulos de In
fancia e des-
ventura de U-
no Carrán. 

Fáisenos moi 
difícil ler 
Infancia e 
desventura 
de Lino 
Carráne 
non pensar 
en 
Cunqueiro 
ou en Ferrín 

Non se debe deixar de mencio
nar que tamén é unha novela de 
aprendizaxe, porque precisa
mente de Lino Carrán é o cen
tro da novela, ela constitue e 
construe a novela toda, desde o 
mesmo nacemento de Lino dei
ca o remate, onde xa é un mozo. 
Un remate que-deixa a novela 
aberta de· maneira que agarde
mos novas -entregar, como en 
unha saga. En realidade a novela 
iníciase cun par de páxinas onde 
aparece un Lino Carrán que_ en
tendemos adulto xa, porque vol
ve á casa e alí está a Lemesa 
agardando. Estas páxinas actuan 
como antecipo do mundo que, a 

(Pasa á páxina seguinte) 
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Latexo portugués 
de Ramón Loureiro 
Escandoi é o lugar onde gardan o cor
piño dun rrasno que-caeu do ceo cun
ha treboada nun frasco grande de 
augardente. Escan-
doi é, ademais, o 
lugar onde se am-
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bienta a novela de 
Ramón Loureiro O 
corazón portugués. 
Con esta narración, 
o xomalista quedou 
finalista no Premio 
"Carlos Blanco" que 
convoca o Eixo 
Atlantico. A fantasía 
e o humor mestúran
se no tratamento dos 
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personaxes que povoan este universo 
atlántico e fantástico. Loureiro publi
cou h~i tres anos a sua primeira obra, a 
novela curta que leva cqmo título 
Margado. En Galaxia.+ 

Identidades de Xosé 
·. Manuel Villanueva 

Con Adeus India, adeus, Ir Indo inau
gura a colección "Narrativa Gran For
mato". E non é para menos, a novela 
de Xosé Manuel Villanueva trenza en 
-máis de cincocen
tas páxinas as com
plexas identidades 
e rdacións de dous 
personaxes, Xosé e 
Paco, que ispen a 
sua memória nunha 

· noite de acción. Na 
novela, a India apa
rece como o mito de 
moitos dos xóvenes 
dos· anos sesenta e 
setenta. Alí é onde 
Xosé percorre lugares 
afastados xunto a unha moza que des
pois o abandoaria sen explicacións. Es- ' 
ta é primeira novela de Xosé Manuel 
Villanueva, vicexerente da Universi-

. dade de Compostela e concelleiro nes
ta cidade oito anos.+ 

Os contos 
de Stefano Benni 
Vintesete cantos de Stefano Benni reú
nense baixo o título A derradeira bágoa, 
que publica Edicións Laiovento. 
Benni é un dos au
tores de maior éxi
to en ltália, onde 
ambienta os seus 
contos e relatos e. 
país sobre o que bo
ta unha ollada su
rrealista e crítica á 
vez."Ó poder da tele
visión é "un dos argu
mentos para esta cró
nica de Italia, extra
polábel ao resto de 
Europa. O escritor 
idea un futuro povoado de mostros de 
ampla sorrisa que xa só acreditan no que 
se di como cerro na televisión. A tra.du
ción foi realizada por Moisés R. Barcia.+ 

Na percura de curiosos 
da literatura 
A intención de Lecturas de nós, .o tra
ballo de Ramón Gutierrez Izquierdo, é 
espertar a curiosi
dade no lector 
para afondar na 
literatura galega. 
Esta introdución 
á literatura galega 
dá unha visión 
sintética que se 
detén nos autores 
fundamentais e 
que escolma textos 
representativos das 
diferentes etapas 
históricas. Para os 
que queran iniciarse pero tamén para 
os que buscan repasar. En Xerais. + 
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Terra sen amos 
Notícias de Cuba e dos 
povos do mundo 

Número 11. Primavera de 2000. Prezo 100 pta. 

Edita: Asotjaeión de Amizacl¡e galego~cubana 
Francisco Villamil. 

Neste número inclúerue vários artigos de 
fundo sobre a situación política dé Amé
rica Latina. Gustavo Luca de.Tena escri-

be sobre as se
mellanzas en
tre a r,:volu
ción de Vene
zuela de Hugo 
Chávez e a 
revoltados 
indíxenas 
ecuatorianos 
e sobre os 
problemas 

t1it'o1m ff.§:i~~~j§ de recons-
trución de 
Timor Les
.te. Miguel 

Martíñ.ez refle
xiona sobre as práticas de cooperativismo 
agrário en Cuba e Maria Diéguez dá as 
claves do Cúmio Latinoamericano de La 
Habana o ano pasado. t 

Raigame 
Revista de arte, cultura e 
tradicións populares 

Número 10. Maio de 2000. Prezo De balde. 

Dirixe: Mariló e Xúlio Femández. 

Edita: Deputación de Ourense. 

Entre os traballos máis interesantes que 
se editan neste número, destacan o de 
Xabler Barreiro, referido á cociña en Ga
liza durante a ldade Média. António Pi

ñeiro adéntra
se na torre de 
Vilanovados 
Infantes para 
coñecer o seu 
mus&u. Elvi
ra Afonso, 
Montserrat 
Nóvoa e Is
mael Afon
so fan un 
reconto dos 

. demos máis 
, senlleiros 

da mitol.o-
xia galega. Manuel Mur

guia é o protagonista dun especial adica
do ao polígrafo co gallo do Dia das Letras 
Galegas.+ 

Golfiño 
Número 5. Maio de 2000. Prezo 450 pta. 

Dirixe: Miguel Vázquez Freire. 

Edita: Xerais. 

Nesta edición desta revista infantil, 
con.tinuan as histórias de Sir John Moo
re na Galiza, escrita e debuxada por Pe
pe Carreiro, de Xeixas Johnson, realiza
da por Ferreiro; Fausto !sorna segue 
contando as aventuras de Golfiño na 
gran cidade. A maior novidade é o Cas
telo Regadeira, de Norberto Fernández. 
Como tema do mes, a revista explica o 

mundo dará
dio. 
Prosegue ta
mén a colee- . 
ción de cro
mos relati
vos aos Xo
gos Olímpi
cos. Na 
sección de 
contos di
minutos, 
·António 
García 
Teixeiro 

escribe O pin
tor de soños, ilustrado por Xosé Cobas. 
Glórla Sánchez conta a história da San
ta Compaña, con debuxos de Paulo Ou
teiro. Xaquin Marin vol ve á vida de To
necho. + . • 

(Vén da páxina anterior) 
seguir, atoparemos; e tamén ser, 
ven como marco para encerrar a 
novela, de maneira que se permi
ta un remate aberto, xa que é un 
Lino en duas idades diferentes e a 
primeira é post.erior á segunda. 
Lino cabalga, e os cinco capítulos 
teñen unha marcada itineráncia. 
Os diferentes lugares polos que 
Lino pasa, son as diferentes eta, 
pas que a sua aprendizaxe ten que. 
completar, unha estratéxia ben 
elaborada que permite o protago
nismo de todo ese mundo. Aqui 
está un dos meirandes acertos na
rrativós: con ser unha novela on
de o protagonismo é indiscutíbel, 
iso non impide que toda unha ga
leria de personaxes cobren prota
gonismo e se fagan imprescindí, 
beis. O tardo, Pedravelhi, Fión, a 
Lemesa, os irmáns etc., Miranda 
sabe dosificar·moi ben as histórias 
intermédias, de maneir.a que non 
sexan só para encher contido se
nón que axuden na caracteriza
ción dunhas personaxes que, a 
pesar de proceder ·do mundo da 

· mitoloxia popular (pero tamén 
culta), son evolutivas e ricas e 
nunca monicreques planos. Se hai 
que buscar diferéncias con Histo, 
ria dun paraugas azul, mdiquemos 
que non é tan densa e faise moito 
máis agradábel e menos complexa 
a leitura, ao que tamén contribue 
que o tipo de letra sexa máis gran, 
de. Algo que seria i;noi útil, en 
próximas entregas desta saga, é 
dispoñer dunha cartografía · que 
sirva de guia neste complexo 
mundo marabilloso. Polo demais, 
terianos gustado que o estilo tive
ra retomado por un clasicismo 
máis marcad0 e constante, porque 
así, a dimensión épica (que tamén 
·a ten) da novela gañaria moito e 
non alternarian páxinas brillantes 
con outras prosaicamente vulga, 
res, que aí é onde fraquea a nove
la. Fóra de iso, un dos aspectos sa
lientábeis ·da novela son os diálo
gos, non que se condensa unha 
forza expresiva e un inxenio loá
beis e pouco comuns. 

Con Infancia e desventura de Lino 
Carrán , Miranda confirma un 
universo temático que terá conti
nuidade, pouco frecuente na na
rrativa de hoxe, estimado e que
rido polo leitorado de sempre. 
Con non sernos estraño e haber 
cultivadores de altura, o mundo 
marabilloso non é moi frecuente 
nas nosa letras. Nel o nome de 
Xosé Miranda significa moito. 
No seu corpus narrativo, Histaria 
dun paraugas azul e Infanda e des-

. ventura de Lino Carrán, forman 
un conxunto ao que · se sumarán 
novos títulos, un suxerénte uni, 
verso própio que se desmarca do 
resto da sua obra e é, no noso pa
recer, o proxecto tnáis qu~rido e 
ambicioso de Miranda. E fácil 
percibil~. Só .resta que se autoim
poña a mesma disciplina que se
gue nas obras de xénero para aca, -
dar resultados máis satisfactórios. 

É esta unha nóvela de t1rra e au, 
ga, de verdades universais aga
chadas na sinxeleza, do· bon e do 
malo, da conciéncia e da história 
e da palabra que é algo máis que 
un instrumento ou mercadoria, 
ritual para alimentar o espírito 
de adultos que non esqueceron a 
nenez e aínda soñan .• 

XOSÉ M. EIRÉ 
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Deseo berta 
non.venal 
de Castelao 

Título: Castelao:(desta .terra, <leste tempo. 
Autor: Manuel Rei Romeu. 

Edita: Consello da Xuventude de Galiza. 

Desta terra .e de~te tempo, asi 
se refire Manuel Rei Romeu a 
Castelao na biografía que ven 
de publicar o Consello da Xu-

. ventude de Galiza. Unha edi, 
ción non venal que de xeito 
breve -contén". meio cento de 
páxinas- fai un percorrido pola 
vida e obra de Castelao e ofe
rece a posibilidade de achegar, 
se e coñecer ao autor doSempre· 
en Galiza. 

Atinada edi
ción coa que 
se suma o 
CXG á cele
bración do 
Ano Caste
lao, no cin
~uentenário 

da sua morte, 
na que non 
sobran obras 
que con áni
mo divulgati-
vo contri, 

Un convite 
para acceder 
de balde .a 
unha das 
charnelas 
fundameiltais 
da nosa 
história. 

buan a recuperar a memória co
lectiva e a facer xustiza da figu
ra do rianxeiro. 

E máis cando se trata dunha 
iniciativa que parte dun orga
nismo, que, pésie a depender 
dun apertado orzamento da 
Xunta, funciona e dá frditos 
grácias ao ánimo que nace da 
auto-organización e compromi
so da mocidade. 

A danza de Uxia 

Título: Danza das areas. · 
Cantante: Uxia. 

Edita: Virgin. 

Canta Uxia que para preparar o seu úl
timo disco, illouse, reflexionou sobre o 
xa feíto e espiu o canto. O traballo coa 
sua voz destaca nun disco no que conta 
cunha morea de amigos e colaboradores 
que o ~nriquecen. Ai están Filipa Pais, 
Joao Afonso; Mª del Mar Bonet, Xosé 
Manuel Budifio, Susana Seivane, e 
Dulce Pontes, entre outros. Dan~a das 
areas, que se apresenta o 26 de Maio en 
Vigo, e que está producido por Nani 
Garcia, conta con catorce temas, a 
maior parte deles composto pola pró
pria cantante de Mas. Entre os textos 
alleos escolle poemas de Maria Mariño 
e Rosalia de. Castro; tamén se inspirou 
nun·tema de.Manuel Rivas. Perder o 
medo e continuar navegando é o que 
fa¡ Uxia Senlle que, despois de Vigo, 
levará o seu traballo a Lugo, Ourense, 
A Coruña, Lalín e Portugal. t . 

"Asumindo como prioritário o 
labor pedagóxico -explica na 
presentación o seu presidente 
Ramón Rey Couselo- desde o 
CXG pretendemos que esta 
publicación posibilite nos cen
tros educativos, en todos os fo
ros de debate habilitados ao 
longo da xeografia galega, so, 
lucións fórmulas que nos com
prometan a todos e a todas na 
procura dunha mellor socieda
de dun mellor País". 

Rei Romeu preocúpase por dar 
contada pegada que na obra de 
Castelao -gráfica, narrativa ·e 
ensaística:- deixaron diferentes 
aspectos da sua vida. A Galíza 
mariñeira e labrega retratada 
en Rianxo, á emigración e o 
"prlmeiro desterro" nas 
Pampq.s, a Compostela do mozo 
estudante ou a inquendaza que 
lle produce o país viciño, Por
tugal, despois dunha viaxe coa · 
tuna. Un terripo no que se per-

canta de discos 

Fuga do decoro 

Título: Línea de fuga . 

Grupo: Hechos contra el decoro. 

Edita: Esan Ozenki. 

"Fuxir non significa nen moitísimo 
· menos renunciar á acción, non hai 

nada máis activo que unha fuxida, 
fuxir é o contrário do imaxinário. 
Fuxir é facer fuxir, non 
necesariamente abs demáis, senón 
facer que algo fuxa, facer fuxir un 
sistema como se fai huracos nun 
tubo". Con estas palabras de Gilles 
Deleuze, Hechos contra el decoro 
apresentan o seu último traballo . 
Novas incorporacións á batería e á 
voz contribuen a un disco no que se 
fala do cotiá nos bairros de Nápoles, 
Bos Aires ou Madrid. Once temas 
que os levarán .de novo a festivais, · 
festas e centros sociais. Colaboran 
neste novo disco J abier Muguruza e 
o marroquino Hanan Dalouh. + 

ANOSA mIBa 

fila un Castelao artista, que 
con indumentária extr.,_falária 
"forma. parte qo ambiente mo, 
dernista que .realiza tertúlias no 
Café Colón de Compostela" e 
ao que lle seguirá un Afonso 
Daniel médico que coñece a 
realidade do mundo rural e que 
participa en Acción Gallega. 

Refírese Rei Romeu ao 1916 
como un ano clave no proceso 
de definición ideolóx ica de 
Cas.telao, "a esa simpatia potas 
clases populares traballadoras · 
vaise unir a entrega e a loita 
polos direitos nacionais". Este 
compromiso válelle para refres, 
car a história do movimento 
nacion.alista da man dun dos 
seus protagonistas máis sen
lleiros, desde a criación das lr
mandades da Pala e a elabora, 
ción do I Manifesto de Lugo 
até a experiéncia no exílio, un
ha vez consolidada a ditadura 
Franquista. Unha paréntese 
que recolle re eñas das obras de 
Castelao e da sua prolffera actl, 
vidade política. 

En definitiva, unha publicación 
que parte do "ámbito familiar" 
de Castelao, para penetrar lago 
"nos camiños da arte e do na, 
cionalismo" até a sua chegada 
ao exílio logo de terse converti
do no "guieiro do nacionalismo 
galego". A história desde 1886 
até 1950, unha biografia enri, 
quecida con textos do Sempre 
en Galiza e outros textos, e que 
oferece ao tempo unha pequena 
escolma da sua obra gráfica, das 
suas causas. Un convit~ para 
acceder de balde a unha das 
chamelas fundamentais da nosa 
história, aquel que viu por to
das partes xurdir "unha albora
da de glória". • 

P.B. 
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A vóz de 
Begoña Bang Matu . 

T'itulo: Ramiccia meets Begoña. 

Qvp« Begoña Bang Matu e o grupo Ramiccia. 

Edita: Boa. 

A Begoña Bang Matu coñécea o 
público galego polas suas actuacións 
co grupo ska Malarians. A sua voz 
préstase para o reggae, pero tamén 
ao rhythm & blues, estilo no que 
comezou, e ao jazz, como amos a o 
seu proxecto con outras rapazas Jazz 
entre divas. Agora atópase cos 
Ramiccia, un grupo nacido na vila de 
Valierano, perto de Roma, con tres 
discos at¡J"a data e cunha mestura de 
liscio, un estilo de folk ítaliano, rock 
& róll e ska e reggae. XÜnto a 
Begoña editan un disco no ·que, 
ademais dalgun tema próprio, 
interpretan versións de Bob Madey, 
The Busters e Mano Negra. O disco 
foi gravado e mesturado por Kaki 
Arkarazo. t 
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BNG, PSOE e EdeG acusan 
á Xunta de matxinar ao· libro galega 
Esixen un programa na TVG de promoción da nasa literatura 

Os tres grupos da oposición parlamentária, BNG, :PSOE e Esquerda 
de Galiza critican a falta de interese do PP á hora de promocionar o 
libro galego ·e esixen medidas para a sua protección, en resposta á 
reclamación que editores, libreiros e escritores facian no pasado nú
mero de te xomal. O BNG, grupo maioritário da oposición, ten 
apre entado iniciativas nese sentido que foron aprobadas por unani
midade da cámara pero que logo o PP no govemo non chegou a ma
terializar, entre ela atopába e a reclamación de espazos televisivos 
na canle pública. O PP, despois de sucesivos intentos, negouse a 
manife tar e sobre a polít~ca da Xunta con respecto ao libro galego. 

O BNG leva apresentado na cá
mara várias iniciativas encamiña
das á pr moci n do libro galego, 
algunha delas conseguiu o con-
ens de todo~ os grupos pero lo

g , egundo a deputada Pilar Gar
cia Negro "o go-

meios- que familiaricen ao públi
co galego coa sua imaxe xa que, 
até agora, son completamente 
descoñecidos". 

Pata Pilar Garcia Negro, a des
p ro tección que 
hai sobre o libro vemo foco ouvidos 

xordo e non ma
terializou as medi
das recollidas nos 
textqs aprobados, 
por exemplo, a 
adicación de espa
zos televisivos na 
canle pública a li
bros galegas". En
tre os pontos que 
defende o grupo 
nacionalista, Gar
cía Negro destaca 
"a promoc10n 
continuada -,.-en 
especial nos meios 

'Todo oque 
insírese na "desa
tención a todo o 
que é a cultura ga
lega, para a que 
non hai interés 
político na sua de
fensa e promo
ción. O libro pre
cisa dunha aten
ción especial coa 
que non canta de 
parte do governo 
do PP". 

: na TVG se fixo 
~en matéria 
~ cultural .f oi en 
~ horários . . . " : masoquistas 
~ XOSÉ M. PAZOS 

: Esquerda de Galicia. 

de comunicación 

En canto aos libros 
publicados polos 
distintos organis

públicos- a protección ás libra
rlas, compra e distribuición direc
ta de todos os libros publicados 
nas bibliotecas escolares e nas da 
rede pública, actos con ~scritores 
~ . escritoras -tamén nos 

mos da Xunta, Pilar García Negro 
afirma que "é a .Principal editorial 
do país pero sen control senón 
publicando o que lle peta, sen que 
siquera se saiba cal é o monto to
tal de carros públicos emprega-

t ~ l ._1.1,-..• ~ t-4' f ,. VI 11 ~.11 

dos". O BNG defende que as pu
blicacións se centralicen nun de
partamento e que se cree unha li- · 
braria aberra ao público na que se 
poda acceder ás publicacións ins
titucionais. 

Para Xosé Luis Méndez Romeu 
do PS de O-PSOE, a escasa pro
moción do libro en galego é parte 
do problema que afecta á cultura 
galega. "Es~á ocupando un lugar 
necesário. E un terreo no que to
do está por facer e, polo que se ve 
no Parlamento, pouca vontade de 
facelo", comenta .. Unha das prin
cipais eivas reside nÓ investimen
to directo no libro. "O libro pro
mocionase através das bibliote
cas. Canto adica a Xunta en in
vestimentos a bibliotecas? Neste 
exercício, ao redor de cento vinte 
millóns de pesetas, cantidade que 
dá idea do pouco que lle preocu
pa á Xunta". Méndez Romeu pon 
de releve a falta de promoción do 
libro e da leitura en xeral, o difi
cil acceso ás navidades, ás revis
tas. "A Xunta non abastece ás 
bibliotecas", ~omenta. 

Recén constituída está unha aso
ciación de bibliotecas de centros 
escolares, que demanda maior 
atención por parte da consellaria. 
Este feito é para Xosé Luis Mén
dez Romeu significativq da pouca 
sensibilidade con estes espazos de 
leitura de balde. "Unha maior 
potenciación. das bibliotecas in
cicidirict no índice de leitura, nos 
índices de préstamos de libros. O , 

número de usuários de bibliote
cas de Galiza e pouco máis da 
metade da media do Estado que, 
por outra parte, está lonxe dos 
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parametros do resto de Europa", 
sinala· o parlamentário socialista 
que coida que dos baixos niveis . 
de leitura no país ten moito que 
ver o desprezo ao libro desde a 
Xunta. "En todos os lugares nos · 
que a xente pasa unha tempada, 
sexan hospitais, cárceres ou cal
quer centro social, deberia existir 
unha biblioteca", conclue. 

En canto ao apoio dos meios de 
comunicación, desde o PSOE ta
mén se denúncia o papel da TVG 
"cun estatuto que deixa claro o 
seu papel de defensa da cultura pe
ro sen espazos para o .libro como 
existen noutras canles públicas. O 
único espazo, adicado ao teatro, 
emítese a horas inadecuadas". 

"Todo o que na TVG se fixo en 
matéria cultural foi en horários 
masoquistas" concorda na idea 
Xosé Manuel Pazos de Esquerda 
de Galicia. O parlamentário afir-

. ma que a canle pública debía adi
car espazos de máxima audiéncia 
á promoción de libros xa que os 
"escritores son grandes descoñeci
dos e só se fan populares .cando 
traspasan a barreira da nasa lín
gua". Confía ben pouco Pazos na 
vontade política do grupo gober
nante na Xun~a á hora de facer . 
cumprir iniciativas que' promocio
nen o libro galega, ao respeito 
menta várias iniciativas parla
mentares que se aprobaron na cá
mara co voto a favor do grupo po
pulat' pero que quedaron en "me
ras declaracións de intencións" 

Unha política do libro debía, ao 
dicer de Xosé Manuel Pazos, po
tenciar a colaboración activa da 
Xunta na producción e distribui
ción. "Os libros, mesmo os edita
dos pola própria Xunta, durmen 
en ~acéns, non hai envio regu
larizado ás bibliotecas" denúncia. 
Segundo a sua opinión seria· axei
tado que o governo autónomo 
chegase a convénios con outras 
editaríais en lugar de "publicar 
cada departamento ao seu xeito, 
sen critérios nen planificación 
editorial e. gastando carros públi
cos en libros innecesários" .• 

Óperas 
[a nozze drFígaro (1 e 3 de Xuño) 

Don .Giovanni (17 e 19 de Xuno) 

Fidelio (25 de Xuño) 

11 viaggio a Reims (1 de Xullo) 

Glorieta de América, 3 
15004 A Coruña 
Tfno.: 981 252 021 
Fax: 981 277 499 
E-mail: info@festivalmozart.com 
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Avelina Valladares, 
a poeta descoñecida do Rexurdimento 
Xosé Luna publica Ond "o sol facheaba ó amañecer 
coa vida e obra da escritora da Ulla 

"Avelina Valladares é digna de 
toda clase de elóxios e, por su
posto, é merecente de ser reco
ñecida como unha das mulleres 
que participou no rexurdir das 
nosas letras" afirma Xosé Luna 
ao comezar o seu estudo (Edi
cións Fouce) sobre a vida e obra 
da poeta da una no que tamén 
recompila a sua obra. A velina 
Valladares (1825-1902) deixou
nos cinco poemas en galego, es- · 
crito a partir da língua dos la
bregos da Estrada. 

Antón Losada Diéguez louvou 
a valentía de Avelina á hora 
de escreber en galega. "E:ran os 
tempos en qu-era mal crianza 
falar galego, .'en qu-os labregos 
tiñan vergonza de falar ós si
ñores como falaban á súa nai 
ou ós seus fillos. Tempos mou
ros xa pasados! Avelina Valla
dares foi un dos espritos liber
tadores, como o seu hirmán 
Marcial", escrebe Losada Dié
guez en cita recollida por Xosé 
Luna. Procedente dunha famí
lia fidalga asentada no lugar de 
Vilancosta, concello da Estra
da, A velina era a sexta de dez 
irmáns entre os que se atopaba 
o tamén escritor Marcial Va
lladares. Da sua biografía des
taca Xosé Luna que "non só es-

Escritório e biblioteca de Avelina Valladares. 

cribia senón que . ademáis non 
chegou a contraer matrimónio; 
a renúncia a este sacramento 
válelle o calificativo do seu 
biógrafo, o director do almana
.que Gallego de Buenos Aires, 
Manuel Castro López de mu
ller de ideas varonis". Elóxios 
non lle faltaron ao tamén es
tradense Waldo Álvarez lnsua 
que a definiu como "unha mu
ller do temple de Concepción 
Arenal, do xénio de Rosalia 
Castro e da intuición de Emi
lia Pardo". 

"Galicia, a sua comarca e a sua 
aldea foron obxecto de inspira
ción e tema central de vários 
dos poemas da poeta da Ulla" 
afirma o autor do 1ibro. A velina 
diríxese asi nun dos seus cinco 
poemas en galego ao próprio pa
ís para' dicerlle: "Esperta, qu"'o 
tempo chegou d 'á justicia/ E á 
portas alleas non pides favores". 
Galiza, a terra da Ulla pero ta
mén temas que lle baten forte 
como o da emigración ao que 
adica ~ dos seus poemas en ga
lego. "Nesta composició~ ato-

pámonos coa Avelina máis re
belde e crítica. Fai unha radio
grafía da emigración dende o la
do das muUeres. Son versos que 
amasan a dor, o sufrimento, a 
tristura, a angustia e a soidade 
das nais que contemplan con 
impotencia como o seu mundo 
se ve rachado dun dia para ou
tro e teñen que desprenderse 
dos seus seres máis queridos, dos 
fillos e dos maridos". "Inda ben 
á falar non comezan/ Os rapaces 
d'a nosa Galicia, / Cando ja, 
con meigosa caricia/ Lles amos
tra un porvir sedutor", escrebe 
A velina Valladares dos convites 
que os mozos recebian para 
marchar para a emigración. 

Cando se ia cumprir o centená
rio do nacemento de Avelina 
Valladares Garcia Barros pro
puxo que se celebrase coa pu
blicación da sua obra -"sequera 
as escritas no idioma galega, 
que son as que máis nos intere
sa"- e que se puxese o seu no
me a unha rua. Só o xomal el 
Emigrado se lembra da poeta na 
data de comemoración, repro
ducindo algun dos seus traba
llos. Case cen anos despois da 
sua marte, o libro de Xosé Lu
na recolle os poemas daquela 
autora esquecida da Ulla. • 

Manuel Forcadela gaña o Prémio Aula de Poesia 
aoque optáron 450 poemários en cinco idiomas 
O libro Refutación da musa será publicado en cinco países 

*C. YIDAL 

O poemário Refutación da musa 
do escritor Manuel Forcadela 
ven de gañar o VIII Prémio Aula 
de Poesia fallado en Barcelona e 
aoque se apresentaron 450 poe
mários escritos en galega, espa
ñol -língua de máis da metade 
dos orixinais-, catalán, portu
gués e italiano. A obra galega 
resultou gañadora diante dun 
xuri futemacional composto por 
editores dos cinco países que, se
gundo as bases do prémio, publi
carán a obfa galardoada. 

Recibe ·Manuel Forcadela o 
prémio Aula de Poesía contento 
pala repercusión que a obra te
rá coa publicación en cinco i:e
coñecidas edi toriais dos países 
participantes na convocatória. 
Refutación da musa sairá publi
cada na editorial galega Espiral 
Maior pero terá edicións bil'in
gües en Franco Puzzo de Tries
te, Lumen de Barcelona ou Te, 
orema d·e Lisboa. O prémio é 
por iso un dos máis codiciados 
no ámbito poético, polo con
curso entre distintas línguas e a · 

garantía de difusión da obra se
leq:ionada. 

Gaña Forcadela este prémio ape
nas cinco meses despois de ter re
cibido o "Espiral Maiar" de Poesia 
pola obra Marte do fadisra e case 
despois de sete anos de siléncio 
poético. "Os textos de agora te
ñen tamén que ver co anterior 

' poe~ário, podían mesmo estar 
incluídos nel ou ser unha segunda 
parte. Alguns estaban xa de antes 

e cando Marte do f adisra gañou o 
prémio só quedaban dez ou doce 
poemas para rematar o outro li
bro" comenta Forcadela, que re
xeita tanto falar de paréntese pa
ra a sua etaR_a anterior como de 
éxito para a actual. 

Sacie .e Ovídio en moto 

"O motivo do libro é un evan- · 
xeo. Proclámase unha nova reli
xión que é a evanxelista, facen, 

do un xogo irónico. O discurso 
vai na liña dunha poesia substi
tutiva da própria relixión, mes
mo que a toma laica. Promóvese 
unha relixión do erotismo, do 
goce, coa descrema no idealis
mo, na musa que se refuta desde 
o princípio" explica o poeta que 
tamén invoca á musa, pero para 
afastala. "O poeta ten unha deu
sa coa que convive pero é mor
tal. O evanxelista coida da deu
sa,' convive con ela, orna a sua 
casa" sinala e, para poñer ima
xes á afirmación, explica a églo
ga na que un deus e unha muller 
aparecen nunha sitl,lación eró~i
ca até que, no transcorrer do po
ema, descóbrense como actores 

. dunha película pornográfica. 

Libro para gozar, segundo o au
tor, Refutación da musa é un poe
mário "rompedor mesmo consi
go mesmo", transgresor con Ca
tulo, o Marqués de Sade, Ovídio 
e Safo, dos que bebe. "Están os 
clásicos pero enfocados desde os 
nosos tempos, por exemplo, un
ha escena bucólica vese inte, 
rrompida por unha moto" co
menta Manuel Forcadela. • 

ANOSA TERBA 

Cristina 
Domínguez 
'Interésame 
contar en escena 
histórias actuais' 

Estou lendo teatro, a noves au
tore británicos. 

Que leituras recomendaria? 

Pois recomendaría ler As Presi
dentas, de Wemer Schwab, que 
está traducida aos castelán en 
Iru. Normalmente a xente ten 
receos a ler teatro e hai cantida
de de pezas fáciles de ler, e con 
moitas surpresas. 

Desde finais de Febreiro A Fac .. 
toria Teatro representa As Pre .. 
sidentas baixo a sua dirección. 
Que foi o que atopou na peza 
para levala a escena? 

A nasa liña de traballo é buscar 
textos, moitas palabras, histó
rias de hoxendia, feitos que es, 
tán de actualidade. Nese senti
do, esta obra pareceunos un pa
so adiante. Non é que queramos 
reflexionar no teatro, cada vez 
gasto menos desa palabra, senón 
amasar. E As Presidentas é, con 
humor, unha boa radiografía ac .. 
tual. Os días 3 e 4 de Xuño esta
remos en Vigo. 

Non ten a peza o que conven .. 
cionalmente chamamos histo .. 
ria, só diálogo. 

Está baseada nas palabras, na 
conversa entre tres personaxes. 
Schwab defmea como un "drama 
fecal". El é un autor moí comple
xo. Un dos finais da obra é dra
mático, duas mulleres desfanse 
da terceíra. Pero o autor dalles 
unha nova oportunidade. Non 
hai entradas e saidas espectacu
lares, non hai unha trama. Deixa 
o final aberto. 

Porque son dous actores, Cesar 
Martínez e Alfredo Rodríguez, 
os que se travisten de mulleres 
nesta obra? 

A peza é pouco convencional e 
a decisión vai nesa liña. Poderia 
ter pensado en trés actrices ma
duras pero, nesa clave do grotes .. 
co de As Presidentas, un solución 
cómoda e nada estridente é que 
foran homes os que se trasforma
ran. Non é nada discutíbel, in
cluso hai espectadores que non 
se poden imaxinar doutro xeito 
aos personaxes. • 

Directora teatn:tl. Salcedo, Pontevedra ( 1965) 



A NOSA· TERRA 

Recapitulación, en Alcobendas 
Niste ano tan redondo do iooo, 
no que acaba o século XX, con, 
memórase en Galicia un feixe de 
datas correspondentes a m.oi des, 
tacados personaxes galegas e in, 
cluso a aparición do periodismo 
en Galicia, que é a máis vella 
entre as efemérides que máis ou 
menos celebramos, si se descon, 
ta o cuarto centenario do Don 
Rodrigo de Castro, o cardenal da 
Casa dos Condes de Lemas, fun, 
dador do gran Colexio de Mon, 
forre. P0is foco douscentos anos 
o último primeiro de maio en 
que saiu do prelo o primeiro nú, 
mero, ou primeiro discurso de El 
Catón Compostelano, publicación 
fundada e redactada polo abate 
D. Francisco del Valle,Inclán, 
polémico bibliotecario da Uni, 
versidade de Santiago,·e tío avó 
de Don Ramón María, a máxima 
figura das nasas letras españolas. 

Mais, un século despóis, na, 
ceron en Galicia, no ano 
de gracia de 1900, varias 

criaturas que van dar ahondo de 
escribir aos xomais que conti, 
nuaban a tarefa iniciada polo 
Catón Compostelano. Xa que ni, 
se ano naceu o Cardenal Quiro, 
ga, espectacular Arzobispo de 
Santiago, e entre outros escrito, 
res e poetas, Manuel Antonio, 

· Manuel Luis Acuña e Euxenio 
Montes. De todos eles, en maior 
o menor intensidade, celébrase 
ainda o seu centenario. Asi co, 
mo o da morte de Alfredo Bra, 
ñas, adail do rexionalismo, á 
beira dereita de Murguía. . 

Pola miña parte, ademáis de re, 
producir no lecer de O Correo 
Gal.ego as entrevistas que lle fi, 
xen a D. Femando Quiroga no 
mesmo momento no que foi pre, 
conizado para a mitra composte, 
lana, participei personalmente 
na xomada adicadas a Caste, 
lao e a Manuel Antoni , pola 
consellerfa de Cultura, da Xunta 
de Galicia, na ua vila natal : 
Rianxo. Pois coincide que niste 
mesm ano celébrase centena, 
rio da nacencia do p eta de Ca, 
ero a carro, e o cincuentenario 

do pasamento do egrexio autor 
das Causas. Pero non é cousa 
que agora repita aquí a lectura 
das moitas follas que escribín, e 
non lin ali de todo, a mantenta 
dos inxeis artistas rianxeiros: 
tratando dos papeis que deixou 
Manuel Antonio e da relación 
de Castelao con Valle,Jnclán. 

• As EFEMERIDES DO Avó. E .. 
por se fosen ainda pbucas conme, 
moracións non hei de esquecer 
que tamén, a finais de ano, e de 
século, se cumpriran os setenta e 
cinco anos da morte de Pablo 
Iglesias e os cento cincuenta de 
seu nacemento. Conmemorarei, 
no coa reedición por Galaxia, da 
minibiografia que escribín dó 
Avó do socialismo español, titu, 
lada Pablo Iglesias, el gallego, edi, 
rada primeira e xenerosamente 
pola Orde. Xeral da Vieira. Desta 
volta aparecerá traducida ao gale, 
go acompañada polo meu ensaio 
histórico sobre A nacencia do so, 
cialismo en Galicia. Confio asi que 
non pasarán desapercibidas esas 
datas referentes ao madrigalego 
máis transcendental de todos os 
tempos. A do rapaz que chegou a 
pé a Madrid, coa sua nai e o seu 
irmanciño, no ano 1860, para ser 
suxeto, no 1925, da maior mani, 
festación de dor que xamais se 
coñeceu na vila e corte. 

Mais nin a Pablo Iglesias, que 
nunca ~ribeu, que eu sai, 
ba, unha palabra en lingua 

galega, nin a Castelao, Manuel 
Antonio, Montes ou Acuña que 
escribiron, en distinta medida, 
nela, adicouse iste ano a Festa das 
Letras Galegas; senón a Murguía 
malia que apenas escribeu na lin, 
gua consagrada pola sua dona Ro, 
salía de Castro. Pero ao fin se re, 
coñeceu unanimemente que D. 
Manuel Murguía, primeiro pa, 
triarca das letras galegas, ainda es, 
cribindo en español, foi a figura 
cume do Rexurdimento galega no 
século X1X, . o seu máximo prosista 
e historiador. 

Ante a designación de D. Ma, 
nuel Murguia coma personaxe 

fiCCróN 5. DENDE O CEO 3. DICIONARIO 
Manuel Murguía FRASEOLÓXICO 
A Nasa Terra Colectivo M. Leiras 

l. NoN VoivAs Pulpeiro 
Suso de Toro ANosa Yerra 
Xerais NoN fi~róN 4. GALIZA NA 
2. INFANCIA E II REPÚBLICA 

DESVENTURA Carlos F. Velasco DE LINO .1. XACEMENTOS A Nasa Yerra CARRAN· ARQUEOLÓXICOS 
Xosé Miranda DE GALICIA 5.MANUEL Galaxia 

Pilar Barciela Garrido e MUR GUÍA. 
3. A ROSA Eusébio Rei Seara VIDA E ÜBRA 

DE BORGES Xerais X.R. Barreiro e 
Xosé Carlos Caneiro 

2. Os PETROGLJFos 
X.L. Axeitos 

Sotel.o Blanco Xerais 
GALEGOS 

4 .. PENSANAO A. de la Peña Santos 
Anxo Angueira ANosa Yerra 
Xerais 

Libr.iri.is consult,ld,ls: ; 
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Curu11<1). Michdena (Pontcvcdr,i). 

Pedreirn (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourcnsc). 

titular do Día. das Letras do ano 
2000, igual que ocurre sempre, 
as editoriais lanzan á rua un cú, 
mulo de libros tratando do ilus, 
tre escritor elexido. E outros tan, 
tos lideratos, que quizaves algún 
diles nunca se lle ocurrira tratar 
do Patriarca, escriben con certa 
presa os libros que demandan as 
editoriais. Ou ben, acopian datos 
con urxencia,· para sair do- com, 
promisÓ que soen ter, para falar 
nos múltiples actos que en Gali, 
cia e fora dela se verifican nistas 
datas literariamente festivas. 

Non me gusta ren incorrer 
nese xeito de conmemora, 
ción pública· a data fixa. O 

ano pasado, invitáronme a falar 
de Roberto Blanco Torres, na 
Galería Sargadelos rnadrigalega, -
que era .o personaxe, moi mere, 
ciclo, do ano, e falei de meu 
inesquecible adail político, Xo, 
án Xesús González, que era, co, 
ma D. Roberto, de Cuntis, escri, 
tor, periodista e coma il foi sa, 
crificado no ano 36 ... Agora 
pensaba adianrqrme na conme, · 
moración dos fastos do Avó, pe, 
ro Daniel Horras acónselloume 
nontronte que deixase a Pablo 
Iglesias para outro lecer. 

• 0 NUDO DO PATRIARCA. 
Entón tiven que recolier· o fío 
do novelo dos meus anacos no 
tocante a · D. Manuel Murguía. 
Fixera un .nudo con el, o xoves 
pasado no Forurn Cívico da Co, 
ruña, a onde me chamaron para 
que me enrollase nas vígperas da 
Festa que inda sigue hoxe aquí. 

A rosa de Borges 
Xo.vé CarlM Co11cün 

#áltJtmt 
~tllr.i;;oo 

E tratei das Controversias de 
Murguía e Brañas, con Sánchez 
Moguel e Castelar. Un tema que, 
se cadra, a penas mollou a plu, 
roa dos autores das numerosas 
biografías murguianas que abro, 
llaron nista primavera. 

Acousa, para min viña roda, 
da: o fío de meu novelo en, 
redárase no asunto da vin, 

culación de D. Emilio Castelar 
en Galicia, con motivo do cen, 
tenario do pasamento do Orculor 
do Sinaí, celebrado no noventa e 
nove, sin a menor repercusión 
nos centros universitarios e cul, 
turais de nÓso país de orixen, 
que iñoraron olímpica -ou fut, 
bolísticamente- a lembranza de, 
bida ao extraordinario prole, 
guista de Follas Novas, a obra ga, 
lega máis profunda de Resalía. 
Por iso propúxenlle a D. Xosé 
Antonio Ferreiro, Director da 
Casa de Galicia, de Madrid, cu, 
brir ise vacio e encargoume a 
min mesmo de facelo. 

Falei unha noite de novernbro, 
durante tres cuartos de hora, · e 
.cando me quedaba outra mitade 
do rollo, decidín parar; no mes, 
mo intre en que empezaba a dis, 
curtir sobre as relacións de Cas, 
telar con Murguía. Dise xeito 
entrei en contacto novarnente 
coas ideas e feitos de don Ma, 
nuel, dos que me ocupara, con 
certa atención, nas páxinas do 
meu libro secreto: El fantasma de 
Valle,Inclán, e noutras arcanas 
producións rniñas, como A Can
tora do Sar.• 
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Charla
colóquio, a 

cargo ao 
investigador 

Staffan 
Morling, en 

BUEU.Na 
ilustración 
un galeón. 

O Trinque 
Acampada na defensa da costa 
Que mellor motivo para irse 
de acampada até a Mariña os 

· dias 27 e 28 de Maio que 
defender a costa galega e as 
nosas praias da colocación de 
máis parques eólicos. 
Conferéncias para porse ao'. 

dia, cruceiro en barco, festa
concerto coa Quenlla, 
Diplomáticos e Papaqueixos, 
entre outros artistas e roteiro 
até a Praia da Catedrais. 
Organizan Galiza Nova, Adega 
e a Liga Céltica Galaica.• 

I · 

• PÁXINAS COORDE NADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

................... ~ ..................... ~ .......... •.• ................ · ...... . 
O Barco de V. 
• EXPOSICIÓNS 

CAPRICHOS 
Os de Goya, que se encon
tran na Sala de Exposicións 
de Caixavigo e Ourense até 
o 27 de Maio. 

Beta.nzQs 
• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO E Nós 
Os debuxos do álbum Nós 
encóntranse na Sala de Ex-

. posicions do Liceu até o 31 
diste mes, nunha mostra 
organizada pola A. C. Eira 
Vella. 

Boiro 
•TEATR~ 

ÑIQUI-ÑAQUE 
Representada por Ollomol
tranvia, o Venres 26 no 
Audit6rio Municipal. 

Bu.e u. 
•ACTOS 

EMBARCACIÓNS 
TRADICIONAIS 
A A de Amigos das Embar
cacións T radicionais "Os Ga
los" organiza unha charla-co
lóquio a cargo do investiga
dor Staffan Morling, autor do 
libro As embarcación tradicio
nais de Galicia, iste Xoves 25 
ás 21 h. na Casa da Cultura. 

• EXPOSICIÓNS 

DOM V ALEIRAS 
É d icer Fernando Valeiras 
Sotelo, de Cortegada (Ou
rense), pero vigués de adop
ción onde é presidente dos 
artistas plásticos, mosrra a 
sua obra na sala Amália 
Dguez. Bua até o 4 de Xuño. 

•MÚSICA 

lNLAVABLES 
É un grupo cacereño de 

· blues que actuará no Atu
ruxo o Domingo 28 a partir 
das 21:30 horas. 

•TEATRO 

ARAÑEIRAS 
Obra inserida na Semana 
das Letras Galegas, a· cargo 
de Teatro Avento, o Sába
do 27 ás 22:45 no Audit6rio 
da Casa da Cultura. 

Cambados 
• EXPOSlélÓNS 

MAR.CELA SANTORUN 
Nacida en Buenos Aires de 
pais galegos, ten unha mos
tra da sua pintura na galeria 
Borrón 4 até o 7 de Xuño. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
Continua o ciclo adicado a 
Luis Buñuel, o Xoves 25, 
con Tristana (España-Fran
;za-ltália, 1969), no Toledo 
dos anos 30, T ristana queda 
orfu. ~ don Lope, un maduro 
ocioso que vive coa sua cria
da, faise cargo dela e convér
tea na sua amante; o Vemes 
26, Le charme discret de la 
Bourgeoisie / O discreto en
canto da burguesia (Franza, 
1972), na que varios convi
dados chegan á casa dos Se
nécha l, pero istes non os 
agardaban até o dia seguin
te ... ; o Martes 30, Le FanW.. 
me de la liberté / A pantas, 
ma da liberdade (Franza, 
1974), na que se suceden un 
encadeado de situacións ab
surdas, que comezan polo fu
silamento, polas tropas napo
leónicas, dun grupo de espa
ñois, entre os que se atopa 
Luis Buñuel; o Mércores 31, 
Ese oscuro objeto de deseo 
(Franza-España, 1977_), na 
Mateo volve a Paris desde 
Sevilla. No taxi camiño da 
estación é testemuña dun 
atentado terrorista, logo, no 
tren, acompáñano unha vici
ña de París, un maxistrado e 
un anano... Todas das ás 
20:15 h. Xa no ciclo adicado 
ao guionista Rafael Azcona, 
poderemos ver, o Sábado 27 
ás 18:30 horas, La grande 
bouffe / A grande enchenta 
(Franza-ltália, 1973), dirixi
_da por Marco Ferreri, onde 
catro amigos se encerran 
nun casrelo para comer até 
morrer. Convidan a tres 
prostitutas e unha profesora 
de escola, a única que resiste. 

• EXPOSICIÓNS 

JUAN GENOVÉS 
· Expón no Museu de Arte 
Contemporánea Unión-Pe
nosa, até b 2 de Xullo. 

FERNANDO CASÁS 
Mostra obra da sua etapa 
brasileira (1964-1984) na 
Fundación Luis Seoane (Casa 
da Cultura Salvador de Ma
dariaga, Durán Loriga 10). 

CARLOS TRONCOSO 
Titula "Pinturas", a mostra 
que podemos ollar na sala 
do Coléxio de Arquitectos. 
Até o 14 de Xuño. 

MUR.GUIA E o ARQUIVO 
00 REINO DE GALIZA 
É o título da mostra que 
podemos ollar no Arquivo 
do Reino de Galiza no Xar
din de San Carlos. 

V BIENAi- DE 
ARQUITECTURA 
Correspondente aos anos 97-
98, dirixida por César Porte
la e organizada pola Funda
ción Barrié, onde se encontra 
até o 25 de Xuño, e o Minis
tério de Fomento reflexa a 
irnportáncia das escolas de 
arquitectura españolas como 
viveiros de novas e boas pro
postas e como espazos capa
ces de acoller encontros en
tre xeneracións que, a partir 

da reflexión e a crítica, ser
van para trasmitir e adaptar 
as cuestións esenciais da dis
ciplina. O tema central dista 
mostra é "O lugar público" e 
nesta ocasión conta coa pre
senza de várias obras premia
.das de arquitectos galegos. 

ÓSCAR BRANDARIZ 
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 ilustracións 
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 lB deXuño. 

VELAZQUEZ: 
A ARTE DA OLLADA 
Mostra didáctica baseada en 
critérios pedagóxicos dirixi
da a escolares mais aberta ao 
público en xeral, até o 2 de 
Xullo, no Museu de Belas Ar
tes. Consta dunha introdu
ción, que inclue paneis in
ter-activos con imaxes e tex
tos sobre as diferentes etapas 
e vida do pintor, e 15 sec
cións, que a través de repro
ducións permeten, cronolo
xicamente, seguir unha vi
sión global da sua produción 
artística. Un dos cadros, El 
príncipe Baltasar Carlos, está 
realizado en 3 dimensións 
para os non videntes, ha
bendo tamén unha maqueta 
tridimensional de Las meni
nas. As visitas de grupos rea
lizaranse co apoio de persoal 
especializado, de Martes a 
Vemes, ás 10, 11, 12 16,17 e 
18 horas prévia solicitude no 
telf. 981 223 723. 

brica nunha máquina o seu 
home ideal e este c bra vida 
. d ' ain a que ambos comparten 

almas. Comédia británica so
bre ú sexo. Para adolescentes. 

~ AS NORMAS DA 
CASA DA SIDRA. A 

MicKael Caine déronlle un 

Música nas. Catedrais 
Concertos de órgano, con motivo do 
"Ano Bach", que 'tefien a Massimo 
Berghella como intérprete. Poderemos 
escoitalo o Xoves 25, ás 20:30, na Cate
dral de ÜURENSE; o Sábado 27, ás 
20:30 h, na Catedral de LUGO; o Do
mingo 28, ás 20 h, no Mosteiro de SA
M~Sj o Luns _29, ás 20:30 h, na Catedral 
de MONDONEDO; e o Mércores 31, ás 
21 h, na Catedral de SANTIAGO. t 

FAMÍLIAS DO MUNDO 
É como se titula a mostra fo
tografica do estadounidense 
Peter Menzel que recolle 80 
irnaxes coas que pretende re
tratar ás famílias médias de 
30 pafses do mundo. Até o 
25 de Xuño na Domus. 

A. LANGDON COBURN 
Con 22 anos é membro da 
Photo Secession, fundada por 
Alfred Stieglitz, e que tanto 
contribui a elevar a fotografia 
á categoria de arte de manei
ra definitiva A exposición 
reune unha escolma das suas 
paisaxes, retratos de artistas 
coetáneos e estudos vortográ- . 
ficos, até un facer un total de 
147 obras de Alvin Lingdon 
(Boston, 1882-1966), que 
poderemos contemplar na 
Fundación Barrié, até o 4 de 
Xuño, en exclusiva para o Es
tado. Organizada polo.Museu 
lnternacional de fotografu. e 
Cinema George Eastman 
House de New York. 

•MÚSICA 

FESTIV Al- MOZART 
Concerto da Orquestra de 
Cámara da Sinfónica de 
Galicia, con Massimo Spa
dano na dirección e violino. 
lnterpretará obras de W .A. 
Mozart, no teatro Rosalia de 
Castro, o Domingo 28 ás 12 
horas. Música de cámara co 
Cuarteto Hagen, que inter
pretará obras de W. A. Mo· 
zart, L.v. Beethoven e F. 
Schubert, o Mércores l, ás 
20:30 horas na Sala de Cá
mara do Palácio da Ópera. 

IV ClcLO 
XOVENS INTÉRPRETES 
Manuel Morales Fernán
dez, frauta traveseira e ba
rroca, e Carlos Garcia-Ber
nalt Alonso, clavecin, in
terpretarán obras de J .M. 
Hotteterre, ].B. de Boismor
tier, M. Blavet, G.P. Tele
man, J .S. Bach, no Audit6-
rio da Fundación Barrié, o 
Sábado 27, ás 12:30 horas. 

CICLO DE CLA VECIN 
Concerto a cargo de Bob 
Van Asperen, clave, e An
ner Bijlsma, violonchelo, 
que interpretarán obras de A. 
Vivaldi; B. Storace; F. Ge
miniani;J .B. de Boismortier; 
].S. Bach; e L. Boccherini, o 

Femando 
Casás 
mosh'a obra 
da sua 
etapa 
brasileira na 
Fundación 
Luís Seoane 
da CORUÑA. 



•ACTOS 

DEMOCRACIA E CIDADA
NIA MULTICULTURAL 

programa. O Sábado 2 7 no Au
dit6rio de Galiza ás 21 h. 

NANI ÜARCIA TRIO 
Jazz a cargo diste grupo, com
posto por Nani García, piano; 
Alfonso Morán, contrabaixo; 
e Fernando Llorca, batería, o 
Martes 30 no Auditório de Ga
liza ás 22:30 h. 

•TEATRO 

IV sesión do programa Europa 
Mundi: Construción de Euro
pa, democrácia e globalización, 
coa participación de M. Wal
zer; M. Viroli; M. Canovan; R. 
Beiner; A. Riveiro; G. Poggi; 
A. Dodson; S. Nair; J. de Lu
cas; e Ubaldo Martínez, do Xo
ves 25 ao Sábado 27 no Audi
tório da Universidade 

• EXPOSICIÓNS 

ROSTROS DA TERRA 

percorrido cronolóxico que serve 
para aprezar as distintas etapas 
da sua obra plástica. Obra sobre 
papel: debuxos e formas onde o 
coUage toma unha nova fonna do 
concepto escultórico; Terras 
chamotas: obras realizadas en te
-rra cocida; Modelos: maquetas 
realizadas en pequenas dimen
~ións; ademais de outra pezas de 
aceito, ferro, alabastro ou grani
to. No Auditório de Galiza do até 
o lldeXuño. 

HEUREKA, CENlRO FlNÉS 
DACIÉNCIA 
Ordenadores; teléfonos móbiles, 
internet ... a tecnoloxia pódese 
utilizar sen cofiec.er o seu funcio
namento, polo que ista exposi
ción, denominada "Comunica
ción", tenta explicar, de maneira 
prática, en que consisten istes 
cámbios revolucionários. Non só 
presenta a tecnoloxia da infonna
ción senón tamén a 'interacción 
humana e a comunicación ani
mal. Até o 3 de Xuño no Museu 
do Povo Galega. As visitas d~gru
pos terán que ser concertadas co 
Depatamento de Educación no 
telf. 981 583 620. 

Fundación Tony Manero. Na. 
praza do Toral, o Sábado 27,. 
estarán Eliades Ochoa & 
Cuarteto Pátria. As duas ac
tuacións ás 23 horas. 

A CELESTINA 
Unha reviravolta e actualiza
ción da história de Calisto e 
Melibea sobre un texto de 
Eduardo Alonso, inspirado no 
orixinal de Fernando Rojas, por 
Teatro do Noroeste, no Salón 
Teatro até o Domingo 28 ás 21 
horas. O reparto conta con Lu
ma Gómez, como Celestina; 
Xabier Estévez, como Calisto; 
Carlos Mosqueira fai de Párme
no; Xosé Vilarelle, no papel de 
Semprónio; Luísa Vieira, co.mo 
Elícia; Belén Constenla, como 
Areusa; e Helena Atienza re
presentando a Melibea. 

Sobre a realidade xeográfica en 
diferentes zonas e países amasa
dos a través de representacións 
hitóricas e actuais a meio da no
vas tecnoloxias. En Salgueirifios 
até o mes de Xullo. 

FILHARMÓNICA 

AUTO-RETRATO 

DA RÁDIO DE FRANZA 
Dirixida po r Myung-Whun 
Chung e coa Sinfonia n 2 7 en la 
maiar, op. 92, de LV. Beetho
ven; e a Sinfonia n 2 2 en re me
nor, op . 73, de J. Brahms no 

Mostra documental e multimé
dia á procura da cidade ou d re
encontro con ela desde elemen
tos visuais, sonoros, literár ios e 
humanos, baixo a inspiración da 
obra de T orrente Ballester 
"Composte la e o seu an xo" 
como fio condutor. Até o 31 de 
Maio na lgrexa da Compañia. 

O inventor, 
madeira 
policromada 
de E. Granell. TACÓN TEATRO 

•MÚSICA 

CAMIÑO DE 
SANTIAGO VIRTUAL 

REAL FILHARMONlA 
DEÜALICIA 
Dirixida por Maximino Zumala
ve e con Herwiz Zack, violino; 
e Bernd Zack, piano, que inter
pretarán Scherezade op. 35, de 
N. R imsky-Korsakov; Concerto 
para violino e piano, de F. Men
delssohn; e O pa.xaro de lume, de 
l. Stravinsky. lste Xoves 25 no 
Auditório de Galiza ás 21 h. 

Estará, até o 31 de ·Decembro, no 
mosteiro de San Martiño Pinário. 

ÜRANELLE 
AMPARO SEGARRA 
Eugenio Granell presenta a ex
posición "O elixir do alquimis
ta", e Amparo mostra.unha co
lección dos seus collages . Na 
Fundación GraneU. G ALICIA El.ECIRÓNIO\ 

CARTOGRAFIADA Ü ALIZA 
A dos séculas XVI ao XlX da co
lección Puertas-Mosquera no 
Colé.xio de Fonseca. 

É o título do disco de Francisco 
Parga que será presen tado por 
Roxélio Groba iste Xoves 25 
ás 20 h. no Salón Cultural (so
to 12

) do cen tro de Hipercor. 

EouAROO C HILLIDA M úSICA NAS PRAZAS 
O escultor donostiarra reune 
perta de 80 obras a través dun 

Na praza de Cervantes podere
mos g9zar, o Venres 26, con 

01 traballos 
arte1anqi1 
ton motivo 

dunha 
mostra no 
Castra de 

Viladonga, 
en CASTRO 

DEREI. 

António 
Ta boa da 

mostra as 
suas pe:zas 
polícromas 
en madeiro 

na sala 
Baca&u de 

LUGO. 

Lms 29, ás 20:30 h, no Audi-
torio da Fundocion Barrié. • 

Castro de Rei 
• EXPOSICIÓNS 

Ü TRABALLO 
ARTESANA! 
No Castro de V iladonga. 
Construción, metal, oruiva
ria, carpintaria, cerámica, 
tecid e outros traballos te
fien cabida nista mostra . 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

Ü OYA 
A série dos seus gravados 
Os desastres da guerra n a 
Sala de Exposicións Caixa
vigo e Ourense. Até o 7 de 
Xufío . 

Ferrol 
•ACTOS 

CASTELAO, O SEU 
TEMPO E O NOSO 
Xomadas que se veñen de
senvolvendo na Furulafom 
Artábria, e nas que, iste 
Xoves 25, presentarase o li · 
bro Galiza na l1 República, 
de edicións A Nosa Terra, 
a cargo do autor, o histo
riador Carlos Velasco. O 
Venres 26 poderemos con
templar o vídeo cos inci
dentes pola traída á G aliza 
dos restos de Castelab o 28 
de Xufio de 1984. Ambos 
actos ás 20 h. · 

• LEITURAS 

Co TACONTOS 
Por Carlos Branco e Patri
cia Vázquez, o Sábado 27 
ás 22 horas, no Centro So
cial da Furulacom Artábria. 

• EXPOSICIÓNS 

E UGENIO ÜRANELL 
Breve repaso da traxectória 
do artista a partir de dese
ños característ icos da cada 
unh a das suas e tapas . N o 
Ateneu até o 31 diste mes. 

Ü DEBUXO NO S. XX 
Escultores e pintores preci
san do debuxo para criar. 
l sta mos tra reco ll e 100 
anos diles e quer mostrar 
unha realidade embrion á
ria: a expresión do primei
ro pen samento do criador. 
N o Cen tro Cul tu ra l "T . 
Ballester" até o 4 de Xufio 

La1in 
• EXPOSICIÓNS 

X. RANDULFE VILARIÑO 
Titula Tris-Tras a mostra de 
pintura que se encontra na sa
la Copu:abana. Xahier Castro, 
pala sua parte, ti.tula "Illas" as 
suas que podemos ollar no 
Centro Comarcal do Deza. 

MÚSICA PARA VER 
De carácter didactico, es
pecialmente pensada para 
as crianzas, podémola con
templar no Audit6rio Muni· 
cipal até o 28 diste mes. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓNIO T ABOADA 
Escultor de Lalin que mostra 
as suas pezas policromas en 
madeira na sala Bacabu até o 
8 de Xuño. De 19:30 a 21:30 
os dias laborábeis e de 12 a 14 
os Domingos, pecha os Luns. 

Oferecen o seu espectáculo 
Colaxe no Museu Granel!, ás 
21 horas o Xoves 25. 

LA HABITACIÓN AZUL 
De Arthur Schnitrzler, dirixi
da por Mario G as e con A. La
rrañ aga e J . C oronado , iste 
Xoves 25 no teatro Principal. 

COMPOSTELA CLOWN 
FOOTBALL 
Por diversas prazas e ruas da ci
dade, é un espectáculo que in
corpora a linguaxe do futbol e a 
do clown, estruturado como un 
partido entre duas equipas que 
recriarán, coa graza, inxenuida
de e inocéncia do clown, toda 
a parafernália futbolística. 

CRIATURAS 
Será representada polo Teatro 
do Aquí o Martes 30 e Mérco
res 31 no teatro Principal. • 

MENG-YAO PAN 
EXpüsición de gravados no 
Centro de Gravado Auga
tinta até o 31 diste mes. 

ARQUEOLOXIA 
DESDE O AR 
Refírese á lucense e poderé
mola ver no instituto "Lu
cus Augusti" (Avda. Rguez. 
Mourelo), no horário lecti
vo, organizada polo Museu 
do Castro de Viladonga. 

TUT ANKHAMON 
[máxes do descubrimento 
diste tesauro (a tumba de Tu
tankhamon), baixo o deserto 
exípcio en 1922. Orientada 
especialmente cara un púbii
co familiar e escolar, está fei
ta dun xeito ameno e didácti
co e permanecerá no Museu 
Provincial até o 4 de Xuño. 

•MÚSICA 

CLAVICÉMBALO . 
O Luns 29, o Clube de Ar
te e Música, oferécenos ao 
grupo extremeño lnlava· 
bles, blueseros de raza, voz 
e harmónica, coros e guita
rra, baixo, guitarra eléctri
ca, percusión e batería; e o 
Mércores 31 , estará o grupo 

de folc galega Xarin, que 
no seu primeiro disco reco
llen temas tradicionais das 
Terras Bravas do Íncio, 
Caurel e arredóres. 

Monforte 
• EXPOSICIÓNS 

ÁLBUM DA BRETAÑA 
As láminas desefiadas por 
Castelao na sua viaxe por 
terras bretonas están ex
postas na galería Sargadelos 
até o 31 diste mes. 

Muros 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Encóntrase na Sala de Ex
posicións do muíño de ma
rea Pozo do Cachón , onde 
podemos contemp1ala. 

Noia 
•TEATRO 

ÜUTROS LARES 
Continúa o Ciclo interna
cional de Cantos Maio 2000 
o Venres 26 con Tim 

ANOSATERRA 
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Bowley, contador profesio
nal desde hai moitos anos, 
e Casilda Regueiro, que 
será a tradutora simultá
nea; no Coliseu Noela . 

Ou:rense 
•ACTOS 

MAIOXOVE 
Organizado pola Casa da Xu
ventude, onde se realizan a 
maioria das actividades, coa 
colaboración de numerosas 
orgariizacións. Remata esta 
semana con diversos actos 
entre os que destacan Leitu.
ras interpretativas, obradoiro 
de teatro de Loli Buxán, o 
Xoves 25, ás 21 h, no Salón 
de Acws. O Vemes 26 habe
rá proxección de diapositivas 
sobre rotas de sendeirisrno e 
montaña, na Sala de Vílleo ás 
21 h. O Sábado 27, haberá 
torneos, xogos de mesa e 
campionatos, mesas informa
tivas sobre o tabaco e xogos 
de mesa. O Luns 29, ás r8 e 
ás 20:30 h, Xornadas Obra
doiro de Aforro Enerxético, 
na Sala 4; e ás 20:15, no Ci
clo Xovens Concertistas, esta
rá Mirfum Perandones Loza
no, co piano, no Conservató
rio Profisional de Música. O 
Martes 30, Presentación do 
CD dos gafiadores do Certa
me de Cantautores coa ac
tuación dalguns deles no tea
tro Principal, ás 20 horas. O 
Mércores 31, Catro Escenas: 
O teu único amor, Papis, M 
de man entre outras causas 
( 12 actores/actrices) e Lynet
te ás 3 da madrugada, ni.onta
xes teatrais dirixidas por Ana 
Montero. No Salón de Acws, 
ás 21 horas. 

•CINEMA 

PADRE FEIXÓ 
Iste cine-clube oferece, por 
200 pta.,_ o Xoves 25 den
tro do ciclo Un Cinema 
Matemático, Pi (EEUU, 
1998), de Darren Aro
nofski. Max é un xénio 
das matemáticas que cons
truíu na sua casa un super
computador que lle pro
porciona a clave para com
prender toda a existéncia. 
Unha secta cabalística e 
altos executivos de Wall 
Street tentan conseguir o 
seu segredo. 

• EXPOSICIÓNS 

DIONISIO FIERROS , 
Este asturiano da segunda 
metade do s. XIX, pintor 
oficial pero tamén coa sua 
fac~ta intimista, máis lixei
ra e interesante, viviu al
guns anos no noso país . 
Agora adícaselle unha 
mostra que percorre, cro
nolóxicamente, as suas dis
tintas etapas, na Aula de 
Cultura de Caixavigo e 
Ourense. Até o 3 de Xuño. 

XAIME PIÑEIRO 
O ourensán mostra máis de 
trinca cadros, na galeria 
Sargadelos, até final de mes. 

·Expresionismo abstracto 
con toques simbólicos. 

•MÚSICA 

FESTfV AL DE JAZZ 
Depois de case un mes, 
clausúrase o festival o Ven
res 26 co ritmo latino de 
Calle Caliente, un espectá
culo musical ao ar libre. 

Pont ee eso 
•ACTOS 

PONTO DE ENCONTRO 
O programa de O Couto 
Xove, da Asociación Cul
tural de Monte Branca, "ofe- · 
récenos o Sábado 27 o hu
mor de Paco Mivida. 

Pontevedra 
•CINEMA 

NÜITES ABERTAS 
Inserido niste programa pro
x éc tase, o Sábado 2 7, A 
vendedora de rosas (Colóm
bia, 1998), de Víctor Gavi
ria, que retrata a temóel vi
da dos nenas da rua. Inspira
do ep. Olvidados, de Buñuel, 
os protagonistas son reais, 
nenas sen fogar, ás 21 :30 h, 
no teatro Principal con en
trada gratuita. O Mércores 
31, o curto Amor serrano 
(España, 1999), de Ltús Lis· 
te, tamén guionista, que pre
senta a Ricardo, aprend~ de 
topógrafo, que cofiece a lria, 
unha rapaza da aldea. O pai 
dela oponse ao seu amor. 
Ademais a longametraxe 
Dame Algo (1997) de Héc
tor Carré, na que Benigno, 
un tipo culto pero sen sorte, 
orfo e que remata de saír da 
cadea, atopa unha realidade 
que lle dá as costaS. 

• CONFERÉNCIAS 

ÜlDMUZAOÓN E 
aNUIC60VIUZA1ÓRrCE · 
A cargo do filósofo e escri
tor Francisco Jarauta, no 
Auditório de Caixa Ponteve
dra iste Xoves 25 ás 20 ho
ras, organizada polo Ateneu. 

• EXPOSICIÓNS 

BARBóo 
Podemos visitar na Escala de 
Restauración, en Belas Artes, 
a mostra que o Coléxio de 
Arquitectos adica a Xosé Bar 
Bóo. Nela clase a coñecer a 
traxectória deste anovador da 
arquitectura galega, xa fina
do, e un dos impulsores do 
actual coléxio de profisionais. 

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

MADRID, LABERINTO 
DE MEMORIAS 
Até o 31 de Maio no Edifi
cio Sarmiento do Museu de 
Pontevedra. 

EsPAZOS ALTERNATIVOS 
Podemos ver as fotografias de 
Oialla Garcia na taberna O 
Quinteiro (Ponte Bora); a 
pintura de David Louzán, na 
taberna Feira V ella; as fotos 
de Jorge Branco, na cafeta
ria O Griffon; as pinturas de 
Antón Cabaleiro no pub 
Atrium; e os gravados de Xo
aquin Morales na Mandrágo
ra. Todas as mostras até o 31 
deMaio. 

•MÚSICA 

SINFÓNIO\ DO 
NORTE DE PORTUGAL 
Dirixida por Joifui Trilho e 
con Mª Teresa del Castillo, 
soprano, interpretarán Impre
sión nocturna, de A Gaos; O 
camiño de Santiago, de H. Saa
vedra, estrea absoluta dista 
suite sinfónica en cinco ca
dros; Tres baladas galegas (Lon
xe da. tenifía, Unha ooit.e na ei
ra do trigo , O pensar do 
labrego), de Xoán Montes; e 
Duas cancións galegas (Ben te 
vin, Coruña; e Canto de ber
ce) , de R. Groba. No Pazo da 

Acroama 
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Duo de guitarra que actuará no Salón de 
Actos do Concello de CANGAS o Xo-. 
ves 25 ás 20:30 h; na Casa da Cultura· de 
MüNFORTE DE LEMOS , o Venres 
26 ás 20:30 h; no Centro Cultural de 
TOMIÑO, o Sábado 27 ás 21 h ; e no 
Auditório Municipal de CALDAS DE 
REIS, o Domingo 28 ás 21 h.+ 
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A Compostela 
dea-ies 
Thursfoné 

unhamosha 
falagráfica 

que podemos 
ollar no 
Pmode 

fonsecaen 
SANTlAGO, 

M'Anlania 
Pascual 
mostra 
as suas 

pinturas na 
galería 

Trisque/ e 
Medúlio 
de TUI. 

Cultura o Venres 26 ás 21 h. 

SINFÓNICA 
DA RADIOTELEVISIÓN 
DEZAGREB 
O Luns 29 no Pazo de Cul
tura, dirixida por Niksa 
Bareza (500 pta.); e o Mér- · 
cores 31 Memory Musical 
(l.500 pta .). Ambos con
certos ás 21 horas. 

CAMAWEY 
O café cohcerto oferéce
nos, o Venres 26 ás 24 hi 
aos lnlavables, nova banda 
de blues e rithm & blues 
procedente de Extremadu
ra. O Sábado 2 7, ás 24 h, 
estarán os cangueses Asta
rot, coa nova liña de arte
llar a estética rock coas me
lodías populares da Galiza. 
E o Mércores 31 ás 23 h, o 
colombiano Diego Parra. 

•TEATRO 

A DESAPARICIÓN 
DEWENDY 
Obra de Josep Mª Benet i 
Jomet cenificada polo Grupo 
Teatre, dirixido por Casilda · 
García, que organiza o Ate
neu dentro da Aula de Tea
tro da Universidade. O Ven
res 26 ás 20 horas no Awlitó
rio de Caixa-Pontevedra. 

PARA FAMÍLIAS 
O Domingo 28 estará Tan
xarina, ás 18:30 h, no tea
tro Prjncipal. 

SEMANA DE TEATRO 
Con entrada gratuíta, con
tinua iste Venres 26, ás 
20:_30 h, no teatro Principal. 

Santiago 
•ACTOS 

BoANOITE 
Remata iste ampl-o progra
ma do Concello para os fi
nt'!S de semana adicado á xu
ventude cos següintes actos, 
o Venres 26, Maratón de 
Cinema de ciencia ficción, 
no Centro Don Bosco, ás 
22:30 horas;· e das 22:30 ás 
00:30 h, Recital Poético co
ordenado pala A.C. Amaia 
(Letras da Cal), entre ou
tros; e no Centro Social de 
Ámio-San Lázaro, Concerto 
Folc de clausura. O Sábado 
27 Festa fin de actividade, 
no l~l de Itaca; e no Pavi
llón das Fontiñas, festa final 
co Colectivo Danzón. Ta
mén a partir da~ 22:30 h . 

• EXPOSICIÓN$ 

STIFTUNG LUDWIG 
Máis concretamente Cokc
ción Museum moderner Sif 
tung Ludwig, Viena. De Andy 
Wharhol a Pedro Cabrita Reis, 
que se inaugurou iste Mérco
res 24 no CGAC e acolle 21 
obras de Pedro Cabrita Reis, 

· Sophie Calle, T ony Cragg, 
Günther Forg, Gilbert & 
George, Jasper Johns, Ber
trand Lavier, Morris Louis, 
Michelangelo Pistoletto, Ro
bert Rauschenberg, Sean 
Scully, Frank Stella, Jessica 
Stockholder, Cy Towmbly, 
.Andy Warhol, Tom Wessel-

En rota 

. Conv-ocat.órias 
A ESCRITA DRAMÁTICA 
Xornadas que teñen com0 obxectivo 
"analizar a criación dramática mergu
llándonos na maquinária e tremoia do 
dramaturgo" estudando a realidade gale
ga e póndoa en comparación coa do Es
tado. Participarán p,utores, directores de 
teatro da Galiza e do exterior. Entre os 
galegas estarán Quico Cadaval, M. A. 
Femán Vello, Daniel Cortezón, Manuel 
Lourenzo, Roberto Vidal Bolaño Xesus 
Ron e Manuel Bragado, entre outros. O 
Vemes 26 e o Sábado 27 no Consello da 
Cultura Galega en Santiago. 

TALLERES PARA CRIANZAS 
Na Fundación Granel! de Santiago, di
rixidos por Yhajaira Miquileno, do 
museo Táchira (Venezuela) e relacio
nados coa exposició~. Granell, O elixir 
do Alquimista. Para nenas de 6 ou máis 
anos. Os Venres para nenas de 3 a 6 
anos. O Xoves 25, Ideas e palabras; o 
venres 26, O encontro de lstar con Pría
po. O Xoves, de 17:45 a 19 horas. Ao 
final das visitas guiadas para nenos, o 
bailarín cubano Elvis Perrera impartirá 
talleres de expresión corporal para 
crianzas relacionados coa mesma ex
posición. Estas visitas guiadas serán o 
Luns 29 e o Mércores 31, ás 12:30 h. 

PRÉMIOS PERIODÍSTICD E 
FarooRÁHCD MURAUA DE Luoo 
Convocado pola Xunta de Galicia, Uni
versidade de Santiago de Compostela, 
Depuración e o Concello de Lugo, Caixa 
Vigo e Ourense, T elelugo e El Progreso, 

cun. prémio de un millón de pta. Insírese 
na campaña para a candidatura da mura
lla ao título de Pat.rim6nio da Humanidade. 
Poden concorrer traballos periodísticos 
en galego ou en castelán, publicados en 
calquer médió escrito antes do 15 diste 
mes, e ·que traten sobre algun aspecto re
lacionado co património monumental da 
cidade. O 30 diste mes remata o prazo de 
admiSión de traballos. Os autores remiti
rán a El Progreso catro exemplares do 
médio no que se publicara o tiaballo e un 
sobre no que se acheguen os seus dados 
persoais incluído o teléfono de contacto. 
T amén até o dia 30 está aberro o prazo 
de admisión do CONCURSO 
K>TCXJRÁFICO, sobre motivos relaciona
dos co património monumental lueense e 
para o que hai un prémio de 250.000 pta. 
para fotografi.as en branca e negro, e ou
tro igual para cor. O formato mínimo será 
de 18 x 24 cm. e máximo de 30 x40. En
viaranse a El--Progreso xunto cun sobre 
dos dados persoais e o teléfono. 

CURSOS DE GRAFOLOXlA 
Convocados pola Asociación Grafop
sicolóxica Española, diríxense a estu
dantes, psicólogos, pedagogos, mestres, 
pais e público en. xeral, estand9 homo
logados pola Consellaria de Educación 
polo que se dan dous créditos de for
mación. O curso titulado Análise de 
garabatos e debuxos (2ª parte), trata 
as estruturas caracteriolóxicas e indap
tados: neurose, obsesións, psicose, 
transtomos da alimentación e da iden
tidade sexual, esquizofrénia, inadapta-

ción afectiva-escolar-familiar, o psico
somático (enurese, encoprese ... ), per
turbacións da linguaxe, e coa análise 
de casos práticos. O 22 curso refírese á 
grafoloxia aplicada á Selección de Per
soal, tratando o 32 sobre a Re-educa
ción da escrita: disgrafias, dislexias ... 
Información e matrículas no telf. 981 
160 234 (ás tardes) e 609 906 390. 

TÉcNICAS DE BUSCA DE EMPREGO 
Curso destinado a todos os mozos e 
mozas da comarca do Baixo Miño o 
12, 13 e 14 de Xuño, cunha duración 
total de 9 horas en sesións de 3 horas 

·cada unha. Máis información no telf. 
986 614 407 ou nas oficinas da Aso
ciación Érguete Baixo Miño n'A Guar
da. A inscrición xa está aberta. 

PilÉMIO DE RELATO CURTO 
"TERRA DE LOBOS" 
Versarán sobre a Torre de Friol e debe
rán estar escritos en galega, seren ori
xinais e inéditos, cunha extensión non 
superior aos oito fólios, mecanografa
dos a duplo espazo _debendo entregarse 
catro cópias, acompañadas de plica, 
antés do 15 de Xuño de 2000, na A.C. 
Cova da Serpe. Macedo. 27.235 Con
des. Friol (Lugo) . Existen duas catego
rías: para menores de 16 anos e para 
maiores dista idade, concedéndose na 
1 ª categoria tres prémios consistentes 
en un lote de libros valorados en 
10.000 pta. e dous máis valorados en 
5.000; e na 2ª categoria concédese un 
primeiro prémio de 25.000 pta e un se-

gundo de 15.000, Comunicarase perso
almente a decisión do xúri aos ga:fiado
res do certame que recollerán os pré
mios o Venres 11 de Agosto. Máis in
formación no telf. 982 390 323. 

CuL TURA E PAZ 
PARA UN NOVO MILÉNIO 
Curs0 ibero-americano de verán, a reali
zar en Santiago de Compostela do 16 ao 
19 de Xullo de 2000, organizado polo 
Seminário Galega de Educación para a 
Paz e que forma parte do.5 cursos de Ve
rán da Universidade e estará dirixido 
polo catedrático da Faculdade de Cién
cias da Educación Ramón Sánchez Ro
dríguez. O programa do curso abranxe 
distintos aspecto.5 como por exemplo In
vestigación e cultura de paz; lntercultu
ralidade; Paz e reconciliación en socie
dades profundamente divididas; Direitos 
Humanos; Resolución pacífica de con
flitos; Mediación e recursos didácticos, 
habendo tamén obradoiros práticos e in
tercámbio de experiéncias. Xa está con
firmada a participación de 40 profesores 
da Arxentina, Uruguai, Brasil e México 
ademais da Galiza e Portugal. Recoñeci
do oficialmente pola Universidade, ten 
un crédito de libre configuarción para 
todas a5 persoas participantes, a matrícu
la cusra 17.COO pta (8.000 para licencia
dos con tarxeta de paro, alunado e per
soal da Universidade de Santiago). Máis 
información na Casa da Balconada ou 
no Seminário Galega de Edu~ción para 
a Paz (Basquiño.5 33, 12 B), ou nos telf. 
981 561 956 ou 981554 053 .• 

ALEXANDRE CARRO 
Mostta a sua pintura na ga
lería Paloma Pintos até o 29 
diste mes. 

RICARDO ÜUTES 
Mostra as suas pinturas no 
café Os Porches; Anxo Ro-· 
malde Varela, collages no 
Paraiso PerdUJ.o até o 31 de 
Maio; X.M. Mosquera, fo
tografía no Modus Vivendi 
até finais de mes. 

Mércores 31 ás 22 horas. 

•TEATRO 

PROVISIONAL DANZA 
{sta compañía de Madrid 
interpretará Lo que los pe· 
rros nos dejarán, con core
ografía e interpretación a 
cargo de Guillaume J! n
tin e Carmen Wernei;. Un
ha relación aparentemente 
normal. Un home enfronta
do a unha muller. A vergo
ña da intimidade. O Mérco
res 31 e o.5 vindeiros Xoves 
1 e Vemes 2 de Xufio, ás 22 
h. no teatro Galán. 

de Joseph Losey (Reino 
Unido, 1964), na que un 
soldado é xulgado, durante 
a l Guerra Mundial, por 
desertar nun momento de 
depresión nervosa. É con
denado e executado. Den
tro do programa do Conce
llo Noites Vivas, o Sábado 
Z7 á 1 da madrugada no ci- . 
nema Plata. 

mann, Franz West e Braco 
Dimitrijevic, seleccionados 
de entre as numerosas obras 
.do museu citado, e que dan 
corpo á idea de como se for
mou unha colección de arte 
contemporánea. 

VÍTOR CORRAL 
O artista lugués exporá as 
suas obras de escultura e 
pintura no Pazo do Parla
mento até o 9 de Xuño. 

ARTISTAS 
COMPOSTELÁNS 
A galeña de arte Citánia ofe
réc enos un encentro coa 
obra de dezasete artistas ven
cellados á cidade e ao seu 
mundo cultural. Unha mos
tra do que se fa.i nos obradoi
ros artísticos composteláns. 
Até o 2 7 de Xullo. 

DITMAR BoLLAERT 
Presenta o seu proxecto foto
gráfico, titulado Arunachala · 
Pradakshina. A montLD'ia da sa
bedaria, no Museo das Peregri
na.ci6ns, onde poderemos 
comtemplalo até. o 9 de Xullo 

CHARLES THURSTON 
THOMPSON 
A mostra fotográfica chá
m as e A Compostela de · 
Charles Thurston e pódese 
c·ontemplar no Pazo de 
Fonseca. 

PAPAROLO 
Que ven sendo Manuel Ba
rreiro, expón 25 esculturas 
inéditas realizadas en gres, 
bronce, terracota ... no Co
léxio de Arquitectos. 

ANTONIO MIR 
Utiliza todo tipo de mate
~iais modernos qúe orixi
nan unha texturas grumo
sas, de trazo directo, ríxidas 
ou sinuosas como se dun 
pintor lírico se tratar. Pin
tura irritante, suxestiva e 
apaixoante. Na galería Jase 
Lorenzo até o 30 de Maio. 

ZUSH 
O artista catalán titula 
Caldo de ideas a mostra de 
cadros e unha instalación 
que tén na galería Trinta 
até o 4 de Xuño. 

PROXECTO ENARTES 
· Cincocento.5 anos do descu
brimento do Brasil O Coléxio 
Fonseca acolle obras de vinte 
artistas plásticos brasileiros. 

CGAC 
O coñecido escultor galega 
Francisco Leiro é motivo 
dunha exposición que per
mete unha visión retrospecti
va da sua evolución criativa 
desde 1987 até a acrualidade. 
Elisa Sighicelli, ainda que 
nacida en T orino, vive e tra-

. halla en London e ista é a 
primeira mostra individual 
que consta de 24 obras resul
tado dun proxecro específico 
realizado tras unha visita a 
Santiago, série de fotografias 
a cores montadas sobre plexi
gás con caixas de luz, ademais 
de duas paisaxes, nebulosas e 
difumindas, dos arredores da 
capital galega. Loris Cecchi
ni, é natural de Milano e rea
liza a sua primeira exposición 
individual no Estado cunha 
investigación sobre a repre
sentación fotográfica mestu
rando técnicas dixitais e in
tervencións manuais. As tres 
mostras até o 28 de Maio. 

•MÚSICA 

UNDERSHAKERS 

Tu1 
• EXPOSICIÓNS 

Mª .AN10NIA PASCUAL 
Mostra as suas pinturas, do 
19 de Maio ao 17 de Xuño, 
na galeria Trisque! e Medúlio . 

Y!g'--º---
•ACTOS 

MIMO E 
OBXECCIÓN FISCAL 

DAS TRIO 
O Trío, de Hermine Hunt
geburth (Alemaña, 1997), 
trata do estancamento da 
Alemaña contemporánea 
tras a caida do muro. O 
Martes 29 no Auditório do 
Concello, ás 20:30 horas, 
dentro da programación do 
cine-clube Lumiere. 

A Rede 

TRAS A PEGADA DE FREI 
MARTIÑO SARMIENTO 
lste Domingo 28, a A.C. "Co
lectivo Camiños" organiza un 
percorrido a pé seguindo unha 
das viaxes de Frei Martiño, a 
que vai da Coruña, polo val de 
Loureda (Arteixo), cara o mos
teiro de Soandres. Saen ás 9:45 
da Estación de Autobuses e 
pensar voltar arredor das 14 h .. 
Máis información e inscrip
cións. no telf. 696 507 825. 

PELOS CAMINHOS DA TERRA 
O Movimento Defensa da Úngua 
convídavos a participar nas ac
tividades de roteirismo por te
rras de Ambia e A Límia. Esta 
terceira edición ten como ob
xectivo o percorrido de lugares 
de interese paisaxística e cultu
ral asi c;omo ter a oportunidade 
de visita o· contorno da antiga 
Lagoa de Antela. Remateremos 
as actividades cun xantar e mú
sica. Será o Sábado 10 e Do-

mingo 11 de Xuño, partirase do 
bar A Torre da Pousa (Xunquei
ra de Ambia), senda a inscri
ción de 2.000 pta. que inclue a 
cea do Sábado e o almorzo do 
Domingo. As inscricións dé
bense pagar por adiantado no 
Brado da Terra, r/ Pena Vixia 
43, Ourense; tfno. 988 239 
459. Hai que levar o almorzo 
do Sábado, tenda de campaña· e 
saco. Máis información no 988 
242 331.. 

lste Xoves 25., o quinteto 
asturiano ferninino presen
ta o seu novo espectáculo 
Perfidia, pop que depurou o 
gusto polo son-garaxe e a 
música máis sesenteira. ·Na 
Nasa ás 22:00 horas. 

SUGAllESS 
Cuarteto madrileño que dá 
un tratamenteo semi-acús
tico á guitarra e á voz que 
pasa do susurro ao ouveo; 
letras combativas pero con 
humor. Para os amantes do 
·son máis duro e o eclecti
cismo musical. Na Nasa, o 

O Sábado 27, ás 21 h, na 
Praza Elíptica haberá unha 
concentración e actuación 
do mimo Na:cho Otero con
tra os gastos militares, Órga
nizado polo Colectivo de Ob
xectores Fiscais. O vindeiro 
16 de Xuño, ás 11 h, haberá 
concentración en Facenda 
para apresentar decl~cións 
de obxección fiscal e Mar
cha ciclista polas cidade. 

•CINEMA 

KING AND COUNTRY 
Que ven senda Rei e·pátria, 

• EXPOSICIÓNS 

XAIME ASENSI 
lste galego, ilustrador, de-

. señador gráfico e, tamén, 
pintor, expón os seus Gra
vados e Acrflícos na galería 
Sargadel.os até o 3 de Xuño. 

SANTIAGO MONTES 
De temperamento románti
$:0, iste vigués do ano 40, 
canta cunha longa carreira 
comezada no impresionismo 
para rematar, na actualida
de, no informalismo. No 
Chibe· Financeiro (García 
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Teatro A t:rezo 
Estarán o Venres 26 na Casa da Cultura 
de SAL V ATERRA, ás 22 h; e o Mércores 
31 no Aw:lit6rio de ARBo, ás 20:30 h .• 

Engrácia 
Vidal 

Estévez é a 
autora do 

libro ·Por • 
unha igrexo 

leminino 
que se 

presenta o 
Mércores 31 

en Vigo. 

Nebulo, 
na foto, 

grupo punk 
de Los 

Angeles, 
presenta o 

seu primdro 
longa 

duración no 
Iguana Clube 

de VIGO o 
Venres 26. 

Barbón 62) até o 18 de Xullo. 

ÜNIVERSIDADE 
POPULAR 
Os alunos dos últimos cur
sos de· debuxo e escultura 
diste centro mostran os 
seus traballos na Sala dos 
Peiraos (Praza· da Constitu
ción), do Venres 26 de 
Maio até o 5 de Xuño. 

ALEXANDRO LANDlN 
O ártista vigués expón, du
rante iste mes, a sua pintura 
abstracta, arte subversiva, 
na sala Ritual (Romil 13). 

DELA SERNA 
Presenta a sua obra na Sala 
de Arte do CentTo Cultural 
Caixavigo, até o 8 de Xuño. 

COUSAS DA VIDA 
A Concellaria de Cultura 
organiza, na Casa das Artes, 
unha mostra cos 110 dese
ños orixinais de Castelao 
coñecidos como "Causas 
da vida", que se conservan 
no Museu Municipal "Qui
ñones de León" e que se 
completa con libros, prensa 
e outros obxectos vencella
dos co nacionalista, cedi
dos pola Fundación Penzol. 

DESEÑO DE V ANO ARDA 
1880,1940 
O Sala de Exposicións do 
Centro Cultural Caixavigo, 
acolle ista exposición en 
colaboración co Museo Na
cional de Artes Decorativas 
de Madrid. Permete coñe
cer a evolución do deseño 
no s. XX . Móbeis, vidro, 
porcelana ... , obras que for
maron parte da colección 
T ortesten Brohan. Parte da 
toma de conciéncia que se 
produce nos movimentos 
modernistas da Europa in
dustrializada (Art Nouveau 
e outros) cando os progresos 
da revolucion industrial do 
século XIX son o fondo das 
inovacións revolucionárias 
no terreo das artes aplica
das. Até o 2 de Xullo. 

RE!MUNOO PATIÑO 
A galeria VGO acolle unha 
mostra d famo , xa d -
aparec ido, pint r, pi neiro 

da BD e impul r d nume
rosas actividad culturais e 
políticas, aré· o J de Xuño. 

°ARQUITECTURA 
O C léxio d Arquitecto 
acolle unha mostra sobre os 
traballos escolmados no con
curso do Clube Natación 
Galaico para dotar dunha 
piscina olímpica ao bairro 
pontevedrés de Celulosas. 
Paneis, fotos de maquetas, 
realización en 30 por orde-

. nador, planos e memórias. 

BELAS ARTES 
Unha selección de fotogra
fias, cadros e. esculturas de 
19 alunos dista faculdade 
están insta"tadas nos distin
tos departamentos do Rec-
torado vigués. · 

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", referén
cia ao·poema de N. Guillén 
La Muralla. Maribel utiliza 
madeira ou retallos de trapos 
con textura para pintar ao 
óleo e Mila utiliza materiais 
de orixe urbana, que se in
dentifican coa linguaxe sim
bólica da produción en série. 

Até o 2 de Xuño na libraria
galeria Á. Caixa de Pandara 
(Triunfo 1). 

• LEITURAS 

AIRE NEGRO 
É o título do libro de Agus
tin Femández Paz que será 
presentado por Anxo An
gueira, Cipriano J iménez 
Casas, Manuel Bragado e o 
próprio autor, o V.emes 26 
ás 20 horas, no restaurante 
do Corte Inglés . 

POR UNHA IGREXA 
T AMÉN FEMlNINA 
Libro do que é autora En
grácia Vidal Estévez, edi
tado por Encrucillada, e que 
será presentado o Mércores 
31 ás 20 horas no Salón de 
Actos da igrexa parroquial 
do Cristo da Vitória, por 
Marga Diaz Sandoval, sin
dicalista e pertencente a 
HOAC; Xosé Manuel M. 
Ollea, eólogo e concelleiro 
do BNG en Mos; e Maite 
Pérez Vázquez, de Mulle
res Cristiás Galegas. Orga
nizan a Asociación de Mu-
11 eres Dorna; a revista 
Encrucillada e Mulleres 
Cristiás Galegas. 

•MÚSl(A 

ÜXIA E CONVIDAOOS 
Presentará o seu novo tra
ba '.J, Danza das areas, 
aco pañada por artistas 
como Filipa Pais, J oao 
Afonso, W del Mar Bo
net, X.M. Budiño, Guad.i 
Galego e Quin Fariña, 
ademais dos que compoñen 
a sua banda, o Venres 26 m 
ás 22:30 horas, no Centro 
Cultural Caixavigo . · 

NEBULA & ROADSAW 
O primeiro grupo é de Los 
Angeles e constitufrono, no 
97, os ex-membros de Fu 
Manchu, Mark Abshire, bai
xo, o bateria Rubén Ro
mano, aos que se uniu, como 
guitarrista e cantante, Eddie 
Glass. Presentan o seu pri
m iro longa duración titula
do To r:he center de son moi 
potente e punkeiro. Mais 
non veñen sós, traen como 
teloneiro ao cuarteto de 
Boston Roadsaw, con Craig . 
Riggs, voz; Ian Ross, guita
rra; Tim Catz, baixo; e Hari 
Hassan, bateria, tamén 
punks e, seica, co metal roáis 
duro. Na Iguana Clube o 
Venres 26 a partir das 00:30 
horas por 1.800, antecipada, 
ou 2.200, na billeteira . 

PELICA DE CAN 
Música folc o Venres 26 ás 
22:30 h, no local da Aso
ciación· cultural Caleidos
copio, A cava dos Ratos. 

}OKER 
O Xoves 25 actuación de 
Bees Was e Stromboly, 
pop/rock ás 22 h; o Venres 
26, o cantautor murciano, 
compositor e intérprete, 
Ramón Cano, ás 24 h, con 
entrada libre; o Sábado 2 7, 
o blues e rimth & blues 
dos cacereños Inlavables, 
ás 24 h. 

ÜRQUESTRA DE SAXOS 
Do Conservatório de Re
dondela, o Domingo 28 , ás 
20:30 h, no Auditório do 
Centro Cultural Caixavigo . 

Anúncios de balde 
• Con motivo da renúncia como con
celleiro de Manuel A. Rendo Lema, o 
BNG da Estrada organiza unha cea 
de confraternidade na sus honra, 
que se celebrará o Sábado 3 de Xuño 
ás 22 horas, cun prezó por persoa de 
3.000 pta. Para asistir compre comuni
calo no telf. 986 590 002, mellar antes 
diste Venres 26, e realizar o pagamen
to por adiantado na conta de Caixa 
Galicia 2091-0506-90-3040016753 

•Cando remates de ler calquer exem
plar dunha publicación en galega, non 
a botes ao lixo ... ainda pode ter moita 
utilidade. En Ponferrada hai un local 
chamado "Alén da Lenda" no que te
ñen un grande expositor de leitura. A 
presenza de publicacións en galego 

· é un pequena axuda para os gale
guistas do Bierzo na sua dura tarefa 
de manter viva a presenza da língua. 
Alén.da Lenda. Rua Matachana 7, bai
xo. 24.400 Ponferrada. O Bierzo. 

•Vendo Renault 12 TS (OR-3740 -
D) ; ITV até finais do 2000. Chamar 
ao telf. 654 781 91 O. 

• A peña deportivista Pardo de 
Cela ten á venda camisolas, pu
chas ... coa siboloxia da equipa na 
sua sede social: Bar San Pedro, Co
rrelos 19 en Mor (Alfoz). 

• Permútase praza de Xeografia e 
Historia na província da Coruña 
por praza na de Pontevedra (Ensino 
Secundário). Oposición 1994. Tfno .: 
986 227 793 . 

• Permuto praza de Galego na pro
víncia da Coruña (Ensino Medio) por 
outra na de Pontevedra. Interesados 
chamar ao Tfno.: 986 204 774. 

• Coleccionamos auto-colantes poi~ 
cos e de movimentos sociais e culturais 
(da esquerda, nacionalistas, libertários ... ), 
agradecemos doazóns, tamén merca
mos ou intercá.ntliamos. Escrébenos ao 
apelo. 11, 28.921 de Alcorcón .(Madrid). 

• Vendo 40 acción de Promocións 
Culturais Galegas S.A. editora de A 
Nasa Terra. Perguntar por Miguel no 
telf. 986 200 558. 

• AJúgase baixo de 100 m2 na rua 
Francisco Añón 34, da Coruña, Tfno.: 
981614348. 

• Véndese finca de 2.200 m2 en Mei
rás (Sada}, con licéncia de edificación 
e proxecto básico (modificábel) para vi-

verida de 200 m2
• Tfno.: 981 614 348. 

• A Asociación pola Defensa da Ria 
de Pontevedra, organiza unha ·ho
menaxe a Suso Vaamonde para o 
5 de Xuño, Dia Mundial do Meio 

. Ambiente, na Praza da Ferrería. Os 
cantantes, músico e grupos que de
sexen apoiar a iniciativa poden po
ñerse en contante coa APDR no telf. 
986 851 586. 

•Profesora de Língua e Literatura, 
de 40 anos, xove, dinámica e respon
sábel, desexaria traballar de profeso
ra, camareira, dependenta o calquer 
outra cousa que lle permeta viver con 
dignidade en algun lugar da Galiza. 
Maria Acosta, telf. 981 232 923. 

• Vendo chalet de 2 plantas máis 
garaxe e terreo de 2.520 m2 en Asa
dos-Rianxo ou cámbio por piso. Telf. 
923 267 657. 

• A Rádio Piratona precisa un dor
denador para a sua progrmacióo de 
continuidade. Mínimo un Pentium 
1 OO. Se tes algunha oferta chama ao 
telf. 986 470 203 

• Arrendo chalet con xardin en 
Asados-Rianxo por meses ou quince
na. Telf. 923 267 657. 

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

•Véndese Suzukl Baleno, tres por
tas. 1 ano. 2.000 mil km. Contacto Xú
lio. 600 670747·ou 981 592461 

• Ando á procura da novela L 'In
surge de Jules Valles publicada en · 
español por Bruguera. Quen poida 
vender, alugar ou emprestarma que 
chame ao 626 259 967 ou escreba a 
Rua San Luís 53, 2º D - 15.007 A Co
ruña. Perguntar por Eva. 

• Vendo casa de pedra con finca de 
32.000 m2 en Guitiriz (Lugo), por 
12.000.000 de pta. Razón no telf. 982. 
183 624. 

• Necesitase profesor de contabili
dade para traballar en académia en 
Santiago. Telf. 981 578175. 

•Véndese finca de 1.080 m2 en Ma
rin, situada entre Praia Mogor e Ague
te. Telf. 986 703146. 

• Véndese aquecedora de áuga 

de gas Junkers JU-10895 . . Telf. 
630 825 086, na Coruña. 

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

• Islam no sécu_lo xx1. Mui;ulmanos 
galegas 

0

queren dar a conhecer a 
gente da sua terra o autentico rosto 
do Islam, rachando com os tópicos 
habituais. Se estás enteressado em 
criar-te um critério próprio podes es
crever ao apdo. 489, 32.080 de Ou
rense ou contactar no correio elec
trónico islamou@teleline.es 

• Alugase andar en Marin na tempa
da de verán. Amoblado, exterior, novo. 
llf. 986 703146 .. 

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

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

• Na rua o nº 6 do Terra Livre, vozeiro 
nacional da Assembleia da Mocidade 
Independentista com novos e interes
santes conteúdos. Solicita-o de balde a 
Alher Ulhoa 5, 1 º de Compostela. 

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

• A poesia angolana, Suso vaamon
de, 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 Bale Gay, rua Afonso X o 
Sábio sin, 27.002 Lugo, enderezo ao 
que tamén podedes enviar as vosas 
colaboracións. 

• Se queredes que vos enviemos, de 
balde, un ensaio sobre a situación 
·da língua e da literatura galegas, po
dedes pedilo a burrican@ole.com. 
Ce'1to coarenta e cinco mil palavras, 
~ páxinas en formato htm. • 

cromatismo, coa narra
ción -está concebida co
ma cenografías, epicro
mias- e coa ironía. Pode
remos coñecela no Audi
tório Carme Estévez, até 
o 3 de Xuño. 

Lisboa 
•MÚSICA 

MúSICA 
CONTEMPORÁNEA 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

]E:AN BAPTISTE HUYNH 
Mostra de fotografías, na ga
leria Mário Sequerra (Quinta 
da Igreja, Parada de Tibaes), 
onde poderemos ollalas até 
o 14deXuño. 

Melga~o 
•TEATRO 

CLAMIDE 

Vilagarcia •ACTOS 

24 Encontros Gulbenkian, 
como sempre na primavera, 
iste ano co tema Música e 
matemática. O Sábado 2 7 
ST-X Ensemble Xenakis 
USA, con Charles Zacha
rie Bornstein; o Luns JO, 
Coro Gulbenkian, coa di
rección de Jorge Matta, e 
Jean-Marie Cottet, no pia
no, e Agata e Perseu Man
dillo, recitante. O Mércores 
31, Ensemble Champ d'Ac
tion, coa dirección de Fa
mes Wood. Todos no Gran
de Aw:litário, ás 21 horas. 

Presenta La tía de Carlos, 
dirixida por Julio García 
Cores, o Sábado 2 7, ás 
22:30 horail, no Auditório do 
Centro Cultural Caixavigo. 

• EXPOSJCIÓNS 

FRANCISCO SUTIL 
Colga os seus óléos, babeo 
o título de Seixo, na galeria 
Arcana (Sta. Lucia 11). 

•TEATRO 

As PRESIDENTAS 
De Wemer Schwab, a cargo 
d'A Factoría Teatro, dirixi
da por Cristina Dguez. Dape
na e con Alfredo Rodríguez, 
César Mtnez. Goldi, e Vitó
ria Paz, no reparto. O Venres 
26, no Auditório Municipal. 

Vilalba 

FEIRA oo LrVRo 
Organizada pola Cámara 
Municipal e a Biblioteca 
Municipal, do Martes 30 
.ao 3 de Xuño. 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE EN BERLIN 
NOS. XX 
Mostra de perto de 500 
obras, as máis significati
vas da Berlinische Galerie, 
con George Grosz, Otto 
Dixl, Malevitch, El Lis-

Madrid. 
•TEATRO 

MA T ARlLE TEATRO 
Presenta o seu último es
pectáculo The Quenn is 
Dead, dirixido .por Ana 
Vallés, e coa maioria dos 
textos de Javier Martínez 
Alejandre, da obra ainda 
inédita Tercer Manual de 
Retórica, o Sábado 2 7 na 
Nave de Aranjuez.+ 

Gúlliver 

.o 
~~ 
•ot w za 

1.1') 
N 

Euardo 
Baamonde 
colga a sua 
obra no 
Auditório 
Municipal de 
VILALBA. 

• EXPOSICIÓNS 

EUARDO BAAMONDE 
Mostra a sua pintura, que 
limita coa xeometria e o 

s i tzk y, Naum Gabo, · 
lwan Puni, entre outros. 
Trátase da maior exposi
ción que se ·realizou sobre 
a arte producida en Ber
lin. No Museu de Arte 
Contemporánea, até o 9 
de Xuño. 

Representado por Os Quin9uilláns, tea
tro de rua, o Venres 26 en ARANGA; o 
Sábado 27, na PONTENOVA; o vin
deiro Xoves 1 de Xuño en SANTIAGO; 
e o Domingo 4 en CULLEREDO. + 
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Cando os londinenses arelaban un Pórtico da Gloria 
Compostela acolle as fotografias que Thurston Thompson realizou en 1866 para o Museu South Kensington 

-0- A. ESTÉYEZ 

O Museu South Kensington, 
en Londres, desexaba contar 
cun monumento da entidade 
·do Pórtico da Gloria de Com
postela á altura éle 1866.· Os 
seus responsábeis foron en 
boa parte os encarregados de 
difundir o valor e o engado 
desta xoia da catedral com
postelá e non ian quedar de 
brazos cruzados. Procederon 
a facer o seu baleirado e a er
guer en escaiola unhé réplica 

· do pórtico no museu londinen
se. Charles Thurston Thomp
son, cun. listado dos encárre
gos no peto, fotografou os de
talles do Pórtico e os seus ale
daños para que o .Kensington 
non errara nun só recanto. 

O traballo de Thurston Thomp
son · amósanos os detalles do 
Pórtico da Gloria, máis alá, ou
tros recunchos da Catedral, e 
saindo ao exterior, a: Compostela 
vella. Os pucheiros espallados 
na praza frente ao Seminário 
Maior, quizais no momento .do 
descanso, no que os vendedores 
foron xantar. Ou talvez o fotógra
fb recén chegado de Portugal pe
diullés que abandoaran a praza 
mentres. preparaba a instantá
nea. O máis surprendente para 
quen se achegue á Compostela 
de Charles Thurston 'Thompson 
é a impresión de non contemplar 
imaxes tomadas no ano 186~, de 
poder visitar a catedral hoxendia 
con esta guia visual. Segundo o 
crítico Lee Fontanella, o sabor 

"que deixan estas fotos remítenos 
á vangarda. Non só se debe á 
inam.ovíbel pedra compostelá, _ 
senón á case total auséncia de 
referentes humanos, de povoa
dores da cidade, que só se aso
man á foto ·en contadas oca
sións. Como a que.amasa a un 
mozo con aires de Osear Wilde 
repasando os seus apuntes no 
interior do claustro da catedral. 

O traballo de Thurston Thompson 
tiña que ser útil para os responsá
beis do South Kensington, agora 
chamado Victoria ·& Albert. O fo
tógrafo pasara de ser un free-lan
ce a estar na nómina do museu. 
Segundo Lee Fontanella, "foi ine
vitabelmente un súbdito da políti
ca de Londres do seu tempo" Un 
asesor do Museu, John Murray, 
tiña editado un libro sobre a arqui
tectura española, no que se lou
vaba a riqueza da obra do mestre 

. Mateo en Compostela. A História 
explica esta teima polas arelas 
británicas de "descobrir'' monu
mentos que puideran competir 
cos archicoñecidos franceses. 

Réplica exacta · 

O fotógrafo tiña que ser exácto, 
debia entregar un material docu
mentalista. A idea do departa
mento de Ciéncia e Arte, ao que 
perte,ncia Chales Thurston, era 
democratizar o museu, difundin
do as suas imaxes, pero tamén 
cantiña unha parte comercial, 
vendelas. O público que entraba 
nos museus non podia disparar 
as suas cámaras daquela; era o 
museu o que lle oferecia as 
obras de Rafael en papel ou pos-

Esta imaxe foi tomada por Thurston Thompson no claustro da catedral. Na porte inferior, a Praza de Praterias sen o actual edifi· 
cio do Banco de Espoña. · 

tais cos retratos da família Tudor. 

Foi Domenico Brucciani quen se 
encarregou do baleir&do do Pórti
co da Gloria e da réplica en es
caiola que despois se exibiria en 
·Londres. A sua viaxe até Com
postela non estivo exenta de ac-
cidentes: unha tormenta, un in
céndio a bordo do barco e unha 
cuarentena en Vigo. As impre
sións dun dos seus a.xudantes 
sobre a estáncia na capital gale
ga amasan a expectación levan
tada. "O proceso de baleirado le
vouse a cabo con celeridade, ob
servado pala povoación de San-

tiago congregada a moreas na 
Catedral. Entón, dalgun xeito, di
fundiuse un informe ridículamen
te absurdo segundo o cal os fran
ceses -<:orno nos chamaban- os 
ian privar da sua Gloria e custou 
bastante traballo quitarlle da ca
beza aquela ridícula opinión". 

Estudantes de arte e 
amateurs 

O noso fotógrafo pioneiro non 
pudo ver difundido o seu traballo 
sobre Compostela. Percorreu ou
tros lugares da Península Ibérica 
e os resultados das suas viaxes 

con cámara ao lombo foron publi
cados, con especial atención ao 
interior da catedral compostelá . 
O libro estaba destinado a estu
dantes de arte e a artistas ama
te u rs. A sua laboura pretendía 
non só ser util, senón educativa. 
Morreu o mesmo ano da publica
ción deste manual, en 1868. Pa
ra os críticos, un exemplo de 
"modelo histórico sobresainte pa
ra a fotografía musefstica". 

Sobre as causas do porqué os 
británicos non esperaron para fo
tografar a réplica do Pórtico, tan 
exacta, tamén se interroga o es
tudoso Lee Fontanella. "Se, teori
camente, se considera que a re
produción en escaiola é conside
rada igual ao orixinal, por que non 
agardar a fotografar a reprodu
ción no Museu de South Kensing
ton? Cal é a importancia de foto
grafar in situ, a non ser no caso 
de que o contexto orixinal coñsti
tua a base e o principal argumen
to? Se a intención do coleccionis
ta é destrLI"ir o contexto no que 
existira o obxecto orixinal repro
ducido, separando o obxecto do 
seu contexto e trasplantándoo a 
outro, entón por que enviar a 
Thompson a Santiago?". De cal
quer xeito, coñecer o entorno ori
xinal dunha · peza para compren
dela mellar é a conclusión á que 
se chega tras percorrer a catedral 
dei man deste fotógrafo viaxeiro 
que viveu no século XIX.+ . 

Xornalismo e 
libertade 
XOSÉ RAMÓN POUSA 

N. a máis completa das indi
ferencias pasou este ano, 
como os anteriores, o Dia 

Mundial da Libertade de Prensa, 
data instituida pola UNESCO, as 
Nacións Unidas, as organiz~cións 
periodísticas internacionais e a 
comunidade periodística interna
cional. Sobor do papel, libertade 
de prensa e libértade de expre
sión son os eixes nos que se apoia 
o dereito humán básico e a pedra 
angular da chamada e sociedade 
democrática. A libertade de ex
presión ten o seu corolario na li
bertade de prensa e sen tales re
quisitos a democracia non existe. 

As mesmas instituci6ns intem a
cionais que apoian o 3 de maio 
como Dia da Libertade de Ex
presión recoñecen que a liberta
de de prensa está apenas conso
lidada nuns poucos países que 
en moita democracias formais 
nen sequera existe. Nen o xor
nalistas nen o cidadáns normais 
teñen a oportun idade de expre
ar e librement . A lib rtad d 

pr n é algo roáis qu un derei
to bá ico que disfrutamos os xor
nalisras. E ramén un factor de 
desenrolo económico e social. 

Non sei se nunha manobra carga
da de cinismo, ou nun exercicio 
de puro transformismo, o pre i
dente do Banco Mundial, James 
Wolfesohn ven de afirmar: "A 
pren a libre non é un luxo. Na 
prensa libre reside o núcleo esen
cial do desemolo equitativo, por
que se non se pode emancipar aos 
pobres, se non se disfruta do d -
reito a expresión, se non se poñen 
de manifesto a corrupción e ás 
prácticas inxustas, non se pode 
construir o consenso público ne
cesario para provoca-lo cambio. 
Resulta sorprendente comprobar 
-remata- que o que distingue a 
pobres dos ricos é que os prirnei
ros non teñen voz". 

V oLVER AO REGO 

B.irulés e Pique fundan unha 
empresa para comprar vi
vend a por leasing: eluden 

unha manchea de impostas e pa; 
ra colmo fan quebrar a empresa 
pantasma para nen pagar impos
to de sociedades. Son ex comu
nistas , que manda truco na Ha
bana. Como a Ministra de Edu
cación Pilar del Castillo, que fai 
renxer os gonzos do bon gasto ao 
vela fotografarse co sorriso posta 
con Fraga. T amén ela ex comu
nista e Mugica e Jµaristi e Jimé
nez Losantos e .... + 
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