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A Académia da História denúncia 
localismo no ensino da história e 

· c_harna a unha reforma da asigílatura 

Volver 
aos matamouros 

Está nun dilema o BNG? 
(Páx. 6) 

A denunciante de Benposta 
irmá do xefe dos escuadróns da morte 

no Salvador 
(Páx.10) 

A Xunta tarda máis de médio ano 
en envia·r os libros ás bibliotecas 

(Páx. 25) 

As listas 
de espera 

. Romai Beccaria vendeu na pasa, 
da lexislatura que remataran as 
listas de espera en Sanid¡ide. 
Ainda qu~ a evidéncia social 
afirmaba o contrário, foron moi 
poucos os que puxeron esta 
mentira ao. descuberto. Agora 
aparece como o grande proble, 
ma outravolta, con máis forza ca 
nunca. A ministra Celia Villah 
bos comprométese tamén a re, 
matar con elas e comezan a sair 
fórmulas repetidas que sempre 
benefician aos mesmos estamen, 
tos e ás clínicas privadas mentres 
se deteriora unha migalla máis a 
imaxe da sanidade pública. Pasa, · 
rá o tempo e a ministra dará o 
asunto por arranxado. N inguén 
se atreverá a dicer o contrário . 
Porque saiu logo agora de novo o 
problema? Pois porque Villah 
bos, despois de cesar a todos os 
colaboradores de Romai, tivo 
que destapalo para despois anun, 
ciar que o solucionara.• 
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El IMPEIUO 

En . los' reinados de Carlos 1 
:"::;' .' '.· ~:,.;···· . ''·'·. .·.· .. . ;:_:;._ ... 

::~lt~~:;::ac: 
mundo/ .. ··: ,. 

_,._ 

Poseíamos tierras 

.. •· por todas ·partes y 

nuestros ejércitos SO" 

ion vencedores en 

odas la:s batalla$. 

En tan gloriosos 

t iempos lo s reyes 

ran mu.y cristianos. y 

andaron muchos 

misi"orieros a América 

para e f'lseñor a los 

indios a rezar, leer y 

escribir. 

1 DE ABRIL DE 2000 

............................................................................................ 

Cir.cunferenda es una línea curva cerrada y circulo es lo 
que q~edo dentro de lo circunferenciQ. 

Un aro es uno cH'c:unferem;ia y uno mon.edo es un círculo. 

-n-
A Académia pede maior espazo para reis como Fel'ipe 11 e Carlos 1, haxiograficamente tralados nos ribros ele texto clo franqui.smo. 

O informe prévio caricaturiza os contidos da história de Galiza 
nos libros galegas 

A Académia de História de Madrid volve 
reivindicar unha reforma de Humanidades 

de corte españolista 
-0- XAN CARBALLA - HORÁCIO VIXANDE 

O ABC lanzouno en primícia: "A Academia da História denúncia a deixadez do governo no 
ensino da história". Anunciábase neste globo informativo unha reedición do debate de 1998, 
cando Aznar amagou, desde unha comisión de expertos, cunha Reforma das Humanida-

. des, que se centraba en exclusividade nunha revisión de contidos en liña españolizadora. 

presidente da Asociación de His
tória Contemporánea, o galego 
Ramón Villares, coida que o de
bate está inflamado interesada
mente, "é un debate de opinión 
pública, non da comunidade edu-
cativa, onde nunca se planteou 
este tema como polémico. Preo
cupa a dotación de máis profeso
rado e a mellora material. Como 
xa dixemos nun colóquio público 
en 1998 a alarma que se plantea 
sobre esta cuestión non está xus
tificada. Non coñezo o informe 
pero polo que se adianta é alar
mista. Os libros de texto pecan 
nalguns casos de teleolóxicos e 

das direccións e en todo caso é 
un problema da administración 
educativa que para iso marca as 
pautas dos contidos. A Académia 
da História ten que ter cousas 
máis importantes das que se ocu
par. Pode que se volva pensar 
desde o Governo en reformar as 
Humanidades pero agardo que 
sexan abondo intelixentes para 
plantear cámbios con debate e 
consenso" 

aos que acusa neste avance co
ñecido de "prolixos contidos lo
cais ( ... ) Despachan a história 
de España nos século XVIII e 
XIX con brevísimas alusións ao 
ferrocarril Barcelona-Matará e a 
Carlos 111. E todo o acorrido na 
nación desde a 11 República até 
a morte de Franco resólveno en 
22 liñas. Para este mesmo pe
riodo da história de Galiza reser
va máis de vinte páxinas". 

História de España. E o ministé
rio quen fixa o 55% dos contidos 
e non hai que lembrar que son 
libros de Xeografía e Historia 
non de Historia de España. Non 
sei por onde din que se fai un 
prolixd estudo do reino suevo 
[outra das acusacións da Aca
demia a textos sobre Galiza], 
cousa que por outra parte non é 
posíbel. É un escándalo parbo e 
ter ganas de encirrar". 

Damián Villalaín, subdirector da A Xunta descoñece 
cincuentenária editorial galega, conflitos 
maniféstase "orguloso deses li-

. _,., . . ,d~_ P~r:t<;> S!3~9~· . pero fano en to- . 

O pronunciamento da Académia 
só se coñece en borrador pero 
desta volta apontou parte dos 
seus dardos a Galiza. Cita asi 
os libr~s -. da Editorial Galaxia, 

bros e non lle vemos intención A Conselleria de Educación, 
sectária e menoscabadora da . .. Pasa á páxina seguinte 

' • • ... ; ", • '" - , J J. ' J l .: ... ,) 1 , • ... •. .. ~ •. - -' ,. 1 
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Vén da páxina anterior 

en palabras de Xaime Tarrio, 
xefe de gabinete, declarou a A 
Nosa Terra ''nós nunca reélbi
mos nengun tipo de denúncia 
a este respeito, e só coñece
mos a información dos meios. 
Respeitamos o decreto d~ mí
nimos e a nosa obriga é revi
sar os libros de texto, cousa 
que facemos desde a Direc
ción Xeral de Ordeación Edu
cativa. Que saiba nunca houbo 
queixa nen~ denúncia de nen
gun tipo". 

Os partidos rexeitan que haxa localismo no estudo da história 
"Os nenos e nenas galegos non 
corren perigo de locali~mo no es
tudo de história, .senón de falta de 
coñecimento do que pasou real
mente no seu país para saber cal 
é a sua posición do mundo", ex
plica categórica a profesora de 
história e portavoz na matéria do 
BNG, Encarna Otero. Para Otero, 
o "contexto galego está relaciona
do co que sucede~ en lbéria e no 
mundo inteiro". E dicer, os na
cionalistas entenden que non só 
non hai perigo senón todo o con
trário. "Hai unha situación de invo-
1 ución -explica Encarna Otero-, 
de retroceso no estudo da história 
aos contidos dos reis católicos, 
Viriato e o Cid que estudei cando 
tiña quince anos e iso non é histó
ria, é ideoloxia transmitida desde 
o poder, non corresponde á histó
ria real". Porque para o Bloque, "a 
história que figura nos libros de 
texto non é a real, senón que está 

deturpada, non corresponde co 
que sucedeu na península, que si 
se coñece pero que non se difun
de agás no caso dalgunhas edita
ríais que si optaron polo ensino 
sobre a realidade do noso país". 

O PP, sen embargo, non manifes
ta esa opinión e a su,a portavoz 
en Educación, Marta Alvarez, ere 
que "hai que potenciar o estudo 
das humanidades, isto é, máis 
história, máis literatura, máis filo
sofía .. . , en todo caso, a Loxse e o 
chamado decreto de mínimos es
tabelecen un currículum mínimo e 
despois cada comunidade amplia. 
Os nenos de toda España estu
dan o Miño, pero logo en cada sí
tio tamén hai aspectos específi
cos. A história que se estuda nen 
é antagónica nen excluinte. A his
tória de Galiza non se entende 
sen a história de España nen a de 
Europa". A representante popular 

non ere que haxa razóns para es
ta campaña. "Pode haber algun -
caso moi particular, pero estase a 
cumprir o decreto de mínimos en 
todas P,artes e quen está nisto 
[Marta Alvarez é profesora de his
tória] sábeo. Eu mesma hai trinta 
anos en Bilbao ensinaba aos ra
paces quen foron os irmandiños, 
outra cousa é a liberdade de .cáte
dra de cada profesor, que lle per
mite certa marxe", aclara Marta 
Álvarez. "En realidade -engade-, 
Gonzalo Anes, presidente da 
Académia da História, insistiu en 
que só é un borrador e que o tex
to definitivo vai publicarse a finais 
de Xuño, até entón hai que ser 
prudentes, imaxino que non será 
tan exaxerado como din, ainda 
que xa teño curiosidade polo que 
vai dicer''. 

O ponto de vista do PSdeG
PSOE é diferente, por canto es-

O historiador, e profesor na 
ESO, Bieito Alonso, que coor
dena os materiais de Ciencias 
Sociais da editora A Nosa Te
rra-AS-PG, pontualiza as críti
cas sobre a exaustividade do 
que se propón como obrigado 
na ESO , "tanto a LOXSE co
mo o Deseño Curricular Base 
(DCB) da área de Ciencias So
ciais, deseñada pola Conselle
rí a de Educación da Xunta de 
Galicia, estabelecen a substitu
ción das matérias de Xeografia 
e História, no ensino obriga
tório, por unha área de Cien
cias Socia1s dentro da cal, a 
Xeografía e a Historia non fan 
outra .cousa que proporcionar 
coeréncia metodolóxica e con
ceptual, incorporando as apor
tacións doutras matérias coas 
que comparten rasgos comuns. 
Por iso que non se pode talar, 
con propriedade, da caréncia 
de coñecementos exaustivos 
en Xeografia ou História duran
te os anos de ensino obriga
torio". 

Colunistas en defensa dos Reis Católicos 

A maiores Bieito Alonso apon
ta a disimetría que existe entre 
o ensino da História de Galiza 
e a de España, "unha recente 
adaptación curricular impulsa
da dende o MEC xa fixo espe
cial fincapé na incorporación 
de contidos básicos relaciona
dos coa Historia e Xeografía 
de España, polo que non re
su Ita razoábel o "vitimismo" 
dos tertulianos que se laian da 
parda de identidade pátria. 
Porque, fóra do ensino obriga
tório, non existe outra posibili
dade de ter presente no mun
do educativo a História e Xeio
grafia de Galiza -reducidas a 
unha optativa marxinal en 
duas modalidades do Bachare
lato- mentres que a História 
de España Contemporánea 
constitue matéria obrigatória 
para todo o alumnado de Ba
charelato". • 

JAIME CAMPMANY 
EX DIRECTOR DO DIARIO 
DA FALANGE, ARRIBA 

En canto desaparezan as derra
deiras xeneracións do vello bacha
relato, rematará a grande e xeneral 
História e no mellor dos casos proli
ferarán os contiños locais e as troli
ñas de campanário. ( ... ) Os espa
ñolitos que saian das escolas e das 
Universidades andarán á pata co
xa, mirarán cun ollo e amosarán un 
muñón en cada brazo. Serán unha 
Corte dos Miragres de Humanida
des. ( ... ) Moitos dos nosos univer
sitários saen das aulas sen saber 
quen foi Almanzor, por onde cae o 
Lago Victoria, quen dixo o de "cogi
to ergo sum" ou quen pintou "La 
Fornarina". ( ... ) Boa parte dos no
s os bacheleres non coñecerian 
nengun libro dos da biblioteca de 
don Quijote, eren que os versos de 
Machado son de Joan Manuel Se
rrat, non leron unha puñeteira páxi
na de Quevedo e o único Filemón 
do que ouviron talar é o compañei
ro de Mortadelo ( ... ) Os nenos bas
cos crerán que América a desco
breu Xabier Arzalluz, os cataláns 
que Pujol é Ramón Berenguer, e 
os socialistas de Almunia que Az
nar "perdeu" a batalla de Lepanto. • 

(A~C. 27-5-2000) 

RAuL DEL Pozo 
Agora os inquisidores son uns po
líticos fementidos e alevosos, co-

marcais, que abusan insolente
mente das nosas tribunas políticas 
e da nosa paciéncia. Cercaron o 
idioma comun, ocultaron e distor
sionaron a xeografia e a história. 
Un día terán que pedir p~rdón; 
mentres, teremos que suportar 
que insistan na desigualdade de 
direitos en nome de toros e privilé
xios antíguos e de agrávios mo
dernos. A tirania destes bisagris
tas de fortuna está a configurar na 
suas próprias comunidades, socie-

Unidade de destino nó universal 

MINGOTE - ABC. 27-5-2000 

dades provincianas, predemocráti
cas, premodernas, embigüistas, 
chatas, ·arcaicas, violentas, racis
tas e co tempo analfabetas. Eles 
desbarataron o que hai de comun 
entre nós, a democrácia, a histó
ria, a xeografia. Os avós da Aca
démia non protestaron ante o sa
queo da língua castelán, pero si os 
xeógrafos e os historiadores. Es
paña é o único país de Europa no 
que se proibe a xeografia e a his
tória de todos como se proibiu a 

ta formación, en boca do seu 
portavoz en Educación, Xosé 
Luis Méndez Romeu, pensa que 
"a Académia da História quer fa
cer unha reflexión sobre o estu
do dos cincocentos anos de his
tória do Estado unitário; trátase 
de saber que partes do acervo 
comun da história se seleccio
nan no tramo obrigatório, porque 
está claro que todo non se pode 
estudar. Outra cuestión é que se 
fai co tempo total de estudo, que 
se cadra podía aproveitarse me
llar". En todo caso, Méndez Ro
meu non atopa no informe da 
Académia da História un afán 
por polemizar. "Só quer abrir un 
debate, como cando a Académia 
da Língua abre o debate da to
ponímia", indica. "Non creo que 
haxa intención de cambiar o 
marco legal", aclarou Méndez 
Romeu en referéncia á forma de 
elaborar o curriculo escolar.+ 

esfericidade da Terra. Os nenos 
españois de 17 comunidades non 
saben nen de onde veñen nen a 
onde van e ignoran que os. espa
ñois protagonizaron tantas taza
ñas coma os gregos. • 

(El Mund'!. 30-05-2000) 

JUAN MANUEL DE PRADA 

Do que se trata non é xa de terxi
versar o pasado ou de suplantar a 
verdade con maquinacións fraudu
lentas, senón, pura e simplesmen
te, de desmantelar a fermosa an
damiaxe sobre a que se sustentou 
a nosa cultura ao longo dos sécu
los. A infámia que estamos a pre
senciar non afecta unicamente ao 
ensino da História. O latin, a litera
tura, a relixión e, en xeral, toda dis
ciplina humanista que contribua a 
guarecernos frente ao vacio da 
barbárie foi aniquilada cunha minu
ciosidade e un ensañamento que 
só poden explicarse como o froito 
d1,mha confabulación premeditada. 
( ... ) A depauperación educativa 
non se contenta con desterrar as 
cronoloxias ou o reconto prolixo de 
feítos pretéritos: tamén aspira a 
demoler o sustrato cultural sobre o 
que se asentan os devanditos fei
tos. Trivializase o pasado para 
exorcizar o seu influxo benefactor; 
quen promoveron esta mesquinda
de asegúranse asi unha sociedade 
lacaia, enlamada nas congostras 
da ignoráncia. + 

(ABC. 27-05-2000) 

"España una y no cincuenta y una" era o lema que 
proclamaba desde as colunas de "El Imparcial" o 
conselleiro de Cultura Xesús Pérez Varela en 1977. O 
mesmo que confunde a obra Carmina Burana de Carl 
Orff, cunha "cantante galega", antecipábase ás 
directrices que o seu actual partido quer impor desde 
Madrid para o ensino das Humanidades, en particular 
da História. O sistema de globos sonda, tan Usado na 
anterior lexislatura, para pulsar o clima político antes 
de adoptar unha decisión definitiva, estréase agora co 
informe non nato da Académia da História que vén de 
facerse público con unánime escándalo desde as 
páxinas de ABC, El Mundo e a Cadea Ser. Curiosa 
coincidéncia de empórios mediáticos pelexados. 

Conselleria do ramo a sua opinión por canto ela 
mesma é quen aproba a adecuación dos textos 
editados e os currículos esixidos e ven governando no 
país sen apenas interrupción desde 1981. 

Porque, contra o que se poda crer, o libro de texto é 
unha matéria submetida a rigoroso control 
administativo. Primeiramente o Ministério de 
Educación é quen fixa o 55% dos contidos obrigatórios 
que debe ter a matéria de Sociais (unha mistura 
equilibrada de Xeografia e História, non un texto 
monográfico de história, e menos, de Historia de 
España). Quéixase a Académia da História que frente 
á vaga fixación que se fai desde Madrid, as 
Comunidades con competéncias son moi prolixas nas 
suas elaboracións. Daquela a sospeita, e o debate, 
non se pode lanzar sobre as editoras, que teñen unha 
quenlla da que non se poden sair se queren ver 
aprobados os seus textos. 

se vexa en cuestión. Non é que lles resulte difícil a 
estes grupos a elaboración de textos acaidos ás 
disposicións autonómicas. O problema está en que 
outras editoriais das próprias comunidades, 
nomeadamente en Cataluña, Euskadi e Galiza, teñen 
maior beneplácito dos ensinantes, que consideran que 
o editado no país ten máis fiabilidade. A mesma lóxica 
que aplicarían en Madrid se unha grande editora · 
norteamericana invadise cos seus textos España, por 
máis que se adecuaran á leí. 

Trátase outravolta da vella teima centralista de impar 
un único corsé para o coñecimento da história. O 

. primeiro é disimulalo cunha preocupación polas 
Humanidades en conxunto (Latin, Literatura, ... )~ cando 
fundamentalmente o ferrete se dirixe á visión unitária 
do Estado español, supostamente luxada. O 
escándalo non se corresponde con nengunha 
realidade denunciada nas Comunidades que teñen 
cedidas competéncias en matéria de educación. O 
próprio Partido Popular na Galiza reserva desde a 

Enténdese que a intención do Govemo central ten un 
sesgo ideolóxico na liña do que Aznar denomina 
"reespañolizaci_ón", pero tamén fai pensar nos 
intereses de poderosos grupos editoriais que non -
queren admitir que o seu monopólio no libro de téxto . 

Asombra, e mesmo pode pór medo, a realidade 
inexistente que pintan os comentaristas desde a capital 
do Reino. Unha apocalipse educativa pola que os 
rapaces galegas, bascos, cataláns ou andaluces saen 
praticamente analfabetos en coñecimentos históricos 
acabado o ensino obrigatório. Unha falsidade que .non 
se sostén pero que procura minar pouco a pouco para 
abrir camiño a medidas dacronianas. Por certo que se 
debían preocupar máis de que un membro numerário 
da Real Académia da História se adique a defender a 
autores negacionistas do holocausto nazi e do 

· xenocídio do Descobrimento de América. Claro que o 
numerário chámase Manuel Fraga.• · · 

ANOSA TERRA 



4 GAL IZA 
Pio Cabanillas poderia entrar na dirección galega 

O PP 'renóvase' por 'ampliación' · 
*A. EIRÉ 

O PP comezou os seus con
gresos provinciais cos de 
Pontevedra e a Coruña ven
dendo renovación, palabra 
que xa ven empregando des
de hai tres anos con distintos 
acompañantes. Esta vez en
gádeselle "ampliación". Pero 
para ser creíbel haberá que 
agardar a Lugo e Ourense. De 
momento, con Fraga lideran
do este cámbio, non semella 
que chegue ao miolo, pero, 
sen Fraga, como constata-

. ron en Madrid, seria a desfeita. 

"Eu xa me renovo constante
mente conmigo mesmo", afir
mou Cacharro Pardo todo cheo 
de razón cando lle perguntaron 
en Pasteriza sobre a renovación 
do partido en Lugo. E asístelle 
razón se ollamos que a "renova
ción" está liderada por un "octa
xenário" que anda desde novo 
en coche oficial, tanto polas pis:
tas lamacentas da dictadura co:
mo palas estradas chapapotea
das de democrácia. 

Esta é unha das grandes con
tradicións do PP, pois tanto o 
secretário xeral Javier Arenas 
como o vicepresidente do Go
verno central, Mariano Rajoi 
afoutáronse todos nos congre
sos provinciais en pór de mani
festo a "capacidade de cámbio" 
que ten o seu partido. 

Na Galiza a "renovación" pro
metida e publicitada non se po
de dicer que chegase ainda, por 
máis que vaian dando pasos. 
Desde Madrid pretendían que 
Fraga deixase paso como can
didato á presidéncia, pero o ac
tual presidente galega, empe
rrenchouse en seguir "ainda que 
sexa de arrastro". Está conven
cido, así o afirma, de que hoxe a 
sua misión (divina?) é impedir 
que o nacionalismo chegue ao 
Governo galega. 

En Madrid coinciden con Fraga 
en que parar o ascenso do 
BNG é unha das prioridades, á 
par que debilitan a CiU e PNV. 
Asi que botaron cantas e, en 
primeiro lugar, ollaron que Ga
liza non estaba para liortas 
pois Fraga ainda non deu ama
ñado a sua sucesión (nen a vai 
dar, porque non quer), nen Ma
drid está en condicións de im-

. pór ao ~andidato con aspira
ció ns. Afírmase agora que, 
descartado Mariano Raxoi, pre
tenden lanzar a Pío Cabanillas 
como presidenciábel, polo que 
poderia entrar próximamente 
na di'rección galega, como 

· membro nato ao . ser ministro. 
Aspecto que afirman descoñe
cer desde a secretaria xeral, 
pero que se comenta en fontes 
do partido en Madrid. 

A maior glória de Fraga 

Así as causas, estes congresos 
provinciais celebráronse a maior 
glória de Fraga lribarne entroni
zado por Arenas e Rajoi como 
"o único l~der para o presente e 

Palmou e Fraga non dan convencido a Cacharro Pardo para que deixe a Presi~cia do PP de Lugo. A. PANARO 

para o futuro", única garantía 
par "continuar a modernización 
deGaliza". 

Os congresos provinciais do PP 
na Coruña e Pontevedra con
vertéronse en actos eleitorais na 
precampaña das autonómicas. 
Da renovación e dos cámbios, 
poucos. Os discursos foron os 
mesmos de hai dez anos, entre 
"galeguistas" e antinacionalis
tas, cos mesmos ataques ao 
BNG, mentres que o PSOE pa
sou a un segundo plano como 
inimigo, desarborado na Galiza 
e vencido no Estado. 

Hai que ler case entre liñas den
tro da unanimidade existente, 
pois só tres dúcias de militantes, 
dos case 1 .500 participantes 
non lle deron o apoio unánime 
ás novas executivas. Non tiñan 
moito onde elexir pois as candi
daturas cociñáronse con an
terioridade, conseguindo tanto 
na Coruña como en Pontevedra 
o tan arelado "consenso" polo 
que se rexe a democrácia do 
PP, posta como exemplo por 
Fraga e loubada por Arenas· co
mo "un dos grandes patrimónios 
do partido". Un funcionamento 
que fai que os militantes coñe
zan unicamente a lista 15 minu
tos antes de ter que emitir o seu 
voto. Ao final, en Pontevedra, 
había 112 persoas que non se 
saben se votaran ou como o fi
xeran, polo que non se deu a 
coñecer o resultado públicaente. 

Así, como referente dos desa
cordes internos, están os laios 

·de Romay que, repudiado por 
António Couceiro na mesma ca
sa das bodas da Pasteriza, re
coñecia que non lle ofereceron 
un pasto na nova executiva pro
vincial, solicitando que, polo me
nos se ll'e re'ct>"frecese a sua 

aportación ao partido. Coucei
ro, pala sua parte, sostén que 
lle ofereceu o pasto, pero que 
Romai non dixo nada, interpre
tando alguns que o ex ministro 
gastaba millar de armar rebúm
bio en Madrid. Tanto que Javier 
Arenas se equivocou afirmando 
que seria membro nato da exe
cutiva, ao ser deputado. suposto 
que lle desmentiron desde o PP 
a este periódico. 

E bó foi que Romai pudese des
pedirse. Porque tivo que ser o 
próprio Palmou o que o incluise 
como orador, pois no primeiro 

programa non estaba previsto. 
Para desbancar a Romai foi ne
cesária a intervención directa de 
Manuel Fraga, enfurruñado cos 
trebellos que urdiu o seu ex co
laborador no ministério de Go
vernación cando tratou o verán 
pasado de moverlle a cadeira, 
recordando os tempos en que el 
o trouxo hai dez anos. 

Pero António Couceiro tivo que 
negociar a fondo e incluir na 
executiva a 19 alcaldes, para 
así lograr o pacto con Torres 
Colomer. A Romai, catre lus
tros de presidente provincial, 

A. El H! 

A primeira vitória 
de Castrillo 

Os axentes sociais que o PSOE e o PP tentan incluir no Consello da 
. Xeréncia de Urbanismo de Vigo mostraron a sua perplexidade ante os 
cámbios de estatutos aprobados cos votos dos populares e socialistas. 
Confederación de empresários, promotores urbanísticos, sindicatos e 
asociacións de viciños e arquitectos rexeitan a nova fórmula por inece· 
sária, manifestando que a tranSparéncia invocada pora o cámbio non é 
máis que unha desculpa, pois, agás as asociacións de viciños, non foron 
consultados con anterioridade. O secretário do concello afirma nun 
informe que é ilegal a modificación e, de ir adiante, criaríase en Vigo 

· unha enorme inseguridade xurídica de consecuéncias incalculábeis, 
pois todas as resolucións urbanísticas poden ser recorridas. Mais todo 
semella que os novos estaturos sofrirán unha peneira xurídica do mes· 
mo calado que están a ter socialmente. Desde o PP apupan cada vez 
máís a Xoán Corral, que vai por libre nos seus pactos con Príncipe, 
porque ollan estes acordes como un atranco insalvábel se eles voltan a 
govemar, cando sexa. Sectores urbanísticos que non queren máis 
atrancos e incertidumes, están a propagar dados sobre os intereses ur
banísticos dalguns concelleíros do PSOE, mesmo en Portugal. Pero o 
PSOE, como non puido airear a aprobación dos orzamentos, logrou 
que, no mesmo pleno, quedase de manifesto que eran eles quen ían 
controlar o urbanismo, rachando, de feíto, os pactos. Surprendente
men:te esta foi a primeira vitória social do alcalde Pérez Castrillo. + 

coa deputación perdida e ta
mén o ministério, non só o 
abandonou o desodorante de 
Fraga, senón a forza dos seus 
alcaldes. Para logar esa "reno
vación" deixando fóra da direc
ción a persoas da máxima con
fianza de Romai, como Rodrí
guez Aq1na, Xan Blanco ou 
Conde Roa, tivo que situar o 
número de integrantes da di 
rección en 60, cando as direc
trices eran unha redución do 
número á metade. 

En Pontevedra si que reduciron 
a executiva en 14 membros , 
deixándoa en 36 representan
tes, ao frente dos cales se situa 
Rafael Louzán, un conserxe de 
axuntamento de só 32 anos , 
apoiado polos alcaldes cos que 
ven despachando desde hai ca
tre anos na Deputación, despois 
de pactar con Enrique Sotelo. 
Desta lista desapareceron histó
ricos como Barros, Ballesta, Me
ra o Manuel Pérez, así como Gil 
Sotres, Manuel Garrido ou Car
me Bianchi. Significativa é a 
preséncia de Alfredo Rodríguez 
Millares (ligado ao Celta e dei
xando tora a Xoan Corral) o 
conselleiro Pérez Varela ou o al
calde de Tui António Femández 
Rocha, aclarando asi os apoios 
á beira do Miño. 

Guiña Crespo, semella que per
deu poder e enterrou (en lugar 
seguro, como o IRA) as armas 
de guerra entre os "cuiñistas" e 
"marianistas". Cuiña está de re
pouso e Mariano non ten gañas 
de cansar nunha batalla que; de 
momento, non é a sua. Que loi
ten outros. E asi , os partidários 
de Cuiña, cada vez que se pro
nunciaba o seu nome (que é un 
xeito de medir as adesións nos 
congresos) retumbaba o pazo 
de congresos coa ovación. Por 
se fose pouco, tanto Saltar co
mo Cacharro seguiron mostrán
dolle o seu apoio ao pequeno 
muiñeiro do Deza, ao tempo 
que lle mandaban unha adver
téncia a Arenas. Dias antes xa o 
fixera tamén Fraga, confirmán
doo como inquilino da COTOP 
mentres el sexa presidente. 

Ademáis, se ollamos os perfís 
dos 17 novas integrantes da 
executiva do PP de Pontevedra 
son idénticos aos anteriores, só 
que moitos con menos peso po
lítico, comezando polo próprio 
Louzán, ainda que, despois de 
ollar casos como o de Díz Gue
des, calquera pode realizar· un
ha carreira meteórica no PP. 

Por outra banda, a desputa en
tre Cuiña e Romai sáldase a fa
vor do conselleiro, poste que, 
perdida a condición de minis.tro, 
Romai perde capacidade de 
incidéncia, mentres Cuiña con
serva a consellaria máis inver
sora. Mentres tanto, Palmou in
tenta darlle un cámbio a Lugo e 
Ourense, proxecto no que xa 
fracasara Barreiro Rivas no seu 
día. Polo que se ve, non é fácil 
que o PP deixe de ser unha má
quina eleitoral para convertirse 
eri pafttd'd .•. - - , - • I , ' • ' 



1 DE ABRIL DE 2000 • Nº 937 

Guillerme Vázquez, Francisco Rodrigun e Carlos Aymerich, deputados en Madñd polo BNG. A.N.T. 

Os parlamentários da Declaraci~n de Barcelona reúnense en Madrid 
para reforzar a sua aposta por unha 'Nova Cultura Política no Estado' 

O BNG agarda que o Constitucional 
dicte senténcia antes de un ano 
-0-P.B. 

Os tres deputados do BNG no 
Congreso apresentaron na ma
ñ á do Xoves 25 de Maio no 
Tribunal Constitucional o re
curso de amparo contra o 
acordo da Mesa do Congreso 
en vlrtude do cal se lle denega 
á formación nacionalista a 
constitución do grupo parla
mentar. O BNG solicitou ao 
Tribunal que tramite este recur
so con carácter preferente e ur
xente e, neste sentido, agarda 
que haxa unha sentenza nun 
prazo non superior a un ano. 

O recurso está asinado polos de
putados Josu Erkorera (PNV) e 
Jordi Marti i Galbis (CIU), que ta
mén participaron no intento de 
constitución do grupo parlamentar 
galego, e baséase na considera
ción de que a Mesa do Congreso 
violou os seus direitos fundamen-

tais, entre eles o de acceso e exer
cício dos cargos públicos repre
sentativos en condicións de igual
dade, artigo 23 da Constitución, e 
máis o de non discriminación por 
motivos ideolóxicos (artigo 14). Na 
preparación desta demanda os de
putados recorrentes contaron co 
asesoramento dun grupo de ex
pertos dirixidos polo catedrático de 
Direito Constitucional da Universi
dade de Alcalá, en Madrid, José 
Juan González Encinar. 

No recurso analísanse polo miu
do os casos de constitución de 
grupos parlamentares e, moi es
pecialmente, o precedente do 
Grupo de Coalición Canária. 
Téntase deste xeito demonstrar 
que a decisión da mesa do Con
greso, adoptada polos cinco vo
tos do PP e contra a opinión dos 
catro restantes (PSOE, CIU, IU) 
obedece a razóns de orde ideo
lóxica e supón por tanto unha 

grave discriminación lesiva non 
só dos direitos fundamentais dos 
recorrentes, senón tamén, como 
o próprio Tribunal ten recoñecido 
noutros casos, dos direitos fun
damentais dos eleitores "que no 
pasado doce de Marzo decidiron 
participar nos asuntos públicos 
através destes representantes". 

Recoñecimento das nacións 

Por outra banda, os parlamentá
rios das forzas con presenza na 
Declaración de Barcelona reuní
ronse o Mércores 31 de Maio en 
Madrid para "testemuñar a forta
leza e vixéncia da sua opción a 
favor dunha Nova Cultura Políti
ca no Estado, a prol do recoñeci
mento do seu carácter plurina
cional" .. O encentro tivo como ce
nário o Salón de Cuadros do Se
nado e participaron os deputa
dos, senadores e europarlamen
tares de CIU, PNV e BNG. + 

Apresentarán no Parlamento unha alternativa ao financiamento autonómico 

Os nacionalistas farán posicionar ao PP ante 
'propostas de vital importáncia para a sociedade' 
"Criar as condicións que favore
zan o acceso do BNG ao Gover
no da Xunta" é o reto que se mar
ca a formación nacionalista no ac
tual periodo político. Para conse
guilo, o seu Consello Nacional 
aprobou o Sábado 27 de Maio un 
documento no que se recollen as 
liñas de actuación que guiarán a 
aotividade do BNG de cara ás 
eleicións autómicas e que van es
tar dirixidas a conseguer a ade
sión de novos segmentos sociais 
ao seu proxecto co obxecto de ar~ 
ticular unha "nova maioria social". 

As liñas de traballo político do 
BNG irán encamiñadas a "revita
lizar o debate polítco -no Parla
mento galega, por exemplo- en 
base a propostas positiVq$ ,qµ,e,. 
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senda de vital importáncia para o 
conxunto da sociedade galega 
obrigue11 a un posicionamento do 
PP".Un exemplo será a alternati
va ao financiamento autonómico. 
Ao tempo o BNG iniciará os tra
ballos de elaboración do Progra
ma de Governo para as Eleicións 
Autonómicas do ano 2001. Neste 
sentido a formación nacionalista 
confire unha especial importáncia 
a este documento e indica que 
será o resultado "dun proceso 
aberto e moi participativo". 

O BNG quer conseguer o apoio 
de "novas continxentes sociais, co 
obxectivo de articular unha maio
ria social que proprície o cámbio 
político de Galiza e que consolide 

~ _s_u!l_ ~:~e~~~ia'.' ·_ ~~~ ~~~~~I~·- _ 

os membros do seu Consello Na
cional manteñen que é necesário 
"esforzarse en facer un labor de 
explicación política" que permita o 
acceso da maioria da sociedade 
as suas propostas e ao próprio 
BNG no que denominan "un pro
ceso de apertura recíproco". 

Esa nova maioria á que o BNG 
aspira chegar coas suas propos
tas teria que representar, expli
cou o seu · responsábel de comu
nicación Mário López Rico, "a 
vontade de cámbio e de progre
so dunha Galiza dinámica. viva 
e innovadora, a Galiza emerxen
te e moderna fronte ao inmobi
lismo, obsolescéncia e falla de 
futuro para o país que represen
ta~ GC?verno Fraga".• 

ANOSATERRA 

A Xunta mantén a isención 
do galego na función pública 
A Xunta defendeu na comisión de persoal o día 26 d~ 
Maio a sua proposta de eliminar as probas de galega no 
acceso á función pública para aqueles aspirantes que te
ñan realizado os cursos de galega. Até agora o exame de 
galega era obrigatório para todos os opositores; con esta 
modificación non terian que realizalo as persoas en pose
sión de certificado de aptitude nos cursos de iniciación e 
perfeizoamento. Na Xunta aseguran que non "eliminan" o 
exame senon que "eximen" desta proba a quen realiza os 
cursos. Para A Mesa pala Normalización "só se podará 
garantir que a administración poda atender aos cidadáns 
en galega, se os funcionários están ·en condicións de 
utilizar o galega con plena competéncia oral e escrita".• 

Viaxe de Manuel Fraga a Bolivia e Chile 

5 

Unha delegación empresarial galega viaxa a Bolívia e 
Chile acompañando ao presidente da Xunta, Manuel 
Fraga. Partirán o dia 8 de Xuño e voltan· o 17; durante 
estes dias Fraga entrevistarase cos presidentes de 
ambos países ademais de manter contactos con 
representantes dos empresários. En Bolivia, está previsto 
que "supervise alguns proxectos de cooperación para o 
desenvolvemento emprendidos co apoio económico da 
Administración galega".• 

Investigan as imaxes 
da.páxina web da CRTVG -
As imaxes captadas por un sistema de videovixiancia na zo
na vella de Compostela están senda emitidas através da pá
xina web da Compañia de Radio e Televisión de Galicia, tal 
como pudo comprobar o Valedor do Povo, Xosé Cara, que 
decidiu abrir unha investigación de oficio. Para isto solicita 
da CRTVG que infame do número de cámaras web instala
das nas cidades, os seus emprazamentos e se se practicou 
algunha información ao público sobre a existéncia deste sis
tema. Na CRTVG argumentan que non se emiten primei
ros planos de ninguén, ainda que lembra Cora a lexisla
ción vixente que protexe a intimidada e a própria imaxe. • 

# 

Labregos en Evora 
por un prezo xusto dos produtos 
O 29 de Maio pasado unha dele_gación do Sindicato 
Labrego Galego participou en Evora nunha manifestación 
celebrada con motivo dunha reunión informal dos 
responsábeis de agricultura dá UE. A manifestación 
estaba convocada pola Confedera980 Nacional de 
Agricultura de Portugal en colaboración qon outras 
organizacións como a Coordenadora Labrega Europea. 
Pediuse a reforma da "Axenda 2000" e que os prezos dos 
produtos agricolas cubran custes e remuneren o traballo 
de produción. • 

_ Marcha en Caldas 
pola terra, os rios ~ as rias 
Apresentouse o Mércores 31 de Maio a convocatória 
"En defensa da terra, en defensa dos rios e das rias", 
unha mobilización que parte dos xardins de Caldas o 
Domingo 4 de Xuño ás doce e que apoian organiza
cións ecoloxistas e políticas .. "Manifestámonos en Cal
das porque a loita dos pavos de Caldas, Cuntis e Mara
ña contra a construción dun encaro ilegal e de graves 
consecuéncias sociais e ambientais é exemplo dun dos 
principias dramas ecolóxicos que coñece o povo galego 
en toda a sua xeografia", din os convocantes, entre eles 
Adega, APDR, BNG, CCOO, CIG e Esquerda de Galiza.+ 

Desacordo no govemo compostelán 
polos bombeiros 
O· colectivo de bombeiros en Compostela, como tamén 
aconteceu en Vigo, ven protestando desde hai dous meses 
pola falta de persoal neste corpo. A solución negociada entre 
eles e o alcalde socialista Xosé Sanchez Bugallo é rexeitado 
polo BNG, sócio no governo. Bugallo solventa o conflito sen 
ampliación de plantilla, pero aumentando en até 47.000 
pesetas mensuais o salário por nove gardas anuais. Nestor 
Rego e Xaquin Fernández Leiceaga, concelleiros de BNG, 
deron unha rolda de prensa o Martes 30 de Maio para sinalar 
o rexeitamento a esta solución. Para os nacionalistas se os 
bombeiros que realizan labouras administrat~vas pasan ao 
servizo activo e son substituídos por novos empregados, e se 
se resolve a convocatória de catro prazas pendentes, boa 
parte das reivindicacións serán atendidas e criaranse novos 
!>.~sto~}je ~~~~~J.lp-,.tj ·:., , __ · · j .. -,,~,73·~ ·.; .j L~ ·1sq· ~b;í o.:: •. ;j .:• 
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OPtNIÓN 

ESTÁ NUN DILEMA O BNG? 

Hai tempo que teño a impresión de que o 
BNG se atopa nunha encrucillada que co
meza a pór en cuestion, ainda en moi pou
ca medida, a sua iniciativa social e política. 
A pesares de que os feitos, (léase resultados 
eleitorais) parecen desmentirme, non re
mato de quedar tranquilo pois de sempre 
acreditamo~ en que os cámbios sociais se 
refrexan lentamenté e a traducion en votos 
acostuma a ser diferida no tempo. Daquela 
sega a teimar, e se teño razón? 

Nas últimas eleicións pareceron eviden
ciarse unha série de teµdéncias. Non enga
do nada novo si as resumo en tres: 

- O BNG non dé entrado na base social do PP. 
- O trasvase de votos so PSOE pode estar 
chegando á sua fin e, en calquera caso, non 
chegan para derrotar ao PP. 
- O BNG perde atractivo entre a xente 
nova, sobre todo progresista. 

Despois da análise post-eleitoral, o BNG 
plantéase facer certas "modulacións" no seu 
discurso e asegun recollía "El Progreso" (non 
seise fidelmente) o proprio X.M. Beiras con
sidera que hai dous posíbeis camiños a seguir: 
ocupar o espácio que o PSOE ía deixai á sua , 
esquerda ou tentar incorporar a votantes de 
PP que en grande medida teñen ao BNG co
mo segunda opción. O dilema ÍOJ:!1lulado pa
rece claro pero, non é posibel entrar na ·base 
social do PP, sen perder e mesmo recuperando 
o sector social de esquerdas que pode darnos 
as costas e que nestas' eleicións mesmo parece 
que optou pala abstención en certa medida?; 
E viábel facelo ou é a cadranira do círculo? 

Capacidade dabondo hai entre as persoas 
que dirixen o BNG para analisar esta cues
tión. Sen embargo agardo que haxa sítio 
para engadir algunhas matinacións, facen
do declaración expresa de que que nen eu 
me5mo estou convencido delas polo que o 
meu único obxectivo é contribuir a xerar 
ideas, nen sequer a convencer e moito me
nos facer crítica a ninguén nen a nada. 

Desde o meu ponto de vista o futuro do BNG, 
depende de tres cuestións fundamentais: A) 
Ter un proxecto político e social que aos seus 
intereses da maioria da sociedade, claro e ilu- . 
sionante que implique directamente a un 
grehde número de persoas. B) Demostrar que 
o proxecto é posíbel e viábel desde xa, porque 
sabemos como levalo adiante e como ir aca
dando pequenas metas no carniño do obxecti
vo estratéxico que nos prantexemos. C) Con
tribuir á articulación da sociedade, mediante a 
participación tanto social como interna que 
poña en práctica o proxecto colectivo. 

Ainda que o BNG ten avanzado moito dentro 
de cada unha delas, aqui e agora, existen eivas 
que cómpre superar. Se as superamos posibel
rnente poderiarnos resolver o dilema expresa
do ao cornero. Nese sentido, a participación é 
un aspecto fundamental ao que faremos refe
réncia nun artigo posterior. Irnos entrar agora 
na análise das duas prirneiras custións. 

• A AMBIGUIDADE DO PROXECTO POLÍTI
CO. No BNG persisten concepcións de par
tida moi diferentes: A) Aquelas persoas que 
non consideran lexitimada. esta dernocrácia, 
entendendo a actuación política nela coma 
un instrumento que permite gañar adeptos e 
adeptas para outro modelo de organización 
política da sociedade. B) Aquelas persoas 
que consideran válido o sistema político, po
lo menos nesta etapa histórica, e non se con
cebe nengun cámbio social que o custione 
ou implique modificacións nel. 

Dende o meu ponto de vista, o noso pro
xecto non será críbel de xeito rnaioritário 
mentres non se resolva este dilema que se 

XoAN CARLos CARREIRA PÉREZ 

mantén no subconscente político da orga
nización, e que, queiramos ou non, deter
mina enfoques diferentes da actividade po
lítica, de tal xeito que o BNG (refírome ao 
conxunto da sua afiliación e base social e 
non aos seus dirixentes) transmite á socie
dade unha certa <lose de ambigüidade, por 
outra banda necesária 

liadas ao BNG toman unha desta5 duas pos
turas: A) Aquelas persoas que, a nível indi
vidual ou colectivo, consciente ou incons- · 
cientemente, a sabendas ou enganándose a sí 
mesmas, renúncian a intentar a consecución 
do proxecto político, considerando que neste 
momento é imposíbel e mantendo só a trans-

formación social como 
obxectivo formal e lonpara a unidade do pro

xecto político. 

Posibelmente a síntese 
está na aceitación, sen 
retk:éncias, de que esta 
democrácia é o ponto 
de partida onde nos si
tuou a história e que só 
a partires dela podernos 
camiñar cara adiante, 
aperfeizoándoa, am
pliándoa e salvando as 
eivas que impiden que 
sexa real para o pavo, 
pero tamén aceitando 
os seus avances. En todo 
caso, pouco poderemos 
facer se non prantexa
mos métodos de traballo 
acaidos a esta realidade 

'A síntese pode estar 
na aceitación de que 

esta democrácia é 

xano mentres se fai un
ha práctica non xa po
sibilísta senón ás veces 
case reacionária. B) 
Aquelas persoas que 
buscan a via rápida me
diante a radicalización 
vangardista allea ás ma
sas que a nada conduce. 

o ponto de partida e 
só a partires dela 

podemos camiñar cara 
adiante, salvando 

Entre unhas e outras a 
alternativa poidera es
tar no estudo pormeno
rizado de cada medida 
que permita sortear as 
dificultades e acadar pe
quenas metas que nos 
acheguen e fagan máis 
críbel o obxectivo es
trátexico. Até de agora 

as eivas que impiden 
que sexa real 
para o povo" 

• A NECESÁRIA 
EFICÁCIA QUE FAGA 
VIÁBEIS OS OBXECTIVOS CORRECTOS E 
CONCRETOS. Seguramente ninguén custio
na que o BNG como colectivo está loitan
do por unha sociedade rnáis xusta e máis 
humana, pero, ás veces parece que dubida
rnos de que a maioria da xente tamén o 
quer e dun ou doutro xeito loita ou mesmo 
nos marca o camiño. O realmente impor
tante hoxe (secadra para toda a esquerda) é 
como ir cara aló, como ilusionar e implicar 
á xente nun proxecto que vexan viábel. 

O BNG ten dado importantes pasos na defi
nición do seu proxecto político, e senón 
abonda con ollar o pro~a de governo das 
últimas autonómicas. Sen embargo estes pa
sos adiante parecen non ter chegado á maio
ria da afiliación, sobre todo aos que podía
mos denominar "cadros médios". E mentres 
iso non acorra a sociedade percibirá ainda 
moi lonxano o noso proxecto. Non se cum
prirá aqui esa leí da dialéctica que dí: a canti
dade convirtese en calidade? Posibelmente, 
ainda non teñamós acumulado a suficiente 
"masa crítica" neste eido para producir un 
cámbio cualitativo na organización. 

O certo é que a concreción dos obxectivos 
estratéxicos non é doada. Por iso coido que 
unha grande parte das persoas que están afi-

no noso ideario e na 
nasa práctica sempre fi
xemos fincapé na nece-

sidade de medidas lexislativas ou institucio
nais que troquen "dende entiba". Xa se empe
za a escoitar que as leis, mesmo as do PP, po
den ser boas ou malas segundo se apliquen. 

Por aí deberíamos camiñar, porque mesmo 
os marxistas parece que ternos esquecido que 
debemos practicar "a ánalise concreta da re
alidade concreta" e que a dialéctica (ou a 
moderna teoría do caos) indícanos que o re
sultado final dunha determinada medida ou 
actuación depende tanto ou máis das que es
tán interrelacionadas con ela que da súa 
própria bondade ou maldade "intrínseca" (o 
"efecto bolboreta" tan de moda). 

Se cadra é tempo de que no BNG analise
mos cada proposta unida ao conxunto das 
suas vantaxes e incomenentes ( ou como está 
de moda no meu entorno, das súas Debili
dades, Amenazas, Fortalezas e Oportunida
des) e asi se apresente á afiliación e á socie
dade. Isa permitirá: Facela rnáis creíbel. Sa
ber cómo minimizar os inconvenientes e po
tenciar as súas ventaxas. Adicar xente, tem
po e esforzo a analisar o xeito de levar adian
te as medidas que permitan acadar obxecti
vos concretos porque o benefício ou perxuizo 
para a xente depende tanto da eficácia da 
execución coma dos obxectivos mesmos.• 

Xosé Lois 

XUITTA BENR.5TA 

,., ~-....; 1;2-t: . - i ,. I:" , ' .p. , \ ): 

l DE ABRIL DE 2000 

ALINGUAXEE 
AGUERRA 
DEKOSOVO 

CELSO X. LóPEZ-P AZOS 

Hai uns dias (30/05) aparecia en todos os 
xomais do naso entorno unha notícia da 
axéncia EFE remitida desde lugoslávia 
que daba canta da reconstrución dunha 
ponte sobre o Danúbio na cidade de No
vi Sad, capital da Voivodina, teritório da 
República Federal de lugoslávia. A cita
da información viña ilustrada cunha foto 
de Milosevic e outros dirixentes da RFI 
atravesando a citada ponte que servia 
para reabrir o tránsito polo traxecto máis 
curto entre Europa Occidental, Grécia e 
T urquia. A notícia en si non teria máis 
interese que o que ela mesmo indica so
bre a C3;pacidade de recuperación dun 
país asolado polos bombardeos da 
OTAN se non fose polo parágrafo co 
que EFE remataba a información: "A 
OTAN -podfase ler- bombardeou du
rante 78 dias Iugoslávia para aliviar a si
tuación dos separatistas albaneeses acu
rralados por unha cruel ofensiva lanzada 
polos centralistas sérbios en Kosovo". 

Se ollarnos de perta, nesta información 
e neutras aparecidas aquí e acolá, sem
pre de xeito vergonzante e en espácios 
de recheo nos grandes xornais de refe
réncia, poderemos advertir as transfor
macións que se están a producir na lin
guaxe dominante referida á Guerra de 
Kosovo: 1) a OTAN xa non bombarde
ou a RFI para deter a Umpeza étnica pro
movida desde Belgrado; 2) a OTAN 
non puxo en marcha o seu poderosísimo 
é humanitário arsenal militar para de
fender á povoación albanokosovar se
nón para "aliviar" aos separatistas alba
neses e 3) o que antes fara calificado sen 
o menor atisbo de dúbida (antiraciona
lismo) como crimes absurdos, masacres 
brutais e actos xenocidas contra un pavo 
indefenso, defínese agora, mutatis mutan
dis, corno unha cruel ofensiva lanzada 
polos centralistas sérbios en Kosovo. 

Estes cárnbios que se están operando na 
linguaxe globalizadora que definiu me
diaticamente aquela guerra, non proce
den sen embargo da adopción de posi
cións críticas e non mercenárias de xor
nalistas que traballen para axéncias de 
información alternativas ou para médios 
antisisterna ou independentes. Oferé
cense, pala contra, desde axéncias (EFE) 
que son propriedade de Estados que, co
mo o español, participaron militarmente 
contra a RFI baixo o mando dos EEUU 
e da OTAN. Tal situación de desarme 
mediático-dialéctico volve poñer de ma
nifesto que o emprego da linguaxe xoga 
e xogou un papel determinante na gue
rra de propaganda urdida polos media e 
os seus voceiros ao servício da acción 
militar da OTAN contra Iugoslávia. 

Certo é que este tipo de cámbios prodú
cense sempre cando a História e a verdade 
escomezan a ocupar o espácio que antes ti
veran de xeito hexemónico a propaganda 
e a mentira. A nasa contemporaneidade 
está chea de exemplos (Sacco e Vanzetti, 
Gernika, El Alcázar, os Rosernberg, Delga
do e Granados, Vietnam, a Guerra do 
Golfo, Bósnia ... ) Pero ainda que se via vir 
e alguns o vaticinabamos nestas mesmas 
páxinas, nen sequer os máis optimistas es
peraban que tal rnetamorfose se producise 
de xeito tan rápido. Xa alguén dixo algun
ha vez que a primeira vítima das guerras é 
sempre a información. Ao final, se como 
parece, o tempo e a História van facer o 
seu traballo de forma implacábel, alguns 
terán que ollarse <liante do espello das suas 
próprias conciéncias. • 
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Participaron na segunda acampada reivindicativa que organizan Adega, Galiza Nova e a Liga Céltica Galaica 

Centos de mozos defenden na Mariña 
a conservación do litoral frente ao negócio dos parques eólicos 
-e>- PAULA BERGANTIÑOS 

Con vento de suroeste o iate 
Garoa parte do porto de Vi
veiro, na desembocadura do 
rio Landro, para facer un per
corrido até o Barqueiro e en
sinar desde o mar a riqueza 
do litoral nu,n pequeno treito 
da Mariña. E a primeira acti
vidade da acampada reivindi
cativa "na defensa do mar e 
da terra" na que o Sábado 27 
e o Domingo 28 de Maio par
ti ci paro n centos de mozos 
de diferentes zonas do pafs. 

É o segundo ano que Adega, 
Galiza Nova e a Liga Céltica 
Galaica organizan na Mariña 
unha actividade destas carac
terísticas . En Abril de 1999 a 
acampada realizouse na Finca 
Galea de Alfoz "como unha 
forma máis de denúncia con
tra dos primeiros parques -eóli
cos que seguen hoxe a des
truir as turbe iras da Serra do 
Xistral e Cadramón", lembra 
Xosé Ramón Hermida de Gali
za Nova, que foi un dos res
ponsábeis de artellar as duas 
convocatórias. 

Desta volta, as tendas encheron 
de cores chamativas un istmo 
arrodeado polo Cantábrico na 
localidade de Cangas, no con
cello de Foz, co ánimo de de
nunciar o proxecto de constru
ción a cárrego da empresa 
ELECNOR de tres parques eólicos 
no Concello de Ribadeo, de tres 
mw de poténcia e un mínimo de 
seis a oito aeroxeneradores de 
sesenta metros de altura. 

É dicer, unha muralla de mui
ños que vai afectar a unha zo
na do litoral na que priman as 
praias a mar aberto e os can
tis. Unha comarca na que a ri
queza ambiental de praias co
mo a das Catedrais , do Ale
mán, Arealonga, Lóngara ou 
Balea misturase coa riqueza 

arqueolóxica de castros como 
o de Fazouro, Riosmar ou San 
Miguel. 

O parque, ao longo da costa, 
estará situado entre o cantil e a 
vi.a do ferrocarril, nunha franxa 
de apenas douscentos metros 
de ancho, polo que non poderá 

'Xa ternos pagado impactos dabondo' 
"Ser partidários da enerxia eó-
1 ica non quer dicer que se poi
dan instalar os parques sen 
medir o seu impacto", explica 
Daniel López Vispo, secretário 
xeral de Adega. Este represen
tante tamén engade que non 
se pode permitir "que os nasos 
recursos naturais e econó
micos e as nasas potencionali
dades turísticas acaben senda 
expoliadas a favor do lucrativo 
negócio das eléctricas". 

Adega indica que os parques 
eólicos non están exentos de 
consecuéncias negativas para o 
entorno natural, paisaxístico e 

socio-económico afectado e 
que polo tanto o feíto de seren 
unha enerxia limpa e renovábel 
non pode servir de excusa para 
ignorar o seus impactos. Entre 
as consecuéncias que os par
ques eólicos van producir na li
ña de costa, Adega destaca o 
impacto paisaxístico, os cám
bios nos usos do solo ocupados 
polos aeroxeneradores, as pis
tas de acceso e demais infraes
trutu ras, os ruidos producidos 
polas turbuléncias que xeneran 
as palas e o risco de accidentes 
polo paso das aves, neste caso, 
nun espácio, incluido na Rede 
Natura 2000. 

Ao tempo indican que con máis 
de 40 encaros, cunha central 
térmica, a de As Pontes, que é 
das máis contaminantes de Eu
ropa, en Galiza "xa ternos paga
do impactos dabondo pola pro
d u ción dunha enerxia da que 
exportamos case que a terceira 
parte e da que só se benefician 
os monopólios eléctricos". 

Engaden que "non hai nada 
que xustifique a sua utilidade 
pública porque non hai previ
sión de que millore o suminis
tro eléctrico, de que se críe 
emprego fixo, de que diminua 
a contaminación xenerada po-

ocultarse e será vis íbel desde 
as praias. Precisamente cunha 
concentración na das Catedrais 
péchabase o Domingo 28 o 
programa. Un acto no que se 
recolleron sinaturas que se van 

· entregar ao conselleiro pe Meio 
Ambiente, Carlos del Alama e 
ao Concello de Ribadeo.+ 

las centrais térmicas ou de 
que se reduza no Estado, da 
enerxia nuclear". 

Segundo ten denúnciado Ade
ga, até o ano 2004 vaise produ
cir o grande negócio dos par
ques eólicos palas axudas que 
condece a Administración á ins
talación de enerxias renová
beis. Para daquela, cando de
saparezan as subvencións e a 
abriga que as grandes compa
ñias teñen de mercar toda a 
"enerxia limpa", moitos parques, 
sen capacidade para unha pro
dución constante, quedarán sen 
clientes e pecharán.• 

En apoio de duas persoas que pasaron a fin de seniana na cadea por facer pintadas 

Cinco detencións na primeira mobilización da Aseinblea Popular de Compostela 
Cinco foron as persoas detidas 
entre a tarde e a noite do Xoves 
25 de Maio tras unha mobiliza
ci ó n convocada pola recén 
constituída Asamblea Popular 
de Compostela. A concentración 
celebrada no Toral tiña como fi
nalidad e apoiar a Maria Vila
Verde e Joam Perez, que ian 
pasar a fin de semana na ca
dea. Tras unha denúncia por fa
c_er pintadas na zona vella de 

Compostela, pala que o conce
llo se persoou como acusación, 
o xulgado decidiu o arresto e 
vintecatro mil pesetas de multa. 

A policía nacional volcouse no 
seu despregue tanto na mobiliza
ción do Xoves como, ao dia se
guinte, no acto de recebemento 
a Suso lrago -máis de tres anos 
na cadea acusado de colaborar 
co EGPGC- acordoando practi-

camente sen ocos aos partici
pantes en ambos actos. O comi
sário compostelán participou di
rectamente tanto na concentra
ción como no acto de benvida a 
lrago. A carga policial do Xoves, 
xa baixo o mando do novo dele
gado do governo Arsenio Fer
nández de Mesa, rematou na zo
na nova da cidade. Tras a con
centración do Toral, un grupo de · 
persoas que se solidarizaba con 

Vila-Verde e Pérez acudiron até 
a praza de Galiza, ante o que a 
policía decidiu actuar. Detiveron 
a -tres per-soas despois da con
centración, que declararon no 
xulgado á mañán seguinte. Por 
outra parte, unha moza apresen
tou denúncia no xulgado por le
sións provocadas. pola policia. 

De calquer xeito, o concello ten 
xa estimados os gastos ocasio-

nados no mobiliario urbano a 
noite do Xoves e o alcalde Xosé 
Sánchez Bugallo manifestou a 
sua esperanza de que "non se 
solventen só cunha multa de 
vintecatro mil pesetas". Rese
ñou que o número de persoas 
que participar¡ dos actos violen
tos é escaso. Pala sua parte, o 
PP tamén anunciou accións xu
diciais por danos no seu local 
da rua Alfredo Brañas. • 
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A maioria dos servizos inc:luen un teléfono 900 ~dicada en Madrid. 

Os servizos de información e atención ao cliente a cada máis centralizados 

Chamar a Madrid 
para arranxar a. bombona 
*H.V. 

Quedar tirado co carro por unha avaria é mau, pero pior é ter 
que chamar ao servizo de atención ao cliente para que envie 
unha grua. Marcar un teléfono 900 é atopar unha voz en Ma
drid á que non só hai que. contestar en castellano, senón -que 
hai que poñela ao tanto da realidade do território. "Como, Ce
leiro, município e.te Viveiro, província de Lugo?", repiten dese 
o outro lado da liña. O condutor sospeita que o operador dis
pón dun mapa franquista con toponimia deturpada. Entón fai 
memória e resposta: "a ver como Cillero". Ao cabo dun pou
co, por fin: "Celeiro, si, no.n se mova agora, vaille unha grua". 

As compañias aseguradoras 
pouco lle costaba ter un 900 es
pecífico para Galiza co que evi
tar os problemas provocados 
por unha xeografia composta 
por múltiples pontos de povoa
ción -30.000 a metade de todos 
os do Estado-, cunha língua 
própria e moi comarcalizada. 

O problema a cada é máis habi
tual e as compañias tenden a cen
tralizar en Madrid os seus servizos 
de atención á clientela, aihda que 
moitas veces a fórmula renxe até 
vista desde a óptica da Meseta. 
Mesmo a Fenosa incorreu nesta 
prática a raíz de trasladar á capital 
do Estado as suas oficinas princi
pais. Só moi recentemente esta 
compañia eléctrica admitiu incluir 
o galego nos seu recibos, pero se
gue a ser habitual ter que comuni
car con Madrid para formular al
gunhas reclamacións. 

Co gas butano sucede o hles
m o. Paula B. recebiu unha 
bombona na sua casa cunha 
imperfeizón na boca do gas, por 
iso chamou á compañia que re
parte a domicílio na sua Locali
dade. Ali déronlle un número de 
Madrid e na capital do Estado 
pedíronlle o seu enderezo para 
que fose pala sua casa un técni
co residente na sua cidade. To
tal para limar a boca da bombo
na e poder encaixala na cociña. 

Renfe e Telefónica 

A Renfe hai anos, que tamén su
primiu o servizo de información 
local nas suas estacións. Agora 
hai que dirixirse a Madrid para 
saber dos horários e mesmo 
dos retrasos. "Non, non ternos 
notícia de nengun retraso do · 
TRD entre A Coruña e Santiago, 
son trens moi pontuais que non 

se averían", di a voz ao outro la
do do teléfono non se sabe se 
con retranca ou por ignoráncia. 

·Na Renfe confunden modernida
de con atención ao cliente. Se 
os servizos de información está 
centralizados, a venda de bille
tes tamén funciona através de 
internet, ainda que de momento 
os viaxeiros han achegarse á bi
·11eteira par~ recollelo e pagalo. 

Outro servizo básico por veces 
centralizado é a información da 
compañia Telefónica. Mália que 
na Galiza hai un servizo de aten
ción ao cliente e outro de infor
mación, non están dispoñíbeis as 
vintecatro horas do dia, de forma 
que o usuário que marca o 1003 
ou o 1004 descoñece se a per
soa que subministra a infprma
ción é galega -0u foránea. "A mar
xe do direito que .unha ten a ex
presarse na sua língua porque o 
servizo contrátao na Galiza, o 
que sucede moi habitualmente é 
que resposte alguén da Meseta e 
que ·o faga con moi mala educa
ción, só porque unha pergunta en 
galega. lso sen ter en canta o 
descoñecimento da xeografia ga
lega e o feito de nen saber moi
tas veces como se deletrean os 
nasos apelidos", explica un ha 
usuária habitual do servizo de in
formación da Telefónica.+ 

Rádio costeira a 600 quilómetros do litoral 
A xente do mar é igualmente víti
ma da centralización, ainda que 
destas non sempre en Madrid. Pa
ra determinados servizos de segu
ridade hai que conectar con Ma
drid e desde ali póñense en comu
nicación con . Fisterra. Oeste xeito, 
as urxéncias no r:nar demoran a 
solución. Ademais, a supresión 
dos servizos de rádios costeiras e 
a sua centralización en Fisterra eli-. 
mina o factor visual no control de 
tráfego marítimo e supón un ver
dadeiro atranco para as-pequenas 
embarcacións. Hoxe nen se pode 
empregar o sistema de orientación 
por rádio-goniómetro, que cando 
habia moita néboa permitía trazar 
un ,r.LJmbo· .de er.itrada ,i¡iun· p.ertt>~ 
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através dun sinal de rádio en base 
a áproveitar o direccionalismo da 
antena magnética. Se non se pode 
facer na actualidade é porque o si
nal de rádio provén de. Fisterra, 
non do porto máis próximo. 

A introdución do sistema centra
lizado na orientación e control do 
tráfego comezou cando dirixia o 
Ministério de Facenda Carlos 
Solchaga. O titular da carteira de 
Economia argumentou razóns 
de rendibilidade para eliminar 
moitos postas de traballo nas 
emioras costeiras e asegurou 
que a tecnoloxia suplia aos ope
rários. Demonstrando un absolu
to-descoñecimento ·da. r:.ealida.de 

do mar, sitoou en Madrid moitos 
dos centros de operacións e dei
xou na costa unicamente algun
has estacións de cabeceira. 

Os faros cóntanse entre as primei
ras vítimas. Xa non hai oficiais de 
sinais. en moitos deles e hai unha 
centralización do sistema de moni
torización das avarias. De modo 
que cando se localiza un proble
ma, un operário trasládase ao faro 
en cuestión para tratar de rep~rar 
o dano. Por suposto, isto implica 
que os faros estexan inoperativos 
de cando en vez. De mesmo xeito 
suprímese a presenza duns técni
cos que tiñan outras atribucións 
que hoxe non-cumpr.efl. • :, .; s 

Un exército 
para a UE 
W illiam Pfaf escrebe no Los 
ANGELES TIMES que a próxi, 
ma administración norteame, 
ricana, democrática ou repu, . 
blicana, seguerá a doutrina 
Clinton que consiste en consi, 
derar o proxec to dun exército 
europeo independence coma 
unha amenaza para' a OTAN. 
"A posición dos Estados UNi, 
dos a penas cambiou desde 
1994, cando W ashington con, 
cedera unha iden tidade euro, 
pea separada dentro da OTAN 
pero agora a UE quer construir 
unha política exterior e de se, 
guranza común, cun exército 
para respaldala Washington 
pensa que non ten sentido 
gastar careos e enerxias que 
poderian reforzar a OTAN. 
Coidaba que a man da Franza 
estaba detrás deseas iniciativas 
gaullistas pero agora descobre 
con desagrado que o promotor 
é o govemo de Blair. De feíto, 
os paises que están detrás da 
iniciativa dun exército 
europeo son as vellas 
poténcias continen tais: Gran 
Bretaña, Franza e Alemaña e 
fanno porque non hai existén, 
cia polít ica sen forza de coer, 
ción que a defenda. As 
nacións europeas non teen so, 
berania de seu dende a guerra 
e a intervención da OTAN en 
Cosovo amosou o subordina, 
dos que están a W ashington. 
Agora fan o que a h istoria lles 
di que ten que facer". + 
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Bretóns adultos 
para ser libres 

O 19 de Abril do 2000 a explo
sión dunha bomba nun McDo
nald' s de Quevert (Bretaña) 
provocou a marte dunha cliente 
e encheu os xomais franceses de 
comentários sobre o acordar do 
nacionalismo bretón. Ronan le 
Coadic trátao asi no LE MONDE 
DES DÉBATS: ''Unha serie de 
ataques converxentes aparece, 
ran nos últimos meses a propósi, 
to do renacemento cultural bre, 
tón. Estes traballos apareceron 
en Charlie Hebdo, Telerama ou 
L 'Humanité e deixan tras de si a 
idea de que· o dealbar cultural 
bretón érguese sobre un pensa, 
mento reaccionário e autoritá, 
rio, próximo da ~xtrema direita. 
Pero as ideas de extrema direita 
non calan na sociedade bretona, 
como poden probar os resultados 
eleitorais: a Fron te N acional de 
Le Pen atinxe no país o resulta, 
do máis babeo de todo o Estado. 
E a corrente autonomista, 
nacionalista ou rexionalista, que 
fora reaccionária durante os pri, 
meiros anos do século, leva moi, 
to tempo acubillada no campo 
do progresismo por mor da 
Unión Democrática Bretona 
(UDB), a partir dos anos 60. 
Hoxendia, se os nacionalistas 
bretóns se rebelan contra a lei 
fanno máis ben como esquerd.is
tas saidos dos movirnentos do 
68". Le Coadic sumariza as hu, 
millacións francesas contra os 
bretóns na frase de Vitar Hugo: 
''Para se lavar, a Bretaña 
cómprelle a mar enteira. Esta 
palangana enorme danos a me, 
dida do parca que debe estar''. O 
articulista di que o renacemento 
do nacionalismo bretón está re, 
lacionado coa decadéncia do Es.
cado francés "que despois do fra, 
caso do relanzamento de 1982 
non ten nen política económica 
autónoma. Un Estado que cedeu 
soberanía a Europa e que xa per, 
deu un bon anaco da sua autori, 
dade interior. A sede identitária 
de Bretaña vai unida a unha as-
piración universalista. A 
autonomía non é ruptura, cerra, 
ron nen desleigo senon desexo 
de ser adultos para ser libres. "+ 

SEBASTlÁ / EL TEMPS 
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Vostede, señor Touriño, é' ago
ra o secretário xeral do PSdG
PSOE e o candidato deste par
tido á presidéncia da Xunta. 
Que liña vai defender no próxi
mo congreso federal do PSOE? 

Un proxecto de modernización 
no que as liberdades sexan máis 
amplas e as oportunidades máis 
parellas. Unha España cunha 
única voz, pero plural; España 
como país de nacións, cun Esta
do coesionado que garanta as 
igualdades básicas entre os cida
dáns, pero que defenda, ao mes
mo tempo, os feítos diferenciais. 

Non semellan existir moitas di
feréncias nos discursos den
tro do PSOE, pero hai moitas 
persoas dispostas a encabezar 
proxectos. Vostede a quen 
apoia para secretário xeral? 

É pronto para entrar na cuestión 
nominal. Aposto pola renova
ción do núcleo dirixente que deu 
luz á Transición. A equipa non 
pode ser a agregación territorial 
nen o pacto entre famílias políti
cas . E preciso buscar alguén 

----nue comece un novo ciclo. 

Cando afirma que non ten que 
ser unha suma territorial está 
deixando a porta aberta a que 
o sector rnaioritárlo do parti
do na Galiza non tefía presén
cla na nova executlva ... 

Non o creo. Irnos acertar nunha 
dirección para que non se pro
duzca ese tipo de circunstán
cias. Estou porque se potencie o 
Consello Territorial, pero a exe
cutiva debe de ser coesionada. 
Mais dentro desa integración, 
non se pode facer sobre a base 
de minorías nos territórios. Gali
za debe de estar representada 
por xente da actual executiva e 
a sua voz é o secretário xeral. 

Como interpreta as declara
cións recentes de Felipe Gon
zález e as reaccións posterio
res. Vostede afirma que a xente 
que protagonizou a Transición 
debe de deixar paso, pero o de
bate (mesmo dentro do PSOE) 
está situado en esquecer ou 
non a hlstórla máls recente. 

Seria un grave erro que nos fixéra
mos trampa analisando o presente 
acochando o pasado. Felipe Gon
zález, dun xeito desacertado na 
forma ou non, fixo unha reflexión 
correcta que non ten porque es
candalizar máis alá do falso fari
seismo. É certo o que se reflexaba 
das opinións de Suárez, como o é 
que Aznar non estaba a prol da 
Constitución nen da democrácia. 
Non se pode perder a identidade; 
nen os cidadáns, nen o partido, 
nen a nación, algo que ocurre se 
esquecemos o pasado. 

Alianzas eleitorais 

Vostede ten afirmado que o 
seu proxecto vai para largo na 
Galiza e tamén que, neste mo
mento, non hai alternativa a 
Fraga. Poderia explicarse •.. 

Semella que non se me entendeu 
ben ou non me expliquei axeita
damente. Que eu afirme que no 
meu partido é preciso facer unha 
aposta a médio prazo, non quer 
dicer que non aposte por gañar 
as eleicións. O que non podemos 
é seguir repetindo a história desta 
década, con feítos tan alarmantes 
como mudar de candidato en cin
co ocasións das seis convocató
rias eleitorais, e apostar por unha 
opción por un modelo, pola esta
bilidade, tanto da liña política-€0-
mó do liderazgo. Non hai porque 
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Emilio Pérez Touriño 
'É posíbel un governo de coalición entre BNG e PSOE 

-0- AFONSO EIRÉ 

O PSdG-PSOE É ALTERNATIVA AO PP E, SE ESTE PERDE A MAIORIA ABSOLUTA NON O VAi DEIXAR GOVERNAR, PORQUE 

NON SERIA ENTENDIDO POLO ELEITORADO. PERO ESTA É UNHA CUESTIÓN QUE EMÍLIO PÉREZ TOURIÑO, SECRETÁRIO 

XERAL SOCIALISTA E CANDIDATO Á PRESIDÉNCIA DA XUNTA NON QUER POR SOBRE A MESA, AFANANDOSE EN MOS

TRAR UN "PROXECTO DIFERENCIADO" QUE FUXA DA IDEA DE "COALICIÓN" CDS NACIONALISTAS. AFIRMA QUE DE

FENDERÁ OS PACTOS MUNICIPAIS CO BNG "ATÉ O FINAL" E NON ENTENDE O QUE PASA EN VIGO, AINDA QUE A SITUA

CIÓN LLES "PODE PASAR FACTURA". A RESPEITO DO PARTIDO NO ESTADO MÓSTRASE CAUTO E A SUA APOSTA É POLA 

ENTENTE BONO-ZAPATERO CON MÁIS QUERÉNCIA OESTE ÚLTIMO PARA PRESIDENCIÁBEL DENTRO DE CATRO ANOS. 

mudar de candidato gañamos ou 
perdamos as eleicións. O PSdG
PSOE non pode estar montado 
un follón e poñendo o partido pa
tas arriba cada vez que se cele
bran unhas eleicións. 

Ternos o reto de gañar as próxi
mas eleicións e eremos que é 
posíbel e necesário unha alterna
tiva a Fraga. Un Fraga que pro
duciu nos primeiros anos cám- . 
bios importantes para este país 
pero que hoxe está esgotado po
líticamente. Galiza está pagando 

· os cl!.lstes do post-fraguismo1 ain; 
da que Fraga siga presente. E 

necesário un cámbio e vai de
pender da nosa capacidade e da 
do BNG para consolidar a sua 
preséncia e acción política. 

A realidade indica que o 
PSdG-PSOE non vai poder 
conquerir maioria absoluta. 
Se concorda nesta apre
ciación, como vai enfocar as 
relacións co BNG? 

A política galega está configurada, 
penso que por moito tempo, por 
tres forzas políticas claramente di
ferenciadas que se moven en ca
da seu espácio. Calquer cuestión 

A. PANARO 

vai depender das suas relacións e 
da posipión que adopte cada unha 
delas. E léxico tamén que, a curto 
prazo, o PP perda a maioria abso
luta, polo tanto o PSOE e o BNG 
están en condicións de ser maiori
tários eleitoralmente. Este é. o con
texto no que ternos que traballar. 
Pero hoxe hai. que apresen~arlle á 
sociedade nidiamente cada un 
destes tres tres proxectos políti
cos. O cidadán ten que perceber 
que estas propostas son autóno
mas e plenamente independen
tes. Posteriormente, en función do 
resultado eleitoral ·virán uns·.acor
dos que .son secundários até que 
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se celebren as eleicións: os cida
dáns non votan coalicións. 

Pero os cidadáns tamén que
re n saber se o PP perde a 
maioria absoluta o PSOE lle 
vai permitir governar ... 

Hai causas que o eleitorado sabe 
perfectamente, así que non nece
sitan máis especificacións. Sabe 
perfectamente que o PP encama 
unha posición de direitas e que o 
PSOE é un partido de oposición 
ao PP, que se considera alterna
tiva de govemo e que quer ser 
recámbio do Partido Popular, po
lo que non ten sentido, en nen
gunha circunstáncia, que se plan
texe nengun tipo de coincidéncia 
de Governo entre o PP e o 
PSOE. Pola contra, caben coinci
déncias de Governo entre o 
PSOE e o BNG. O eleitorado sá
beo. Pero agora é preciso mos
trar os proxectos diferenciados. 

Pactos municipais 

Con esta análise, como explica 
as conversas que está a manter 
co PP. Os populares afirman 

--que foi vostede-quen as -filtrou
e insinuan que o que pretendia 
era falar de pactos municipais. 

Existe unha confusión interesada 
e estou molesto con algunha inter
pretación. Nos países democráti
cos existen asuntos que desbor
dan aos próprios partidos políti
cos, como a construción europea, 
ou a do Estado, así que é necesá
rio entenderse entre todos. Na 
Galiza hai temas como a defensa 
dos intereses ante a UE, o finan
ciamento autonómico ou un pacto 
territorial galega que equilibre aes 
concellos, que requiren de acor
dos que van máis alá do partido 
no Governo en solitário. Pero na 
Galiza semella imposíbel que opo
sición e Governo podan talar, por 
pura descalificación. Desde o Go
vemo, Fraga négase a ser contro
lado no Parlamento, vulnerando a 
sua función e colocándonos nun
ha situación moi complicada e, 
desde a oposición, descalifícase a 
Fraga por fascista e non se está 
disposto a falar con el. Esta é un
ha situación que hai que superar. 
Pero o BNG ten unha reacción de
fensiva e descalificadora porque 
non entande nen · comparte esta 
miña política e o PP pon unhas 
condicións disparatadas para o 
diálogo. Estas conversas nada ta
ñen que ver cos acordes pora go
vernar nun município. Non é léxico 
que se pida para talar do financia
mento autonómico ou da pesca 
que se rache un pacto municipal. 

Palmou voltou a afirmar que 
están dispostos a falar con 
vostedes dos governos muni ... 
cipais ... 

O PP ten rectificado esta postu
ra, comunicoumo persoalmente. 
Vou defender os pactos munici
pais co BNG até o final e esta
mos traballando para que fun
cionen o mellar posíbel. 

O 29 de Maio produciuse en 
Vigo unha "coincidéncia" en
tre o PP e o PSOE, froito da cal 
estes dous partidos pasan a 
controlar o urbanismo da cida
de, contrariamente aos acor
dos municipais asinados entre 
socialistas e nacionalistas •.. 

Antes de emitir unha opinión 
quixera ter un coñecimento di
recto através dos compañeiros. 
Non creo que se poda producir 
unha situación de governabilida
de por unha parte e de ingover
nabilidGlde· par. outra. Non. pode
ria ser estábel nen razoábel. • 
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A representante de Fe y vida é ir~á do ultradireitista salvadoreño D'Aubuisson 

Peden ao Parlamento que investigue a conexión 
entre os denunciantes de Benposta e a Xunta 
-0- A. ESTÉVEZ . 

Desde finais do pasado ano 
nen o Padre Silva, director da 
Cidade dos Muchahos de Ou
rense, nen Antonio Apolinar, o 
xoven alcalde, poden durmir 
tranquilos. Primeiro foron as 
investigacións sobre supostas 
irregularidades na acollida 
dos nenos afectados polo fu
racán Mitch, impulsadas des
des a consellaria de Família. 
Tras o arquivo destas denún
cias, unha fundación holande
sa e unha asociación salvado
reña acusan aos responsábeis 
de Benposta de "maltratos fí
sicos" aos nenos. De fundo, a 
negativa do Padre Silva á 
operación urbanística previs
ta nos terreos de Benposta. 

Fe y Alegria é unha asociación 
salvadoreña que enviou a trinta e 
cinco nenes a Ourense. Agora, 
tras un informe da holandesa 
Fundación Van Leer, pide o seu 
regreso. Os responsábeis da Ci
dade dos Muchachos sinalan 
que só catre del@s, PO( proble
mas de adaptación, queren vol
tar coas suas farnílias. Vintecatro 
rapaces declararon no xulgados 
de Ourense os dias 29 e 30 de , 
Maio que nunca receberan casti
gos físicos en Benposta. Sen 
embarm>, Marisa Martínez, re
presentante de Fe y Alegria in
·siste en supostas chamadas te
lefónicas que rnoitos destes ne
nas fixeron ás nais queixándose 
de golpes e "de estar tristes". Es
ta rnuller, que se desprazou a 
Ourense, é a irrná do lider de 
Arena, Roberto D' Aubuisson, im
plicado nos escuadróns da marte 
durante o confVto salvadoreño. 

O consul do Salvador visitou o 
Mércores 31 de Maio Benposta 
para comezar a repatriación dos 
nenas. "Alguns marcharnos por
que téñenlle contado mentiras ás 
nasas nais e están preocupa
das", dicia un dos rapaces. O Pa
dre Silva exixe antes da marcha 
de Ourense que os nenes sexan 
examinados por un médico. Ma
risa Martínez explica a preocupa
ción das farnilié;is salvadoreñas 

O director da Cidade dos Muchachos, Padre Silva. 

acusando ao Padre Silva de 
adoctrinalos en contra "dos que 
mandan en Galicia", o cal provo
ca temor nas suas famílias que 
pensan que "a policia irá rnata
los". O PSOE, cuxo secretário 
xeral Emilio Pérez Touriño, visi
tou recentemente Benposta, ven 
de interesarse no Parlamento 
palas actividades da asociación 
Fe y Alegria e pola sospeita de 
que ·receba subvencións da Xun-

ta. Xunto ao BNG e o Grupo Mix
to solicitaron unha comisión que 
investigue as acusacións da Ad
ministración e a sua veracidade. 

O papel da consellaria 

Porque a implicación da Xunta, 
rnália ser rexeitada pala conse
lleria Manuel López Besteiro, re
lociu desde un prirneiro momen
to. O conflito arranca a finais do 

Poñen en marcha o Consello Municipal de· Meio Ambiente 

pasado ano cando se coñecen o 
proxecto Ourense cara o novo 
milénio, unha serie de actua
cións urbanísticas na cidade 
das Burgas. Entre elas, prevé o 
translado do estadio do Cauto, 
cuxo solar acolleria unha urbani
zación de vivendas, e a constru
ción dun novo complexo deporti
vo en Benposta. A cuarta parte 
dos terreas de Benposta verian
se afectados: terrees que cedeu 
á Xunta hai quince anos para a 
contrución de 350 vivencias. O 
proxecto nunca se levou a cabo 
e, segundo amasan os escritos 
dos responsábeis da Cidade, a 
titularidade dos terrees non é da 
Xunta. 

A Xunta xa enviou en Decernbro 
aos técnicos de Xestur rodea
dos de axentes da policia para 
cornezar as rnedicións . Os pró
prios nenas irnpediron o cornezo 
das obrcts. Para o Padre Silva, a 
campaña de desprestíxio que o 
está afectar persoalmente res
posta aos intereses urbanísti
cos , e non a deficiéncias do 
seus sistema educativo. 

A negativa dos benposteños a 
renunciar a estes terrees coinci
diu prirneiro coa acusación de 
Manuela López Besteiro, que · 
instou a TSXG a investigar Ben
posta. Despois, tras o arquivo 
destas dilixéncias, xurden as re
accións das asociacións holan
desa e salvadoreña. Entre me
dias, na cidade de Ourense for
mouse unha coordenadora de 
apoio á laboura do Padre Silva, 
fundador desta ONG hai cua
renta e tres anos, que, entre ou
tros pontos , reseña as distin 
cións e os personaxes que pa
saron por esta institución. Silva 
afirma que se está a manipular 
aos pais dos nenes do Salvador 
con enganos. Dentro da Galiza, 
o Colectivo Galega do Menor 
nunca acusou á Cidade dos Mu
chachos de ser un lugar de mal
trato para os cativos. Estes par
ticipan no circo, ·traballan na 
harta, asisten ás clases e lirn
pan, actividades que para a 

. Fundación Van der Lee convir
ten Benposta nunha "secta"+ 

Recuperar o Sar e converter o Peclroso no pulmón de Compostela 
- Evitar que continue a degrada

ción do Sar e impulsar accións 
que permitan que o monte Pe
droso se convirta nun parque fo
restal urbano son algunhas das 
"prioridades meioarnbientais" en · 
Compostela. O concello aderiu
se á Carta de Aalborg, un docu
mento elaborado durante a con
feréncia europea de 1994, que 
até agora tivo escaso eco na 
Galiza, e aprobaron a criación 
do Consello Municipal de Meio
am b.iente , un órgano comple
mentário que xa existe en Vigo. 

Néstor Rego, concelle iro de 

Meio Ambiente, estima que en 
dous meses estará constituído 
este c.onsello , do que van for
mar parte asociacións ecoloxis
tas, grupos de defensa dos ani
mais, asociacións viciñais, xu
venis, empr~sariais , sindicatos 
agrários, expertos e represen
tantes da consellaria. Cal son 
os obxectivos? Servir de canle· 
de participación e diálogo aos 
interlocutores sociais implica
dos nos problemas e políticas 
meioambientais. Para comezar 
a facer realidade este compro
miso, o departamento que diri
xe Rego propón a realización 

dunha ·"auditoria ambiental" e a 
elaboración dun plano de ac
tuación ambiental. 

A "Axenda 21 Local" que se for
mulan en Compostela ten xa 
estabelecidas as prioridades. 
Mellorar a rede de saneamento 
do concello para, asi , evitar que 
continue a degradación do rio 
Sar é a prirneira. Na concelleria 
de Meio Ambiente consideran 
preciso recuperar os rios coas 
suas ribeiras , desenvolver unha 
política de résíduos .baseada 
nas tres R's e impulsar actua
cións que convirtan ao monte 

Pedroso no referente "verde" 
da cidade. 

A adesión á carta de Aalborg 
foi aprobada en pleno no mes 
de Abril e supón o compromi 
so para aplicar criterios de de
fensa do meio ambiente en to 
das as áreas de actuación mu
nicipal. A contaminación emiti
da polos veículos é outra das 
preocupacións manifestadas 
polo concelleira de Meio Ambi
nete en Compo.stela, que 
aponta como solución a mella
ra e potenciación do transpor~ 
te urbano .+ 
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O fiscal solicita cinco anos 
de cárcere para 
o ex alcalde de Foz 

O ex alcalde de Foz e actual 
chefe da unidade de recada
ción da DeputaQión de Lugo, 
Manuel Maria Neira 
Rodríguez (PP) compareceu 
ante o xulgado acusado de 
levar case oitocentas mil pe
setas da caixa de recadación 
do concello de Foz mentres 
era rexedor municipal, cando 
só se poden retirar fundos 
de tesoureria. O fiscal pediu 
unha pena de cinco anos de 
cárcere e oito de inabilitación 
despois de celebrarse a cau
sa, xa que anteriormente a 
sua petición de pena só era 
de catre anos de cadea e se
te de inabilitación . Mália os 
sucesivos encausamentos 
contra Neira Rodríguez, no 
PP de Lugo e na Deputación 
segue a ser un home de 
confianza.+ 

A venda 
de Santa Bárbara 
compromete 
a sua con6nuidade 

Ante unha pergunta do 
BNG no Congreso dos De
putados, o Governo 
central recoñeceu que a 
venda da Empresa 
Nacional Santa Bárbara á 
compañia norteamericana 
General Dynamics pode re
trasar o início de 
produción do fusil HK, que 
será a arma de asalto do 
Exército español. Pero es
te non é o único 
inconveniente; a 
adquisición da compañia 
por parte dunha firma esta
dounidense impede a 
fabricación dos tanques 
Pizarro e Leopard na fábri
ca de armas da Corufla, 
que estaban comprometi
dos pero que non autoriza
rá Alemana para evítar 
transferir tecnoloxia aos 
Estados Unidos.+ 

Prepárase en Lugo 
unha plataforma 
contra as antenas 
da telefonia móbil 

As asociacións de viciños de 
Lugo consideran que hai un 
total descontrol na 
instalación das antenas da 
telefonia móbil e por iso pre
paran a constitución cunha 
plataforma cidadá que 
resposte á situación. Os vici
ños demandan do concello 
que exixa as corresponden
tes licéncias e que elabore 
unha norma que regule a 
sua instalación conforme ás 
directrices da Unión 
Europea. Unha das 
primeiras accións do colecti
vo que promove a 
constitución da plataforma 
foi concentrarse o Martes 30 
de Maio frente á estación 
dos camiños de ferro , onde 
se están a realizar'obras pa
ra montar unha das torres da 
telefonia rnóbil. + 
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-0- H. VIXANDE 

No pleno municipal da Garda do Venres 26 de Maio a maioria dos 
concelleiros votou en contra dos orzamentos e o alcalde anunciou 
unha moción de confianza ligada aos presupostos para o Venres 
dous de Xuño. Se se aproba a moción, os orzamentos quedan 
aprobados, pero se se rexeita, o PP e EU teñen un mes para apre
sentar unha moción de censura. Se non o fan, ou perden, os orza
mentos tamén saen adiante e o actual alcalde queda no posta. 

O estrangulamento político do go- a oposición terá un mes para 
verno progresista da Garda apresentar unha moción de cen-
-PSOE e BNG- tomou carpo no sura. Se non o fai ou no debate 
pasado mes de Novembro, cando da mesma non conquire a maio-
os dous concelleiros de Esquerda ria, os orzamentos tamén será 
Unida abandonaron o governo ¡aprobados, pero se ten os votos 
municipal despois de protagonizar / suficientes, o seu cabeza de lis-
meses de tensión cuxa causa o ta, Xosé Luis Alonso Riego, se-
portavoz deste grupo, Celso Ro- rá investido novo alcalde. Cóm-
dríguez fariñas, nunca chegou a pre ter en canta que o PP preci-
explicar. Desde entón unha pinza sará dos votos de Esquerda 
entre o PP e¡ Esquerda Unida Unida para apresentar a moción 
anula moitas das iniciativas do de censura, xa que estes habe-
govern9 e até a actualidade A rán de sumar sete persoas e o 
Garda operou cos orzamentps PP canta con seis concelleiros. 
prorrogaqos do ano 1999. 

I I t 
O 'debate dos orzamentos deste 
ano 2000 cenificou ainda máis a 
sintonia entr~ o PP e EU, de mo
do que as duas forzas sumaron 
os seus votos e deixaron en mi
noria ao governo municipal, que 
perdeu a votación do pleno do 
Venres 26 de Maio. Na mesma 
sesión, o alcalde X osé Manuel 
Domínguez Freitas (PSOE) anun
ciou a apresentación dunha mo
ción de concianza ligada ao pre
suposto para o Venres 2 de Xuño. 

Na citada moción de confianza, 
o governo municipal demandará · 
do pleno o seu apóio, para que 
se se aproba a moción queden 
aprobados automaticamente os 
orzamentos. No caso contrário, 

~ 
PP ten que acudir ao pleno da 

oción de conf;anza se quer ter 
pcións a apresentar unha pos

terior moción de censura.· O prin
cipal partido da oposición munici-
pal non pode adiar a celebración 
do pleno meiante o mecanismo 
de non apresentarse, xa que o 
governo municipal dispón do 
quorum necesário para celebrar 
o pleno sen a presenza da oposi
ción. O mecanismo de adiar o 
pleno até o momento axeitado foi 
algo que empregaron en Nigrán 
o PP e os lndependentes, xa que 
naquela vila a maioria da oposi
ción é moi ampla. 

Difícil decisión 

Na Garda, entroques, o PP 

GALIZA 11 
ANOSATERRA N2 937 - ANO XXIII 

C~MARCAS 

A crise do PP en leo -
provoca que o. alcalde 
perda cinco votacións 

atópase na tesitura de ter que j 
asistir ao pleno de moción de 
confianza e decidir se vota 
contra a continuidade do alcal
de. Se o fai asi, terá un mes 
por diante para negociar con 
Esquerda Unida a apresenta
ción dunha moción de censura. 
Pero o concelleiro de EU Celso 
Rodríguez Fariñas non é com
pañeiro cómodo de viaxe, non 
só poi a sua ideloxia poi ítica, 
senón tamén pala sua errática 
traxectória persoal. Asi, os po- . 
pu/ares teñen que valorar a 
oportunidade de incorporar a 
Rodríguez Fariñas ao governo 
municipal, ou ensaiar un exe
cutivo local a mercede dun 
concelleiro de EU que non 
sempre apresenta posicións 
coerentes. Quizais por estas 
razóns, Xosé Luis Alonso Rie
go (PP) evita a toda costa pro
nunciarse sobre cal será a po
sición do seu partido. 

En todo caso, a negativa do PP 

O Venres 26 de Maio, Armando 
· Blanco, alcal9e de Tea (PP), 
perdeu cinco votacións ao obter 
as mocións da oposición, BNG e 
PSdeG, o apoio de ·catro dos 
dez concelleiros do seu grupo. 
O Pleno puxo de manifesto a 
crise que vive o Governo muni
cipal por desencon~ros a respei
to do urbanismo.O conflito ta
mén afecta aos concelleiros do 
PSdeG, que buscan apoios en
tre os militantes para expulsar 
ao seu portavoz Manuel Parajo, 
por apoiar ao alcalde. 

"Armando Blanco ten .unha for
ma de governar moi personalis- _ 
ta e os concelleiros do PP non 
se sinten .participes das deci
si óns da política municipal. 
Apoiar as nasas mocións é unha 
forma de presionar ao alcalde 
para que os teña en canta", si
nala Martiño Noriega, concellei
ro do BNG ao tempo que explica 
que a crise e produto da explo
sión urbanística que se ten pro
ducido en Tea e que implica 
moitos intereses económicos. 

Na sesión, que durou tres horas, 
aprobáronse as mocións do 
BNG referentes á devolución de 

Armando Blanco. 

competéncias ao Pleno e a que 
se retirase da arde do dia o de
bate das cantas do 1998, por 
non cumprir os requisitos nece
sários para a sua aprobación. 
Tamén saiu adiante a petición 
de que os plenos se celebren as 
oito da tarde, para garantir a 
participación viciñal, e unha vez 
ao mes, e aprobouse, a iniciati
va do PSdeG, a realización dun
ha triple auditória económica, 
administrativa e urbanística.+ 

e de Esquerda Unida a apoiar ao 
governo municipal nos orzamen
tos vai ser de dificil explicación 
ante a viciñanza da Garda. O 
presuposto anual levado a pleno 
supuña un incremento a respeito 
do anterior do 44,8%, como re
sultado de reflectir os ingresos 
reais de transferéncias -algo que 
non se facia anteriormente- e de 
mellorar na xestión do cobro· de 
taxas e prezos públicos, pero 
sen incrementar a presión fiscal 
municipal. Ademais, contemplá
base un aumento no gasto na 
mellara de servizos, na política 
social e na protección do patri:. / 
mónio col1'1o motor de desenvol
vimento económico.• 

·Admisión. pe orixinais ata o JJ de xullo 2000 
Premio dotado c.on 1.000.000 ptas. 

. Información: Departamento de .Cultura da Deputación da Coruña 
• Rúa Alférez Provisional, sin. Teléfono: 98118 33 00 

~ . 
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O TSXG afinna que a certificación da nv ten que ser supervisada por funcionários competentes. A.N.T. 

O Xunta non pode deixar ~n mans privadas a certificación da ITV 

Revisión do automóbil cara e ... 
mal feita? 
*A.E. 

O Tribunal Superior de Xustl
za de Galiza di que a Xunta 
non organiza ben as revlslóns 
dos veículos. Afirma que esta 
ten que ser certificada por 
funcionarios ou persoal cuali
ficado. Desde hai catro anos 
esta condición non se exixe 
na Galiza, asi que a dubida é 
se as máis de cinco mil pese
t~s que custa a revisión ser
ven para ter o ·automóbil cir
culando en boas condicións. 

Desde o ano 1996 todas as ins
peccións técnicas de veículos po
den ser realizadas pala empresa 
concesionária, pero non só pode 
tramitar e executar, senón tamén 
certificar o estado do automóbil. 
Neste ponto en concreto é no 
que se detén a senténcia do Tri
bunal Superior de Xustiza de Ga
liza. As estacións privadas non 
son quen den de certificar os re
sµltados da inspección do auto
móbiL A grande maioria dos vei
culos galegas son inspecciona
dos por unha empresa con sede 
na Coruña, Supervisión e Control 
SA, ainda que a Xunta teña es~ 
tacións de ITV oficiais. Esta em
presa conseguiu a concesión pa
ra todo o país no ano 1990. 

A este varapao do TSXG únese 
outra deficiéncia da "ITV gale
ga", o seu prezo. Atendendo ao 
custe da inspección neutras co
munidades, a galega sae per
dendo ... ou gañando, segundo 

, ~~e~~~t:~:~~d~~s~~:;ª~~ ~~~ 

dentemente da procedéncia do 
coche, e segue sendo válida. 
Para os galegas viciños de As
túrias, pagar a metade chega a 
ser máis fácil e práctico. 

A revisión do automobil é un re
quisito obrigatório 

de lndústria non foi posíbel co
ñecer se se vai emitir recurso 
ou buscar unha nova redac
ción. O deputado nacionalista 
Alberte Xullo Rodríguez Feixóo 
ven de apresentar unha per
gunta no Parlamento para co-

ñecer a valora
do que está exen
to o coche mentre 
non cumpra catro 
anos. Unha vez 
que comeza en
vellecer, entre os 
catro e os dez 
anos, hai que pa
gala bianualmen
te. Cando o co
che pasa dos dez 
anos, as máis de 
cinco mil hai pe-

En Asturias, 

ción que fai o 
governo galega 
da decisión xu
dicial. 

a ITV custa · 
Rigor 

2.771 pesetas, 
a metade 

do código 

O informe da ITV 
debe levarse no 
veículo unha vez 
pasado positiva-

que na Galiza. 

setas que aboná-
las ano tras ano. 
Non facelo pode rematar co co
che precintado. No caso dos ca
m ións ainda é peor e no das 
motocicletas semellante. Varian 
os periodos de tempo pero o 
custe da revisión é o mesmo se
xa un turismo que un autobus. 

Matéria 
de responsabilidade 

Quen apresentou o recurso con
tra o decreto da Xunta de Xullo de 
1996 foi a asociación profesional 
de Enxeñeiros lndustriais. Este 
colectivo consideraba a labor de 
inspección do coche de suficiente 
importáncia como para non ser 
certificada sen cualificación. A 
senténcia do Tribunal Superior de 
Xustiza da a razón en que non se -
pode delegar a responsabilidade 
dun funcionário ·competente. 

A senténcia, contra a que só 
vale recurso de casación ante 
o Tribunal Supremo, impugna 

mente o exame 
na estación, ade
mais do distintivo 

exterior que informa de que o 
coche reune as condicións. Se 
se lle acusan defectos, os em
pregados da estación entregan 
un listado dos mesmos dando 
un periodo para subsanalo. Se 
estes defectos son moi graves, 
pode_n incluso até propoñer a 
sua baixa definitiva. Tamén hai 
sancións para que non leve a 
ITV ao dia. Se nun prazo de dez 
dias non se realiza, o garda de 
tráfico pode proceder a precinta
lo. 

O rigor do código de circulación 
non se corresponde co decreto 
da consellaria de lndústria e Co
mércio, segundo a demanda for
mulada polos enxeñeiros indus
triais profisionais. Na pergunta 
rexistada no Parlamento polo 
deputado Alberte Xullo Rodrí
guez a cuestión final apela á se 
a Xunta "está en condicións de 
garantirlle a cidadania galega 
que as inspeccións efectuadas 
desde o ano 1996 foron verifica
das por funcionários ou persoal 

Balance de vinte anos 
MANuELCAO 

Unha somera revisión da estrutura empresarial galega nos 
últimos 20 anos permete observar unha série de cámbios 
positivos e negativos que especificamos a continuación: 

1.- Os dados de produción e emprego so~ confusos e contra
ditórios segundo as fontes consultadas. E constatábel unha 
febleza estrutural da empresa galega no referente a dados 
cuantitativos absolutos mais, na análise concreta, existen 
casos de empre~as que se expandiron e gozan dunha posi
ción competitiva wlida e consolidada mentras que empresas 
noutras épocas importantes quedaron no qmiño. Non hai 
lugar a considerar que a empresa galega sofrira de xeito dife
rente ao conxunto da economia española as c~nsecuéncias 
dos cámbios económicos e institucionais producidos neste 
mesmo ano. Para o emprego existen dados que indican un 
deterioro importante e outros dos que se deduce un mante
mento no sector industrial. O aumento das taxas de paro da 
economia galega constatado por calquer das fontes consulta
das deriva de moitos factores: imposibilidade de absorción 
da mán de obra excedente do sector primário, homoxeneiza
ción e mellara nas estatísticas de emprego, instauración dun 
sistema de benestar nos anos 80 e imposibilidade de emigrar 
ao exterior. É importante matizar as comparacións para non 
avaliar o pasado de xeito esaxeradamente positivo. 

2.- Dunha ollada ás principais empresas de Galicia dedúcen
se cámbios significativos que resumimos nas seguintes notas: 

- Prática desaparición da empresa pública (excepto De
fensa) debido tanto ao proceso de privatización como, so
bre todo, á inviabilidade <lesas empresas ou actividades 
nunhas condicións de maior competéncia global. 
- Consolidación definitiva de empresas preexistentes en 
actividades con abundáncia de matérias primas ou produ
tos tradicionais no país (Pescanova, Coren ou Finsa). 
- Xurdimento con forza de novas actividades asentadas 
na existéncia de matérias primas (granito e lousa) incorpo
rando progresivamente produtos de maior valor engadido. 
- Emerxéncia de xeito surprendente dun grupo textil 
principal (lnditex) con actividades plenamente integradas 
nos mercados mundiais e altamente competitivo. 
- Mantemento de actividades con tradición histórica pe
ro incapaces de desenvolver estratéxias competitivas no 
contexto global (Conservas e comercialización en fresco). 
- Fracaso na criación dun grupo empresarial forte e com
petitivo de capital galega en actividades relacionadas coa 
produción leiteira. 
- Evolución desigual dos sectores relacionada; ca; monopólioo 
natura.is españois. A dinámica de cada empresa responde aa; 

condicionantes e á.s estratéxias globais con nula incidéncia doo 
factores propriamente galegos (RepsoL Eléctricas, Tabacalera). 
- Mínimo incremento do capital multinacional salvo fil, 
vestimentos en Citroen pero con escasos proxectos de ins
talacións novas e menos de localización doutras empresas. 
- Modernización, diversificación e aumento da dimen, 
sión empresarial no sector da distribución comercial e nos 
meios de comunicación. 

3.- Mirando cara o futuro compre avaliar as potencialidades 
da economía galega de xeito positivo. O entramado empre
sarial actual é moito máis sólido que o anterior debido a 
que a sua posición competitiva está asentada en factores 
próprios como matérias primas, cualificación da man de 
obra, krww how, calidade medioambiental, tecnoloxias, etc, 
que poderán ser rendibilizados no mercado global mediante 
a toma de decisións axeitada e sen a penas condic~onamen
tos ou interferéncias de carácter extraeconómico. + 

liza, 5.340. Pero en Astúrias, a 
revisión pásase\eagando 2.771 
pesetas, algo que coñececen 
moi ben nas vilas do país limí
trofes coa comunidade viciña. 
Porque a inspección técnica de 
veículos pódese facer en cal
quer .pon_to do _Estado indepen- , 

o artigo do decreto de 1996, 
por entender que existe unha 
irregularidade. Na cons~ll~ri~ . ~acultativo COIJlP-etente?'~. • _ . , , 1 _ _ , ,iiiii.,¡¡¡¡¡_ ¡¡¡¡¡~ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

• - •' I ~ - • l \, • .1,' l ._,• J • ,j , J, J .. • ~~"." .. • ".": ... ~ ' ,-, ... ~r -~ ·-~· &'!: ... •._¡.._. • .. • I • \ IJI',;•\ 1 



ECONOMIA 
1 DE ABRIL DE 2000 ANOSATERBA 

Só unha milagre impedirá que se manteña o 2°/o interanual previsto 

Rato perde o control da inflación 
* RAMÓN MACEIRAS 

Cando se cofíeza o IPC de 
Maio quedará c.laro que só 
unha milagre poderia situar a 
inflación no 2% durante o ano 
2000, previsión que mantén o 
Governo central contra vento 
e marea. Maio e Xuño serán 
meses nefastos para a infla
ción en España. Despois do 
mal comportamento do IPC 
de Abril, o descontrol infla
cionário ameaza con deter a 
fase expansiva da economia e 
convértese noutra pesada 
carga para os traballadores. 

A escalada inflacionista ten to
dos os ingredentes que sinalan 
os manuais de economia: facto
res de oferta, como son o au
mento dos custes de produción, 
especialmente os prezos do pe
tróleo e a depreciación do euro; 
e outro de demanda, un forte 
consumo. Se a iso se suman as 
características próprias do fenó
meno español, como é a pre
senza de prezos cartelizados 
nalguns sectores clave (com
bustíbeis, electricidade, etc), as 
presións estacionais do turismo, 
a voracidade fiscal do Governo 
e a especulación imobiliária, ex
plícanse os actuais comporta
mentos do IPC 

A política presupostária tam
pouco contribue a conter os 
prezos. De feíto, o gasto públi
co, descontando os intereses 
da débeda, medra por riba do 
PIS nominal. Trata-se, en con
secuéncia, duns orzamentos 
expansivos, nos que se aborda 
o obxectivo de redución do dé
ficit público non desde a óptica 
da disminución do gasto , se 
non da de aumento · dos ingre
sos. A recadación por IVA está
se a incrementar a ritmos cer
canos ao 17%, consecuéncia 

Os prezos da gcuolina son decisivos na evolución da inflación. 

en boa parte do crecimento 
económico e o alto nível de 
consumo. A caída dos ingresos 
pola reforma do ISRL xa foi 
ampliamente compensada pola 
vía do IVA e polo alto compo
ñe nte impositivo nos prezos 
dos combustíbeis. 

Só a moderación salarial practi
cada polos sindicatos impide de 
momento que a espiral inflacio
nista non se desate. Asi, pese a 
que as subas meias pactadas 
en convénio se están a situar 
nesta primeira rnetade do ano 
perto do 2,8%, os custes labo
rais unitários seguen no 2%. Pe
ro a situación non se manterá 

moito tempo máis porque os 
sindicatos están a impór salva
gardas do poder adquisitivo dos 
traballadores. Dacordo aos da
dos de UGT, 4,3 millóns de tra
balladores está cobertos por 
cláusulas de revisión salarial, un 
41 % rnáis que no mes de Maio 
de 1999. 

Os dados de inflación de Abril 
mostraban tamén signo"s preo
cupantes no relativo a dous 

· compoñentes: o prezo do chan, 
aupado pola escaseza e por 
unha demanda brutal; e o turis
mo. Esta mesma semana coñe
ciase a cifra en que aumentara 
o prezo das vivencias novas: un 

RA:\10'.\ ~1.-\l Llll ·\" 

A tolémia de estar cardo 

13,5% no primeiro trimestre. 

Os dados na zona euro mostran 
xa a existéncia dunha realidade 
diverxente da do conxunto dos 
ONCE: a daqueles países cun 
forte crecimento -tal é o caso 
.de España e de· Irlanda- para 
os que as receitas de política 
monetária do BCE non pasan 
de ser panos quentes cos que 
combatir as suas tensións infla
cionistas. Só así pode entender
se que, nun mes (abril) no que 
no conxunto de Europa se inver
teu a tendéncia alcista que man
tiñan os prezos desde Xuño de 
1999, España ensanchara o seu 
diferencial de inflación coa UE. • 

Nestos dias o economista Paul A.Samuel
son mostraba a sua preocupación en várias 
publicacións de Estados Unidos polo que 
significaría para a xente en todas partes se 
Wall Street chegase a sofrer un crash como 
o de 1929-1933. Sinalaba Samuelson que 
ao igual que naquel período, o vírus do co
lapso financeiro de Nova Iork se estende
ria á velocidade da lus aos mercados de 
Londres, Paris, Francfort, Madrid, México, 
Bós Aires, Tokio e Bombai, entre moitos 
outros. 

res. Di Samuelson que "1) deben esforzar-se 
por atinxir e preservar altas taxas de emprego 
sustidas; 2) deben es-

diciña. Pero a Samuelson preocúpalle que 
en meses recentes Greenspan comezara a 

A preocupación fundamental de Samuelson 
-segundo di na revista Newsweek- son os afo
rros da clase média tradicional, cos que a 
xente traballa para producir bens e obtén o 
seu ingreso real: "logo de 1929, unha grande 
depresión segueu o crash da Bolsa. Mais re
centemente, tras estoupar as burbullas imobi
liária e bursátil de Xapón, segueu toda unha 
década de estagflación ( estancamento con in
flación) e forte caída económica; a recupera
ción do país non está ainda garantida". 

Samuelson volve a insistir (xa o fixo noutras 
oportunidades que comentamos aqui) acerca 
de cales son as duas tarefas básicas de Alan 
Greenspan, presidente da Reserva Federal, 
asi como dos líderes do Banco Central Euro
p-eu; 6 l3anco-áeJcapón'e-4oucios 'entes emiso- "' 

forzar-se por evitar un
ha aceleración da alza 
dos prezos. As burbu
llas evitábeis dos mer
cados especulativos si 
afectan os ciclos eco
nómicos e os índices de 
prezos ao consumidor. 
Por esa convincente 
razón, os bancos cen-
trais e as tesourerias 
guvernamentais deben 
facer necesariamente o 
que estexa ao seu al
cance para evitar ou 
moderar amplas abala
cións impetuosas nos 
mercados especulativos 
sobrequentados". 

'O economista Paul 
A. Samuelson mostra 
a sua preocupación, 

en várias publicacións 
de· EE UU, polo que 

significaría para a xente 
que Wall Street chegase 
á sofrer un crash como 

o de 1929--1933" 

vacilar e semelle ten
tado "a probar da bo
tella de champaña" 
dos fanáticos desta no-
va economia. 

Di Samuelson: "algun
has das suas declara
cións [de Greenspan] 
queren dicer que can
do tantos investidores 
intelixentes eren en 
algo, é probábel que 
isto teña considerábel 
validez. Tal cousa raia 
na inxenuidade. Os 
bancos de investimen
to que levan ao merca
do novas emisións pú
blicas de accións ga
ñan o seu diñeiro por 

Samuelson mostra-se dacordo coas alzas das adiantado. Ainda se finalmente o valor das 
taxas de interese entre 1999 e 2000, que novas accións se duplicara nun dia pero se 
serviron para enfriar o excesivamente rápi- reducise á metade, e logo outra vez á mera-
do medre do PIB estadounidense e frear os de o mes próximo, os seus gaños como co-
excesos do mercado alcista da nova econo- rredores non resultarían afectados. Esqueceu 
mia, que provocou un elevadísimo aumento seica Greenspan as acertadas palabras do 
dos prezos das accións de empresas dos.sec- poeta? Cando o mundo está tolo é unha tolé-
tores Tntefuet, telecomunicaci6Íl~i°'é'l)fofü~-\. :•, mia estar c0rda'':"• '·' 1
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liberalismo 
• • su19ener1s 
O freazo do Governo de Az
nar á operación de compra 
de Hidrocantábrico por parte 
de Unión Fenosa mostra a 
particular concepción do 
liberalismo que ten o PP. 
Tras a demagóxia liberal de 
Rato ve-se a mao do duopó
lio eléctrico (Endesa e lber
drola: ao% do mercado eléc
trico español), os pequenos 
intereses locais do PP astu
riano (Cajastur) e a 
oposición do PSOE (no go
verno asturiano). De novo en 
todo este proceso queda moi 
mal parada a presunta 
influéncia de Fraga en 
Madrid. O caso é que Hidro
cantábrico segue buscando 
comprador a 24 euros por 
acción, cousa moi difícil de 
lograr, e na conta persoal de 
Rato acumula-se outro pelo
tazo. En menos dun mes, o 
gran liberalizador Rato frea a 
entrada de KPN en Telefóni
ca e impide a criación do ter
ceiro grand~ grupo eléctrico 
no estado. E a primeira vez 

· que de forma oficial un 
Governo español desautori
za unha OPA en marcha_ A 
pergunta é de libro: se non 
era para Unión Fenosa, para 
quen está destinado ese bo
cadillo de Hidrocantábrico? 
Non se perd~n o próximo ca
pítulo ... • 

Rodrigro Rato. 

Amigo 
o rato do queixo 

As presións para cambiar a 
política de bloqueo contra 
Cuba crecen no seo de 
Estados Unidos. E xurden 
de lugares inusitados. 
Agora son arroceiros de 
Arkansas e Louisiana, os 
produtores de trigo de 
Dakota do Norte, os 
gandeiros de vários estados 
sureños e os empregados 
das firmas textis das duas 
Carolinas. A razón é moi 
americana: Cuba importa 
cada ano alimentos por 
valor de 700 millóns de 
dólares, incluidas 300 mil 
toneladas de arroz. Cada 
vez máis agricultores e 
empresáriq,s 
norteamericanos ven Cuba 
como un mercado 
prometedor para as suas 
exportacións. Toda esta 
xente utiliza agora con Cuba 
os argumentos que 
esgrimia Clinton para 
defender· os pactos con 
China: "o libre comércio é a 
inellor ferramenta 
democratizadora". O caso é 
que a mafia anticastrista de 
Miami cada vez pesa 

-, •.:· .:. ménos;./ pero. amda"pesa.'• 
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Maria 
Conde e 
as listas 
de espera 
"Maria Conde Mejuto faleceu o 
día 11 de Abril. O seu falece, 
mento sucedeu logo de que, 
dous meses e medio antes, o ser, 
vizQ do MEDTEC lle diagnosti, 
cara un severo problema de vál, 
vulas no corazón que necesitaba 
dunha intervención cirúrxica". 
Asi comeza o seu relato Maria 
Luisa Alonso, sobrina da muller 
falecida.-"A partir do intre en 
que se realizo~ este diagnóstico, 
Maria Conde pasou a ser UJ;lha 
persoa máis na lista de espera da 
atención médica, no que o con, 
selleiro de Sanidade, nun exer, 
cício de pura necidade, califi, 
cou publicamente como o sinal 
de prestíxio de Sergas". 

"Durante os dous meses e pico 
que Maria estivo agardando po, 
la chamada para a operación 
-prosegue- foi ingresada várias · 
veces por urxéncias no Hospi, 
tal Xeral de Vigo, unha delas 
cun fallo cardíaco. Nese perlo, 
do de tempo, o empeoramento 
da sua saúde foi tan evidente 
que ,Maria xa tiña os pés e as 
pernas inchados ao dobre do 
seu tamaño normal, tiña os 
pulmóns cheos de líquido, non 
se valía por si mesma nen se, 
quer para ir ao servizo e tiña 
que durmir sentada nun sillón". 

Nas entrevistas cos médicos 
do Sergas relacionaban os 
problemas de saúde coa afee, 
ción cardíaca, pero non po, 
dian facer nada mentres o 
MEDTEC non a chamara. Na 
entrevista dos familiares co 
inspector médico, este sinalou 
que non era tan grave, que xa 
lle farian un oco en canto 
puideran. A queixa foi apre, 
sentada por escrito. 

A primeiros de Abril chaman 
a casa de Maria Conde desde o 
MEDTEC ainda que ela estaba 
ingresa no Hospital Xeral de 
Vigo. "Dous dias despois da 
operación, Maria morre no ser, 
vizo da UCI do MEDTEC. Se, 
gundo nos manifestaron os 
doutores, os riles non lle fun, 
donaron, e iso fo¡ determinan, 
te para o fracaso da operación", 
contan so seus familiares. 

As perguntas que eles formu, 
lan frente aos dados oficiais 
das listas de espera son moitas. 
"Por que deixaron que se dete, 
riorara tanto an~es de operala? 
Por que cando xa pasaron dous 
meses desde a proba do catete, 
rismo visio~an un vídeo do 
corazón e nen sequer miran 
para ela, que estaba ali o lado, 
postrada nunha cadeira de ro, 
das? Por que o servizo de ins, 
pección do Sergas non actua 
de ofício nos asuntos relacio, 
nados co MEDTEC?t 
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Na Delegación de Meia Ambiente de Ourense van cos da feira e veñen cos do mercado; o seu secretário asinou un documento que 
afinna que Emilio Blanco ten un ollo de vidro. Na ilustración, "A danxa", do libro Un olio Je viJro de Alfonso R. Castelao. 

Inventaron que tiña unha prótese 
.para deixalo fara do servizo de extinción de lumes 

O falso ollo de vidro 
-0- H. YIXANDE 

Cando o experimentado vixia forestal Emílio Blanco soubo 
que o servizo de incéndios non habla contratalo outra vol
ta por ter un olio de vidro, non poido pegar olio. O caso é 
que el a única prótese ocular que tiña eran os flamantes len
tes novas que mercara por indicación da Mútua Gallega. O 
que de verdade sucedeu fol que no PP non o vian con bon 
olio por protestón e iso ao home custoulle un olio da cara. 

Emílio Blanco levaba a traballar 
cinco anos como vixia do servi
ZQ contra incéndios na província 
de Ourense. Desde nena en
chéranselle os 

facer interinos aos membros do 
colectivo co obxecto de mellorar 
e profisionalizar o servizo. Quen 
estivese contratado naquel mo-

mento, tiña unha 
ollos palas cou
sas do monte e 
pontualmente 
apresentabase 
ao concurso 
anual que a Con
sell aria de Meio 
Ambiente publi
caba no Diário 
Oficial de Galiza 
para a provisión 
de prazas no ser
vizo de extinción 
de lumes. E des
tas, como cada 
ano, habia de 
asinar un contra-

Por suposto, 
Emílio Blanco 
non ten máis 
ollo de vidro 
que o libro 

interinidade case 
asegurada. 

Non andou con 
olio Emílio Blan
co, porque cando 
sairon publicadas 
as listas, a sua 
solicitude apare
cía como dene
gada e Emílio 
pe·nsou que al
guén lle botara o 
olla ao posta e 
que buscara un 
paoriño para dei
xalo a el na rua. 

de Castel~o, 
o resto é pura. 
invención. 

to de obra, xa 
que tiña méritos 
de sobra. Aos as-
pirantes coma el 
só lles quedaba 
pasar as probas 
de atitude: físicas 
a capataces e 
peóns e visuais a vixilantes co
ma el. Pero foi tropezar con 
aquel olla de vidro. 

O canto era que unhas nego
ciacións entre sindicatos e Xun
ta abordaban a P.<i?Sibilidac;ie, de 

Home afeito a liti
gar contra os 
abusos dentro do 
servizo, Emílio 
habia anos que 
lle comia os ollas 
da cara a canto 

cacique topaba no camiño, por 
iso non tivo problema cando 
chegou o momento oe apresen
tar un recurso contencioso ad
ministrativo contra a decisión da 
Mesa de Contratación de deixa-
lo á marxe. · .. , . . . 

Ao pedir o expediente de Emí
lio a sua avogada, abríronseUe 
os ollas: nen cacicada nen mal 
de olla; o que sucede é que no 
PP non ven por 01;1tro olla que 
o seu e córtanlle o paso a quen 
non está con eles. Entre os pa
peis da Delegación apareceu 
un documento no que se indi
caba que Emílio Blanco tiña un 
ollo de vidro e que por iso non 
se permitia a sua contratación. 
Semellante trola estaba asina
d a polo mesmísimo Xerardo 
Pumar Pumar, secretário xeral 
da Delegación e presidente da 
Mesa de Contratación. 

Na Mesa de Contratación, 
cando Emílio quedou tora, o 
representante das CCOO mi
rou para outro lado, non fose 
que alguén lembrase como se 
colocou o seu irmán. E é que 
na Delegación de Meio Am
biente ven moito para a famí
lia, que llo pergunten ao noivo 
da tilla do Delegado, Agostiño 
Prado. 

Por suposto, Emílio Blanco 
non ten máis ollo de vidro que 
o libro de Castelao, o resto' é 
pura invención. Cando pasou 
as probas visuais, na Mútua 
Gallega dixéronlle que tiña que 
correxir un defecto que tiña. 
Fíxoo, foi ao oculista e á ópti
ca e mercou uns lentes que lle 
doe o olla. lncorporou facturas 
e informes aos documentos 
que entregou na Delegación . 
Xerardo Pumar non explicou 
como chegou a sua sinatura 
ao documento e ao xuiz que 
xulgou o recurso non se lle fo
ron os .ollos ao ver .tal.• . , -

' ' J_ • 

O Ourense acompaña 
ao Breogán na Liga ACB 

Galiza volverá ter duas equi
pas de baloncesto na elite da 
competición estatal. Lago da 
brillante tempada do Breogán 
de Lugo --que só se 
ausentou da eliminatória polo 
título por un mao início de li
ga-, o próximo campionato 
contará coa preséncia do 
Ourense, que o pasado 28 
de Maio conseguiu clasificar
se para a ACB despois de 
derrotar en Mahón ao Menor
ca e poñer definitivamente ao 
seu favor a loita polo ascen
so (3-0). O conxunto que diri
xe o andaluz Sergio Valdeol
millos consegue asi estar en
tre os mellares, algo que se 
lles negara desde o seu des
censo hai duas tempadas. • 

O Tribunal Superior 
de Cataluña 
recebe o Alacrán 

Os premios Alecrín e 
Alacrán recairon nesta duo
décima edición na xornalis
ta Carmen Sarmiento e no 
Tribunal Superior de Xustiza 
de Cataluña. Estes prémios 
instaurados polo Grupo de 
Estudios sobre a Condición 
da Muller "Alecrín" 
concédense a quen actua 
en favor e en contra da mu
ller. O compromiso feminis
ta através dos meios de co
municación valeulle o galar
don positivo a carmen Sar
miento, mentres que as sen
téncias reincidentes contra 
mulleres vftimas da violén
cia no Tribunal Superior de 
Catalufía valéronlle o 
Alacrán. Neste tribunal 
rebaixáronse penas por non 
ver "ensaflamento" en 
casos como o dunha muller 
con setenta puñaladas e ou
tra estrangulada e descuar
tizada. A primelra das sen
téncias foi anulada recente
mente polo Tribunal Supre
mo. Os premios entréganse 
o Sábado 3 de Xuí\o durante 
unha festa-cea.• 

Debate sobre transporte e 
meio ambiente 
en Compostela 

Representantes do PP, BNG 
e PSOE debatiron na faculda
de de Xeografia e História de 
Compostela sobre transporte 
e meio ambiente o Martes 30 
de Maio. Organizada por Ade
ga, esta xomada de debate 
comezou cunha intervención 
de Manuel Soto, presidente 
da asociación, e continuou 
con Xosé Veiras, presidente 
da Federación Ecoloxista, Xan 
Fraga tratou a alternativa dos 
tres T -tren, trolebús e 
tranvia-, e o concelleiro com
postelán de transportes Fran
cisco Candela falou dos retos 
na cidade. Port'J ltimo, Xan 
Manuel Casares, do PP, Fran
cisco Trigo, tia BNG, e Miguel 
Cortizo, do PSOE participaron 
nunha mesa redonda baixo o 
título de "As novas infraestru-

• c ·~' .tt,Jr.as,c;!e. tr~_nsporte". • ·~ _ 
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DENÚNCIA DA UNIVERSIDADE 

Desde há bastante tempo tinha vontade de 
escrever algo sobre a Universidade, as univer, 
sidades, essa poderosa institui\:ªº tao pouco 
conhecida no seu funcionamento interno. 
Das universidades saem os líderes políticos, os 
professores, os juristas, economistas, douto, 
res ... : praticamente todo o tecido de grupos e 
interesses que sustém a sociedade de classes. 

Conh~ a universidade desde 197 5, quando 
come\:ara os meus estudos de Filología na de 
Compostela. Logo, passei (e sofrim) polas 
universidades de Barcelona, Buffalo (Nova 
Iorque), Berkeley (Califómia), e agora Co, 
runha, onde sou professor de linguística e 
exer\:O de fiel Funcionário do Estado. J ulgo 
ter suficiente experiencia para ter urna ideia 
do que está ern jogo no estudo, na (literal, 
mente) carreira universitária, na obten\:ªº 
durn posto de trabalho, na chamada "pesquisa 
académica", nas oposic;.óes, etc. Tal vez mu itas 
das minhas apreciacyóes se podam aplicar 
tarnbérn a outras instituic;.óes ou ambitos do 
estado capitalista burocrático. Nesse caso, tal
vez tarnbém os leitores pcxlam reconhecer as 
suas experiencias na minha narrativa, e pcxie
rernos assirn lamentar juntos que as cousas 
nao sejam corno deveriam ser. Obviamente, . 
nao mencionarei nomes próprios. Mas, den
tre os poucos universitários que leiam isto, 
penso que a imensa maioria (professores e 
alunos) poderáo relacionar o que digo com 
alguma experiencia vivida ou conhecida. 

• LEALDADE. O objectivo principal da 
Universidade nao é contribuir para a for
ma~o intelectual das pes.50as nem fazer pes
q uisa para criar, promover e distribuir um 
"saber" supostamente neutro que ajudará ao 
"progresso". O "saber" é simplesmente o veí
culo simbólico que maneja a instituic;ao, co
mo outras institui\:Ües e outros domínios do 
trabalho assalariado manejam produtos, din, 
heiros dos outros, "criac;ao", rádio-cassetes ou 
chouri\:os. O objectivo da Universidade é 
contribuir para manter os pressupostos ideo
lógicos do Estado, suster a sociedade de clas
ses e Libertar o aparelho militar de certas das 
suas fun\:5es. Por isso a universidade precisa 
dum tipo de lealdades (também militaristas) 
camufladas sob os amuletos ideológicos da 
"investiga'Yao", a "tradi~ao disciplinar", as 
"escolas de pensamento", a "missao da Cien
cia", etc. O que está em jogo é a formac;fio de 
elites técnicas e intelectuais leais ao Estado, 
mas dum modo que ao mesmo tempo lhes 
oferei;.a aos membros dessas elites a miragem 
internamente cómoda da "liberdade de ex, 
pressao", "liberdade de cátedra" ou "liberda, 
de de pesquisa". Obviamente, o intelectual, 
historicamente díscolo, precisa crer-se menos 
amarrado polos parfunetros do poder. 

• MEDIOCRIDADE. Mas para os membros 
destas elites, em conjunto, o que está em jo
go no fundo nao é a "qualidade" dessa pes, 
quisa, nem as suas metas, interesse objecti, 
vo, transcendencia universal ou "nacional", 
etc. O que está em jogo é, singelamente, um 
posto de trabalho melhor remunerado do que 
a média do país (em tomo das 300.000 ptas. 
para um professor titular), urna séríe de re
cursos económicos (bolsas de investigac;ao 
que permitem realizar viagens profissionais, 
fundos para equipamento que permitem gas, 
tar menos do próprio peto, grandes projec, 
tos), e urna série de recompensas simbólicas: 
reconhecimento público, visibilidade, polo 
menos uro minuto de TV do~ 15 de que fala
va Warhol, prestígio social, ou essa auto,sa
tisfac;:ao de "sermos escutados" nas aulas ou 
de "sentirmo,nos úteis" que apaga tempora
riamente a nossa mediocridade generalizada. 
Na minha experiencia, a professor ou pro, 
fessora de universídade típico é um ser medí, 

· ocre, falto de imagina~ao, rotineiro, conser, 
vador ( quando nao patentemente reaccio, 
nário), medroso das ml,ldanc;as, inseguro -e 
por isso distante com os alunos e colegas de 
profissao-, zeloso da propriedade das "suas 
ideias", insoli'.élárfé 1 eofu ~s ~'.t'J.b.'feriores", com-
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petitivo com os "iguais" e submisso com os 
"superiores". O objectivo final do professor 
típico é chegar "o mais alto" que puder con, 
soante as suas capacidades e, sobretudo, 
consoante a rede de aMTifllS pessoais e de gn,v 
po que poda ter criado em anos de corredu
rías e manobras incertas. Grande parte da 
vida universitária perde,se entao, nao no 
"cultivo do pensamento" ou da técnica, mas 
em cotilheios, críticas 

ou cinco anos. repete,se o infortúnio massivo 
que, embora conhecido, precisa ser lembrado: 
centos, milheiros de jovens no país acabam 
transmudados em pequenas fotografías de 
uniformadas arlas, sirnetricamente dispostos e 
dispostas no Muséu do Desemprego, com uro 
sorriso forc;ado e uro vazio ainda maior na ca
be\:ª· Muitos combaterao mesmo durante 
anos por conseguir uro posto de trabalho nos 

licéus. Uns poucos con
pessoais, burocracia, 
traic;oes e o estabeleci
mento das lealdades ne
cessárias para progredir. 
Periodicamente, huma 
mimese dos parlamen, 
tos políticos, o corpo 
professoral e os manipu
lados estudantes votam 
democraticamente os 
seus Altos Cargos para 
que todo fique igual. 

• Rrv ALIDADE. O Ion, 
go processo para a repro, 
du\:ao da elite universi, 
tária comec;a já no pri
meiro ano de estudos. 
Como institui\:ao gre
mial, é já nessa altura 
que os alunos mais ave· 
zados comec;am a com
preender os protocolos 
do jogo. Eles (e, menos, 
elas) sao os que substi, 
tuirao os seus mentores. 
É af onde comec;am a 
perceber as injusti~as 
das notas, as arbitrarie, 
dad~ do cmnputo quanti, 

'O objectivo 
da universidade 

é -contribuir 
para manter 

os pressupostos 
ideológicos do Estado, 

suster a sociedade 
de classes e libertar 
o aparelho militar 

de certas 
das suas fun<;5es" 

tinuCl:rao para o Douto, 
ramento, outra carreira 
que merece parágrafo 
aparte. 

• DESIGUALDADE. 
Durante vários anos, 
centos de uníversitários 
do nosso país sao finan
ciados como bolseiros 
pelas institui\:6es (os 
govemos, a própria uni
versidad e, funda~óes 
privadas) para conti
nuarem os seus estudos 
de Doutoramento. Ca
da ano gastam,se lite
ralmente centos de 
milhoes do dinheiro pú, 
blico para, supostamen, 
te, formar estas pessoas 
como novas elites. Mas 
ao cabo de cinco, seis, 
sete anos de cursos, bol
sas e teses, nao há abso
lutamente nenhuma ga
rantia de que o próprio 
Estado que os alimen
tou poda absorver estes 
privilegiados no seu 

seio como trabalhadores na universidade. 
Durante muito tempo, incluída a minha pró
pria experiencia como estudante na Galiza, 
Catalunha e os Estados Unidos, eu tenho ob
servado o constante desassossego dos estu, 
dantes, as suas incertezas perante o futuro, as 
in~ontáveis manobras para triunfar a costa 
dos outros, os golpes baixos, em definitivo a 
sua verdadeira socializ~ nos mecanismos do 
poder. Até ao último ano da carreira univer
sitária, a classe social de arigem e de adscrifiío 
dos alunos vai determinar em grande medida 
se conseguirlio ser contratados ou se passarao 
directamente para o dtsen:iprego. Os alunes 
dóceis arrimam,se aos professores poderosos, 
que sao quem lhes ajudarao no futuro a obter 
um posto de trabalho. Os professores sen, 
tem-se internamente recompensados por es
tadealdades e, no melhor dos casos, moral, 
mente abrigados a ajudar estas pessoas para· 
elas, Hteralmente, obterem dinheiro para pa.o. 
Os professores, embora se saibam academica
mente ·superados polos seus . "discípulos", 

cípulos" saibam também desta nova situa~o 
estratégica do jogo, terao muito cuidado de 
nao lhe, lo fazer saber aos seus professores, es
truturalmente ainda mais poderosos. 

• PREv ARICA~ÁO. Na contrata\:ªº de pro
fessores nao titulares (ajudantes, associados, 
professores interinos)· os critérios de compu
to dos méritos (o que se chama o "baremo") 
sao distorcidos sistematicamente polas CO, 

missoes correspondentes para favorecerem o 
"candidato da casa", já previamente escolhi
do. fu comissoes de julgamento prevaricam 
frequentemente, corn práticas que em 
qualquer sociedade normal constituiriam 
carne de julgado de guarda, chegando até a 
nem sequer avaliar com um mínimo de 
decén~ia os demais candidatos quando o da 
casa já foi escolhido corno "o melhor". Os 
recursos administrativos dos candidatos 
agraviados jamais prosperam. Ainda que 
praticamente todo mundo conhece a si
tuac;ao, praticamente todo mundo cala e ou, 
torga, por puro corporativismo, por "falta de 
provas" evidentes ou pola prudencia de 
aguardar a estar eles na mesma situa\:ao em 
que, também, poderáo prevaricar legalmente 
para favorecer os "seus" candidatos. · 

• GREMIALISMO. O seguinte passo é a fa
mosa opo~ universitária. O Departamento 
directamente involucrado na criac;:ao dum 
novo posto de professor (e, concretamente, o 
seu Director ou os Catedráticos) terá. muitfs
simo a dizer na composi~o do júri ou tribu, 
nal que vai julgar os candidatos. Sao pao 
nosso de cada dia os contactos prévios direc
tos ou indirectos com os outros membros do 
júri (escolhidos por sorteio) para estes favo
recerem o candidato da casa. A Adminis
tra\:ªº das próprias universidades e os inte, 
ressados recorrem sistematicamente o resul
tado duma oposic;ao quando nao foi ganha 
polo candidato da casa. Numa institui~ao 
que, como os grémios medievais, escolhe e 
acolhe os seus próprios membros, a endoga
mia é realmente urna pandemia: os candidatos 
e ex-alunos da casa obtem o posto numa am, 
plíssima porcentagem dos casos, a margem 
do seu "currículo" ou das suas "capacidades". 
Exposto, vulnerável e minorizado -:mesmo 
físicamente- por cinco membros do júri si, 
tuados numa alta palestra, o candidato ou 
candidata deve, em aparencia., "defender" o 
seu currículo, os seus conhecimentos, a sua 
forma\:ªº· Mas deve também ter muito cuí, 
dado em nao demonstrar muitos mais conhe
cimentos, forma\:ªº ou inteligencia do que 
os seus julgadores, ou estes, pola crescente 
inseguridade dos poderosos (que, quanto 
mais arriba, mais ternero aos de abaixo), po
deriam reagir com rezelo, desconfian\:3- ou 
mesmo vingan\:a divina sobre os desobedien
tes. Por último, o rito da submissao intelec
tual repete-se nas Oposic;óes a Cátedra, má, 
ximo exponente das militaristas cerimónias 
de passagem do nosso sistema universitárjo. 

• DOMINA~ÁO. Onde fica o "saber", a cir, 
cula~ao das "ideias", a altruísta explora¡;ao 
do pensamento? Fica na falsa superficie <les
te sistema injusto, opressor e mesmo doente. 
O saber fica como simples escusa da maqui
naria da domina\:ªº· O motor e objectivo da 
Universidade é singelamente a distribuic;ao 
grupal dos recursos materiais e simbólicos, a 
distribui\:ªº do poder. Qs alunos sao ao mes
mo tempo coelhos de Indias e, as vezes, in, 
teressados cúmplices. Como um engenho do 
movimento perpétuo, a Universidade repro, 
duz-se a si própria para refinar o princípio 
patriarcal da obediencia, base da moral e da 
estrutura capitalista de classes. E cada pou, 
cos anos, como no Mundo Real, a ·universi
dad e ré-cria,se a si própria, fagocita alguns 
dos seus próprios filhos e filhas , e vota, de
mocraticamente, os seus próprios líderes, os 
seus próprios monstros. • 

tativo do "saber" ( um "saber'' que deveria es
tar, por defini\:ao, sujeito ao seu derrubamen, 
to pola História), as teimas e grac;as dos pro
fessores, as suas inconfessadas preferencias 
pessoais e os seus inconfessados aborrecimen, 
tos. Muitos alunos escolherao assim as maté, 
rías optativas em virtude das gra\:as do profes· 
sor ou professora ou da sua generosidade com 
as notas (as vezes falsa, demagógica, tao in, 
consciente como o s~nso geral dentro da 
lógica maniquéia das qualificac;óes acadé; 
micas). Como reprodu~ao da estrutura fami
liar, cada aula fornece diariamente um Pai ou 
·urna Mae e muitos filhos e filhas dos quais 
sairao os f avaritos: polo comum, os "peinadi
tos", como os chama um bom amigo meu, 
quer dizer, aqueles que conhecem já desde os 
inícios os recovecos das leis, regulamentos, 
oportunidades de avanc;o profissional, esque, 
mas de afiliac;ao. Os poucos Jovens clarivi, 
dentes que querem ·escapar a esta tortura au, 
to,imposta acostumam acabar sem trabalho, 
ou com maus trabalhos, e perenemente frus, 

?tra'dos da ·sa<fexpen~hcia! Ao final de quatro nunG~ llie-lo ádmitirao; e:-:mida qüe ós 1"dist: '- ' :·, x: 
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Dtversas voces comentan que suporá o futuro coruñés para a sociedade galega 

A vitória deportivista non deixa indiferente a ninguén 
* -C.L. 

Logo da tremenda festa que 
seguiu á vitória do Deportivo 
da Coruña no campionato de 
liga de futbol chegou a refle
xi 6 n individual e colectiva 
sobre o significado social 
que este triunfo ten p-ara Ga
l iza e a importáncia que os 
éxitos deportivos teñen no 
condicionamento dos compor
tamentos da cidadania. As opi
nións son para todos os gus
tos e as voces escollidas para 
comentar o fito branquiazul 
non se poñen de acórdo á ho
ra de valorar o ingreso de Gali
za na elite deportiva estatal. 

O concelleiro do BNG na Coru
ña, Henrique Tello, afeizoado 
do Dépor desde hai moito tem
po, é o máis optimista en canto 
aos benefícios que toda a so
ciedade galega vai obter pota 
vitória da equipa herculina. "O 
Deportivo é un proxecto total
mente saído das bases, cons
truído máis ca entusiasmo dun
ha cidade que coa tóxica demo
gráfica e económica". Para Ta
llo, é moi importante destacar o 
feito de que A Coruña entre no 
grupo de sete cidades do Est~
do con título de liga. "Alén de 
que sexa case imposíbel, coa 
estatística na man, que unha 
cidade de menos ,de 500.000 
habitantes consiga este triunfo, 
hai que salientar que este ano 
a liga española saiu revaloriza
da, con tres equipas nas semifi
nais da Liga de Campións, por 
moito que desde Madrid se fale 
do campionato devaluado". 

Henrique Tello, concelleiro nacionaDsta da Coruña, Manuel Maria, e Francisco F. del Riega, Presidente da Real Academica Galega. 

O político coruñés ere que o tí
tulo supón unha ruptura coper
nicana da tóxica futbolística ac-

Guia para desentoxicarse 

tual. "Se gañou o Deportivo, 
calquera equipa pode gañar; 
democratizouse o éxito. lsto su
pón unha toma de postura dou
tros clubes para anos seguin
tes. Nace a consciéncia de que 
se pode gañar, sen ser o Ma
drid cu o . Sarga. Espero que o 
Celta traia para Vigo un trofeo 
rapidamente". 

O concelleiro nacionalista adian
tou dous cámbios que poden 
xurdir e que terian a sua base 
na vitória do Dépor. "Hai qu~ 
lanzar xa a selección galega. E 
un direito que gañou o naso fut
bol. Tamén se debe profundizar 
no achegamento entre as afei
zóns. Eu quera ir a Vigo e que 
non me insulten por ser coruñés 
e quera recibir os vigueses na 
miña cidade libremente, como 
pasa xa en Euskadi". 

Esta mesma opinión tena a de
putada autonómica do BNG, 
Olalla Fernández Davila, gran
de admiradora do Celta. "Hai 
que procurar xa mesmo vías de 
diálogo entre os siareiros. De
bemos canalizar o orgullo de
portivo comun cara a formas de 
rivalidade sa, das que marren 
cando o árbitro pita o final". En 
canto á formación da selección, 
Davila é máis escéptica. "As di
rectivas da elite futbolística es
tán moi lonxe desa posibilida
de, e asi é imposíbel avanzar 
en nada". 

Francisco Fernández del Rie
go, tamén histórico celtista e 
esperto comentarista do futbol 
actual, advirte sobre o localis
mo que a situación actual pode 
super. "Hai que estimar a vitó
ria deportivista como un triunfo 

de toda Galiza, sen centralo na 
Coruña. Ese é o mellar xeito 
de que sirva socialmente para 
vertebrar máis o país". Falando 
en termos futbolísticos, Del 
Riego recoñeceu a superiorida
de deportivista pero recoñeceu 
a sua admiración por outras 
equipas. "Os coruñeses foron 
os máis regulares pero non me 
gustou en exceso o seu xogo. 
Eu prefiro ficar coa vistosidade 
do médio campo do Celta ou 
con certos partidos do Barcelo
na". 

O editor Francisco Pillado, que 
vive na Coruña, destacou os 
factores que el considera máis 
sobranceiros na análise do 
triunfo deportivista. "Os galegas 
tomamos consciéncia de nós 
mesmos en canto ao deporte, e 
isa está ben, pero hai que fuxir 

As coitas dun siareiro nacionalista do Real Madrid 
* PUCHEIRO 

Paco, O Manecho de.u un pin
cho na sua cadeira do Bar En
caro cando Morientes lle mar-

-... cou o primeiro gol ao Valéncia. 
Despois deses segundos de eu
fória quedou amorroado e pen
sativo. Lago de dous anos de 
terse sacado de siareiro do Ma
drid, voltaba a ter unha recaída. 
El, nacionalista e de esquerdas, 
levaba anos e anos avergoñán
dose, agachando, como se fose 
unha enfermidade venérea, que 
era siareiro do Madrid. Aga
chando aquela peste desde que 
foi tomando conciéncia naciona
lista e todos os seus compañei
ros renegaban, odiaban, insulta
ban non só aos afeizoados do 
Real Madrid, senón a todos os 
que gastaban do futbol, "ópio do 
pavo, raiz feixista". Aquelo era 
unha debilidade burguesa e un
ha traición a Galiza. O seu cora
zón loitaba contra a sua-mente. 

Trinta e cinco anos, toda unha 
vida, anoitando aquel pecado, 
como agachaba o onanismo no 
Seminário, incapaz sequer de 
confesalo, pois tíñalle máis me
do ao crego que ao pecado e ás 
caldeiras de aceite quente que 
ardían no interno agardando por 

el ou, polo menos, pala sua man 
direita pecadenta. 

Lera e lera procurando explica
ción a aquel seu desarranxo 
ideolóxico, até chegar á conclu
sión de que ser siareiro dunha 
ou doutra equipa era unha es
pécie de pecado orixinal. "Non 
se é dunha equipa polos valores 
do clube, senón que ven impos
to polo entorno social no que se 
viviu", leu a Alain Ehrenheg. "Un 
siareiro antes de xulgar, sinte: 
antes de aprezar, goza", pescu
dou en Norbert Elias, abandoan
do a Escala de Franfurkt, que lle 
lembraba aos cregos: todo o lú
dico era mao. 

Hai dous anos, cando mudou de 
Santiago · a Vigo por motivos de 
traballo, decidiu "deixar de ser 
do Real Madrid". Na nova em
presa ninguén o sabia, entre os 
seus amigos ignorában o seu 
pasado e non podian imaxinar 
tamaña contradición. Vivia cun
ha nova compañeira que gasta
ba ainda menos do futbol que os 
seus camaradas de militáncia. 

A desintoxicación foi lenta. Pri
meiramente deixou de ir ao bar a 
ollar os partidos. Faciao na casa, 

_ pero .neg.o.use.a .. s.ub.:?c.reb~r.s.e a 

Canal+ ou a nengun dos temáti
cos dixitais. Os Sábados que xo
gaba o Madrid non resistía e se
guia a ollar o partido. Pero cada 
vez estaba máis desenganado. 
Se xogaba ben prestáballe aten
ción, senón collia un libro ou un
ha revista e comezaba a follear 
mentres os xogadores escarrei
raban polo rectángulo verde. 

Se o Madrid gañaba alédabase, 
pero coma se fose un recordo, 
un pasado que se repentiza, 
non algo contemporáneo. Se o 
Real Madrid perdía, por xogar 
mal, incomodábase cos xogado
res, arrenegaba da equipa, des
potricaba contra o adestrador e 
a directiva e, finalmente, apaga
ba o televisor. Xa non sentía 
que perdera. Ninguén se ia me
ter con el ao outro dia, non lle 
ian rexoubar o resultado. Xa 
non era causa del só do Madrid. 
E se era cousa deles, por que 
sofrer? Para que preocuparse? 
Que máis lle tiña xa! Por que 
permitir que lle desen disgustos! 
lso si que non era racional. Ou
tra causa, pensaba, é que eu 
queira que gañe, polos tempos 
pasados, porque me gerenta 
fronte aos demais, pero que me 
entristeza... De certo que non é 
politicam.eote correcto. 

' - 1 \ ,_ ......... ~-·"'.) '"".. • ' . 1 \ ...... ? l 

Asi, nesta transición, primeiro 
era do Madrid se gañaba, lago 
se xogaba ben, despois unica
mente nos 90 minutos do parti
do e, ao final, sen darse canta, 
era do Madrid por non ser dou
tra equipa, porque o futbol gas
tar gostáballe e sabia que tiña 
que tomar partido, por un ou por 
outro, se quería que o espectá
culo pagara a pena. 

Este ano, cando xa notou que 
nen sequer bradaba contra xo
gadores e directiva cando per
día, cavilou que xa estaba per
feitamente curado de todo. O 
Madrid era un recordo, como 
aquela moza dos quince anos, 
como a primeira muller. O Ma
drid era o seu pasado, as seis 
copas de Europa, Di Stéfano, 
Puskas, Gento e, sobre todo, 
Veloso, Loureda, Rubiñán, Mi
guel Anxo e máis Amáncio. 
Deuse canta de que Buyo xa 
case non existía no seu recordo 
querencia!: era moi novo. 

Pero ali estaba a Copa de Euro
pa. Un recordo que se facia pre
sente, irresistíbel. Voltou a ollar 
o partido ao bar moi seguro de 
si mesmo, como se fose ao ci
nema. Non ia pasar nada. Só 
ol1ar á xente, aozar co espectá-
... ) , l t.} rp:,.1 6 :c 't',, r .. ,~ r"-e S' ':..' 

como da peste tanto do localis
mo que se usa contra os rivais 
como da irracionalidade". Se
gundo Pillado, certos compo
ñentes da celebración dun 
triunfo deportivo rozan o fascis
mo. "Non se debe caer na ten
tación de traizoar a individuali
dade para deixarse arrastrar na 
masa sen rostro que converte 
algo importante, como o futbol, 
nalga único e superior ao resto 
das causas". 

Curiosamente, un gran segui
dor da actualidade futbolística, 
como é o vicepreside,nte do 
Parlamento, Bautista Alvarez 
-incluso viaxou co Celta á final 
da Copa do Rei de 1994- res
toulle trascendéncia ao triunfo 
coruñés. "Claro está que unha 
vitória interesante para o de
µ,orte galega, pero máis nada. 
E imposíbel saber se vai mudar 
algun comportamento, pero hai 
que pensar que soamente se 
trata de futbol". 

O mesmo pensa o poeta Ma
nuel Maria, aillado, como el 
mesmo di, do deporte na sua 
casa da Coruña. Para o chai
rego, o futbol deixou de ser un 
deporte para converterse nun 
espectáculo inzado pala co
rrupción e sobrevalorado pala 
sociedade. "Paréceme absur
do querer facer dunha equipa 
de futbol un símbolo de Galiza 
ou de calquera outro lugar. En 
Vigo e na Coruña deberían ser 
as universidades os seus 
maiores sinais de identidade. 
O dia do partido final eu esta
ba ben máis pendente da 
apresentación dunha tese so
bre a miña obra e só souben 
da festa deportivista polo lixo 
que deixaron". • 

culo, ver como uns sufrian e ou
tros se aledaban polo resultado. 
El, que xa o Venres anterior se 
sentira reconfortado e gorentoso 
celebrando a vitória do Deporti
vo sen ter que esconderse; sen
tindo sensacións novas porque 
ese trunfo ia coa sua ideoloxia, 
non tiña nada que temer a unha 
recaida. 

Pero ali estaba o gol de Morien
tes. E Paco, O Manecho, levan
tado dun pinote e cos dous bra
zos en alto celebrándoo. Cavi
lou que todos estarian titando 
nel como apampados. Pensou 
que todos os seus esforzos se 
viñeran abaixo. Como explicalo? 
Como disculparse? Estaba dis
posto a fuxir do bar coma ravi
saco. (Segundos nos que o pen
samento viaxa á velocidade da 
marte) Pero deuse canta de que 
ninguén lle fixera caso. Só os 
siareiros confesos e os anti dis
cutían entre si, apoupábanse ou 
abrazábanse. Resoplou cavilan
do que podia ter sido piar. Pediu 
unha Estrela de Galíza ben alto 
por se as caso, sentenciando 
que o Valéncia non daba atopa
do lugar no campo e que o seu 
xogo non se semellaba en nada 
ao de toda a tempada e ... , dece
diuse a se~uir disfrutando.• 
..-4"1·'~t'f f.11 • ."\c. ~1 ~.t t ~G ~.=-,-; •-~ •C, •1 r,;. 
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Non fai mención da realidade política e institucional que vive a informacion 

O informe A Comunicación en Galicia, 
ve nas editoras familiares 
unha garantia contra a globalización 
'*GUSTAVO LUCA 

Os últimos cámbios técnicos 
nos sistemas de transmisión 
de imaxes e información escri
ta, asi como a concentración 
de empresas no mundo da co
municación son o interese 
principal dos redactores do in
forme A Comunicación en Gali
cia 2000, editado polo Consello 
da Cultura Galega. Os quince 
autores do amplo estudo (216 
páxinas a cuarto) , non fan, 
soreprendentemente, mención 
da realidade política e institu
cional que vive a informacion 
no país. Mais ben coidan que a 
propriedade familiar dominan
te será a mellor garantía contra 
a amenazas da globalización. 

A respeito do futuro, os autores 
parecen especialmente preocupa
dos pela boa saúde da empresa 
privada e a musculatura coa que 
emisoras e diários particulares 
poidan responder á globalización. 
Como indica no limiar Xosé Ló
pez, deán da táculdade de Xoma
lismo e director da investigación, 
ninguén mellar que os expertos 
para templar as cambas da co
municación en cada eido, a partir 
da "colaboración cos centros de 
investigación, coas organizacións 
profisionais e coa indústria". 

Ao abordar o audiovisual, Marga
rita Ledo recomenda tanto un lei 
de política lingüística para os 
meios e a indústria cultural como 
superar a arbitrariedade da políti
ca de protección do seitor ou pro
curar a formación profisional dos 
traballadores do seitor sobre pla
nos (que non existen) de homolo
gación dentro da UE. Un proxec
t o "en suma, de galeguización 
efectiva e non só formal, como 
unha variante de interese amais 
de cultural tamén de mercado". A 
enxurrada do ~udiovisual, tal co
ma a ve Ledo, ven sobre corpo 
de dous rios: a abolición das fron
teiras e a sociedade pa informa
ción como sociedade de coñeci-

/ mento, "a posibilidade da mun-
dialización como resultado das 

1 
interrelació~s entre espazos xeo
lingüisticos e culturais de comuni-

1 

cación". Ledo non explica como 
os Estados, e os grupos de pre
sión dentro deles, poderán, no 
tempo que agora amence, ser 
máis indulxentes na defensa dos 
seus intereses económicos e po
líticos que foron no século pasa
do coa mundialización do sinal de 
rádio ou a universalización da 
caixa da televisión. 

Tratando da prensa galega, Ló
pez Garcia e Campos Freire, 
transmiten a visión dun terceiro 
milénio no que os diários terán 
que "redefinir o seu papel no 
cenári0 dunha sociedade glo
balizadora da diversidade, que 
ten na tecnoloxia dixital un dos 
motores do cámbio actualmen
te en marcha". 

López e Campos son xornalis
tas que non viven da empresa 
privada polo que o seu voto de
bé entenderse polo sentfmento 

de respeito e emoción que lle 
producen os diários centenários. 
De feito, no comezo do estudo 
deste seitor advirten que "parte 
da prensa galega de hoxe entra 
no terceiro milénio coa perspec
tiva de tres séculas". E que nos 
deron en tanto tempo, dacabalo 
de tres centénias, os diarios que 
tanto respeito inspiran aos in
vestigadores? Polo que din "a 
misión de portavocía e combate 
político" durante o XIX" e o cám
bio do modelo de xornal de opi
nión en xornal de empresa "co
mo unha actividade baseada 
nas vendas de exemplares e 
anúncios publicitários". 

A causa da direita 

Este confuso xuízo, que parece 
implicar a renúncia dos diários á 
intervencion política, despois de 
abrazaren o mercantilismo, non 
se corresponde co protagonismo 
activísimo das vellas cabeceiras 
durante a Restauración, o golpe 
de Primo e a República. Os estu
dosos rectifican: "O xornalismo 
de empresa dunha boa parte do 
século XX, até a ruptura de 1936-
1939, mantivo a definición e 
orientación ideolóxica e política 
en liza coas tendéncias sociais 
do seu tempo". Acaso o golpe de 
Franco condanara os diários fa
miliares á anómia, como semella 
indicar esta conclusión? Todo o 
contrário: os editores vedraios 
abrazaron a causa da direita le
vantada en armas que tiña dous 
obxectivos inequívocos, liquidar a 
democrácia conxelar as reivindi
cacións nacionalistas. Perdida 
esta pista, non se entande o que 
ven despois. Asi os autores da in
vestigación falan do fraguado de 
cadeas de prensa ao estilo ango
saxón coma unha resposta preci
sa contra as cadeas de prensa 
internacionais ou os diários de 
Madrid. A elección non ten dúbi
da: "Para a expresión de Galiza e 
da súa própria identidade, sen 
dúbida este é o mellor modelo 
empresarial, a pesar das eivas e 
dificuldades, porque conecta di
rectamente cos intereses locais e 
establece no próprio país os cen
tros de decisión". 

Neste tratado sobre a Prensa 
non se fai mención do direito á 
liberdade de expresión (eixo da 
Constitucion do 78) e polo tanto 
non se citan as presións, condi
cionamentos, trapelas ou aceas 
que lle poden roubar o caudal a 
esta prerrogativa básica, como 
adoitan facer os estudos sobre 
diários en todo o mundo. O fei
to de governar a autonomia un 
político especializado por lon
gos anos na censura de prensa 
e na compra clientelar (ou a 
anulación) dos que producen e 
difunden opinión, non merece 
nen liña; a realidade de os diá
rios ("o mellar modelo empre
sarial") ter como anunciante 
principal ao Governo autonómi
co, tamén pasa desapercibido. 
As públicas discrepáncias exis
tentes entre algunhas cabecei
ras de prensa e o estilo secta
rio e anti-democrático de xes-

tión da institución e o patrimó
n i o autonómico, tamén non 
aparecen. 

Asi, por exemplo, Vitor Freixanes 
e Lois Rodriguez, no capítulo dos 
noves meios e despois de eludir 
expresamente a crítica da socie
dad e de información (páxina 
109), coa precisión de que non é 
ese o lugar nen hai espazo para 
facela, recomendan plantarlle ca
ra ao desafio da rede global con: 
infraestrutura tecnolóxica, forma
ción de profisionais e formación 
crítica de cidadáns. Para que 
nengún leitor interprete que se 
deberian activar, despois de 18 
anos de deserción, os meios pú
blicos para a educación democrá
tica, os profesores avisan: "os po
deres públicos teñen a responsa
bi lidade de asumir a iniciativa 
neste aspecto( ... ) pero nunca de
berán limitar as posibilidades in
fraestruturais e .estratéxicas do 
país" (páxina 144). 

Fotógrafos apurados 

A novidade de que fotógrafos 
"con formacion universitaria" tra
ballen por fin nos diarios merece 
por parte de Xurxo Lobato, reda
tor xefe de lmaxe de La Voz de 
Ga/icia, un foguete; pero dese
guida deixa ao leitor dunha peza 
ao explicar que a celebración pi
rotécnica debe limitarse só ao 
seu caso (páxina 202). Tamén 

. descobremos por el que, en todo 
caso, esta desiderata da forma
ción superior non vai librar aos 
fotógrafos do agoiro das novas 
técnicas: "o soporte dixital vai 
cambiar a própria linguaxe e o 
concepto de facer fotos e abriga
rá a unha maior formación perio
dística dos fotógrafos debido a 
que estes terán que ~itar case 
ao tempo de faceren as imaxes". 
Viva o progreso. 

O traballo derradeiro, de Maria 
Xosé Porteiro, ocúpase de Comu
nicación Corporativa e ten a no
b reza de recoñecer que para 
construir a imaxe dunha institu
ción (corporación é un eufemis
mo) "non abonda con que o con
ceito sexa verdadeiro: ten que ser 
críbel e ser, amáis, relevante". J 

Unha parte do estudo desfaise en 
gabanzas ao Xacobeo 99 como 
reclamo publicitário. e do seu 
grande éxito económico (na reali
dade, un millón menos de visitan
tes que Portaventura no mesmo 
ano, con moito menos investi
mento no parque de atraccións 
catalán) e cita de paso a canibali
zación do Pelengrín, que tanto 
xubileo deu á nómina da Conse
llaria de Cultura, por fin resultante 
nun modelo superior para o 99 
"máis neutro, non antropomórfi
co", para evitar tentacións. 

Na publicación do Consello da 
Cultura colaboran tamén Fernan
dez Areal, deán de xornalismo en 
Pontevedra, e Xosé Ramón Pou-

. sa, Rosa Aneiros, Miguel Anxo 
Fernandez, Xanier Alcalá e Alber
to Pena. A ponencia de comuni
cación pode solicitarse a: conse
llo.cultura.galega@xunta.es·•· · 
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Bruxelas, Washington e Nova York acollerán mobilizacións mundiais 

Duas mil razóns para que as mulleres marchen 
As guerras son do h()me. 
A pobreza, nosa. Con es
ta é 1.999 razóns máis co
mezou a Marcha Mundial 
das Mulleres o 8 de Marzo 
pasado. Desde diferentes 
pontos de mundo as mu
lleres puxéronse de acor
do para facer oir a sua 
voz e manifestar cal é son 
os problemas comuns. 
En Outubro, Washington, 
Nova York e Bruxelas 

. acollerán a participantes 
chegadas de todo o mun
do que demandan a eli
minación da pobreza e 
da violéncia contra as 
mulleres. A coordenado
ra galega apoia a torga xe
ral de mulleres convoca
da para o 10· de Outubro. 

'.'Duas mil boas razóns para 
marchar" é o lema .dunha 
marcha, que se concretou o 
pasado Mércores 24 de 
Maio con actos nas cidades 
de todo o mundo contra o 
militarismo. Tamén nas se
te cidades galegas as mu-
1 leres concentráronse na 
rua participando asi desta 
iniciativa mundial. Foron as 
mulleres da Federación do 
Quebec as que propuxeron 
hai cinco anos, ao celebrar

para facer respeitar os 
direitos humanos e re
solver os conflitos". 

Semella utópico, pero pa
ra reforzar a crenza do 
posíbel celébranse en ca
da pais e cidade actos de 
conscienciación e presión -~ 
aos diferentes governos. 
As mulleres europeas ce-
1 ebrarán a grande con
centración en Bruxelas, o 
14 de Outubro. Repre
sentantes das organiza
cións galegas tamén via
xarán até a cidade belga. 
Washington e Nova York 
acollarán as mobiliza
cións mundiais o 15 e o 
J7 respeitivamente. 

Dezasete son os pontos 
da táboa reivindicativa 
conxunta, que tamén ofe
rece solucións. En cada 
país, as diferentes coor
denadoras complementan 
as reivindicacións e pro
poñen medidas a tomar. 
Segundo os datos que re
collen do Valedor do Po
vo, a pobreza e o paro te
ñen un claro índice de fe
minización, que aumenta 
cada ano. Frente a este 
dato, a coordenadora ga

se a Conferéncia de Bei Na Galiz:a non tardaron en su~rse máis de tñnta organiz:acións de mulleres. Na fotografia a concentración en Santiago. A. PANARO lega pon de releve que no 
ji ng, que era · hora xa de 
promover unha campaña_ inter
nacional. As organizacións de -
cada país teñen libertade para 
levar adiante as suas próprias 
iniciativas pero a marcha ten 
unha central de coordenación. 

"No planeta mil trescentos mi
llóns de persoas viven na po
breza severa, destas sete de 
cada dez son mulleres'', din. Pe-

ro, adeamis da miseria econó
mica, esta Marcha mundial quer 

. berrar en todo o mundo que as 
mulleres ·son vítimas da cultura, 
das relixións, da clase social ou 
mesmo do lugar onde lles teña 
tocado nacer. Moitas non teñen 
garantidos direitos básicos co
mo a saude e a educación; ou
tras son violadas en tempos de 
guerra e de paz. 

Trinta organizacións 

Na Galiza non tardaron en su
marse máis de trinta organiza
cións de mulleres, que partici
pan dos motivos que xustifican 
a marcha. Son as mulleres as 
que están recollendo os argu
mentos pacifistas como se amo
sou na recente manifestación de 
un millón de nais en Washington 

polo control de armas nos Esta
dos Unidos. A "Marcha Mundial 
das Mulleres 2000" di que "to
dos os estados deben implantar 
políticas de desarme, tando de 
armas clásicas como nucleares 
e biolóxicas. Que a ONU acabe 
con todo tipo de agresións e in
tervencións militares, asegure o 
direito das persoas refuxiadas 
para retornaren e faga presión 

Por que Israel é o único con denominación de orixe en Gran Hermano? 

A importáncia de que te chamen o galega 
-0-C.L. tan con persoas do exterior son queles factores devanditos. "A Hortas, a identificación dos gale-

várias e complexas. "A xente per- xente pensa que nunca saberá gos coa sua orixe ten ,máis que 
Unha das cousas para as que cibe que, polo feíto de sermos ga- que pasa pola mente dun gale- ver co sentido solidário que pra-
serve o psicodrama televisivo legos, ternos uns comportamen- go. Sempre estarán pendentes ticamos asi que abandonamos 
Gran Hermano é para detectar tos peculiares que nos diferéncian das suas reaccións de becho ra- Gal iza. "O galego en . Gal iza é 
certos usos no tratamento das inmediatamente do resto". ro. Desconfiarán das suas pala- excesivamente individualista e 
diferentes orixes dos persona- bras, dos seus actos". Mais esa só procura o seu benefício. Mais 
xes que ali fecharon. Chama a Segundo Mandianes, a identida- percepción bate de fuciños coa cando sae da terra muda radi-
atención que, nun grupo de dez de galega, para os outros cida- própria natureza do sentido dos calmente e sempre está buscan-
indivíduos, Israel, o galego, fose dáns do Estado español, tivo habitantes de Galiza "Antropolo- do oi.Jtros galegos para armar 
o único ao que se referian pola connotacións negativas. "Histori- xicamente, o carácter galego é cousas xuntos. O ideal é que es-
sua procedé.ncia xeqgráfica. camente, ser galega significaba moi adaptábel. Diante dun inimi- ta actitude de tora se trasladase 
Tanto para os seus compañei- ter unha personalidade oculta, go niaior ca el, consegue criar o tamén ao próprio país". 
ros como para a prensa do Es- ser desconfiado e espartar sos- seu próprio espácio e sobrevi-
tado, o ourensán era o galego. peitas nos demais. Habia un vir". No fundo, Mandianes pensa Contodo, Hortas recoñece que 
A que se debeu esta definición apego á própria terra que non se que todos os tópicos que funcio- antes do espallamento dos meié>s 
tan categórica e definitiva? via con bons ollos". Ainda que o nan ao redor da figura do gale- de masas, a conciéncia española 

profesor de socioloxia pensa que go, caen despois de que se es- . do centro cara aos galegas tiña 
A resposta non é doada e ten moitos deses princípios están su- tabelece unha relación directa. tics negativos. "Cando cheguei a 
moitas faces. Para avaliala de perados, considera que o pouso "A convivéncia -cos galegos Madrid, co mei.J coche matricula-
xeito correcto hai que cinguirse a subconsciente ainda perdura, tal adoita ser moi positiva na elimi- do en Ourense, os taxistas (moi-
aspectos históricos, políticos e e como se demostra no trata- nación dos preconceptos. A per- tos deles paisanos) chamábanme 
sociais, tanto da conformación mento ao que someteron a Israel sonalidade galega coñécese, en aldeán. Ainda se dicia aquilo de 
da própria identidade galega co- Pita en Gran Hermano. "Cando contra do que se ere, en moi gallego si no lo haces para afir-
mo da relación que Galiza ten os outros nove participantes defi- poucos trazos". mar covardia ou dicíase vaya ga-
cos territórios .nos que influiu, niron o ourensán como galego llega cando cruzaba a rua unha 
ben coa sua preséncia directa ou estaban poñéndolle unha etiq1;1e- O xornalista Daniel Hortas, que moza ben apeitada". 
por mor do contacto xeográfico. ta que lles servise de alerta. E o vive en Madrid desde hai máis 

mesmo que dicir: coidado con de vinte anos, dubida dese ins- Fermin Bouza, sociólogo que 
Segundo o antropólogo Manuel este, que non é coma nós". tinto de prevención cara aos ga- traballa en Madrid, reduce o 
Mandianes, afincado en Barcelo- legos. "As enquisas afirman que probl~ma da identificación ao 
na, as razóns da identificación di- A prevención diante dos gale- somos os esp~ñois ·máis queri- particular acento galego. "Se 
recta dos galegas carido se -ax un- gos depende di.rectam~nte ·..da~ dos polos outros españois". Para ves. Gran .Hermano, decátaste. 

• y ~ ••• J ' ) ,-:\"1~"'tf ·..._ ·6~ ,>i"Jr,/ .. r.; ," ·,~c.\ .. 1 
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ano 2000 se recorten os 
gastos sociais nos orzamentos. 

Todas as interesadas en obter 
información sobre esta marcha 
mundial poden dirixirse as orga
nizacións feministas ou mesmo 
ás secretarias da muller dos sin
dicatos. Ademais, está dispoñí
bel unha páxina en internet: 
http://www.FFQ.QC .CA/mar
che2000/.t 

de que Israel Pita ten unha fo-
nética totalmente diferente ao 
estándar español. Para os ouvi-
dos dun madrileño, a pronúncia 
galega é a máis estraña, a 
máis allea e graciosa. Por iso 
abondan tanto as imitacións 
dese acento". 

Esta opinión compártea Raimun-
do Garcia, Borobó, que tamén 
mora na capital española. "Os 
galegas, ainda que antigamente 
os tiñan por ignorantes por man-
teren o seu sotaque, sempre 
mantiveron o seu acento e iso 
sempre os fixo diferentes. lnclu-
so Maria Casares talaba en fran· 
cés con acento galego". O xor-
nalista pensa que, xunto a esta 
peculiaridade lingüística se dan 
duas circunstáncias especiais. 
"Os galegos teñen unha forma 
de ser única e homoxénea entre 
eles que os fai moi recoñecíbeis 
para os non galegas. Ademais, 
cando estamos no exterior, cria-
mos entre nós un vencello moi 
especial, case de estranxeiro. 
En Madrid mantense vivo un vi-
veiro cultural de primeiro nivel, 
con círculos literários e artísticos 
permanentes".• 
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Jordi Pujol foi apoupado deMle a1 tribunas de invitados do Mini1tério de Defensa. 

O desfile conseguiu o efecto contrário do que pretendia 

O pacifismo imponse ao Exército en Barcelona 
-0- B. LAXE 

Se a parada militar de Barce
lona procuraba, como divul
gaba o Governo, "a confra
ternización entre o Exército e 
o povo" , logro u todo o con
trário, xa que a sociedade ca
talana reaccionou con indig
nación e, en todo o Estado, 
púxose de manifesto o cre
cente antimilitarismo. En 
Barcelona os manifestantes 
antimilitaristas superaron 
amplamente aos pro Exérci
to, mália a traelos en autobu
ses desde Valéncia e Zaragoza. 

Ao Governo español fóiselle das 
mans o desfile do Dia das Forzas 
Armadas, obtendo un forte "efecto 
boomerang", pois se procuraba o 
achegamento dos militares ao pa
vo catalán, como decian, e conse
guiu todo o contrário. Até tal pon
to que numerosos mandos do 
Exército expresaron publicarnente 
a sua dor pala utilización política 
que, desde o ministério, fixeron 
das Forzas Armadas. A situación 
chega ao limite que se está a es
tudar a supresión dos desfiles, tal 
e como pediu CiU, ainda que no 
documento consensuado co PP, 
se fale unicamente de "abrir as 
portas e mostrar os cámbios". Pe
ro, segundo fontes catalanas a 
decisión do Governo central está 
tomada: non máis desfiles. 

A resposta que deu a sociedade 
catalana contra o desfile demos
tra, sobre todo, que o pacifismo e 
o antimilitarismo en Catalunya 
non son un movimento marxinal. 
O Ministério non contaba con 
que "moita xente que non está 
especialmente politizada se arri
mara á Plataforma", como afirma 
o presidente da Fundació per la 
Pau, Jordi Armadams. A Plata
forma que representa unha sen
sibilidade moi diversa e agrupa a 

. máis de 200 entidades, saiu moi 
reforzada da polémica sobre a 
parada militar, pois aproveitou o 
eco do debate para que se coñe
cese e facer escoitar a sua voz. 

• ¿1'• • ._ 

Armadams sostén que Serra 

apostou por Barcelona como 
unha opción viábel e sen confli
to "pensando que o movimento 
nacionalista está debilitado e ig
norando totalente a existéncia 
dun forte movimento pola paz". 
Trillo atopou unha barreira que 
se nutre de toda a sociedade, 
excluindo ao PP, ainda~ que sec
tores da dereita española admi
ten que o desfile foi "un erro". 

O rechazo ao desfile foi practi
caente unánime a todos os ní
veis; asociacións de estudantes, 
asociacións veciñais, de educa
ción, do tempo de lecer, sindica
tos, asociacións xuvenís, parti
dos políticos, universidades ... 
todos se aderiron ao Manifesto 
anti Desfile. Tamén houbo moi
tas xentes que sairon á rua de
sorganizadamente, sobre todo 
rapaces de secundária, para 
mostrar a sua protesta. 

Protesta institucional 

Primeiro foi a Generalitat quen 
protestou. Serra, o anterior mi-

nistro, esqueceo que a máxima 
autoridade en Catalunya é o 
presidente da Generalitat. Jordi 
Pujol case se enterou pola pren
sa, despois de que Defensa in
formara das suas intencións ao 
alcalde barcelonés Joan Clos. 

As seguintes que proclamaron a 
sua negativa ao desfile foron 
aos ONG catalanas. Desmenti
ron as afirmacións do ministro 
de Defensa, Federico Trillo, que, 
.ante a enxurrada de críticas saiu 
ao paso emascarando o espíritu 
castrense cunha ración de vo
luntarismo e solidariedade, 
anunciando que haberia partici
pación de ONGs no desfile. 

O seu intento de suavizar postu
ras non tivo serte. Foi soplarlle 
ao lume xa aceso. Todas as or
ganizacións se desmarcaron cir
ticando a postura do Governo e 
deixando de manifesto que as 
ONG non teñen nada que ver 
cos militares e que os exércitos 
non son, precisamente, ONGs. 
Asi, ao final só apareceu no 

A. EmÉ 

Felipe González e 

Xosé Manuel Beiras 

Felipe González afirmou nunha entrevista algo evidente: que foron 
as forzas de esquerda as que apostaron pola democrácia e que Adolfo 
Suárez, tivo logo un papel relevante pero que, nun primeiro mo
mento, non estaba a favor dunhas Cortes Constituintes. A González 
estanlle a dar por todos os lados, mesmo desde o seu próprio partido. 
Esta descalificación do ex presidente socialista é tremendamente 
procupante porque demostra a onde chega xa, non só o pacto de si
léncio asinado na Transición, senón a manipulación total da Histó
ria e a auséncia de liberdades. Agora resulta que as forzas políticas e 
sindicais, a esquerda e os nacionalistas, que foron os que forzaron a 
Transición, son hoxe apresentados como os inimigos da Democrácia 
e da Constitución. Cando unha voz tenta realizar unha análise polí
tica, lembrando a verdade histórica, é considerada herética e pasa a 
ser demonizada, amordazada ou linchada políticamente. Se o están a· 
facer cun ex presidente, como non o farán con nacionalistas como 
Beiras cando expresa as suas ideas. Esta decretado: non é "correcto" 
facer ,análises po 1 í tic9-histó.ricas. • 

stand de Mali de la Fusta, a 
Fundación Cánovas del Castillo, 
que non é precisamente unha 
ONG, como o demostrar ao es
tar presidida por Manuel Fraga. 

O Parlament aprobou unha pro
posición non de lei na que se re
clama que a Generalitat promo
va a cultura da paz através da 
adopción de iniciativas como a 
criación dun centro para recoller, 
sistematizar e difundir documen
tación relativa á paz e a instau
ración duns prémios que desta
quen as experiéncias sociais pa
cifistas. O único que se opuxo foi 
o PP, afirmando que se trataba 
de "politizar o desfile". 

Aznar non asistiu lago ao desfile 
presidido pala família real. Como 
máxima autoridade civil estaba 
Jordi Pujol, que foi apoupado 
polos presentes ao rematar o 
acto. Uns presentes que, na sua 
maioria, por rigoroso convite, 
eran parentes ou achegados dos 
que desfilaban, traidos en auto
buses desde Valéncia e Zarago
za (Estes autobuses tamén viñe
ran cando xogou o selección es
pañola de fútbol contra ltália en 
Montjuic, temendo que non se 
enchese o estádio). Quen si esti
veron presentes foron os dous 
ministros cataláns do governo 
Azanr, Josep Piqué a Ana Biru
lés, dous ex comunistas, recon
vertidos a nacionalistas logo e, 
agora, en españolistas. 

O desfile transladárase a Monr
juic pala oposición a que se rea
l izase pola Diagonal, rua pola 
que entraron as milícias fascis
·tas en 1939 e lugar escollido en 
1981, despois do golpe de Esta
do, pero un desfile para "con
graciarse" co Exército, despois 
de moitos tirapuxas entre Pujol 
e o governo central. 

Moi perta do lugar do desfile 
manifestáronse os antimili
tartistas e, no Pare de Ciutade
lla, celebrouse unha Festa pala 
Paz durante todo o dia na que 
estivernn presentes 0s máis fa
mosos artistas cataláns.• 
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O CESID exclue ao PNY, 
IU e BNG por falta 
de sentido de Estado 

O director xeral do Centro 
de lnvestigacións sobre a 
Defensa, CEs10, Javier 
Calderón, excluiu aos 
deputados do PNV, IU, 
Coalición Canária e do BNG 
dun seminário sobre os 
servizos de intelixéncia que 
se celebrará este verán na 
universidade de verán da 
Complutense. Calderón, 
que si invitou a CiU, dixo 
que "non todos os 
nacionalismos teñen sentido 
de Estado". lñaki 
Anasagasti, do PNV, dixo 
que "o Cesid non é quen de 
dar carnets de sentido de 
Estado" e Felipe Alcaraz, de 
IU, afirmou que "non ternos 
o mesmo conceito de 
Estado que Calderón, o 
nos o é absolutamente 
democrático e non caben os 
sumidoiros do Estado". O 
BNG calificou de 
antidemocrática a decisión e 
o PSOE dixo que "Calderón 
non ten sentido da 
medida".• 

Guerristas e 
Izquierda Socialista 
alíanse ante 
o Congreso do PSOE 

Mentres a Nova Via de 
José Luis Rodríguez 
Zapatero e os oficialistas 
do presidente de Castela
A-Mancha, José Bono¡ 
están a trazar unha alianza 
con vistas ao próximo 
Congreso do PSOE, a asa 
esquerda tamén tece as 
suas alianzas. Os 
guerristas e Izquierda 
Socialista de Antonio 
García Santesmases · 
poderian sumar delegados 
e aunar as suas propostas 
programáticas de cara ao 
352 Congreso Federal, que 
terá lugar no mes de Xullo. 
A pretensión de Izquierda 
Socialista é que a asa 
esquerda una os seus 
delegados das 
agrupacións locais para 
posteriormente poder 
consensuar un candidato a 
secretário xeral. • 

Cúmio entre Europa e 
os Estados Unidos 
en Usboa 

O Mércores 31 de Maio 
celebrouse en Lisboa un 
cúmio entre os Estados 
Unidos e a Unión Europea, 
que organizou a presidéncia 
da UE, que este semestre 
corresponde a Portugal. O 
ponto principal deste 
encentro é o relativo á 
seguridade e cooperación e 
o vello continente pretende 
reforzar a sua autonomia 
nesta matéria, algo que trata 
a toda costa de impedir 
Estados Unidos. En" 
concreto, o que máis 
preocupa en Europa é o 
plano norteamericano de 
Defensa Nacional de Mísis, 
que compromete as 
relacións de Europa con 
Rúsia.• 
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Colman Ferrer, historiador cubano especializado en África 

'O librecambismo amenaza a soberania 
de moitos países africanos que hai pouco 

estaban a crecer' 
-0- G. LUCA 

Colman Ferrer, (63 anos) diplomático e historiador cubano que acompañara ao 
Che Guevara na campaña do Congo, no ano 1965, representou ao governo da 
Habana en vários países de África. Esta semana falou ná Galiza sobre coopera
ción da UE co Sul e conversou sobre o momento de África coa nosa Redacción. 

Sen a batalla de Namibia non 
se comprende a a morte do 
apartheid, está dacordo? 

Eu coido que foi mais ben unha 
cadea de acontecimentos qµe fo
ron abrindo a história de Africa. · 
Antes da desaparición do apart
heid, liberáranse as colónias de 
Portugal: Mozambique, Angola, 
Cabo Verde Guinné-Bissau ... Xa 
nos 80 chegara a independenzC!. 
de Zimbawe (Rodhesia do Sul), 
peza básica para Suláfrica. Pre
tória fixera de Rodhésia un xeito 

de província coa intervención de 
grandes capitais que o Estado 
racista non podía investir no en
torno. Máis dun 70% da indústria 
lixeira de Zimbawe era de capital 
sulafricano. Despois de Zimbawe 
realizar a independéncia política, 
Suláfrica perde máis unha peza 
do seu sistema. Todos estes 
acontecimentos tiñan que condu
cir ao fin do Apartheid. 

Cal era a situación no interior? 

Internamente , o réxime do 

Apartheid estaba asfixiado, so
bre todo no aspecto económico: 
O país chegara a un outo riivel 
de desenvolvemento capitalista 
que, con todo, estaba entalado 
dentro de fronteiras. No resto de 
África había unha certa interven
ción de capitais sulafricanos. Pe
ro o mesmo apartheid xa estaba 
a chocar ocs memos intereses 
que o fundaran. Ten un parecido 
coa Guerra Civil de Norteaméri
ca, onde a norma social do Sul 
estorbaba as potencialidades de 
me llora. T emos que falar do po-

tencial militar, científico e técnico 
ao que chegara o Estado do 
partheid, que xa estaba á beira 
de se converter en poténcia nu
clear, o que no contexto africano 
estaba fóra de toda referéncia. 

A reforma interna do Estado 
racista foi un fracaso. 

Os cambios foron acelerados po
las derrotas militares en Angola e 
Namíbia. O réximen auto-asfixia
do non puido aguantar máis. 
Lembremos o proceso de refor
ma encabezada por Le Klerck 
antes de cambiar posicións. Des
pois da caída do réxime racista 
dase unha dualidade: un poder 
económico, que manteñen intac
to brancos e asiáticos, convive 
coa maioria negra. O derrumbe 
institucional formal 
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garda progresista e, dentro das li
mitacións que se queiran, revolu
cionária. A Lumumba matárono 
decentado pero estaban Nyerere, 
Sekou Touré, Kenneth Kaunda 
etc. que polarizaban forzas pro
gresistas. Despois chegou unha 
oleada de golpes de Estado pro
vocados polos intereses coloniais 
para manteren os seus privile
xios. Asi foi até fins dos 70. Coa 
caída do império colonial portu
gués houbera unha recuperación 
co Frelimo, o MPLA, a guerrilla 
de Guiné e Cabo Verde. Todos 
os movimentos sulagados polos 
golpes de Estado recuperáronse 
desde o ponto de vista político 
pero a crise económica e social, 
tan profunda, fai que os pasos 
destas novas forzas políticas es
tean limitados. A partir da segun-

da década dos 
do réxime do 
apartheid ten ago
ra a sua variante 
económica porque 
esa maioria ainda 
non comezou a 
receber benefícios 
da desaparición 
do réxime racista. 

1 A maioria negra 
de Suláfrica 

70, xa se fai sentir 
en África o peso 
da débeda exter
na, que toma di
mensións inimaxi
n á be is para o ainda atraso. Occidente 

Cal vai ser a evo-
1 ución do país? 

non comezou 
a receber 
benefícios 

reforza as suas 
posicións a trave
so do novas me
canismos do Fun
do Monetario In
ternacional e do 
Banco Mundial. A 
finais dos 80, a 
débeda externa 

Non parece que 
se poida esperar 
o final da econo
mía de mercado. 
Suláfrica é un pa
ís capitalista es-

da desaparición 
do réxime 
racista" 

tructurado e con 
moitas potenciali-
dades e o que lle 
falla é a incorpo-
ración á economia 
da poboación máis sacrificada 
pola ditadura que é a negra. 
Cando se di que o poder político 
é da maioria negra, que signifi
ca? Os postes claves da econo
mía seguen ñas mesmas mans e 
a propriedade da terra é branca. 

Zimbawue é a referéncia. 

Coido que o governo de Muga
be demorou excesivamente a 
solución do problema da pro
priedade da terra. A situación 
parécese a de Suláfrica na ac
tualidade: hai un poder político 
negro e unha económia contro
lada polo~ brancas. Noutros pai
ses da Africa o problema da 
propriedade da terra non ten 
esa capacidade de mobilización 
pero en Zimbabue as mellares 
terras de plantación estan ocu
padas polos brancos. O conflito 
adiouse e a situación foise dete
riorando. Para Mugabe, o custe 
político desta demora é enorme. 
Agora crebou a recoñecida es
tabilidade do país, desde os 80. 
A información da conta das ten
sións pero agacha os antece
dentes da violéncia. Perante as 
perspectivas de eleccións, o 
momento se presta para que os 
adversários de Mugabe poidan 
responsabilizalo perante a opi
nión mundial, mentres o capital 
aparece como vítima dunha 
conxura política. A información 
de hoxe salienta que as planta
cións son parte básica da eco
nomía do país, con centos de 
miles de postes de traballo. Pe
ro non informa das condicións 
dos traballadores. 

O fin de Mobutu, significa a 
recuperación das avangardas 
africanas? 

Co decurso dos anos, a defini
ción política da África Subsaha
riana experimentou un cámbio ra
dical que eu identifico máis ben 
cara unha involución. Neutro tem
po, habia na Africa unha avan-

de África pasaba 
dos 250.000 mi
llóns de dólares 
pero cando rema
tan os 90 a situa
ción non fai senon 
agravarse. Em
piora ainda coa 

desfe ita de Europa Oriental e 
Central. De súpeto , os paises 
africanos quedan sen referente e 
a Nova Orde déixaos a expensas 
do poder unipolar. O comércjo de 
armas de Occidente ten a Africa 
convulsa e dependente. O capita
lismo conforma as solucions que 
adopta cada pais. 

O camiño de Suláfrica parece 
a contrafio desa tendéncia. 

Pérdense as correntes ideolóxi
cas pero eu non vincu lo esa si
tuación ao caso concreto de Su
láfrica. O apartheid non se podia 
soster nen que continuase a 
confrontación Oeste-Leste, pero 
co resto dos paises africanos, o 
golpe do campo socialista repre
sentou unha perda enorme, co
mo para todos os progresistas a 
nível mundial. 

Que consecuéncias ten a polí
tica de librecámbio sobre o 
continente? 

A economía de mercado e a des
vinculación crecenete do Estado 
da xestión económica, trouxeron 
consecuéncias nefastas. Na
cións que en etapas anteriores e 
non lonxanas apresentaban ní
veis notabais de crecimento e 
mesmo de desenvolvevimento 
relativo, hoxe teñen problemas 
para superviviren como paises 
soberanos; baste sinalar os ca
sos de Kénia, Zámbia, Nixéria, 
Togo, Senegal, Gabón, Botswa
na, Tanzánia, Malawi. Dacordo 
coa Comisión Económica para 
Africada ONU, 4 de cada 10 ci
dadáns africanos viven hoxe por 
baixo do nível da pobreza, con 
menos de 150 pesetas de ingre
so diário; 30% dos africanos non 
teñen acceso a servizos médicos 
e máis do 40% non ten auga po
tábeJ; máis do 20% da poboación 
da Africa Subsahariana está en 
guerra. De cada mil nenos naci
dos, 170 morren antes de cum
prir os dous anos.+ 
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O unionista Trimble volve presidir o governo autónomo 

Os británicos obrigados a desbloquear o proceso de paz en Irlanda do Norte 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Finalmente, o governo británi
co e os dirixentes do unionis
mo norirlandés, decidiron re
sucitar o governo autonómico 
que eles mesmos clausuraran 
no mes de Febreiro despois 
de dous meses esperanzado
res. A firme proposta do IRA 
de abandonar as armas defi
nitivamente e a vontade de 
diálogo mostrada en todo mo
mento polo Sinn Féin colocou 
o gabinete de Tony Blair entre 
a espada da vergoña histórica 
e a porta entreaberta da paz. 

O ministro para Irlanda do Nor
te, Peter Mandelson, deulle luz 
verde á reapertura do autogo
verno deste território o pasado 
Domingo, 28 de Maio. Na sua 
mesa estaba xa o visto e prace 
do Partido Unionista do Ulster 
(UUP) , que lidera David Trimble, 
quen volverá ocupar o cárrego 
de presidente da autonomia. 

A decisión de Londres é unha 
rectificación da política de Blair 
para a illa , xa que supón dar 
marcha atrás na decisión de 
hai tres meses , nacida soa
mente da sua discórdia cos na
cionalistas irlandeses. Ade
mais, o primeiro ministro ten 
que aceptar finalmente as te
ses do Sinn Féin, quen defen
día que o IRA, xa denantes da 
suspensión, estaba disposto ao 
abandono das armas baixo as 

Gerry Adams, do Sinn Féin, pediu a berros xenerosidade para alcanzar a paz:. 

condicións asinadas nos Acor
des do Venres Santo. 

A segunda oportunidade que se 
lle dá ao Parlamento de Belfast 
quere ser aproveitada dun xeito 
totalmente diferente polos lealis
tas. No gabinete de governo, 
que probabelmente sexa o mes
mo de Novembro, Trimble e os 
seus teñen unha dificultade que 
salvar, o protagonismo da xes
tión dos ministros nacionalistas. 
Nos meses de siléncio adminis
trativo en Irlanda do Norte, unha 
gran parte da povoación, tanto 
da área protestante como da ca
tólica, anceiou o regreso do mi
nistro de Educación e ex co
mandante do IRA, Martín Mc
Guinness, artífice dun desenvol-

O futuro da autonomía pasa pala retira
da dos símbolos da violéncia británica, 
coma o RUC. 

vemento das escalas nunca vis
to neste país aterrado por unha 
guerra de várias décadas. 

Por cousas coma esta, os 

unionistas loitaron por fechar o Várias décadas de guerra na 
autogoverno e reducir a presén- rua, de represión da RUC (poli-
cía do Sinn Féin, aludindo-sem- cia británica destinada na lila) e 
pre á falla de vontade do 1 RA dos paracaidistas, de escánda-
para depoñer a loita armada. los xudiciais, de folgas de fame, 
Como daquela, o partido de de masacres indiscriminadas, 
Trimble volveu verquer sospei- deixaron un pouso que non se 
tas infundadas sobre ocultos in- pode eliminar facilmente. A re-
tereses dos nacionalistas irlan- construción do país é o principal 
deses. Na prensa británica des- desafio que ten a partir de agora 
filaron continuamente notícias o reinstaurado governo de Bel-
que apontaban directamente á fast. Para conseguir lavarlle a 
credibilidade das propostas de cara ao futuro, Trimble quer 
paz dos republicanos. Desde aprender de McGuinness. Os 
supostos contactos co governo / S_§us tres ministros xa adianta
líbio (moi odiado no Reino U~i- / ron que pretenden facer "política 
do por mor da matanza do avigrr da cotidianeidade", é dicir, -áque
da Pan Am en Lockerbie) até in- 4 máis centrada no dia a dia da 
fundadas acusacións de desviq. povoación, sexa cal sexa a sua 
de armas do mercado interna- ideoloxia, e non tanto rra soleni-
cional para suplir as armas que dade de acabar co gravísimo 
·se irían entregando nos depósi- problema da violéncia/ 
tos de decomisamento. 

Esta campaña de desprestíxio 
en nengun momento se referiu á 
falla de compromiso no próprio 
abandono das armas unionistas, 
un tema que segue sendo tabu 
nos círculos probritánicos de Ir
landa do Norte. Mais os republi
canos nunca quixeron ir máis alá 
da asunción das suas particula
res propostas e do convence
mento de que a base tirada dos 
acordes de Semana Santa é a 
mellar para edificar unha paz tan 
necesária como oportuna. 

Os retos da autonomia 

Irlanda do Norte sufriu de mais. 

Como afirma o próprio McGuin
ness, "os políticos conseguire
mos eliminar a violéncia dos gru
pos armados se lles damos con
fianza no futuro que estamos 
construíndo xuntos", e iso pasa 
por facer escotas, hospitais e per
mitir o desenvolvemento econó
mico. As estatísticas, que tamén 
len en Londres, talan de que o ni
vel de optimismo en Irlanda do 
Norte durante o autogoverno me- _ 
drou enormemente, non só na 
percepción cidadá, senón nas ci
fras económicas, que incluso 
aventuraban que o crecemento 
do país ia pedir de contado a im
portación de man de obra. Algo 
impensábel só hai un ano.+ 

- - --- - -- - --- - -- --- ---
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Toledo retirouse e anúncia un mandato corto a Fujimori. 

A comunidade internacional navega entre a defensa da democrácia e o interese mercantil 

Os peruanos 
rebélai1se contra a ditadura de Fuiimori 
t+C.L. 

Alberto Fujimori, · impasíbel, 
coma sempre, ás denúncias 
de fraude do seu opositor 
Alejandro Toledo e da Orga
nización de Estados Ameri
canos (OEA), autoprocla
mouse presidente do Peru e 
tomou de novo o bastón de 
mando, alleo ás manifesta
cións que na sua contra se 
están sucedendo nas princi
pais cidades do país andino. 

Na segunda volta das eleicións 
presidenciais do pasado 28 de 
Maio, Fujimori puido con Tole
do, xa retirado días antes, pero 
non co · seu povo. A sua deci
sión de manter a convocatória 
eleitoral en contra de toda a 
comunidade internacional e de 
gran parte dos peruanos, pa
soulle factura. O chamamento 
de Toledo ao voto nulo ou en 
branca -a abstención está pe
nad a pola lei- deu resultado. 
Tendo en canta este tipo de 
sufráxio, o candidato opositor 
teria recibido case o 50 por 
cento das papeletas emitidas. 

Esta situación, unida á onda de 
protestas civis e pacíficas que 
están vivindo as principais ci
dades do Peru desde o pasado 
sábado, 27 de Maio, non lle 
meteu medo a Fujimori, que xa 
se colocou a tita de xefe do Es
tado e adiantou para o 30 de 
Maio a sua investidura. Fara 
do palácio presidencial, Toledo 
lidera a protesta cidadá, tal e 
como xa fixera despois da pri
me ira volta, cando o Chino 
pretendía concederse daquela 
a maioria absoluta. 

A oposición sabe que soamen-

te a presión popular constante 
pode rematar co réxime ditato
rial de Fujimori. O presidente 
ten demasiada experiéncia nas 
suas violacións das regras de
mocráticas e deseñou, nestes 
dez anos, un sistema represivo 
sofistificadísimo, baixo o man
do do monstruoso Vladimiro 
Montesinos. Por iso parece 
previsíbel que resista a investi
da de Toledo e consiga enfriar 
as protestas a base de dema
góxia e golpes de efecto, o 
modelo de governo que máis 
lle gusta. 

Para o inimigo exterior, Fujimo
ri ten menos armas pero tamén 
a sua desconfianza é ben me
nor. Nos círculos máis próxi
mos ao presidente, coméntase 
que tanto os norteamericanos 
como a maioria dos governan
tes europeus están satisfeitos 
da sua política económica. En 
Lima esperan que o xesto de 
defensa da democrácia quede 
só niso, nun aceno sen maio
res consecuéncias para un 
contexto no que as transna
cionais do norte están tirando 
moitísimos beneficios. 

As dúbidas da CIA 

Fntre o mar de unanimidade 
na reacción contra o fraude de 
Fujimori, só duas voces se al
zaron a pral do presidente. O 
español José María Aznar de
fendeu dous días antes da se
gunc:ta volta a lexitimidade da 
convocatória eleitoral -xa can
do os observadores interna
cionais saíran do país apesta
dos polo fedor a roubo- e só o 
tremer provocado pelas suas 
declaracións entre a opinión 
pública peruana obrigouno a 

mudar de postura, ainda que 
só fose tibiamente. No seu 
despacho da Moncloa, axuntá
ronse representantes de Ende
sa e Telefónica, grandes in
vestidores naquel país, teme
rosos de que unha toma de 
postura tan con-

a Administración estadouniden
se? Lego da primeira volta pa
recia que si. Madeleine Albright 
apostou polo recámbio para 
homoxeneizar a situación polí
tica de toda a zona, con gover
nos de talante socialdemócra-

tas, menos vio
tracorrente lles 
supuxese pro
blemas nas suas 
plantas alá, tal e 
como pasou en 
Huancayo, onde 
a sede da com
pañia de teleco
m un i ca ció ns 
quedou destro
zada na noite· 
eleitoral. 

Nos círculos 

lentos na xes
tión dos recur 
sos que explo 
tan as empresas 
norte ame rica -máis próximos 

ao presidente, 
coméntase 

nas. 

Mais esa mes
ma necesidade 
de garantir unha 
situación políti
ca estábel pode 
abrigar a CIA a 
seguir contando 
con Fujimori. 
Seguramente 
serán os próxi
mos dias os 
máis activos di
plomaticamente 
e cocerase, en
tre Lima e Was
hington algun 

que tanto os 
norteamericanos 

O outro dirixente 
que apoiou a Fu
j i m o ri en todo 
momento, e sen 
rectificación , foi 
o presidente bra
sileiro, Fernando 
Henrique Cardo
so, quen con 
decorou a vários 
funcionários do 

como a maioria 
dos governantes 
europeus están 
satisfeitos 
da sua política 
económica. 

governo peruano 
e criticou os 
seus homólogos 
arxentino e chileno por teren 
apoiado a Toledo. Esta deci
sión brasileira é a mellar pista 
para coñecer cal pode ser o fu
turo do mandato de Fujimori. O 
Brasil prefire o actual estado 
de causas que unha posíbel 
entrada dun político pregado 
aos intereses de Washington 
nun país que ten unha inmensa 
fronteira co subcontinente bra
sileiro. 

~ sospeita de Cardoso é real? 
E Fujimori un peso morto para 

modelo de sal
vagarda da ima
xe que de Lati
noamérica se 

quere no Pentágono. Desde 
algunhas instáncias xa xurdi
ron propostas para meter a as
piradora no corrupto salón pe
ruano. A idea de que sexan os 
militares os que vixien a transi
ción cara a unha democrácia 
máis activa pode ser real, 
sempre que se consiga impli
car a milícia nunha revolta 
que, a dia de hoxe, lle traería 
máis prexuízos ca beneficios. 
Será o clamor da rua o que 
guie, de feito, o camiño do fin 
do presidente.• 

1 DE ABRIL DE 2000 

Suharto arrestado . , 
por corrupc1on 

A apropriación de vários 
millóns de dólares que 
estaban destinados a 
organizacións de caridade 
é a acusación que pesa 
sobre o ex ditador de 
lndonésia, o xeneral 
Suharto. Por motivos 
cautelares, a fiscalía 
nacional ordenou o seu 
arresto no seu domicílio, 
xa que poderia proceder a 
interrogalo proximamente. 
Alegando motivos de 
saude, até o momento 
Suharto eludiu a xustiza, 
pero nestes momentos 
tramítase un 
procedimento que poderia 
implicar que o acusen de 
corrupción. Outra das 
acusacións que se 
preparan é pola violación 
dos direitos humanos, 
violación sistemática 
durante os 32 anos da sua 
ditadura. • 

Estados Unidos estuda 
~rocesar a Pinochet 
polo asasinato 
de Letelier 

Ao ex ditador chileno 
Augusto Pinochet non lle 
queda máis aliada que 
Margaret Thacher, xa que 
os norte-americanos 
retiráronlle o seu apoio e 
estudan procesalo polo 
asasinato nos Estados 
Unidos do ex chanceler 
de Chile, Orlando 
Letelier, xa que hai 
probas que incriminan ao 
tirano. Por outra banda, 
as autoridades chilenas 
retiraron a sua 
inmunidade a Pinochet. 
Esta noticia abre a 
posibilidade dun xufzo 
contra el dentro de Chile, 
xa que é dicífil que 
acedan a extradltalo aos 
Estados Unidos e máls 
diflcil alnda que este 
abandone o país, xa que 
quedou escarmentado 
despois de Ir a 
Londres.• 

Roto o diálogo 
sobre o Sahara 

A Frente Polisário non 
tomará parte na seguinte 
reunión con Marrocos e a 
ONU se a discusión non 
ten lugar dentro do marco 
de traballo do plano de paz 
da ONU. lsto significa a 
rotura do diálogo, xa que a 
Organización das Nacións 
Unidas considera que a 
celebración do referendo 
está tan distante como 
sempre. De momento, a 
ONU o que fará será 
renovar o seu mandado no 
Sahara para prorrogalo 
dous meses máis. O 
representante da 
organización internacional, 
James Baker, confórmase 
con realizar propostas 

-concretas e o secretário 
. xeral Kofi Annan di que de 
momento hai que buscar 
formas para acadar unha 
solución negociada ao 
conflito, que é o mesmo 
que ~on dicer nada.• 
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Don Manuel e a 
cuestión de idade 

Socialmente tende a descalificar
se as pretensións de Fraga para 
a sua candidatura á reeleición 
nas Autonómi-
cas en base a 
que esas altu
ras contará 
cunha idade 
de setenta e 
oito anos. Esta 
afirmación 
prodúcese en
torno a duas 
considera
cións sociais 
ao meu enten
der: a) na ac
tual id ade hai 
estruturas que 
continuan re

Non fagamos do 
tirano un 
símbolo para 
máis do vinte 
porcentoda 
povoación 
galega que se 
sinte cada vez 
máis excluida 

negando dun socialmente, 
debate político 
sério (gracias 
en parte ao 
traballo dos 
meios de co 
municación 
que pretenden 
facer da políti-

que non vexan 
nel a un 
exemplo. 

ca un trinque para o espectáculo) 
e cifra os seus posicionamentos 
en elementos metapolíticos, é di
cer, nunhas ideas escasamente 
analizadas racionalmente: este é 
vello, o outro non fala ben, etc. 
Evidentemente se desde a pró
pria política, que parece hoxe 
capturada nos meios de comuni
cación, caese nesta análise de 
corte biolóxico pasamos á segun
da razón nun claro pauso de pre
xuízo social contra determinado 
sector; b) a escasa consideración 
que ten a sociedade anciana nas 
sociedades industriais e maiorita
riamente no ámbito urbano (Cfr. 
Antón Álvarez Sousa: "A cons
trucción social da sociedade an
ciana na Unión Europea", Revista 
Mundial de Socioloxfa) , pois no 
rural prodúcese unha continuida
de no traballo e unha menor caí
da na consideración social. A xu
bi lación supón socialmente os 
cortes cos vínculos do trabal/o 
producíndose desta forma unha 
rebaixa no poder adquisitivo im
portante dentro dun sistema no 
que non deixan de ser funcionais 
pala perda de capacidades físicas 
ou psíquicas senón que pola crise 
do sistema de mercado de traba
llo óptase palas xubilacións antici
padas para tentar desta forma re
dicir o número de paradas/os (re
baixándose nos derradeiros dez 
anos a media de xubilacións); e a 
isto ternos que engadirlle o crece
mento da esperanza de vida que 
é considerada como un índice de 
benestar social. Tamén se produ
ce unha perda social ca abando
no das relacións que antes manti
ñan e de identidade deixan de tra
ballar o que implica a própria inte
riorización das/os afectadas/os 
que xa non serven socialmente. 

Debemos ter en canta que des
de posicións neo-libarais tense 
acusado aos próprios ancianos 
de ser a causa da quebra do Es
tado do Benestar (só debemos 
lembrarnos dun Cascos afirman
do que o sistema público de pen
sións tiña os dias contados), be
nestar que por outro lado se lles 
nega en canto a falta de planifi
cación de actividades para o seu 
amplísimo tempo de ócio, esca
sa atención médica personaliza
da, complicidade desde a admi
nistración para financiar escasa
mente os Servizos Sociais dirixi-
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dos a este sector: sexa en base 
de axuda domiciliaria, centros de 
dia e residéncias, centros sociais 
específicos, etc. e o mantemento 
dunha lexislación de corte pa
triarcal que non permite coa sol
tura que debera collar baixas la
borais para desta forma os fami
liares se puidesen ocupar do seu 
coidado, recaendo a "ética do 
coidado" sobre as mulleres. 

Ante este panorama creo que 
cómpre recuperar socialmente a 
consideración que outrora tiña 
este segmento social, que en 
Galiza cada vez é máis numero
so, empezar a programar políti
cas específicas para os mesmos 
e considerar que cada vez máis 
persoas da quinta de Fraga po
den continuar desempeñando un 
papel social moi importante. 

O problema de Fraga non é a 
sua idade, son as suas políticas 
para con Galiza e isa xa non é 
unha causa de novo, senón de 
vello. Velaí onde se atopa o pro
blema: pero non fagamos do ti
rano un símbolo para máis do 
vinte por cento da povoación ga
lega que se sinte cada vez máis 
excluida socialmente, que non 
vexan nel a un exemplo ou refle
xo do que elas/es podarían ser: 
activas/os e con alta considera
ción social. En Fraga deben ver 
ao ccetaneo que quer para si .o 
que non é capaz de dar pa~a o~ 
da sua quinta: unha mellar finan
ciación para os Servizos Socias 
da que e responsábel a Xunta, 
unha defensa dunhas pensións 
dignas, e un tratamento médico 
máis acaido e personalizado, 
etc. Unhas políticas orientadas a 
convertilas/os en cidadanía e 
non en mercado de votos.• 

BELÉN FERNÁNDEZ SUÁREZ 
(BERGONDO~A CORUÑA) 

A sanidade para 
todos en igualdade 
Somos moitos os cidadáns e 
pacientes que. padeq~rpos d~n- . 
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de hai moitos anos a "vergon
za" das listas de espera para 
poder ser atendidos por médi
cos especialistas, de aí que 
nos chame poderosamente a 
atención a 
cantidade de 
denúncias e 
críticas, ante 
unha situa
ción que a 
sanidade pú
blica ten xa 
asumida co
mo un ha 
práctica" habi
t u a I e que 
moitos ase
gurados leva-
mos pade-
cendo dende 

Cantaxente 
morre pola falla 
dunha atención 
médica 
especializada e 
urxente? 

hai moito tempo, sen que a 
própria Administración tomase 
cartas no asunto. 

Canta xente marre pala falla 
dunha atención médica espe
cializada e urxente? Por que os 
centros públicos da seguridade 
social non dispoñen dos me
dios humáns e materiais sufi
cientes para atender a toda a 
povoación. Que acontece ces 
concertos cos centros priva
dos? Asi como un pode, desde 
hai tempo, elexir libremente 
médico da seguridade social, 
tamén está chegando o mo
mento de que cada quen poida 
decidir o centro no que quer re
cebar atención médica ambula
tória ou hospitalária. O impor
tante é garantir un dereito 
constitucional en igualdade de 
condicións para todos os cida
dáns, como pode ser a saude 
de cada un dos enfermos. 

En pleno século XXI que ainda 
teña que morrer xente porque 
nori pode ser atendida coa sufi
ciente premura por parte dos 
centros sanitarios é inconcebíbel, 
cando os activos ternos que coti
zar mensualmente á seguridade 
social. Triste, cando a Adminis
tración xoga coa vida dos cida
dáns de maneira conscente. • 

XOSÉ MANuEL PENA 
(RIVEIRA) 
;. •• Ir.., e . .., • '~' 
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Minorias 
Os privilexiados deste mundo 
manteñen unha actitude solidária 
cos máis desposuídos, especial
mente cando lles toca de lonxe. 

Sen embargo cando eses mes
mos desposuí-
d os se ache-
gan, as causas 
van tomando O sistema 
outro cariz. 
Aínda que fabrica pobres e 
sempre negan decláralles a 
que sexan ra-
cistas ou xenó
fobos. Os eu
femismos para 
librarse desa 
responsabili
dade son do 
máis peregri
no: "eu non 
son racista só 
estou contra a 
xente mala". 
Non teño na
da contra os 
inmigrantes, 
pero "véñen-

guerra, 
desesperados 
do Sur 
expoliado 
arriban 
masivamente 
cara ao Norte 
opulento. 

nos a sacar o noso traballo". 

Todas estas xentes, politicamen.te 
correctas, non dubidan en xustifi
car barbaridades coma as de El 
Ejido, Lepe ou máis recentemen
te, os sucesos de Barakaldo. Nes
te último lugar tres ''perigosos" de
lincuentes cunha media de idade 
de cinco anos foron rexeitados po
i a imensa maioría dos pais do 
"moi católico" Colexio dos Salesia
nos. Os argumentos tampouco se 
sairon dos tópicos habituais, algo 
que poderiamos considerar nor
mal de non ser pala falta absoluta 
de respecto á idade e a inocéncia. 
Esta grotesca actitude de tan 
"exemplares" país distánci.ase moi 
moito dos valores cristiáns que 
tanto defenden. Do mesmo xeito 
esqueceron que o centro onde es
tudan os seus tillos están rece
bando centos de millóns ao ano 
da sociedade basca, da que ta
mén forman parte os tres nenas 
desprezados. Este suceso é para
digmático do cinismo de grande 
parte da sociedade e supón un 
aviso do que está por vir no futuro. 

O sistema fabrica pobres e declá
ralles a guerra, desesperados do 
Sul expoliado arriban masiva
mente cara ao Norte opulento, e 
dentro das nasas fronteiras a dis
táncia cada vez maior entre ricos 
e pobres está xerando unha frac
tura social de incalculábeis con
secuéncias para o devir da hu-
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Paco Vázquez 
califica a regueifa 
polo liderazgo do 
PSOE coma unha 
Conjura de los 
Necios, alusión da 
novela de John 
Kennedy Toole que 
non ven a conto: 
lgnatius, o 
protagonista, é o 
nécio. Non hai 
conxura. Ou Vázquez 
non leu a novela ou o 
conxurado era el. 

Despois de Pérez 
Varela confundir os 
Cármina Burana de 
Orff por unha voz dun 
grupo céltico, e 
Esperan.za Aguirre 
tomar a Saramago 
pola simpática 
novelista Sara Mago, 
non terá mentes 
Vázquez de ser 
Conselleiro de 
Cultura? 

Xabier Navaza, 
colunista de El 
Correo Gallego aplica 
a visión da Viaxe á 
Ítaca aos aspirantes á 
Xunta. Leva cinco 
anos engolfado coa 
metáfora do tornar de 
Ulises coma un cativo 
coa chupeta. Di que 
en Ítaca está o 
veterano León de 

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA) 

Horario de verán: . 
De Martes a Domingo de 19 a 1 horas. 

. Teléfono 986 672 439 
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1 Vi/alba. E os 
1 usurpadores, quen 
1 virán sendo? 
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A gasolina de 
Kavafis dalle a 
Navaza moita 
octanaxe de sandiós, 
é certo, pero que me 
din de el núcleo de 
titánio, Oído cocina! 
Limpieza de Sangre, 
Uf!, El Sanedrín, 
e . "? 0· I ap1sc1., ~o., 

esforzos de estilo de 
vários colunistas que 
colman a vida do 
leitor? 

Rodríguez lbarra, 
deu grande honra 
protocolária no seu 
despacho da 
presidéncia de 
Extremadura aos 
familiares dos tres 
condanados polo 
asasinato de Lasa e 
Zabala. Despediunos 
con abrazos: "a ver 
se nos fan Xústiza", 
decian. 

O desfile era tan 
pouco trascendente 
(na versión do 
ministro OPUS do 
Exército) que case 
acaba nunha 
merenda de ONG. 
Por un desfile 
(Ormond) 
descarrilaran os 
Acordes de Venres 
Santo para Irlanda. E 
como dixo aquil avó 
xitano cando lle . 
propuxeran colaborar 
para un monumento á 
Guardia Civil: "Eu non 
digo que non llo 
f agan, pero a nós 
non nos toca". 

Non estaba no 
ánimo de Adolfo 

1 Suárez facer a 
Constitución, como di 
González? Pouca 
memória: quen non a 
queria era Fraga, 
partidário de que a 
metade do Congreso 
fose nomeado a dedo 
para evitar maiorias 
desestabilizadoras. 
Esta proposición 
indecente dividira á 
direita intelixente dos 
franquistas. Fraga 
volveu 
arrastrándose, como 
ten por norma. • 

24 
N2 937 • ANO XXIII 

manidade. As constantes migra
cións cara aos países desenvolvi
dos é algo absolutamente impa
rábel e sucesos .como o de Bara
kaldo poden converterse en pou
cos anos en algo insignificante. 

A xenofóbia e o racismo están 
moito máis arraigados do que 
puidera parecer. E. intrínseco a 
un sistema aberrante onde im
pera a competividade e a lei do 
máis forte. A discriminación é al
go consubstancial a unha socie
dade onde a distribución dos 
pans e os peixes se fai de forma 
tan antidemocrática. Hai .para to
dos, pero comen poucos. A inte
gración das minorías non será 
posíebl mentres persistan as 
estruturas que propícian precisa
mente a desvertebración social, 
a marxinación e os guetos.• 

XosÉ Mª GóMEz F ANDIÑO 
EsTUDANTE 2 º XORNALISMO 

(SANTIAGO) 

Caderno azul e 
caderno verde 
Un vello conflito escolar que se re
monta a primeiros do curso actual 
ten agora un colofón máis súr
prendente e inesperado. Naquela 
ocasión denunciábase a actitude 
vexatória que un profesor de plás
tica do instituto 1 º de Pontedeume 
amosou cun aluno a causa de que 
este presentou os seus traballos 
nunha carpeta de cor verde en lu
gar de azul. Ao dia de hoxe man
tense na áula desde entón unha 
situación ilegal por parte do profe
sor consistente en ignorar ao al.u
no en cuestión, facer caso omiso 

• dos requerimentos do aluno para 
que se lle aclaren dúbidas ou ex
plicacións académicas e non ava
liar os seus traballos, situación es
·ta recoñecida polo próprio inspec
tor. Por se isto non abondase, de
cide agora suspendelo por non uti
lizar unha carpeta azul. Transíxe
se hoxe nas aulas con moitas acti-

ANOSATERRA 

tudes case delitivas, de violéncia, . 
insultos ... Mais par~ imperdoá
bel que un aluno responsábel e 
avantaxado (un ano antes foi feli
citado pola dirección do centro por 
acadar o primeiro prémio dun con
curso de debu-
x o de ámbito 
gal ego) cues
tione os méto
dos capricho
sos dun profe
sor. Pergunto
me se é posí
bel fomentar o 
sentido da críti
ca nos alunas 
sen cuestionar 
ao mesmo 
tempo certas 
arbitrariedades 
de alguns pro
tesores, se esa 
crítica ten os lí
mites na todo
poderosa figu

Sabiamos até 
agora de 
diversas causas 
de 
discriminación. 
Engadamos-lle 
unha nova: a do 
aluno que non 
comprende o 
surpemo valor 
do azul sobre o 

ra do mestre. verde. 
Sabíamos até 
agora de diver-
sas causas de 
discriminación: étnicas, lingüísti
cas,... Engadamos-lle un ha nova 
figura a discriminar, a do aluno 
que non comprende o supremo 
valor do azul .sobre o verde. 

Merece a pena reflexionar sobre 
as consecuéncias que isto aca-

ANOSATERRA 
Promocións Culturais Galegas S.A. 

N ovo horário 
do Departamento 

de ºAdministración 
de Promocións Culturais 

Galegas A NOSA TERRA. 

Desde o 15 de Maio 
ao 31 de Xullo 

funcionará de 9 a 17 horas 
sen interrupción. 

rrea tanto para o aluno coma a 
credibilidade dunha parte do sec
tor educativo. Pode un profesor 
traumatizar e desmotivar a un alu
no sobresainte que sempre tivo 
unha consideración encomiábel 
dos seus profesores? Queren as 
autoridades académicas un ensi
no autoritário e irracional no que 
non caiba nengunha crítica por 
parte dos alunos e país? Polo que 
se ve, así é. Se ben nun primeiro 
momento o inspector decantóuse 
por defender os direitos dun aluno 
que segundo el merece todo o 
respeito e un trato exquisito, res
ponsabilizando-se de que asi fo
se, posteriormente debeu pesar 
máis o sentido corporativo da pro
fisión que o sentido comun e deci
diu-se que non se pode anatemi
zar a un profesor por defender a 
un aluno. Sen embargo os pais e 
certos profesores ternos unha 
concepción moi distinta deste tra
ballo que se debe asemellar máis 
a un labor docente que a unha 
actitude funcionarial. Os docentes 
son empregados 'públicos e o seu 
traballo educativo debe desenvol
ver-se conxuntamente coa cola
boración dos país, fomentando 
unha educación baseada non só 
na adquisición de coñecementos 
senón tamén no respeito mutuo, 
na responsabilidade e na razón 
como motores da nasa existéncia. 
O contrário é o que pretende este 
profesor, firme partidário de com
portamentos autoritários e intole
rantes, descoñecedor da diferén
cia semántica entre autoridade e 
autoritarismo. Paradoxalmente 
esta clase de funcionário é o que 
máis reclama un recoñecemento 
social para esta profisión tan de
nostada. E será asi mentres a 
frustación profisional prevaleza 
sobre a vocación. Os pais que es
collemos o ensino público para os 
nasos tillos facémolo convencidos 
de que este é o único que pode 
garantir unha educación xusta, 
igualitária, e participativa na que 
non caiban actitudes coma a rela
tada, na que un aluno leva un ano 
desescolarizado e suspenso pala 
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cor dunha. carpeta. • 

A.G.CARBALLEIRA 
(PONTEDEUME) 

Espírito republicano 
Como sócio da Asociación Cul
tural "Amigos/as da República" 
de Pontevedra quereria facer 
unhas pequenas pontualiza
cións do artigo "A volta ocasio
nal de Miro Casabella" apareci
do no A Nosa Terra do 20 de 
Abril, pois penso que ao espácio 
redactado a negriña do xornalis
ta Xan Carballa fáltalle informa
ción e pode levar a confusión. 

1 º "A sua última aparición ... " a 
que se refire o artículo, foi o pa
sado 15 de Abril do 2000, no 
Teatro Sala de Concertos Cai
xavigo, en Vigo. 

2º " ... en apoio de Amigos da Re
públicéi' lsto non se corresponde 
coa realidade, pois a Asociación 
Cultural Amigos/as da República, 
non é un fin en si mesma aoque 
se lle presta apoio, senón que to
dos os anos en torno ao 14 de 
Abril organiza unhos actos, e este 
si que é o fin, para levar a idea e 
o sentir republicano á sociedade, 
connmemorar a data da procla
mación da 11 República ao tempo 
que reivindicamos a memória e o 
futuro, e para isa organizamos 
conferéncias, exposicións de arte, 
recitais de poesía, cea republica
na, etc, e neste ano 2000 o con
certo de "Trovadores e xograres 
de hoxe e de sempre. Diálogo ín
timo a tres voces", no cal partici
paron Miro Casabella, Xavier Ri
balta e lmanol. E a esta idea, si 
que prestaron o seu apoio, ao 
igual que neutras ocasións e ac
tos a prestaron, pintores, poetas, 
escritores, cantantes, catedráticos 
e tamén mecánicos, costureiras, 
enfermeiras, mestres, etc.• 

MANuEL REINOSO 
(VIGO) 
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Os libros editados hai 6 meses ainda non 
f oron enviados pola X unta ás bibliotecas 
As navidades de Murguia para o Dia das Letras chegarán a fin de ano 

*c.v. 

Cando os libros que a Xunta 
merca para a axuda á edición 
chegan ás bibliotecas vai alá xa 
bo tempo da sua publicación, 
máis de cinco meses segundo 
poidemos comprobar. A tal al .. 
tura aínda non recibiron nove .. 
las premiadas e publicadas no 
fin do ano pasado como Pensa 
nao de Anxo Angueira e (fru .. 
po Abeliarw de Cid Cabido. As 
publicacións arredor de Mur .. 
guia que viron a lus neste mes 
de Maio espéranse para fin de 
ano. As responsábeis das bibli°' 
tecas queixanse dun retraso que 
obriga a mercar libros que rece .. 
berán tempo despois da Xunta. 
Os escritores tamén se laian 
de que as suas obras non estén 
de balde ao dispor dos leitores. 

Cristina Ameixeiras busca os t(tu .. 
los na base de dados que recolle 
todos os volumes das cinco biblio .. 
tecas municipais do concello da 
Coruña. As novelas de Angueira 
e Cabido non aparecen en nin .. 
gunha delas, tampouco o poemá .. 
rio de Enma Pedreira Diario bau .. 
tismal dunha anarquista morta, que 
ANT recollia na primeira "Conta 
de Libros" do ano 2000, nen Peri .. 
ferias de Carlos Quiroga, que apa .. 
recia na mesma sección e que a 
Xunta non reparte ao non apoiar 
a sua edición por non estar escrito 
na notm;ltiva oficial. "Se os libros 
non están dados de alta é que non 
foron recibidos. A biblioteca de 
Montealto é nova e está ao dia na 

posta a ponto dos seus ficheiros 
por iso pódese asegurar que eses 
títulos ainda non foron repartidos 
polo servizo da Xunta", explica 
Cristina Ameixeiras, da Bibliote .. 
ca Municipal da Coruña. 

N ovidades na libraria, 
antiguallas na biblioteca 

A Biblioteca Central de Vigo re .. 
cebeu o pasado ano 802 libros 
procedentes da Xunta, computa .. 
dos en canto volumes e proceden .. 
tes dos apoios á edición en galego. 
"O maior problema é o tremendo 
retraso que traen. Para verán fago 
unha lista de navidades e non me 
atrevo a fu.cela pública sen intro .. 
ducir títulos como Pensa Nao de 
Angueira ou Non volvas de Suso 
de Toro que decidin compralos 
ante a imposibilidade de agardar 
ao reparto da Xunta" comenta a 
bibliotecária de Vigo Mª Xesus 
Soto. "Os libros das letras galegas 
chegarán á biblioteca despois do 
verán. Até o momento non ce .. 
mos aqui ningunha das novas pu .. 
blicacións de Murguia" comenta 
Soto, deixando á vista como a da .. 
ta da celebración -que a cada ten 
maior repercusión editorial- Pª" 
sou sen que o envio da Xunta lle 
<lera maior releváncia no centro 
de préstamo e leitura pública de 
libros. Quere Mª Xesús Soto ofe .. 
recer as novidades editoriais pero 
tamén reflicte o cámbio que se es .. 
tá a producir nas bibliotecas, a ca .. 
da máis convertidas en "depósitos 
da memória. As librarias xa non 

teñen fondos, abafu.das como es .. 
tán coas ti.ovidades e o continuo 
cámbio de títulos". 

No seu modelo de xestión da bi .. 
blioteca, Mª Xesús Soto entende 
que cómpre "discriminar positiva .. 
mente ao libro galego" e, para iso, 
é fundamental que "esté nas mans 
dos leitores cando a editorial pro .. 
mociona o título, non se pode dei .. 
xar pasar a oportunidade de criar 
leitores para o libro galego. O libro 
ten que estar na biblioteca en can .. 
to sae, e a Xunta teria que axilizar 
ese servizo". Mercou as novelas de 
Angueira e de Toro pero recoñece 
que a maior parte dos títulos agar .. 
da a "que os envien desde a Xun .. 
ta, non hai careos para adquirir 
tantos libros. Se non son novida .. 
des que a xente demanda ou coñe .. 
ce non están para uso público até 
que chega o envio da Consellaria. 
Co tempo é fácil decatarse de que 
a Xunta pode solucionar o fondo, 
o depósito, pero non as novida .. 
des". Outro dos problemas que ese 
retraso ll_e ocasiona á organización 
da biblioteca é ver como "os depó .. 
sitos se van atascando de duplica .. 
dos para os que non existe un des .. 
tino fixado". 

Por que repetir 
libros caros? 

A biblioteca de Narón atende 
unha poboación de 30.000 habi .. 
cantes e ter:i. duas pequenas fi .. 
liais. Os tres centros receben o 
mesmo número de exemplares 

enviados pola Xunta. "Con iso 
deduces que non se ten en conta 
o público que depende de cada 
unha delas. Moitas veces é des .. 
perdício acumular libros sen cri .. 
tério nunha filial", explica Mª 
Carme Bar Cendón, bibliotecá .. 
ria de Narón. O ano pasado, es .. 
te centro bibliográfico mercou 
749 libros e recibiu da Xunta 
370 dos máis de mil títulos pu .. 
blicados por editoriais privadas e 
polas distintas administracións. 

Dos títulos que mentamos para 
comprobar a distribuición oficial, 
Mª Carme Bar comenta que a 
maior parte son mercados porque 
xa non agardan a recibilos de par .. 
te dos servizos administrativos 
responsábeis. ''T eño diante a co, 
lección de poesia Ablativo Absolu .. 
ro que mercamos porque a Xunta 
non nos enviou ningun dos títu .. 
los publicados. A Consellaria de 
Pesca publica libros que nos ihte .. 
resan polas características da nosa 
comarca e nunca chegan a nosa 
biblioteca. De Laiovento compra, 
mos nós todo porque a maior par .. 
te das publicacións nunca están 
nos envios" explica Carme Bar. 
Un dos desenbolsos maiores e 
máis calculados da biblioteca de 
Narón foi fu.cerse co Proxecto Ga .. 
liza da editorial Hércules. "Foi un 
caso sangante. Mercámola coa di .. 
ficuldade que iso supón polo alto 
custe da publicación e outro día 
chegaron vários módulos de en .. 
vio da Xunta" denúncia, cunha 
queixa da que se fan eco a maior 
parte das bibliotecas do país.+ 

. '-

Forcadela 

~ VÍTOR VAQUEIRO 

~i poucos días, o poeta, 
narrador e ensaísta Manuel 

· Forcadela gañaba o concurso 
poético "Aula de Poesía". O feito 
do escritor galego gañar un 
concurso non ten porque, de 
primeiras, ser matéria dunha 
coluna, xa que son abondosos os 
prémios, sinaladamente os poéticos, 
que se convocan. Sen embargo, se o 
gañador se impón a case quiñentos 
participantes, que remesan os seus 
orixinais en catalán, castelán-300 
títulos .. italiano, portugués e o 
próprio galego, certamente, muda o 
enfocamento. Queiramo .. lo ou non, 
o prémio pon a Forcadela -e con el 
a poesía, a literatura galega .. en 
poseo senlleiro da criación poética 
na romanística. 

~mo tristeiro contraponto a esta 
situación -e a outras moitas que a 
arrodean- ; como contraponto á 
realidade expresada en diferentes 
foros, por diferentes persoas - moitas 
delas non galegas- que a nosa 
literatura é, arestora, posibelmente 
das que mellor saude teñen no 
território do Estado español, 
acontece que a nosa é unha 
literatura sen apenas leitores. En 
dados recentemente fomecidos polo 
meio no que escrebo estas liñas, só 
un 2% da superficie total das 
montras das librarías da Galiza 
achan .. se ocupados por volumes 
escritos na nosa língua, ao tempo 
que - a realidade é contraditória
milleiros de galegas e galegos se 
manifestan en Compostela a prol 
dunha maior presenza do galego nos 
media, e escritores, editores, críticos 
e libreiros artellan a posta en 
marcha dunha xa inadiábel 
Plataforma de Defensa do Libro. 

cg: mália todos estes 
acontecementos, galegas e galegos 
teñen de aturar con periodicidade 
endoidecedora as necidades, as 
frivolidades, a fachenda e, ás veces, 
os insultos e aldraxes de seres sen 
substáncia, como Pérez Reverte e 
outros semellantes, en canto 
Forcadela - falo del porque é quen 
induce estas liñas- e outros 
Forcadelas, e outras Forcadelas, 
navegan na ignoráncia e o 
descoñecemento de quen podian ser 
os seus leitores, porque -entre 
outros factores .. a televisión pública 
gal~ga non atopa axeitado adicar un 
programa ao espallamento da nosa 
literatura. 

6u desexo .. lle a Forcadela que 
desfrute o prémio, por poñer un 
exemplo, escoitándo música do 
País, que, agora mesmo, está a 
atravesar un momento cumial, 
como o demostra o éxito notábel da 
nosa compatriota Carmina Burana, 
éxito recollido en todos os xomais, 
teles e rádios. Ou, se o prefire, 
tampouco non é má escolla a 
exposición que amosa nestas datas, 
nunha das mellores salas da Galiza, 
a extraordinária pintora portuguesa 
Sara Mago. 
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• Festival de títeres en Redondela 
Do día 5 ao 11 de Xuño 
'celébrase o 1 Q Festival de Títeres • 
de Redondela "Memorial Juan, 
jo Amoedo". Organizado por 
"Errequerre", integrado por di, 
ferentes colectivos e 
asociacións, o festival canta 
con dez grupos brasileiros, cata, 

• Poesia para 
Lois Pereiro 
enMonforte 
Foron dezaoito os poetas que par, 

· ticiparon da homeliaxe a Lois 
Pereiro o Mércores 24 de Maio 
en Monforte, dia no que se cum, 
prian carro anos da sua marte. A 
galería Sargadelos acolleu, entre 
outros, a Manuel Maria, Pilar Pa, 
llarés, Marica Campo, Chus Pa, 
to, Xela Arias, Cesáreo Sánchez 
e Francisco Salinas. Os que non 
puideron estar presentes fixérono 
a través dun video, como no caso 
de Manuel Rivas. O mesmo dia o 
alcalde monfortino N azário Pin e 
a conselleira Manuela López Bes, 
teiro descubriron a placa da rua 
que leva o nome do poeta finado. 
Na homenaxe estiveron presen, 
tes os familiares.• 

Isaac Diaz Pardo. 

• Diaz Pardo 
preside o Museo 
do Pavo Galega 
Desde a morte de Anton Fraguas, 
Isaac Diaz Pardo viña ocupando 
provisoriamente a presidéncia do 
Museo do Povo Galega. O 
nomearnento oficial fíxose o 2 7 
de Maio, sendo tamén designado 
Carlos Garcia como director. Na 
asemblea do padroado tarnén se 
acordou que Xusto González Be, 
ramendi ocupase a presiden,cia da 
xunta reitera.• 

•Entrega 
do "Ourense 
de Cantos" 
a Eva Moreda 
O 10 de Xuño, e coincidindo coa 
Feira do Libro, entréga.Se· Q 

prémio "Ourense de Contos" que 
este ano foille concedido a Eva 
Moreda, de Ribadeo. A Casa da 
Xuventude e a Agrupación de 
Libreiros convocan este prémio 

láns e portugueses, ademais de 
T anxarina, da vi la. A programa, 
ción teña tres apartados: o diri, 
xido á comunidade escolar do 5 
ao 9 de Xuño, o destinado ao 
auditório para o público en xe, 
ral, o 9, 10 e 11, e a animación 
na rua, os días 10 e 11. + 

que recaiu na obra Veas verdes, 
que será publicada. Ademais, a 
sua autora vai receber cen mil 
pesetas. Os catro accesit foron 
concedidos a Enma Pedreira, por 
A través do corazón bivalvo, a Al, 
berro Rodríguez, por Caeu a 
noite, a Alba López, por Chove e 
a Raul Pérez por Pantomima. Ca, 
da un recebe vintecinco mil pe, 
setas. Cincuenta e oito autores 
apresentárohse a este certame 
con sesenta e cinco con tos.+ 

•Comemoran 
o centenário 
de Ofélia Nieto 
Ofélia Nieto cumpriria cen anos 
o pasado 29 de Maio, data na 
que a agrupación lírica que leva 
o seu nome organizou unha ho, 
menaxe no Teatro Rosalia de 
Castro da Coruña. Sobre a can, 
tante Ofelia Nieto está escrita 
unha biografía de Antón de 
Santiago, un dos que participa, 
ron nesta charla,gala lírica. Ofé, 
lia Nieto debutou en Marid en 
1914, retirouse no ano 1928 e 
morreu tres anos máis tarde.+ 

• Eliana 
en ardentia, 
peza gaña,dora 
do Cunquei~o 
Roberto Salgu~iro, actualmente 
director dá Aula de T eatto da 
Universidade de Compos~ela, foi 
o merecedor do Prémío "Alvaro 
Cunqueiro" de textos teatrais, 
que concede anualmente o IGA, 
EM. Eliana en ardentia é o título 
dunha peza de alta calidade, mes, 
tria na paródia e moitas posibili, 
dades de montaxe, segundo rese, 
ñou o xuri. Estivo formado por 
Carlos Paulo Martínez Pereiro, 
Francisco T axes, Albino Mallo e 
Arturo Lezcano máis o presidente 
do IGAEM, Amado Ricón. + 

• Natureza e 
escultura 
de Miguel Saco 
en Pontevedra 
O ourensán Miguel Saco vive 
desde hai case vinte anos en No, 
va York e unha das sua adicacións 
foi restaurar os máis prezados mo, 
bles, converténdose no profisional 
máis prestixiado da cidade. Pero . 
Miguel Saco é sobre todo 
escultor, autor tamén de collages . 
e releves, que participou de move, 
mentos artísticos desde moi novo. 

A madeira, mesmo a que recolle 
de desfeito, serve para realizar as 
suas figuras totémicas. Agora a 
sua última obra pode verse na ga~ 
leria Anexo de Pontevedra desde 
o 2 de Xuño até o dia 30. + 

•Vigo e 
Compostela 
acollen a 
Mercedes Sosa 
A cantante arxentina 
Mercedes Sosa volta de xira 
polo Estado español, con duas 
datas na Galiza. En Vigo, a 
cantante actua no Auditório 
Caixa Vigo ás dez e media do 
16 de Xuño, e no Auditório de 
Galicia de Compostela o 1 7 de 
Xuño ás nove.+ 

•OIGAEM 
convoca, por vez 
primeira, axudas 
para exibición 
privada 
Por primeira vez, o Instituto Ga, 
lego das Artes Escénicas e Musi, 
cais convoca axudas para o man, 
tenímento de actividades de salas 
privadas. O 80% da axuda debe 
destinarse á programación, danza 
ou exibición escénica en xeral. O 
monto total das axudas é de dez 
millóns de pesetas para o exercí, 
cio do 2000. Alguns dos princi, 
pais requisitos son a garantía da 
existéncia dun local próprio ou 
arrendado cun profesional 
responsápel de programación, 
cun aforo máximo de duacentas 
cinct1.enta localidades de asentos, 
escenário con dotación técnica 
permanente, camerinos como 
mínimo para carro persoas e po, 
téncia eléctrica mínima de 
25.000 watios. Non se van outor, 
gar axudas individuais por impor, 
te superior ao 50% do presuposto 
global e débense solicitar nun 
prazo de vinte dias a partir da sua 
publicación no IXXJ.+ 

P(uria Guardiola. 

•Nuria 
Guardiola leva 
Massó 
á Casa de Galicia 
en Madrid 
O Xoves 1 de Xuño inaugúrase 
na Casa de Galiza en Madrid 
duas exposición: a pictórica de 
Nuria Guardiola e a de fotogra, 
fia asinada por Xulio Villarino. 
Massó, o traballo de Guardiola 
que xa foi exposto na Galiza, re, 
colle a história e significado 
desta conserveira do Morrazo. 
Para realizala, utilizou materiais 
mesmos da vella fábrica. A 
mostra de Villarino titúlase A 
felicidad.e da nada e fíxose coa 
colaboración da ONG "Ayuda 
en acción".• 

• Sargadelos 
de Ferrol celebra 
o décimo 
cumpreanos 
Durante máis de unha semana a 
galería Sargadelos de Ferrol ce, 
lebra os dez anos de existéncia, 
tempo durante o que pasaron 
por ali "centos de persoas con 
inquietudes culturais, artísticas e 
sociais que nos fi.Xeron aprender, 
mais sobre todo, divertimos e 

/ 
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gozar de momentos 
inesquecibles". As actividades 
arrancaron o dia 26 de Maio 
cunha conf eréncja do pintor Le, 
opoldo Nóvoa e continuan o 
Xoves 1 de Xuño con Alfonso 
Paz Andrade, conselleiro 
delegado de Pescanova. O Luns 
5 de Xuño Isaac Diaz Pardo tra, 
ta a relación entre ai:te e indus, 
tria no século XX e o Mércores 
7 de Xuño a música pañera pon, 
to e final a este cumpreanos. 
Maria Manuela, Uxia e Pilocha 
cantarán na galería apartir das 
sete da tarde.• 

• Espiral Maior 
participa 
no salón 
iberoamericano 
de Xixón 
O fundo da editorial Espiral 
Maior estivo presente no 111 Sa, 
Ión do Li"bro Iberoamericano, que 
se celebrou en Xixón desde o 23 
até o 28 de Maio. Nesta feira, na 
que estiveron presentes sesenta e 
cinco editoriais americanas, es, 
pañolas, portuguesas, francesas, 
italianas e gregas, espertaron in, 
terese, segundo a editorial, auto, 
res como Xulio V alcarcel, Xosé 
Carlos Caneiro, Uxio Novonei, 
ra, Xavier Seoane, Manuel Ma, 
ria e Avilés de T ararnancos. + 

•Ücomic 
de Gomaespuma 
nas Xomadas de 
Banda Deseñada 
Xa·se v~i concretando o progra~ 
ma das vindeiras Xornadas de 
Banda Deseñada de Ourense, que 
chegan este ano á duodecima 
edición. As xomadas van contar 
cos orixinais de Raul y Julia. A la 
fuerza ahorcan, o comic con 
guión de Juan Luis Cano e Gui, 
llermo Fesser, humoristas de 
Gomappuma, e debuxos de Jose 
Luis Agreda, xoven criador que 
publica habitualmente en El 
Jueves e en El País Semanal. O 
libro, publicado por Temas de 
hoy, pretende ser o primeiro 
dunha série protagonizadas por 
unha parella e o seu entorno.+ 
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Pasou pero 
non pasou 
Título: Agora xa foi. 
Autor: Vicente Araguas. 

Edita: Laiovento. 

Agora xa foi, é novela na que 
converxen duas histórias. Dunha 
banda hai unha história amoro
sa, história de amores primeiros, 
de amores mozos, abeirados ao 
fracaso da vida. O amor de Na
talia e Fandiño, dous mozos en 
idades nas que o corpo demanda 
insistentemente o re-coñece
mento de xeografias pélvicas no
vas, novas paisaxes íntimas para 
confirmar a universqal necesida
de de comuñón dos carpos. É 
unha história social, porque Fan
diño e Corredoira-Natalia son 
dous activistas de esquerdas. A 
novela apresenta os momentos 
anteriores a unha das accións 
destes activistas, a acción en si e 
as consecuéncias inmediatas. 

Iso non é nada novo, pero é algo 
que non perde actualidade. Nun
ca deixou de ser actualidade o 
eremo terna do amor, non pode, 
unha sociedade na que non sexa 
unha necesidade básica, é unha 
sociedade artificial e nada cnoel 
fóra das lindes da literatura fan
tástica. O activismo de esquerdas 
é tamén plenamente actual, que 
vivimos nunha sociedade mango
neada por poderes fácticos derei
tosos, políticamente ambígua e 
desesperante. Certamente, hoxe 
e aqui, o activismo social de es
querdas é mol escaso nos últimos 
15 anos, pero aqueles que tiveron 
algun protagonismo atópanse 
ainda entre os potenciais leitores 
da novela e, ademais, a cada dia 
que pasa, estamos máis resignados 
a compartir pan e compango con 
conceptos como alienación ou 

Vicente Araguas. 

asoballamento do indivíduo; a 
cada dia que pasa necesitamos 
máis que nos lembren a necesida
de de loitar para evitarmos chegar 
a ser os seres idiotizados e sen 
conciéncia de si mesmos que eles 
pretenden que sexamos. 

Hai un protagonista central a re
dor do cal se desencadeará toda a 
trama, é Fandiño, mozo activista 
de esquerdas, que ainda non é un 
descrido pero tampouco é militan
te cego pola paixón dos ideais, 
simplemente que, como vulgar
mente se di, "xa está de volta de 
moitas causas", xa perdeu a ino
céncia, e a vida tamén hai que vi
vila e seguro que hai quen se escu
da na boa fe de un para ficar á 
marxe de incidéncias que pertur
ben os seus dias. Corredoira é a 
moza que será compañeira sua no 
acto que eles dous deberán levar a 
cabo o dia en que o Rácing xoga 
co Betis. Corredoira é o nome de 
combate que lle corresponde a 
Natália, e Natália é a moza que 
ocupa os pensamentos de Fandiño 
e con ela desafoga tamén as suas 
ánsias sexuais. Hai máis persona
xes, naturalmente; merece espe
cial mención o cego, unha perso-

naxe con moita forza, tanta que 
inclusive é el quen fai de auténti
co "lazarillo" con Fandiño e Co
rredoira, é el quen os introduce no 
estádio. T rátase dunha história de 
ascendéncia realista, obviamente. 
Quen agarde atopar, en Agora xa 
foi, un mundo marxinal, non se 
equivocará. Prostíbulos, bares, bo
rracheiras ... hainos, pero como lu
gares polos que se moven as perso
naxes naturalmente, que non son 
condicionantes da sua maneira de 
ser, de actuar, da sua situación, 
non hai excesos. O mundo e 
acontecementos de Agora xa foi 
está relatado cunha fina irania que 
tinxe o discurso e lle deixa un ar 
de rnalénconia ou nostálxia penei
rada polo tempo, que a história 

_ transcorre no 1971. Unha nostál
xia complexa, porque aglutina 
tanto unhas evidentes doses de ca
riño e simpatia polas personaxes 
como o distanciamento e cepticis
mo própios de quen compraba co
mo a vida nega todo o seu volun
tarismo co opróbio e ominosidade 
dun acontecer vital que semella 
unha interminábel condena que, 
ainda por riba, se comprace en re
fregamos nos narices, tal que se fo. 
ramos meros obxectos que mani-

· pula ao seu arbítrio e antollo. Esa 
é a óptica desde a cal se narran os 
acontecementos. Xa o mesmo tí
tulo, mediante o afastamento tem
poral (1971-2000) e a indicación 
de que é acción rematada e que 
non se pode alterar, alude a esa 
óptica. Con estes presupostos cré
ase unha atmosfera interior de es
peranza e fatalidade que cohabitan 
simbioticamente no corpo de Fan
d iño, home 
escindindo 
entre o dese
xo, de Natá
lia, e o deber, 
que represen
tan Corredoi-
rae que non 
ten eses míni
mos atisbos 
existenciais 
de Fandiño. 
Como esta 
non é novela 
de tese, nen 
nada que_ se 
lle pareza, se
nón novela 
testemuño, 
non quer 
afondar no 
antedito ain
da que a lóxi-
ca levara á 

Vicente 
A raguas 
est~éase, 

na narrativa, 
con esta 
novelifia 
curta que 
sabe apouco 
e fai que 
lamentemos 
que o autor 
nonquixera 
tirar máis 
do fio. 

tentación de, como mínimo, pen
sar facelo. E, xa que falamos de at
mosfera, para recrear a atmosfera 
na que se moven as personaxes é 
importante sinalar a acertada se
lección lingüística, rica significati
vamente e tamén eficazmente su
xesti va, e natural, sen que sexa 
nengunha obsesión. 

A novela consta de trece capítu
los, breves, que tende a comezar 
un narrador que inicialmente 
concebimos como imparcial 
aséptico, omnisciente, e que logo 
deixará que o mundo das persona
xes permee no discurso como un
ha corrente imparábel, o derradei-

(Pasa á ~úina seguinte) 
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canta de libros 

Lino Carrán, 
o sétimo fillo 
O protagonista do último libro de Xosé 
Miranda é un ser especial, sétimo dunha 
saga de irrnáns, criado 

xunxos teosaabeddousorbdrue - -í--.------_ .----=._,::\11 
Í '. ' \ moitos dos misté- \ _- ,.; _ \ 

rios de trasnos e \ """ ,_..,.n<h ' ' \ 
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· desventura de Lino \ e \ 

Carrán sirua ao lei- \ \ 
tor nun universo de ¡ \ 
seres míticos, nalgun \ \ 
lugar entre Rairiz de ¡ \ 
Meigos, Lobeira de \.- ~ 
Lemeses e Vilapedre. 
Miranda recurre ao 
folclore galega para construir os persona
xes desta novela editada por Galaxia. O 
autor de Lugo foi o último gañador do 
prémio Xerais coa novela Moming Star. • 

Os panos 
de catro autores 
Como xa aconteceu cGn dous volumes 
anteriores, Laiovento editaos 
relatos premiados 
no certame "Ma
nuel Murguia", 
neste caso dos dous 
útlimos anos. Catro 
relatos, catro auto
res baixo o título 
Tecendo panos. Ca* fugit, de Alfonso 
Alvarez Cáccamo, O 
amencer, de Xosé 
Luis Álvarez Pérez, O 
río da tristura, de Ma
nuel Riveiro Loureiro, e Sámago, fascis
mo, de David Pérez Iglesias, son as catro 
narracións. O "Manuel Murguia" é con
vocado polo concello de Arteixo. • 

Baules e estómagos 
deAnAlfaya 
Dous títulos aparecen nas librarías asi
nados por An Al
faya. O Baúl de 
Wensel, publicado 
en Galaxia e diri
xido a leitores 
apartir de nove 
anos, desenvólvese 
nunha tenda de an
tigüedades, conver
tida nun espazo de 
aventuras. Dos con
flitos intestinais tra
ta Bua-Bua Reque
tebua, en Ir Indo, 
onde os personaxes 
son figadóns e placentas.+ 

Outes, segunda parte 
Xoán Mariño apresenta o segundo vo
lume do seu traballo Patrimonio His• 
tórico-Artístico de Outes, un material 
destinado a servir de apoio na matéria 
de Coñecemento do Medio. Mariño 
sinala que o traballo de cacalogación 
patrimonial levado a cabo ainda non 
chegou a sua fin xa que está en prepa
ración un terceiro volume. Neste cén
trase nas igrexas e capelas cos seus re
tábulos, en pazos, escudos de armas e 
orfebreria. O traballo realizado, auspi
ciado desde o mesmo concello, conta 
co apoio dunha grande cantidade de 
imaxes. Tórculo Edicións.+ 
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Alquimia 
Revista de creación literaria, 
artes gráficas e pensamento 

N" 2. Primavera de 20()0. Prezo 400 pta. 

Dirixe: Alexandre Pereira. 

Edita: Nécora. 

Nesta edición, inclúense outravolta tra
ballos dos autores máis novos da literatu
ra galega. En poesía, destacan Maria La
do, Emma Pedreira, Maria do Cebreiro, 

Ramom 
Gris e He
lena de 
Carlos; e~ 
narrativa, 
lnma Ló
pez, Ar
mando 
Borrás e 
Rafa Xa
neiro. En 
canto á 
tradu
ción, 
X osé 
Antó-

• nio López traslada 
ao galego un fragmento de Solón de 
Atenas. Na parte adicada á banda dese
ñada, Rafael Xestas apresenta as aventu
ras de Bras Pimentel e Xosé Tomás, ilus
tra unha escena con sorpresa ao final. · 
Chus Pereira e Carme Villar poñen a 
parte fotográfica. • 

Leer 
N" 14. Mano-Abril de 2000. Prezo 675 pta. 

Dirixe: Elena Morales. 

Edita: Arrando 4 Gestión. 

Dos moitos contidos que inclue esta pu
blicación estatal adicada ao mundo da li
teratura, destacan as seccións de resefias, 
onde se -critican as últimas navidades das 

. editoriais es-
pañolas, bas
cas, catalanas 
e galegas. En 
canto aos ar
tigas de fun
do, hai que 
salientar o de 
Emilio Ruiz 
acerca do 
Baby-Boom 
latinoameri
cano, a se
gunda parte 
do informe 

sobre Explaradares que es
cribiron, escritores que exploraron, adicada 
ás histórias do mar e da pirateria e a en
trevista de Elena Morales e Pepa Aresti 
ao escritor Manuel de Lope. • 

Cardemos 
de psicoloxia 
N" 27. Abril de 2000 .. Prezo 1.500 pta. 

Dirixe: Elíxio Domarco. 

Edita: Coléxio Oficial de Psicólogos de Galiza. 

O tema destacado neste número é a procu
ra da cualidade de vida. Entre os aspectos 
que se tratan dentro desta temática desta
can a simbiose entre cualidade de vida e 
benestar psicosocial; factores de influéncia 

na vida, como 
pode ser o con
sumismo, edu
cación para a 

" saúde ou a vi
. venda. Outro 

dos temas 
presentes 
nesta revista 
é a marte. 
Manuel Dio
nis e Carme 
Guinovart 
explican as 
mellares 

maneiras de falar cos 
nenos sobre o final da vida. Xosé Chao 
Rego estuda os ritos dramáticos que se dan 
ao redor da marte dos seres humanos en 
relación co seu sentido relixioso. • 

111 

Leituras· 
111 

(Ven da páxina anterior) 

ro capítulo é o mello,r exemplo 
desta outra simbiose. E asi que o 
estilo ten ascendente directo na 
oralidade e esta caracterízao de 
cabo a rabo, pero conste que a no
vela iníciase desde ese estilo · que 
habitualmente chamamos culto 
porque o identificamos coa escri
ta. O ritmo, que, ás veces, roza a 
obsesión, está ben logrado e é im
portante ~inalar que en nengun 
momento está tiranizado pola ora
lidade de tal maneira que remate 
por ser case único caracterizador 
estilístico, o autor demonstra que 
non só non se deixa dominar polo 
recurso senón que ten habilidade 
sobrada para dominalo e axeitalo 
segundo conveña. 

Vicente Araguas estréase, na na
rrativa, con esta noveliña curta, 
67 páxinas, que sabe a pouco e 
fai que lamentemos que o autor 
non quixera tirar roáis do fio, por 
exemplo de ese complexo mun
do interior de Fandiño, e trans
cender as lindes da novela docu
mento. Cando menos, demostra 
ben claramente que ten aptitu, 
des para ben roáis. Ainda sen sa
ír fora da novela documento, ta
mén desexariamos que a literatu
rización fora roáis atrevida e 
completa, por exemplo incidin
do roáis no proceso de atración 
que a oralidade manifesta sobre 
o chamado estilo culto. O que 
fai, faino ben; pero Vicente Ará
guas, o autor, demóstrase capaz 
de afrontar retos roáis elevados. 

Vicente Araguas estréase, na na
rrativa, con esta noveliña curta, 
67 páxinas, que sabe a pouco e 
fái que lamentemos que o autor 
non quixera tirar roáis do fio. • 

xost M. EIRt 

' 
' 

Música francesa 
desde Compostela 
Titulo: Les Pellerines: 

Grupo: Resonet. 

Edita: Clave Records. 

Xa van dez anos desde que se formou 
o grupo Resonet en Compostela, to
mando o seu nome dunha peza do 
Códice Calixtino, e co ánimo de repro
ducir obras musicais coa máxima fide
lidade. O seu repertório abala entre a 
música medieval galega e a ópera ve
neciana do século XVII. Agora edi
tan o seu segundo compacto, Les Pe
Uerines, con música francesa dos sécu
las XVII e XVIII. A moda da peregri
nación francesa a Santiago tivo o seu 
apoxeo co reinado de Luis XIII e Luis 
XIV e impregnou á música con letras 
profano-relixiosas. Resonet está 
formado por Mercedes Hernández, 
soprano, Femando Reyes, Xoán An
tónio Martínez e Xoán Ramón Ma-

Delírios 
humorísticos 
de Miguelanxo 
Prado 

Título: Quotidianfa Delirante 2. 

Autor: Miguelanxo Prado. 

Edita: Norma. 

Unha parella de urbanitas quer 
facer o amor no prado, sendo 
interrumpidos por unha vaca·. 
Un cuarenton vese envolto 
nun apuro cando sae na televi
sión cun atrevido modelo de 
roupa interior. Unha vella en
rugada intenta casar co seu loro 

. recebendo a negativa do párro
co. Un matrimónio cuxas fraca
sadas vacacións en Africa re
matan ~unha película inventa
da diante dos amigos. Son al
gunhas das situacións narradas 

. por Miguelanxo Prado no al
bum Quotidiania Delirante 2, 
compilación de historietas para 

canta de discos 

rín. O disco, gravado o pasado 
Decembro, conta cunha edición espe
cial de Renfe. • 

As tabernas 
de] axe Ripiau 

Titulo: Bizioa triste eta ederra. 

Grupo: Joxe Ripiau. 

Edita: Esan Ozenki. 

Joxe Ripiau é o proxecto que 
emprendeu lñigo Muguruza xunto ao 
seu irmán acordeonista Jabier, e Ser
gio Ordoñez tras a separación de Ne
gu Gorriak. A un disco por ano desde 
1996, oferecen este cuarto traballo 
Bititza triste eta ederra (Vida triste e 
fermosa) . Convertidos en cuarteto 
pola incorporación do trombón de 
Asier ltuarte, o son do compacto re
mite ao reggae, ao ska, á festa xamai-

• cana. O acordeón ponse ao servizo 
da verbena en prazas e cidades . 
Nos doce temas incluídos falan das 

adultos, primeiro editadas por 
El Jueves e agora publicadas por 
Norma con maior coidado e al
gunha novidade. 

Continua Prado como referente 
na banda deseñada para adultos, 
agora con dous traballos de re
cente saida nas librarlas especia
lizadas. Ademais desta Quotidia
nia, outra edición, francesa, que 
non recolle historias senón al
gunhasº das suas ilustracións para 
maiores e cativos. En Quotidia
nia Delirante 2 as situacións ab
surdas e cheas de humor deixan 
sabor acedo; remiten a unha so
ciedade na que se cambian as ta
zas do país por viño de Taiwan e 
os pinchos de tortilla sírvense 
hixienicamente plastificados. 

As relacións de parella seguen 
dando argumentos ao debuxante 
coruñés para as suas histórias; 
sexa a formada por un xefe cuxo 
acoso sexual á secretaria ten re
sultados inesperados, ou a da 
muller que ve como o seu pe
queno e calvo home queda pen
durado dunha xoven Mamá No
el nun supermercado. Miguelan
xo Prado escrebe e debuia con-

tabernas, da amizade, do bairro e dos 
ciganos que van e veñen. • 

Llan de Cubel, 
unha referéncia 
Titulo: Un tiempu meyor. 

Grupo: Llan de Cubel. 

Edita: Fono Astur. 

Aos Llan de Cubel homenaxeáronos 
este ano no Dia Das Letras Asturianas 
como símbolo da normalización da 
cultura própria. Os LLan de Cubel, que 
se formaron como grupo en 1984, son 
unha referéncia da música tradicional 
en Astúrias, o seu labor pioneiro rio 
folk está incluído xa ·nos volumes da 
história asturiana. A tradición da gaita 
e as fontes autóctonas de danza e can
to son a base do seu traballo. Un tiem
pu meyar é o seu quinto disco ainda 
que teñen colaborado noutros traba
llos colectivos. Neste Un tiempu meyar 
continuan coa sua liña de temas 

. maioritariamente instrumentais. • 

ANOSA TERRA 

tra a anulación da razón através 
· do televisor e, tamén, contra a 
intoleráncia. Histórias curtas 
que se len con pracer e que fan 
que Prado sexa considerado un 
excelente guionista e debuxan
te, cuxos produtos merecen, co
mo nesta ocasión, ser apresenta
dos con coidado e agarimo. • 
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O máis completo álbum de fotos de Castelao 
Os concellos de Vigo e Pontevedra xunto con 
Caixavigo e Ourense organizan unha grande exposición.da sua vida a través de imaxes 

Máis de duascentas fotografias , 
pois, -agrupadas en cincuenta e 
tres bloques temáticos- para lem
brar a Castelao neste ano no que 
se comemora o cincuenta aniver
sário do seu pasamento. Os con
cellos de Vigo e Pontevedra, co 
apoio de Caixavigo e Ourense, 
uníronse para realizar esta expo-

~ sición na que ademáis de home
naxear ao lfder nacionalista recu
pérase un valioso património grá-

. fico até ~gora _disEe~so . · . .. - · ~.:.:~.' · 
ao convento ae ;:,an .t'ranBScu ue 
Pontevedra. Nela, as fotografías 
van dando conta da história dun 
do máis relevantes personaxes da 
história galega. As duascentas ima
xes compoñen, sen dúbida, o máis 
completo elenco fotográfico do 
rianxeiro. Nunca até o de agora se 
agrupou con tanta minuciosidade 
o que poderla ser o seu máis amplo 
álbum de fotos. Un equipo de do
cumentalistas de Edicións A Nosa 
T erra, comisariado por Xosé Enri
que Acuña foi o encarregado de 
agrupar, recolectar e seleccionar o 
material fotográfico que compón 
esta ambiciosa exposición. 

Á mostra está precedida por un 
intenso traballo en arquivos fo
tográficos, públicos e privados, 

revistas gráficas e xornais, asi 
como na procura en coleccíóns 
privadas na Arxentina, Cuba, 
México, os Estados Unidos e 
Brasil. "A traxectória de Caste
lao como exilado e a perda da · 
memória colectiva nos últimos 
sesenta anos dificultan un pro-

xecto destas características" afir
ma Xosé Enrique Acuña, comi
sário da mostra. Con motivo da 
exposición vense de editar un 
catálogo a cor co conxunto grá
fico que, xunto co texto, com
pón unha completa fotobiogra
fia do autor de Sempre en Galiza. 

A história a través 
dun home sen parada 
Pasear por diante das fotografias 
descubre o activismo sen parada 
de Castelao. Ao pé de facetas xa 
coñecidas, a mostra permite ache
garse a momentos apenas docu-

Despois 
de ser vista nas duas cídades, a 

- mo5tra ítinerará por outros con
cellos galegas. Unha parte im
portante da nosa história que se 
porá á vista a través da funda
mental figura de Castelao. • 
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Xaime Quessada, a irreveréncia 
dun artista 'pailán--parisino' 

Recibe o prémio Celanova, Casa dos Poetas 
-0- CARME VIDAL 

Ü SEU FAIAR NON TEN PARADA. Ü ARTISTA XÁIME QuEssADA ENSARI, 

LLA UN E OUIRO TEMA NUN DISCURSO INFINITO . E VELOZ NO QUE INSE, 

RIR PREGUNTAS RESULTA CASE UN EXERCÍClO IMPOSÍBEL NA OURENSÁ 

ALDEA DE p ARADELA, AO PÉ DE ENORMES CASTIÑEIROS SAGRADO$ , 

QUESSADA FÁLANOS DA SUA VIDA, DA INTERPRETACIÓN DA ARTE E DA 

A casa de neno de Xaime Ques, 
sada daba a duas ruas. Talvez ai 
estén os inícios da ''hibridación" 
da que o artista continua a gabar, 
se. Dunha fronte aquel escenário 
da infáncia caia na rua Lamas 
Carvajal, a da burguesia ourensá 
que falaba español. Da outra ia 
dar á rua da Glória, a da "xente 
do povo" no que as conversas se 
desenvolvian en galego. Nesa 
ponte que foron aqueles primei, 
ros anos, Quessada -de família de 
médicos- entronca coa xeración 
Nós, con todos aqueles persoei, 
ros que coloca nos inícios da sua 
formación. Cuevillas, Otero Pe, 
draio, Ferro Couselo e, sobreto, 
do, Risco deixaron pegada imbo, 
rrábel no novo pintor, en espe,· 
cial, naquela apertura ao mundo 
que se quería facer desde Galiza. 
"Por isa eu son un pailán parisi, 
no", defínese agora Quessada. 

Semella que co que máis disfruta é 
ao se mostrar irreverente. Con 
que? Pois con case todo. "Sempre 
fun moi ácrata, xubileime aos 23 
anos. Rematei en San Fernando e 
para poder fastidiar aos franceses 
matriculeimé na Sorbona para en, 

trar no comedor universitário. Se 
me xubilei foi para facer o que 
quera. Proust, Joyce ou Kafka 
romperon a estrutura da literatura. 
Son destrutores. Os novas escrito, 
res académicos fan exercícios de 
redacción das Xosefinas". Razóns 
de máis palas que el fuxe de cal, 
quer sorte de academicismo, canto 
máis cando o entende coma un 
dos males do mundo da arte. 

Tamén en política, Xaime Ques, 
sada foi dificilmente controlábel. 
Militante do FLP (Felipe) xunto 
a Nicolás Sartórius, o seu nome 
'integrou tamén as listas da UPO 
e do PC. "Nunca fun un James 
Bond da política. Formeime no 
nacionalcatolicismo e en Madrid 
fíxenme rojo, na militáncia con, 
tra o franquismo. Como viaxaba 
moito era médio carteiro e pasa, 
ba documentación pola fronteira. 
O amor que lle teño a Paris é 
porque ali atopei o que aqui me 
proibian,, afirma Quessada, coma 
adiantando a sua preparada defi, 
nición política: "Son anarco, 
marxista,cristián. Ainda que non 
sexa crente queda daquela forma, 
ción cristiá. Tamén anarquista, 

POLÍTICA, DO XÉNIO CRIATIVO, DOS ARTISTAS OFICIAIS E DOS CRÍTICOS 

APROVEITADOS, E, PARA ELES, NON AFORRA ADXECTIVOS. Ü PINTOR 

VEN DE SER GALARDOADO CO PRÉMIO C EIANOVA, C ASA DOS POETAS. 

ARTISTA DOS MÁIS COTIZADOS DA NOSA HISTÓRIA, Q UESSADA CON, 

FESA QUE O QUE SEMPRE QUIXO FOI ESCREBER UNHA BOA NOVELA. 

pero non de BakunJ senón do 
anarquismo grego, da idea irreali, 
zábel do home de non mandar 
nen obedecer. E marxista porque 
ese é o humanismo deste século". 
Tan definido como el está, des, 
eré das aventuradas martes das 
ideoloxias: "Nada marre, o que 
está en crise non é o comunismo 
senón o comité central do PC". 

Contra o badoquismo 
ilustrado 

Querer, o que el queria era cons, 
pirar na Compostela dos corenta 
co seu amigo Ferrin ou con Xosé 
Manuel Beiras. "Ser daquela xe, 
ración do Castromil pero mar, 
chei fóra. Agora penso que os 
males deste tempo son o bada, 
quismo ilustrado, caso de Casa, 
res, e o despotismo enxebre, de 
Fraga. Cren que o universal está 
criado palas multinacionais pero 
universal é o que perdura no 
tempo. O pan Bimbo é máis uni, 
versal pero o de Cea é ben me, 
llar. Existe unha cultura traidora 
que utiliza o galego para a sua 
mediocridade ". 

O universalismo de Quessada 
ven das ruas de Paris, do trato 
en México con Velo, Soto, Si, 
queiros ou Rulfo, da militáncia 
en Madrid, pero tamén do Ou, 
rense ao que un día decidiu re, 
gresar. Risco, -"a quen quería 
tanto, é xenial como escritor, 
ensaista, novelista, xeógrafo, es, 
cultor de migas de pan ... tan 
multidisciplinário pero con 
moito medo"-, tomouse en pro, 
motor do Volter, aquel grupo de 
artistas do que el partillaba xun, 
to con Xosé Luis de Dios ou 
Acisclo Manzano. "Fundamos o 
Volter porque Risco dié::ia que lle 
lembrabamos aos revolucioná, 
rios do Cabaret Voltaire suizo, 
onde paraban Len in ou T zara" 
explica. 

Xaime Quessada denúncia que o 
Volter se ocultou intencionada, 
mente. "Eramos molestos. Naceu 
Atlántica e borraron aos de Ou, 
rense porque eramos perigosos. 
Por iso Atlántica é tan <lepen, 
dente da crítica madrileña e esti, 
vo tan financiada políticamente. 
I,nteresaban e tragaban con todo. 
E a invasión do centralismo cul, 

ANOSATERRA 

tural, aos que Pérez Bellas cha, 
maba os cocacola, boys. Seguian 
crendo que a modemidade era a 
abstracción e os seus derivados e 
a figuración era pasado. Henry 
Moore e Francis Bacon son os 
xénios do século en Inglaterra e 
son figurativos,,. 

Arrogante pero insatisfeito 

Quessada é un dos pintores máis 
cotizados da nosa arte. Isa permí, 
telle ser arrogante, algo que preci, 
sa para defender un espazo no que 
entende que os galegos son "mi, 
norizados" fronte ao imperialismo 
do que ven de fóra. Pintar conti, 
nua a ser un pracer? "As veces é 
pero outras é un desastre. Pintar 
cadáveres e mortos non me gusta, 
na traxédia pásase mal porque re, 
tratas a realidade,,. Pero ten nece, 
sidade de pintar esas causas terrí, 
beis? "T eño, por ética, e por iso 
paso do mundo máis lírico ao 
máis sinistro. Nunca verás un ca, 
dro inistro na miña casa porque 
eses non son para adornar pare, 
des. Son arrogante cando valoro 
a miña obra pero tamén son hu, 
milde. Ao pé de Goya todos pin, 
tamos mal. Estamo en cri e. 
Quen fai hoxe cadro da beleza 
de Monet? Ninguen. O artista lo, 
calista é perigoso porque é caci, 
quil e pensa que é o mellor do po, 
vo. Ao decatarse de que non é así 
comeza a vomitar pus e resenti, 
mento. Se ere que pintas ben e 
tonto. Desde Madrid, en lugar de 
coller o tren para Ourense e pre, 
sumir diante dos pai ano fun a 
París a pasar fame. Baixáronseme 
os fumes diante de Picasso,,. Co, 
mo se ve no estúdio? "Mal porque 
o artista sempre está insatisfeito. 
Non gesta do que fai e sempre es, 
tá buscando. Hai quen non me 
ere, pero é certo. H oxe todo o 
mundo busca prémios e iso non 
supón nada. Echegaray é prémio 
Nóbel cando vivian Lorca e Ma, 
ch ado, xénios moito maiores . 
Quen lembra hoxe a Echegaray?". 

'Os nenas de Prisa' 

O pintor falou a fartar cando a 
polémica do Centro Galego de 
Arte Contemporánea, despois da 
destitución da sua directora Gl , 
ria Maure. "Aquilo demonstrou a 
falta de democracia. A xente c , 
mo Colmeiro ou outo, grandes 
pintores, proibíaselle todo. Usá, 
base o centro de forma política e 
se estaba a colon izar todo. Ao fi, 
nal quedei só, a esquerda deix u, 
me en pelotas" comenta. Enten, 
dia Quessada que, fóra d dispén, 
dio económico, o CGAC estaba 
a ser discriminatório e promotor 
de tendéncias "invasoras,,. "Non 
só colonizan Galiza senón que lle 
chuchan a pasta. Negáronlle o sal 
a Souto, que viviu sempre no exí, 
lio e estaban os que son obedien, 
tes con Madrid, os nen.os de Prisa 
que fan unha revolución simbió, 
tica: aqui xogan as bazas naciona, 
listas que están na moda e ali ao 
centralismo de Ortega y Gasset". 
Quessada, que coloca sen pudor o 
prezo das suas obras, estaba en 
condición de falar. Mesmo de re, 
ventar coa sua palabra sempre 
pronta ás "máfias da crítica". A 
ventaxa da que presume é andar 
a contracamiño, vivindo ben pe, 
ro ao seu aire. Non bota en falta 
o seu tempo bohémio pero confe, 
sa unha incomodidade vital que 
sempre o acompaña. Con certeza, 
a mesma que o leva, sendo un 
pintor tan recoñecido, a anceiar 
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'Aqui vivemos da crítica dominadora de Madrid' 

A cada pouco o discurso de Xai, 
me Quessada dá un x iro e topa 
cos críticos. Fala tan~o neles que 
tanto ten que a conversa vaia por 
un lado coma por outro que sem, 
pre rematan por aparecer. Curio, 
so, cando o que a el lle gustaria é 
exterminalos, polo menos , a eses 
críticos oficia is que dominan o 
mercado da arte e venden aos 
seus protexidos, aos "obedientes" 
que responden ás demandas ofi, 
dais. E Quessada volve con que 
el sempre foi un maleducado. "Se 
estou <liante dun técnico de cul, 
tura comezo a tremar. Os críticos 
non ven nen senten. Antes esta, 
ban co artista, sabían da sua mi, 
séria, de ab enta. Un home como 
Apollinaire vivía a vida do artista 
e podia escreber, non tiña que es, 
tar na Univer idad . Cando nun 
país moderno para ser crítico de 
arte te que ser profe or da Uni, 
versidade? O que critico é a críti, 
ca do negócio" afirma nunha da, 
quela múltiples referéncias que 
lles adica. 

Coida Quessada que André Mal, 
raux foi o crítico máis respetábel 
do século e del toma unha das suas 
frases predilectas: "Toda obra de 
arte que ten explicación sempre 
será vulgar". A arte, ao 
seu ver, é para sen, 
tir, e por esa razón 
revóltase de no, 
vo contra todo 
o entramado 
que ordea o 
mundo artísti, 
co en respon, 
der a critérios 
estéticos nen 
emotivo . 

"Hai que atacar a crítica corrupta 
pero ninguén o fai porque te fo, 
den. É moi difícil que eu vaia ao 
Reina Sofia porque os poño a parir 
pero mesmo a Oteiza, que é un 
mestre, o odian a morte porque os 
puña a parir. Desde neno gañei 
moitos cartos e iso permitiume 
non depender dos críticos" expli, 
ca, mentras bota por fóra todo o 
arrepio que lle produce esa sorte de 
impos ición burocrática da arte . 
C omo pode, salta a inquina que 
ten aos "dominadores que aterran 
desde Madrid" e ven de depositar a 
sua obra A tor tura n o CGAC. 
"Quera que esté ai, algun dia esta, 
rá exposta", di. Non a vende, de, 
posítaa e a cámbio o centro taxa o 
cadro para aseguralo. "Mandáron, 
me unha carta dic indo que valia 
cinco millóns. Respondinlles que 
cliso nada, que o seu prezo era de 
7 5. N iso si que son arrogante. Aos 
nenos pro,americanos Clígolles que 
o malo non é que pinten mal, se, 
nón que son moi baratos e iso é in, 
dignante, ainda que hai artistas co, 
tizados que son un calote". 

Onde van os críticos 
de VanGogh ? 

Como a Q uessada as cousas 
vanlle ben , pe rmítese 

ser sarcástico cos crí, 
ticos estabelecidos, 
con aqueles que 
cobran polas suas 
tribunas nos xor, 
nais n os q ue el 
non conta apare
cer. "Quen non 
se lembra ago ra 

do pobre Van Gogh? E quen se • 
acorda da crítica daquel tempo? 
A crítica, ao igual que a arte efí, 
mera, desaparece". 

Considera o pintor que a crítica 
cria e destrue a sua convenién, 
cia. A promoción de grupos co, 
mo El Paso ou Dau al Set respon, 
de, ao seu ver, a esa interpreta, 
ción. "Detrás está o negócio. Se 
te unías a el Paso gañabas cartas. 
Un libro explica o pacto entre 
Truman e Stalin para pular pola 
abstracción e.orno modelo para 
frear o realismo socialista. Whar, 
h ol, Pollock e todos aqueles ar, 
tista s americanos naceron fóra 
dos Estados Unidos e non sabían 
que es tab an a ser manipulados 
pola CIA. Cando a abstracción 
se impuxo como estratéxia mun, 
d ial , Europa comeza a caer en 
man s do imperialismo cultural 
americano". 

"Só podemos vencer aos Estados 
U n idos p ola ca l idade plástica 
porque eles dominan todo" e nesa 
capacidade Quessada acredita. 
Quere medir a película de anima, 
ción que está a preparar con fon, 
tes da tradición oral coas super, 
producións americanas. Abofé 
que confía en gañar o envite. 

C omo afecta ese imperialis_mo? 
"Chuléannos, sácannos a pasta e 
por riba nos colonizan. Poñen a 
sua Harley David.son no Guggen, 
heim de Nova lorque e seguímo, 
los. Adoramos ao torturador e todo 
pola falta de coñecemento. Os ar, 
tistas continuan adorando o de· fó, 
ra como os pailáns que traen as 
construcións suizas".+ 

A rosa de Borges 
Xoll Carlog Caneiro 
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_ Pintor .no camiño multif arme. 
dos grandes mestres 

Na traxectória artística de 
Quessada agroman o que el 
chama "estampas con 
consciéncia". Explican a 
sua maneira de ver a arte e 
a política. "Non fago 
estampados n«7n edredóns, · 
iso é para os cocacola-boys, 
fago estampas con 
conciéncia. Debuxei as 
catacumbas· do franquismo, 
a Grimau, a Amador e 
Daniel .•• " explica 
Quessada desa conxunción 
que se plasma con especial 
urxéncia nos seus posters, 
un quefacer que comparte 
cos xénios: "Picas so fixo 
moitos posters políticos. 
Como que a arte non é 
política? Milleiros de obras 
naceron por dimensións 
humanas que coinciden 
con problemas políticos, e 
dai ven o Guemica". 

"A arte non é partidista, 
pero ten' dimensións 
humanas, superiores 
mesmo ás ideolóxicas. Se 
vas ao Prado ves moitos 
cadros de arte humanista, 
por exemplo, de asasinatos, 
toda a história da arte son 
testemuños da verdade" 

defende o pintor, para 
quen o "povo ten que ter 
memória, e aqui hai 
especialistas en borrala". 

Que referentes ten 
Quessada? "Seguin a liña 
dos grandes mestres, Goya . 
e Picasso: o multiforme. 
En Picasso hai catrocentos 
artistas. Os xénios deste 
século son os avós, 
Picasso, Miró, Dali ••• logo 
a xeración de fillos non 
chegaron ao seu nível. 
Nengun dos grandes 
xénios era abstracto. En 
arte quedan só uns poucos. 
Todos eremos que somos 
xénios e á fin iffios ao 
carallo. Estamos todos nun 
naufráxio no que o que 
persiste é o verdadeiro 
xénio". 

Que vai quedar entón da 
arte destes tempos? "Ai 
está o enigma. O que 
acontece é que os grandes 
xénios se van vendo. De 
Picasso déronse conta 
porque era un tipo fóra do 
normal. O que queda é o 
atemporal, a História é 
asi". • 
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Castelao e a 
'Soberania EstétiC¡a da ¡N azón Galega' 
Da estatua de Montero Ríos á de Cudos Enríquez 

-e>- ANTÓN CAPELÁN 

Para Xesús Torres 

• 1. .. UNHA SECESIÓN ESTÉ
TICA. Probabelmente, un dos 
temas contidos no "Manifesto 
da Asambleia Nazonalista de 
Lugo" do 17 e 18 de Novembro 
de 1918 que menos atención 
mereceu dos historiadores, foi a 
proclamación da "soberanía es
tética da nazón galega", pero 
non cabe dúbida da sua trans
cendéncia nun movemento de 
emancipación nacional como o 
galego, aínda con liderado inte
lectual. Como non podia ser 
doutro xeito, este prindpio ide
olóxico fo¡ iniciativa de Vicente 
Risco, quen durante alguns anos 
habia exercer, mutatis mutandis, 
unha función rectora análoga á 
de Eugeni d 'Ors no catalanismo, 
aínda que sen dispoñer de nen
gun control sobre as institucións 
da cultura oficiais, claro está. 
No discurso de recepción do en
saísta ourensán na Real Acadé
mia Galega que pronunciou Ra
món Cabanillas o 23 de Febreiro 
de 1929, queda ben de manifes
to o impacto que sobre os asem
bleistas de Lugo causaron as pa
labras de Risco, quen fora o co:. 
mentarista máis lúcido e cons
tante da produción poética do 
cambadés nas páxinas de Nós: 

"Levo aínda nos ollos a visión e no 
peito o relembro saudoso que arrolala
rei a vida enteira, daquela hora de bo
canoi te en que os congregados da 
Xuntanza de Lugo, feixe de corazóns a 
arder nun amor delirante á nosa T erra, 
ollamos erguerse a miúda e señoril fi
gura de Vicente Risco para procramar 
con verbas de marabilla, acesas de ter
nura, unxidas de saudade, unha afir
mación racial, un enxebre postulado 
que ficou voando encol de nós como 
unha pomba de misterio sagro: a sobe
ranía estética da nazón galega"'1>. 

~orno un desenvolvernento 
<leste principio xeral de sece
sión estética con respecto á cul
tura española formulado por 
Risco hai que ver algunhas das 
discusións habidas na asernblea 
das lrmandades da Fala en San
tiago de Compostela ao ano se
guin te, e non exclusivamente 
como unha resposta pontual ás 
ameazas que sofria o casco his
tórico da cidade por un progre
sismo uniformizador e mal en
tendido: non había rnoito que 
se debatera a comenéncia de 
derrubar as arcadas da Rua do 
Vilar. Na sesión da tarde do 9 
de Novernbro de 1919, Caste
lao xa fai uso da palabra para 
reclamar a retirada da Praza do 
Obradoiro da estatua de Mon
tero Ríos, inaugurada con toda 
a pompa oficial do Estado da 
Restauración o 30 de xullo de 
1916 e que se converterá en te-

(1) Cabanillas, Ramón: Obra completa, 
vol. 3, Akal, Madrid, 1981, p. 294. 
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Viñeta de Castelao relativa á ubicación da estátua de Montero Rios na Pl"G%a do 
Obradoiro. Na páxina seguinte, detalle do monumento a CurTOs Enriquez na Coruña. 

rna constante das suas viñetas 
-humorísticas en A Nosa Terra, 
El Sol e Galicia, como puxo ben 
de relevo o historiador Xesus 
Torres Regueiro nonº 925 des
te semanario: 

"El Señor Torres cree que el pueblo de 
Santiago se debe constituír en dicta
dor de la estética para oponerse a que 
se realicen obras en los monumentos. 

El señor Castelao refiriéndose a esto, 
propone que se estudie la manera de 
sacar de la Plaza de Alfonso XII la es
tatua de Montero Ríos. 

Esta proposición es acogida con gran
des aplausos y muestras de conformi
dad. 

El mismo señor Castelao dice que él 
posee un procedimiento secreto para 
derribarla. 

Afirma que Benlliure no se atrevió a 
presenciar el descubrimiento de la 
misma por considerarla como un aten
tado al arte. 

Manifiesta que es una vergüenza que 
en pleno siglo XX, en Santiago se le
vante un monumento de ese estilo, así 
como es un verdadero orgullo para los 
compostelanos el poseer el Pórtico de 
la Gloria, que data del siglo XI. 

El señor Risco considera a Santiago 
como un verdadero monumento na
cional"CZl. 

• 2 ... PROTESTAS CONTRA 
UNHA ESTATUA. A decisión de 
ubicar o monumento a Montero 
Ríos no mesmo centro da Praza 
do Qbradoiro que adoptou o 
Concello de Santiago o 18 de 
Maio de 1915, once dias despois 
de obter o referendo dun infor-

(2) "La Asamblea Nacionalista Gallega" 
en El Correo de Galicia (10-Xl-1919). 

me da Real Académia de Bellas 
Artes de San Femando -solici
tárao o 5 de Marzo-, provocou 
un rexeitarnento xeneralizado 
dos intelectuais, artistas e mes
mo da prensa non adscrita ao 
Partido Liberal Democrático, li
derado entón por García Prieto, 
xenro do homenaxeado. Asi, 
mentres a rnonterista Gaceta de 
Galicia publicou un número ex
traordinario coincidindo coa 
inauguración da estatua, o Dia
rio de Galicia dedicoulle entre o 
10 e o 12 de Novernbro de 1915 
tres artigas co título de "Un 
gran atentado artístico y arque
ológico". A Sociedad Central 
de Arquitectos de España for
rnulou unha enérxica protesta a 
petición do ilustre Vicente 
Lampérez. A prensa de Madrid 
tamén tomou partido ante o 
acontecernento; a revista ilus
trada Nuevo Mundo publicou un 
artigo de Eugenio López Aydillo 
contrario a esa colocación. En 
Outubro de 1915 un artigo con
tra a estatua provocou que a au
toridade denunciase e impedise 
a distribución dun número do 
xomal republicano España Nue
va de Rodrigo Soriano. O im
portante sernanário de inspira
ción orteguiana España deu a 
coñecer no seu número 68 unha 
carta a Mariano Benlliure do fa
moso escultor Julio Antonio, na 
que o advirte de que ía cometer 
"una grave profanación, que sus 
contemporáneos no le perdona
remos nunca y que, a su tiempo, 
la historia artística juzgará con 
el rigor debido". 

Os catalanistas conservadores da 

Lliga Regionalista de Catalunya 
protestaron no seu xornal La 
Veu de Catalunya e chegaron a 
distribuír unha tarxeta postal 
coa foto da fachada do Obradoi
ro e o texto dunha denuncia asi
nada en outubro en Santiago, 
que incluíu íntegra o propio 
"Xenius" na glosa do 19 de Ou
tubro de 1915, titulada "Una 
profanació". 

Tarnén se fixo eco desta polé
mica a revista Estudios Gallegos 
de Aurelio Ribalta1unha publi
cación clave na formación das 
lrmandades da Fala pola acolli
da que lle deu á problemática 
lingüística ao longo dos anos 
1915 e 1916. Publicou o texto 
da protesta de 80 socios do Ate
neo de Madrid asinada o 31 de 
Maio de 1915 e dirixida ao Mi
nistro de Instrucción Pública; 
entre os ateneístas asinantes 
áchanse os galegas-Ribalta, Ló
pez Aydillo, Rodrigo Sanz, Vic
toriano García Martí, Santiago 
Carro, Francisco J. Sánchez 
Cantón e Vicente Riscom. 

Non se ha de ignorar que a por
tada desta "Revista quincenal 
de lenguaje, finanza, turismo" é 
da autoría de Castelao, quen 
pronuncia na tribuna do Ate
neo de Madrid, o 10 de Maio de 
1915, a conferencia Algo acerca 
de la caricatura, dada a coñecer 
por prirneira vez o 29 de Xanei
ro de 1911 na sociedade cultu
ral "La Oliva" de Vigo, presidi
da entón polo arquitecto Gó
rnez Román, que había de presi
dir o Partido Galeguista n os 
anos republicanos. 

A inauguración das estatuas de
dicadas á condesa de Pardo Ba
zán na Coruña (15-X-1916) e a 
Rosalía de Castro en Santiago 
(30-VII-1917) contou cunha 
nutrida representación da polí
tica oficial, pero a inauguraren 
o monumento erguido á memo
ria de Montero Ríos acudiron, 
entre outras autoridades, o xe
neral Valeriana Weyler, o presi
dente do Senado García Prieto, 
os ministros de Gracia e Xustiza 
e de Estado, así como os fillos 
do hornenaxeado Eugenio e 
Avelino Montero-Ríos y Ville
gas, "Ministro del Tribunal de 
Cuentas" e deputado por San
tiago, e fiscal do Tribun~l Su
premo, respectivamente. A vis
ta destes antecedentes, parece 
claro que as viñetas humorísti
cas de Castelao contra a estatua 
de Montero Ríos a partir do in
greso nas lrrnandades da Fala 
non só significan unha protesta 
pola alteración da estética urba
na, senón tarnén unha rnostra 
de nacionalismo galego contra a 
oligarquía do Estado. 

(3) "La Estatua de Montero Ríos" en Es
tudios Gallegos (20-Vl-1915). 

• 3 ... 0 MONUMENTO A Cu .. 
RROS. Corno o complexo rno
vernento republicano da Coru
ña de entre dous séculas está á 
espera dunha extensa mono
grafía, non sorprende que care
zarnos polo de agora de investi
gacións rigorosas sobre as rela
cións do republicano progresis
ta Curros Enríquez con institu
cións e persoeiros da cidade 
herculina. E, certamente, desde 
a sua defensa na Audiencia por 
Luciano Puga y Blanco en 
18-81 ata o enterro- en 1908 
non se interromperon os con
tactos con figuras claves da 
cultura galega da época, corno 
Andrés Martínez Salazar, Galo 
Salinas, Francisco T ettamancy 
e Manuel Murguía. A hornena
xe no Teatro Principal o 21 de 
Outubro de 1904 e a sua parti , 
cipación na creación da Aca
demia tiveron o seu broche 
dourado no magno acto cívico 
que foi o seu enterro, tan sinté
tica e xurdiamente recreado 
por Méndez Ferrín no artigo 
que lle consagrou ao significa
do das pompas fúnebres de Cas
telao: 

''E lembrade o intre no que a Galicia 
democrática, o país aberto ao futuro e 
á plena expansión en libertade, reco
lleu do vapor que os transportaba des
de a Habana os "febrentos despoxos", 
e blasfematorios, de Curros, e lles diu 
terra na cidade laica da Coruña. Non 
enterraban daquela a un autor de li
bros e de anigos, non. Babeo a solem
ne presidencia de ch isteras reflecran
tes, de barbas post-krausistas, de bigo
des masón icos, de severos rasuradores 
posit ivistas e ginerianos, d agre e de 
de doces presencias operarias, na Co
ru ña enterraban o símbolo da reb ldfa 
("O Rebelde", si, Manoel An ton io ) 
nacional-popular11

<1> 

Corno sorprenderse logo de que 
o norne do autor de Aires da 
miña T erra se rvise para deno, 
minar unha rúa, un grupo esco
lar, un centro de recreo e ins
trución no barrio de Santa Lu
da -en 1933 o seu secretario 
~ i Alfredo Sornoza-, unha lo
xia masónica e, en 1977, unha 
institución tan brillante e com
prometida corno o Ateneo. Ora 
ben, a relación de Curros Enrí
quez coa cidade da Coruña aca
dou a permanencia do granito 
na estatua de Francisco Aso rey, 
que a partir de 1934 había asu
mir a condición de "lugar da 
memoria" do galeguismo políti
co herculino, que desde o ano 
1913 adquirira o seu sepulcro. 

Ao curnprirse o quinto cabada
no, organízalle unha hornenaxe 
a Curros o presidente do Circo 
de Artesanos Manuel Casás, al
calde de real orde en 1916-
1917 e na Oitadura de Primo de 
Rivera. · Este político gardiaprie-

(4) Méndez Ferrín, X. L. : "Pompas fú
nebres" en Castelao 1886-1950, Minis
terio de Cultura, Madrid, 1986, p. 212. 
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tista participara na homenaxe 
do 21 de Outubro de 1904 e na 
. traida dos restos do poeta desde 
A Habana servíndose da sua 
condición de presidente da 
Asociación de la Prensa, pero o 
9 de Marzo de 1913 organizou 
unha homenaxe consistente na 
colocación dunha lira de flores 
no sepulcro do cemitério de 
San Amaro. Formaron parte da 
comitiva representantes da Re, 
al Académia e dos centros de 
Cultura locais. Esta homenaxe 
acabou por institucionalizarse e 
mantívose ata 1936, se ben soa, 
mente a partir da fundación da 
Irmandade da Fala cobra un 
sentido plenamente galeguista; 
en moitas ocasións Circo de 
Artesanos e lrmandade organi, 
zan actos separados. 

A velada necrolóxica do 3 de 
Abril de 1908 en honra de Cu, 
rros promovida pola Aso, 
ciación de la Prensa en colabo, 
ración coa Academia Galega 
permi t iu recadar as primeiras 
2.000 pese tas pa ra O monu, 
men to que acordara erixir a 
institución académica o mesmo 
9 de Marzo . En trementes, en 
Buen os Aires , o 15 de Ma io 

constituíase a "Comisión Cu, 
rros Enríquez" por parte dos 
membros correspondentes da 
Académia para construir na ci, 
dade herculina as "Escuelas 
Curros Enríquez", e ese mesmo 
ano xa reuniron 16.000 pese, 
tas. En Outubro de 1912, de .. 
paso na Coruña para A Haba, 
na, o director de Diario de la 
Marina Nicolás Rivero visita a 
tumba do seu antigo redactor e, 
ao descubrir a sua modéstia, 
decide abrir unha subscrición 

· no seu xomal para lle construir 
un panteón. O diñeiro recada, 
do entre a colónia galega as, 
cendeu ás 23. 711 pesetas. Sen 
embargo, en 1921 as Aso, 
ciacións Protectoras da Acade, 
mia de Buenos Aires e A Ha, 
bana acordan con Diario de la 
Marina decidir todo o capital 
reunido para sufragar un monu, 
mento ao autor de Aires da mi, 
ña terra, no canto do panteón 
no cemiterio de San Amaro. 
En Xullo de 1922 o concello 
acorda situalo no xardín de 
Méndez Núñez(5

> e o día 22 de, 

(5) M (artinez) M (orás), F (ernado): "La 
gestión del monumento" en Inaugura
ción del monumento a Curros Enríquez, 
Academia Gallega, 1934, pp. 8-1 O. 

- . 

se mes xa ten lugar a coloca, 
ción oficial da primeira pedra. 
A partir de entón as publica, 
cións periódicas de Galiza dan 
a· luz numerosos comentários 
.sobre o autor e as caracterís, 
ticas que debia reunir a estátua. 
Velaqui o contexto preciso en 
que cómpre enmarcar o artigo 
que Castelao publica en La 
Zarpa ( 4,YII, 1922) de Basilio 
Álvarez co título de "As está, 
tuas". O 19 de Agosto dese 
ano, os políticos, artistas e in, 
telectuais que formaban parte 
da tertúlia do café Oriental da 
Coruña, redactan un documen, 
to en solicitude da adxudica, 
ción do proxecto a Francisco 
Aso rey. Asinan ese chama, 
mento na Coruña Lesta Meis, 
Lugrís Freire, Ángel del Casti, 
llo, Peña Novo, Joaquín Mar, 
tín Martínez, José García Acu, 
ña, José Baldomir, Manuel Li, 
nares Rivas, Seijo Rubio, 
etc. C6l . A ese texto déronlle a 
conformidade os intelectuais e 
artistas que acudiran a Camba, 
dos para asistiren á homenaxe 
de Galiza a Asorey que lle ofe, 
rece Ramón Cabanillas o 20 de 
Xullo: Castelao,1 Francisco Llo, 
réns, Juan Luis, Blanco Torres, 
Vicente Risco, Basilio Alvarez, 
Lesta Meis, Enrique Peinador, 
Euxenio Montes, Paz,Andrade, 
Xabier Bóveda, Lugrís Freire .. . 

A pesar destas iniciativas, 
Asorei non se encargou do 
monumento ata gañar, o 11 de 
Agosto de 1928, o segundo 
concurso convocado · polo 
Concello fronte a outros once 
proxectos. O 11 de Agosto de 
1934, Castelao asistiu canda as 
principais figuras do naciona, 
lismo galego (Otero Pedrayo, 
Suárez Picallo, Villar Ponte, 
Víctor Casas .. . ) á inauguración 
do monumento por parte do 
mesmo Presidente da Repúbli, 
ca N ice to Alcalá Zamora. 

O Día de Galicia do ano se, 
guinte foi celebrado na Coruña 
cunha homenaxe a Curros En, 
ríquez que organizou a lrman, 
dade da Fala <liante do monu, 
mento e que contou cunha nu, 
meros ísima asisténcia, como 
testemuñan as fotos de A Nosa 
Terra. No acto cultural e políti, 
co interviñeron glosando diver, 
sos aspectos da vida e da obra 
do poeta Plácido R. Castro, 
Núñez J}úa, López Durá, Víctor 
Casas, Alvarez Gallego, Sebas, 
tián González, Suárez Picallo, 
López Abente, Otero Pedrayo, 
Antón Villar Ponte e o antigo 
humorista rianxeiro, converti, 
do agora no líder político e cul, 
tural do galeguismo: 

"Castelao pon remate ao aito cunha 
arenga emocionante na que se refire á 
vida natural de Galicia falseada por 
importacións alleas, a necesidade de 
acadar un estatuto autonómico que 
sexa capaz de liberar a Galicia de ta, 
les influencias e preparala para a súa 
reconstrución e solucionar os seus 
problemas. Refírese á vida extremeña 
que o desterro obrigoulle a conocer 
para tirar deducións exaitas en rela
ción con Galicia. 

Alude aos diputados galegos de hoxe _ 
sinalando a exaititude cos dos tem
pos monárquicos rematando con un
has verbas cheas de emoción pedindo 
a colaboración de todos para salvar a 
Galicia das mans dos que xa Curros 

(6) Lesta Meis, José: "El monumento a 
Curros y la intelectualidad gallega" en 
Eco de Galicia (3-Xll-1922). 

- -·- ·- -·- - -·-- - - -·-- ·.-.- -----·-- -----·- ·· ·- ---... ... _ . . ... . . . - -----·- -.. ... ......... ··--· · ··-----··- - - -- - ···· - - ~- - -- ·- .. - ·- -- - - - -- - - -

fustigou, que aínda teñen sometida a 
nosa T erra "<7>. 

Tendo en conta tanto os conti, 
dos simbólicos do monumento 
a Curros como a tradición gale, 
guista en que está inserido, non 
é de estrañar que na Postguerra 
correse un grave risco de ser 
derruído, como consignou o 
ex,alcalde Manuel Casás no 

(7) "O día de Galicia" en A Nosa Teffa 
(3-Vll l-1935) 
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seu libro de memorias póstumo: 

"Por ignorar esto. hubo un famoso Go
bernador Civil en La Coruña que tuvÓ 
el propósito de hacer demoler el monu, 
mento que a Curros erigió el amor y la 
devoción de todos los conterráneos de 
Galicia y de América. Bárbara profana
ción que hubiese levantado todas las 
protestas y todas la maldiciones de 
nuestra tierra"<8l + 

(8) Casas Femadez, Manuel: Nuestro dia
rio íntimo, ed. de Santiago Oaviña Sáinz, 
Concello da Coruña, s.a., p. 165. 

CUARTILLAS .DE CASTELAO 

AS ESTÁTUAS 
Compre cambiar xa no que 
teremos de faguer co,as está, 
tuas que un agradecimiento 
sen medida e un entusiasmo 
sen intelixencia ergueron nas 
. nosas cibdás. 

A opinión máis espallada na 
Francia e coido que tamén 
n, outros páíses é de que non 
debe erguerse definitivamen, 
te ningunha está.tua. Todo 
moimento ou estátua debe 
emplazarse temporalmente á 

-xeito de exposición ó públi, 
co. O pobo, dispois de certo 
tempo (dez, vinte , trinta ... 
anos) fixará o valor artístico 
da obra e a importancia estó
rico do personaxe. Cando 
houbese protesta d'unha mi, 
noria con,siderabel - engado 
eu- a estátua sería retirada ó 
siguente día do seu emplaza
mento . 

Como a calidá d, un país pode 
deducirse das suas estátuas, 
non sería honrado nin útil 
destruílas. Agora ben; debe 
faguerse un cimeterio de está, 
tuas (Museu, se queredes) on, 
de deben poñerse todal,as es
tátuas refusadas por antiesté, 
ticas ou por nulidá estórica. 

Agora vaise erguer un moi
mento á Curros Enríquez na 
Cruña y,eu tremo xa de me, 
do, e moito máis ainda por 
que xa se fala d'un concur, 
so ... ¡Un concurso! Velahí es, 
tá en Santiago a estátua de 
Ros alía. 

Como Curros é unha das no, 
sas grorias eu fago un cham_a, 
mento ás xuventudes galegas 
pra que de todal,as maneiras 
posíbles coidemos que o moi, 
mento sexa dino do poeta . 

En verdade o moimento á 
Curros sementes tería de er, 
guerse dispois de retiradas ó 
cimeterio rodal-as estátuas de 
todol.:.os malfeitores da na, 
ción que os bandullos agrade, 
cidos deron en chamar bene, 
factores do pobo. E xa non 
digo se se tratase d, erguer a 
Rosalía o moimento que me, 
resce. 

Mais non querendo sere tan 
radical, o que compre por de, 

·contado é vixiar que -a estátua 
de Curros non sexa feíta ó es, 
tilo das estátuas dos xenerales 
americanos. Non; a estátua 
de Curros debe sere modelada 
por un artista cheo de ademi, 
ración ó poeta e acugulado de 
amor á T erra. 

O cuño de maor nótase ben 
y,estamos dispostos á protesta 
se a estátua dispois de sere 
unha obra, de arte non tivese 
ademais o recendor que xurde 
indubidabelmente en toda 
obra de amor e de lembranza. 

O meu medo é razonabel. 
Ainda non ternos na nosa 
T erra un moimento moderno 
dino de ollar pra íl. • 
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DE 

"NA PROCURA DO SOLPOR" 
DE FERNÁNDEZ NAVAL 

DE EDICIÓNS A NOSA TERRA 

VENRES 2 DE XUÑO ÁS 20 HORAS 

NO SALÓN DE ACTOS DO CONCELLO 

COA INTERVENCIÓN DE 

FERNÁNDEZ NAVAL, Luís REI NÚÑEZ, 

CELESTINO FoRMOSO VIDAL E 

CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS. 
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Constituen unha Comisión 
para salvar a Torre de Pomelos en Crecente 
O castelo, do século XII, pertenceu a Pedro Madruga· 

* ERNESTO A. GÓMEZ 

Os viciños de Crecente que
ren recuperar a Torre de For
nelos, e apoiados polo BNG, 
que apresentou unha moción 
no Concello en Xaneil'.o pasa
do, veñen de constituir unha 
Comisión Viciñal pola Defen
sa do Património Cultural que 
vai comezar decontado diver
sas actividades reivindicativas. 

A Torre de Pomelos, situada no 
concello de Crecente e que noutro 
tempo foi castelo conserva,se hoxe 

· nun estado lamentábel. As suas 
grasas paredes ocultanse detrás 
dunha mesta arboreda, polos seus 
muros ruben as edras e xa hai algun 
tempo que caeu unha das esquinas 
da edificación o cal fai perigar todo 
o conxunto. Como é lóxico pensar, 
se alguén non pon remédio a este 
lastimoso abandono, perderemos 
en pouco tempo outra peza marabi, 
llosa da nasa arquitectura medie
val, posesión fachendosa de Pedro 
Madruga e que se mantivo sempre 
moi ligada á casa dos Soutomaior. 

Sen querer entrar en 
detalles xenealóxicos 
dos destacados perso
naxes que posuíron a 
fortaleza, cómpre subli, 
ñar a figura de Pedro 
Madruga, outro dos no, 
bres galegas que se en
frentaron ao proxecto 
de monarquía centra, 
lista dos Reis Católi
cos . Pero Alvares de 
Soutomaior, recebera o 
título de Conde de Ca
miña do rei Henrique 
IV apoiando sen reser
vas a causa de dona 
Xoana e casando coa 
portuguesa dona T ere, 
sa de T ávora. O cronis, 
ta Vasco de Aponte 
deixa constáncia de co
mo as únicas fortalezas 
que lle ficaron en pé ao 
de Soutomaior lago da 
"campaña pacificado, 
ra" do gobernador Fer
nando de Acuña foron 
Salvaterra, Pomelos e 
Soutomaior. 

Vários episódios ven, 
cellados a esta fortaleza 

Xa no século XVI, te, 
mas notícia doutro 
suceso en relación a 
Pornelos ; neste caso 
o prot agonista é o 
neto de Pedro Ma 
druga, Pedro de Sou, 
tomaior, que se con, 
verterá para os h isto
riadores en "o parri
cida" despois do asa
sinato da sua própria 
n ai (a condesa Inés 
H enr íquez de Man , 
roy) perto de Ceque, 
liños. O motivo deste 
cri me parece estar 
n as manobras de 
Garcia Sarmiento pa
ra facer,se cos esta, 
dos de Pomelos gra, 
zas ao casamento coa 
fi ll a predilecta da 
condesa. Lago de co
m etido o asasinato 
polos vasalos de Pe, 
dro de Soutomaior, 
este tomou a fortale, 
za, roubando todos os 
ben s e levándoos á 
sua casa de Mouren, 
tán. A acción do pa, 

unha nova política penitenciária 
"para que los presos puedan me, 
jor siguir sus causas y comunicar 
a quien ubieren menester y pidir 
limosna". Nesta relación aparece 
a T arre de Fome los vencellada a 
Dona Maria de Urquizu, posesión 
confirmada por documentos do 
arquivo parroquial de C recente. 

Durante este século XVII prose, 
guen as frecuentes desputas po, 
las demarcacións do señorío de 
Fom elos co Mosreiro de Melón, 
ao tempo que Felipe IV concede 
a Fernán Yañez de Soutomaio r 
(III) o Condado de Crecente. 

Os Marqueses de Mos serán pro, 
pietários de Pomelos no XVlll 
até que Ramón Miranda v nde a 
Pedro Vázquez de Puga "una pie, 
za de campo y monte en el itio 
que se dice de la Granxa o por 
otro nombre Torre de Fomelos". 

Esta T arre con ta cun magnífico 
estudo histórico de Alfonso V áz
quez Martínez, quen contribuiu 
de maneira importantísima a co, 
ñecer a comarca do Condado. Es, 
te historiador informa de que é 
no ano1158 cando se teñen as 
·primeiras notícias da Fortaleza de 
Fornelos, solar ao que pertecia 
Maria Anes de Pomelos quen se
ria a amante do rei portugués 
Sancho l. A liñaxe dos Pomelos 
entroncaria várias xeracións máis 
tarde coa dos Castro e logo cos de 
Soutomaior. 

de Pomelos deixaron pégada nas 
crónicas; un deles, acorrido arre, 
dor de 1482, refere,se ás calami, 
dades que tivo que pasar o bispo 
de Tui, D. Diego de Muros can, 
do foi preso durante quince dias 
no alxibe de Fomelos e onde 
chegaria a perder os dentes, un 
suceso que durante os anos pos, 
teriores foi causa de litixios entre 
o bispo e Pedro Madruga. É ta, 
mén V asco de Aponte quen nos 
relata "o cerco de Fomelos", ata, 

que' protagonizado en 1481 pala 
alianza do bispo de Tui con Gar
cía Sarmiento, Lope de Monte, 
negro alcalde maior de Ponteve, 
dra, xunto a Francisco Aballe e 
Lope de Aballe, tío e sobriño 
que resultarian mortos no infruc
tuoso asédio . Daquela o gober, 
nador Fernando de Acuña non 
intervira directamente contra 
Pedro Madruga porque estaba 
moi ocupado no norte co asédio 
á Frouxeira. 

rr icida tivo rápida 
resposta da xustiza, concretada 
en senténcia de morte dictada 
en 1518 no lugar de Sela, sen, 
téncia que non se chegou a 
cumprir xa que Pedro de Souto
maior fuxiu a Portugal. 

En 1603, D. Luis Carrillo de T º' 
ledo, Govemador e Capitán Xe, 
ral do Reino de Galicia, manda 
facer unha relación de fortalezas 
coas suas masmorras e calabozos 
coa intención aparente de aplicar 

Son poucas as informacións que 
ternos da Torre no século pasa, 
do, mais é <loado supoñer que xa 
estaba deshabitada e pratica, 
mente en ruinas tal e como e 
pode comprobar através de do, 
cumentos gráficos . En 1883, a 
T orre ainda conservaba os mu
ros da cerca que desapareceron 
na década dos cuarenta deste sé, 
culo debido a utilización da pe, 
dra en construccións da zona. 

Hoxendia a T orre de Fomelos 
encontra,se nun estado preo
cupante posto que as inclemén, 
das do clima e o grave debilita, 
men to dos muros ameazan o de, 
rrubamento da estrutura que 
ainda fica en pé. • 

MANUEL MURGUIA, 'PROTESTÓN PERIFÉRICO' 

Tres dias antes do Diadas Letras Galegas, o 
escritor español Javier Marías agasallou aos 
lectores do-Semanal da Voz de Galicia cun 
apaixonado artigo Doiches, adicado aos 
membros de l'lnstitut d'Estudis Catalans, á 
Real Academia Galega e á Euskaltzaindia 
porque esixiran á RAE respeito e reqifica, 
ción dos topónimos bascos, galegas e cata, 
láns. Acusábaos de ser "unos pésimos lingui.s
tas y no tener ni noción del fundamento de las 
lenguas y las hablas; e "de poseer una mentali
dad totalitaria, tipo franquista" . Magoábase 
"no hay que añadir que es deprimente". 

Esta provocadora descualificación no mes, 
mo periodico que estaba a piques de home, 
naxar a Manuel Murguia, feita por unha 
pluma insigne da intelectualidade españo, 
leira, parece máis ben ter sido fruto dun 
proceso dixestivo defectuoso dese sr. Mari, 
as, que non o resultado dun razoamento 
axuizado. Cando o bandullo vai cargado 
non hai quen o poida conter. E desta ma
neira segue a verter o seu desacougo co 
atrevemento que lle dita a sua elevada posi, 
ción moral e mediática "ignorantes académi
cos, indignos de serlo" ou "protestones perif éri, 
cos" "al servicio no de la ciencia, sinó de sus 
políticos locales, para mayor oprobio". T eño 
dúbidas sobre que pasto lles ia adxudicar no 
ránking da ignoráncia o ilustre pensador de 

LLUÍSA SOAZ 

corazón tan blanco ás figuras criadoras desas 
institucions inútiles porque segundo o seu 
parecer incontestábel "sobre las lenguas y su 
uso, las hablas, nadie tiene competencia ni au, 
toridad para dictaminar ni ordenar ni legislar" . 
Pois ben a máis de seren lamentábeis esas 
palabras vexatórias cara uns señores cos que 
se poden discutir critérios -o debate é signo 
de normalidade-, mais obviamente por ou, 
tras razóns, tamén representan unha ousa, 
dia trapalleira de señorito de caldo á meren, 
da nestes días do homenaxe ao primeiro 
presidente da Académia Galega. 

No libro.:.agasallo que repartiu a Voz dos 
artigas de Murguia publicados nese perió, 
dico pódense ler algunhas divertidas polé, 
micas como a que tivo con Don Juan Va, 
lera. Se cadra agora, como no caso do au, 
tor de ]uanita la Larga, Manuel Murguia 
exercendo a sua condición de "protestón 
periférico" teríalle contestado ao ínclito sr. 
Marías coas mesmas verbas "una pluma li, 
gera, atrevida y pretenciosa que suele a me, 
nudo , con una ignorancia igual a su desa
prensión , hablar de lo que se le ocurre, sobre 
todo si conviene a la propia exaltación y hasta 
el propio peculio" e "que a una inconsciente 
mala voluntad unen los ajenos, cuando se 
ocupan de nuestras cosas , un perfecto deseo, 
nacimiento de cuanto a Galicia se refiere". 

Se, en vez de ter sido un escritor do Re, 
xurdimento, Manuel Murguia fose un es
critor on line terialle enviado dous artigos 
sobre Galiza por e-mail, aparecidos hai 
pouco na prensa europea nos que os pe
riodistas amasan un respeto escrupuloso 
polos topónimos galegas autóctonos: Der 
Spiegel, nun artigo sobre a cidade de San, 
tiago (fonte vieiros .com) e un interesante 
reportaxe en inglés, Stars&Gaitas, sobre 
a música folc na Galiza e Portugal, asina, 
do por Andrew Cronshaw, con Susana 
Seivane na portada, nonº 201 da revista 
Folk Roots Magazine. Nesta reportaxe res, 
péitanse todos os topónimos autóctonos 
galegas, portugueses e mesmo o nome de 
Catalunya. 

Falando desde unha perspectiva catalana 
cómpre dicer que Manuel Murguia dei
xou ben clara a sua sensibilidade cara as 
cuestións nacionais dos outros povos da 
Ibéria. Nese senso acadou fortes simpatías 
na cidade de Barcelona cándo no seu dis, 
curso do certame literário dels Jocs Florals 
no 1890 dixo "(:atalans i gallees tenen les 
mateixes aspiracions: refer una nacionali
tat perduda, consagrar un idioma" ressuci, 
tar una literatura .. . En l'anima del poble 
hi ha la legitimitat de la pacífica resisten, 
cia que els pobles amb passat autonomic 

oposen a les invasions del centralisme ... " 
Palabras oportunas que ainda teñen vi
xéncia hoxe na cidade catalana d spois 
de ouvir toda a semana os avións do des, 
file militar dun país que non é o noso. 

Galiza no limiar do novo milénio ten unha 
boa morea de "protestóns periféricos" a co, 
memorar desde Brañas até Castelao por só 
citar alguns. Tamén se está a falar dela no 
mundo, traducións de clásicos galegas co, 
ma Castelao ou Rosalia ao inglés e xaponés 
e mesmo modernos ao inglés ou alemán, 
por exemplo, ou o galego ao carón do in, 
glés na exposición "Vivindo no Atlántico 
Norte", engadindo as universides europeas 
nas que se imparte o ensino do galega, e 
sen esquecer o primeiro lugar da indústria 
da moda o a preséncia política no Parla, 
mento europeu. Ten méritos de máis para 
ser unha cultura normalizada <lesas que 
proen ás personalides de peteiro longo. E o 
país avanza inexorabelmente, como opina 
o escritor mexicano Carlos Fuentes que pa, 
sou no caso de Irlanda, ainda que a modiño 
e contra os esforzos de diplodocus momifica, 
dos que coma guerreiros das tebras loitan 
para embuchar a doncela. • 

LLUISA SOAZ é Professora de Llengua Catalana e 
Tradutora. 
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A precocidade de Fernández del Riego 
Coido que é a precocidade o que 
roáis me impresiona ao botar 
unha ollada a toda a vida de 
Salvador Lorenzana, da que fun 
continuo observador dende a 
sua fértil mocidade. Agora, can
do a súa vila natal de Vilanova 
de Lourenzá, -da que lo~eu seu 
nome, no predilecto de seus al
cumes literários- vai elevar a 
seus altares civís, ao santo va
rón, santo laico e galego, Fran
cisco Fernández del Riego. 

O s que hoxe, ante a figura 
egrexia do actual presi
dente da Real Academia 

Galega, sinten un respeito impo
ñente, sorprenderá se cadra que 
califique a D. Francisco de mozo 
precoz: xa que nunca pensei en 
consideralo, líricamente, un Pe
pito Arriola, posto que non co
ñecín de neno ao ilustre dinosau
rio diste tempo. Pois era de ado
lescente a precocidade que mos
trou Del Riego á inmensa minoría 
dos galegos, dende o dia de Gali
cia en que falou, por vez primei
ra, a seus paisáns. Asomado ao 
balcón da Casa Consistorial de 
Vilanova. Alí revelouse o rexo 
orador, que prolongaría, a seu 
xeito, a caudalosa elocuencia de 
D. Ramón Otero, de Álvaro de 
las Casas, de Suárez Picallo ... 

• ADAIL DA MOCEDADE. Sería 
axiña en Santiago, logo dun 
curso enteiro na universidade 
ent-ón central, o primeiro da Re
pública, onde revalidou Femán
dez del Riego a sua calidade de 
singular portavoz da mocedade 
universitaria. Coma estudante 
anónimo e do montón fun ointe 
alborozado dos debates da FUE, 
na aula n 2 1 da Facultade de 
Dereito, onde a varuda palabra e 
os firmes ideais de Del Riego, 
confluían coa meliflua de Carlos 
Martínez Barbeito, a pausada de 
José Mª Domfnguez, a nervosa e 
apai:xoada de Luis Seoane. 

Non perdeu unha chisca de tem
po o estudante vilanovés. Dese
gu ida conectou coa avanzada 
xente de Compostela; cos investi
gadores do Seminario de Estudos 
Galegas: cos escritores e artistas 
da tertulia do Café Español: coa 
intelectualidade galeguista que se 
afanaba en torno a imprenta Nós. 
Destaca entre iles, o mozo Fer
nández del Riego, pola súa capaci
dade de traballo e de organiza
ción. Está en todo, e en todo ben: 
Estuda Dereito, coas mellares no
tas. Desenrola unha acción cultu
ral e política extraordinaria, pri
meiro nos Ultreias, logo nas Mo
cedades Galeguistas, sempre co
mo secretario xeral. E inda terá 
lecer pra iniciar o seu longo e in~ 
da duradoiro traballo de analista e 
historiador da Literatura Galega. 

Non tratei persoalmente nises 
anos a Del Riego, porque xa era 
moi sobranceiro, pra que se re
parara nun coitado estudante. 
Mais escoiteino, por exemplo, 
cando presentou a Castelao, no 
Paraninfo da Universidade, ao re
petir iste, por enésima vegada, as 
suas recurrentes conferencias so
bre a Arte e a caricatura. E na 
brétema da miña lembranza que-

Franciaco Fem6ndez del Riego. 

da casi a certidume que o xove 
universitario de Lourenzá, parti
cipou nun ciclo verdadeiramente 
excepcional da Cultura Galega, 
Celebrado na nosa Facultade de 
Filosofía e Letras. Na que Cuevi
llas falou da Prehistoria; Risco, da 
Historia; Pedrayo, da Xeograffa; 
Filgueira, da Literatura Medieval 
e do Rexurdimento; e Del Riego 
-se o meu mielo funciona hen
da Literatura Contemporánea. 

• Ü INDICE CULTURAL. Con
servo un programa clise ciclo, e 
pra comprobar ise dato, busquei
no entre a barafunda dos meus 
papeis. Non fun capaz de atopa
lo. Nen embargantes encontrei 
na Folletoteca de Borobó, un 
opúsculo de Francisco Fernán
dez del Riego, que parece unha 
síntese daquela lección cecais 
soñada por min. 

T:túlase Indice cultural e artístico 
do renacimento galega. confe
rencia dita no Grupo Gale

gi.asta, de Vigo, o 16 de xulio de 
1933. Saido do prelo de Nós, Pu
bricacións Galegas e imprenta. 
Rúa do Vilar, 15. Santiago. Leva 
un dibuxo de Maside, co retrato 
de Don Paco, cando era un moci
fio de vinte anos; que viñan a ser 

os que contaba nise momento. 
Inda lle restarian setenta, ou oi
tenta máis pra proseguir a sua ta
refa de expositor e divulgador da 
obra dos escritores e artistas con
temporáneos e, entiba de todo, a 
de seus bos amigos coetáneos. 

O Indice comeza tratando das rai
ces da nosa cultura, alude á épo
ca dos Cancioeiros, e tras de ocu
parse do Rexurdimento, adica lo
go máis páxinas á criación litera
ria e artística do primeiro tercio 
do século XX. Tercio que acaba
ba, precisamente, ese ano 1933, 
no que Del Riego fala en Vigo. 

Mais, xa están incluídos no Indi
ce heterodoxo de Don Paco can
tos escritores e artistas han de 
seguir constituíndo o cumio das 
letras e das artes galegas durante 
o século XX, ata que empecen a 
destacar tamén xunto iles os da 
xeneración da noite. No movimen
to lírico: ·Manuel Antonio, Ama
do Carballo, Bauza Brey, l}lanco 
Amor, Iglesia Alvariño, Alvaro 
Cunqueiro, Augusto Mª Casas, 
Carballo Calero. En canto a pin
tura cita Del Riego, despois de 
Castelao, a Arturo Souto, Ma
nuel Colmeiro, Carlos Maside, 
Manuel Torres, Luis Seoane, La-

xeiro, Granell e Castro Atines. 
Ao chegar á escultura é cando se 
advirten roáis as simpatías perso
ais do sinaleiro: Asorey e Bono
me sairan "por camiños trabuca
dos e insospeitados para un es
cultor galego". Ven a ser Eiróa 
Barral, axiña malogrado, o que , 
merece todas as louvanzas, coma 
"escultor galega e universal". 

Xunto coa triada ourensán 
de Nós -Risco, Cuevillas, 
Pedrayo- aporta tamén 

Castelao ali o seu valor literario, 
na prosa galega, que exprime Del 
Riego. Logo cita a Xohan Viquei
ra, Rafael Dieste, Euxenio Mon~ 
tes, Álvaro de las Casas, Filgueira 
Valverde e outros investigadores 
do Seminario. 

• A INSISTENCIA AMISTOSA. 
Aqui quédase corto Don Paco, 
porque inda non chegara o tem
po no que il mesmo impulsou, 
roáis que ninguén, o brilante 
cultivo da prosa galega. E que
dan, fora do Indice, por ende, 
<;unqueiro, coma prosista, e 
Anxel Fole. Sen que tampouco 
chegara a hora, e a obra, de Gar:. 
cía sabell e Ramón Piñeiro que 
Galaxia daría a coñecer, de 
acordo co pensamento de Fer
nández del Riego. 

Posto que a todo o longo da lon
ga vida intelectual de noso Sal
vador Lorenzana (o inesquecible 
comentarista de La Nodte) ma
niféstase unha insistencia cons
tante nos valores literarios e ar
tísticos que sinalou, hai sesenta 
e sete anos no seu Indice. Persis
tirán sendo sempre os mellores, 
anos e anos: os mellares poetas, 
os mellares pintores, os mellares 
novelistas. Porque o seus maio
res méritos foron, sen dúbida, os 
de ser os mellares amigos, com
pañeiros e condiscípulos do bo e 
xeneroso presidente da Real · 
Academia Galega, ria sua bri
lante mocedade. O noso queri
do, e inmortal de ahondo, Salva
dor Lorenzana.+ 
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Marcelino de 
Santiago 'Kukas' 

'O teatro 
protexe á língua' 

Retomei a León Felipe 

Que recomenda ler? 

Moitas obras, por exemplo a li
teratura galega actual ou textos 
dramáticos de autores como o 
portugués Gil Vicente. 

Ven de publicar tres pezas leva
das á escena con marionetas. 

Unha noite no pórtico do Paraiso 
canta a história da Idade Média 
Galega, desde o achádego do se
pulcro do Apóstolo Santiago até a 
chegada dos Reís Católicos. A rua 
das Balconadas pertence a unha 
triloxia de pezas sobre lendas de 
Compostela e recolle unha traxé
dia ambientada durante a guerra 
entre Pedro I e Enrique de Trastá
mara. A terceira, A culpa foi de 
Mozart, é un ha homenaxe ao 
compositor, na que a música guia a 
comédia. E importante publicar 
textos dramáticos que respondan 
a un momento no que existen 
dramaturgos bastante decentes. O 
teatro é a única realidade cultural 
que ternos, un ámbito normaliza
do que incluso protexe á língua. 
Para vender unha tes que repre
sentala en galego. Non pasa coa 
música ou coa literatura. 

O leitor ten reticéncias a ler teatro. 

Porque é moito máis complicado 
recrear · a acción. Hai que publicar 
teatro pero para a cena non para as 
bibliotecas. O mesmo acontece 
coa música, podes ler un pentagra
ma pero o obxectivo é interpretalo. 

Estreou máis de 20 obras coa 
sua compañia. Cales son as pe
culiaridades dos monicreques? 

Que son monecos os que interpre
tan en lugar de actores e iso permí
telles voar, que se lle caia un coche 
entiba ... teñen un compoñente fan
tástico. Polo demais o texto é o pre
texto. Pode adaptarse para interpre
tar con monecos ou con actores. 

Están denostados frente ao tea
tro de actores? 

Están. Hai que dicer que é bas
tante desagradábel ver como ins
titucionalmente se montan ao 
ano tres obras de actores e en 
dez anos unha de marionetas. + 

Compostela, 1954. Autor teatral, titir 
teiro, escenógrafo, figurinista, director 
de escena, actor e tundadm da compa
ñia Os Monicreques dé KUkaS. , .... 
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Zenziir, na 
fotografia, 
xunto con 
Tocatode 

Chale, 
A Quenllo, 

e Os 
Papá1p1mos, 

participan 
no Rural 

Roclc 
de BUEUo 
Venres 2. 

! i 

O Trinque 
Dia Mundial do Meio Ambiente 

Dos xardins de Caldas 
parte no mediodía do 
Domingo 4 de Xuño unha 
manifestación que chama a 
defender os ríos e as ria,s. 

Unha morea de 
·organizacións apoian esta 
celebración do Dia 
Mundial do Meio 
Ambiente.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR MARIA X. GÓMEZ • 

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

O Barco de V, 
• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO E.NÓS 
Unha viaxe pola sua obra 
producida pola Asociación 
Sócio-Pedagóxica Galega. 
Haberá Únha coferéncia de 
presentación e o áudiovisual 
Irmán Daniel. Na Casa da 
Cuhura, do Xoves 1atéo15. 

Betan2os 
•TEATRO 

UL TIMAMENTE 
'NON DURMO NADA 
Representada por Teatro 
da Lua, o Sábado 3 no Au
ditório Municipal. 

Bue u 
• EXPOSICIÓN$ 

DOM V ALEIRAS 
É dicer Fernando Valeiras 
Sotelo, de Cortegada (Ou-

rense), pero vigués de adop
dón ondeé presidente dos 
artistas plásticos, mqstra a 
sua obra na sala Amália 
Dguez. Bua até o 4 de Xuño. 

•MÚSICA 

RuR.AVROCK 
Organizado pola A.C. De
portiva e Xuvenil Mciro, ce
lebrarase o V enres 2 a partir 
das lO da noite coa actuación 
dos seguintes grupos: Tocata 
de Chafe, A Quenlla, 
Zenzar e Os Papaqueixos. 

BENITO CABRERA 
Que forma parte da ñova 
música canária, estará pre
sentando o seu novo traba
llo, El color del tiempo, na 
Sala Aturuxo o Domingo 4 
a partir das 21:30 horas. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

MARCELA SANTORUN 
Nacida en Buenos Aires de 

pais galegas, ten unha mo8-
tra da sua pintura na galería 
Borrón 4-até o 7 de Xuño. 

Canga.s de M .. 
•MÚSICA 

SOLISTAS DE ÜALIClA 
Música clásica, a cargo des
te grupo, o Venres 2 no 
Auditório Municipal. 

A. Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

EMMANUEL SOUGEZ 
Francés, presenta Fotografias 
1928-1958, na que os bode
góns, principais protago
nistas da sua obra, dan idea · 
da sua concepción vangar
dista atemperada por un cla
sicismo formal. T amén obras 
representativas da sua activi- . 
dade como ilustradosr de li
bros e revistas de arte e pu
blicidade, ou nus. Ademais, 
presenta instantáneas de ca
rácter máis documental, co
mo as realizadas na Exposi
ción Universal de 1973 ou as 
das visitas a España dos anos 

. 50. No Museu de Belas Artes. 

}UAN GENOVÉS 
Expón no Museu de Arte 
Contempo'Tánea Unión-Pe
nosa, até o 2 de Xullo. 

FERNANDO CASÁS 
Mostra obra da sua etapa 
brasileira ( 1964-1984) na 
Fundación Luís Seoane (Casa 
da Cultura Salvador de Ma
dariaga, Durán Loriga 1 O). 

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

MURGUIAEO 
ARQUIVO DO REINO 
DEÜALIZA 
É o título da mostra que 
podemos ollar no Arquivo 
do Reino de Galiza no Xar
din de San Carlos. 

V BIENAL 
DE ARQUITECTURA 
Correspondente aos anos 97-
98, dirixida por César Porte
la e organizada pala Funda
ci6il Barrié, onde se encontra 
até o 25 de Xuño, e o Minis
tério de Fomento reflexa a 
importáncia das escalas de 
arquitectura españolas como 
viveiros de novas e boas pro
postas e comó espazos capa
ces de acoller encÓntros 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 canta coa pre-

senza de várias obras premia
das de arquitectos galegas. 

CASTELAOE 
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 18 deXuño. 

VELAZQUEZ: 
A ARTE DA OLLADA 
Mostra didáctica baseada en 
crirérios 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 BalUJSar 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 
Venres, ás 10, 11, 12 16,17 e 
18 horas prévia solicitude no 
telf. 981 223 723. 

f AMÍUAS 00 MUNDO 
É como se titula a mostra fo
tografica do estadounidense 
Peter Menzel que recolle 80 
imaxes coas que pretende re
tratar ás famílias médias de 
30 países 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 ca.tegoria de arte de manei
ra definitiva A exposición 
reune unha escolma das suas 
paisaxes, retratos de artistas 
coetáneo; e estudos vortográ
fi~ até un facer un total de 
147 obras de Alvin Langdon 
(Boston, 1882-1966), que 
poderemos contemplar na 
Fundación Barrié, até o 4 de 
Xuño, en exclusiva para o Es
tado. Organizada polo Mu.5eU 
Internacional de fotografia e 
Cinema George Eastman 
House de New York. 

• LEITURAS 

MªooCARME 
KRUC:KENBERG 
A Fundación Luís Seoane e 
F.dici6s do Castro presentan o 
libro desta autora Obra poé· 
tic:a case completa. 1953-
1999 na sede da fundación 
(Casa da Cultura Salvador 
de Madariaga), iste Xoves 1 
ás 8 do serán. Ademais da 
autora participarán os poetas 
Xavier Seoane e Xúlio 16-
pez Valcárcel. 

•MÚSICA 

FESrIV AL MOZART 
Continua iste coa ópera Le 
nozze di Figaro, de W. A. 
Mozart, libreto ~e Lorenzo 
Da Ponte, interpr.tada pola 
Orquestra Sinfópca de Ga
licia e o Coro do Festival, 
baixo a dirección de Jesús 
López Cobos, dirección cé· 
nica. de J. L. Castero e coreo
grafia de'Citstina Hoyos. No 
Palácio da Opera, o Xoves 1 
e o Sábado 3, ás 20 horas. 
Música de Cámara a cargo 
do Cuarteto Borondin, que 
interpretará As sete ultimas 
palabras de Cristo na cruz, de 
F. J. Haydn e Hob. III/50-56, 
o Venres 2, ás 21 horas, na 
igrexa-colexiata Sta. Mª do 
Campo e o Domingo 4, ás 
20:30 h, na Sala de Cámara 
do Palácio da Ópera. 

Deseñode 
wn91"1a 
1830-1940 
permete . 
coñecer a 
evolvción do 
deseño no•· 
XX. Móbed, 
vidro, 
porcelana... , 

movimento1 
modemistm 
da Europa 
industrial. 
En VIGO na 
sala de 
exposición 
do Centro 
Cuhural 
Garcio 
Barbón. 
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Sting 
estará o 

Venres 2 no 
Multiusos 
do Sarde 

SANTIAGO. 

X. Garcia 
Rivaa 

colga oa 
aeua lenzoa 
na galerio 

Vi.al de 
OURENSE. 

••••••••••••• 
NA CDRTE rn CARLOS V 
A música instrumental, na 
igrexa-colexiata de Sta. M ª 
do Campo, o Domingo 4. 

Castro d.e R.ei 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS TRABALLOS 
ARTESANAIS 
No Castro de Viladonga. 
Construción, metal, oruiva
ria, carpintaria, cerámica, 
tecidos e outros traballos te
ñen cabida nista mostra . 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

GOYA 
Exposición da série de gra
vados Os desastres da 
guerra na Sala de Exposi
cións Caixavigo e Ourense . 
Até o 7 de Xuño. 

Ferrol 
• CONFERÉNCIAS 

X ANIVERSÁR10 
SARGA DELOS 
A galeria Sargadelos dista ci
dade celebra o seu X cum
preanos cunha série de con
feréncias, como a que sobre 
A arte galega no s, XX pro
nunciou Leopoldo Nóvoa o 
pasado 26 de Maio, ou a que 
versou sobre A ~teratura ga
lega coa guerra civil ao fondo, 
por Xesus Alonso Montero 
o Manes 30, asi como a de 
Avelino Pousa Antelo sobre 
A hist6ria política do s. XX, 
tamén o pasado Mércores 
31. Pero ainda chegamos a 
tempo para asistir, iste Xo
ves 1 ás 20 horas, á que dará 
Alfonso Paz Andrade, 
Conselleiro-delegado de 
PESCAN O V A, sobre A em· 
presa na Galita; ou á de 
Isaac Diaz Pardo, o Luns 5 
tamén ás 8 do serán, sobre 
Arte e indúmia no s. XX. 

ÜSCÁMBIOS 
NO LITORAL 
Dentro do ciclo adicado ao 
Médio Ambiente, a cargo 
de Augusto Pérez Alberti, 
o Mércores 7, ás 20:30h, 
no Ateneu. 

• EXPOSICIÓNS 

ARTISTAS ILUSTRES 
DO s. XX 
Que podemos contemplar 
na galeria Sargadelos, con 
motivo do seu X aniversário. 

0 XOOO DOS ESPELLOS 
Poderemos ver a colección 
surrealisa da Fundación 
GraneU, con obras de artis
tas como Picasso, Miró, 
Duchamp, Picabia, Man 
Ray ou Saura no Centro 
Cultural "Torrente Balles
ter", até o 30 de f(uño. 

Ü DEBUXO NO S. XX 
Escultores e pintores preci
san do debuxo para eriar. 
Ista mostra recolle 100 
anos diles e quer mostrar 
unha realidade embrioná
ria: a expresión do primei
ro pensamento do criador. 

Acampalíngu.a-2000 

• EXPOSICIÓNS 

AUTORRETRATO DE 
SANTIAGO 
Mostra que estará na 
Igrexa da Univc;rsidade, 
durante Xullo e Xullo. 

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

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

ÜRANELL E 
AMPARO SEGARRA 
Eugenio Granell presenta 
a exposición "O elixir do 
alquimista", e Amparo 
mostra unha colección 
dos seus collages. Na Fun
dación Granel!. 

CARTOGRAFlA DA 
ÜALIZA 
A dos séculos XVI ao XIX da 
colección Puertas-Mosque
ra no Caléxia_de Fanseca . 

EDUAR.00 CHlLLIDA 
O escultor donostiarra 
reune perto de 80 obras a 
través dun percorrido cro
no lóxico que serve para 
aprezar as distintas etapas 
da sua obra plástica. Obra 
sobre papel: debuxos e 

No Centro Cultural "T. 
Ballester" até o 4 de Xuño 

•MÚSICA 

Mí! MANuELA, 
PILOCHA & UXlA 
As que se poden considerar 
como as voces galegas máis 
importantes desta fin de 
milénio, cada unha delas 
cun disco recente no peto, 
poñen o ramo á programa
ción especial da galería 
Sargadelos con motivo da 
comemoración do seu 
cumpreanos 10. Será o 
Mércores 7 ás 8 do serán. 

Lugo 
• EXPOSICIÓN$ 

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

ÓSCAR BRANDARIZ 
Coñecido como Branda, 

formas onde o collage to
ma unha nova forma do 
concepto escultórico; Te
rras chamotas: obras reali
zad as en terra cocida; 
Modelos: maquetas reali
zadas en pequenas dimen
sións; ademais de outra 
pezas de aceiro, ferro, ala
bastro ou granito. No Au
dit6rio de Galiza do até o 
11 deXuño. 

HEUREKA, CENTRO 
FINÉS DA ClÉNClA 
Ordenadores, teléfonos mó
biles, intemet. .. a tecnolo
xia pódese utilizar sen coñe
cer o seu funcionamento, 
polo que ista exposición, 
denominada "Comunica
ción'', tenta explicar, de 
maneira prática, en que 
consisten istes cámbios re
volucionários. Non só pre
senta a tecnoloxia da infor
mación senón tamén a inte
racción humana e a comu
nicación animal. Até o 3 de 
Xufio no Museu do Pavo 
Galega. As visitas de grupa; 
terán que ser concertadas co 
Depatamento de Educación 
no telf. 981 583 620. 

colga as suas pin~ na Bi
blioteca Provincia[, unha es
colma chea de colores neu
tras, coma grises, ocres e 
azuis, que reforzan a impor
táncia do tema frente ás for
mas de expresión. 

ARQUEOLOXlA 
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. 

TUTANKHAMON 
Imáxes do descubrimento 
diste tesauro (a tumba de Tu
tankhamon), babeo o deserto 
exípcio en 1922. Orientada 
especialmente cara un públi
co familiar e escolar, está fei
ta dllll xeito ameno e didácti
co. No Museu Prcivincial até o 
iste Lbmingo 4. 

•TEATRO 

HAMLET 
De W. Shakespeare, polo 
T eatre Lliure, o Mércores 

A Mesa pola Normalización Lin
güística e o CDR "O Viso" orga
nizan un campamento de verán 
en Lodoselo-Sarreaus (Ouren
sd, do 29 de Xullo ao 6 de 
Agosto, no albergue O Campiña, 
antiga casa de labranza rehabili
tada, con educadores, monitores 
de tempo libre, guias locais e 
acompañantes da mocidade da 
Mesa. Conta con cociña, come
dor, cuartos, baños, salas de reu-

nións, leitura e xogos. Realizan 
fomada de pan, cestaria; pintado 
de camisetas, tecido, etc, da 
man de persoas da aldea; itinerá
rios, diurnos e notumos, pola zo
na: aldeas abandonadas, río do 
esquecimento, Pena da Maura, 
Pedra Alta, Lagoa de Antela ... ; 
aula da natureza: construción de 
casas-niño, diferenciación das 
espécies arbóreas, estratifica
ción, porrais, maseiras, etc; xo-

gos de pistas (coñecimento da 
aldea e da sua xente, costumes, 
história ... ), visita ao Museu da 
Límia ... ; actividades de dinami
zación lingüística, xogos de lín
gua, debates, contacontos. O 
custe, 30.000 pta; inclue aloxa
mento, pensión completa, acti
vidades, visitas e seguros. Máis 
información no telf. da ºMesa 
981 583 782 ou amesanl@inter
book.net• 

l 

I' 

•MÚSICA 

MÚSICA NAS PRAZAS 
T ony Lomba & Elio dos 
Santos, co seu novo tra
ballo Parella de feíto, antes 
eran o coñecido trio, Os 
tres sudamaricanes, volven 
co iste novo traballo: gui
tarras elécticas, ritmos 
dance, vestiário exlusivo 
e colaboracións de luxo 
do folc galego, será o 
Venres 2. O Domingo 4 
estará o grupo Hijas del 
Sol, Paloma e Piruchi, tia 
e sobriña, da Guinea 
Ecuatorial, participaron, 
despois do seu primeiro 
traballo Sibeba, na xira de 
Mano Negra e colabora
ron na banda sonora de 
Taxi, de Saura. Poderé
molas escoitar na sua lín
gua natal, o bubi. As duas 
actuacións serán ás 23 h. 
no Toral. 

STING 
Estará o Venres 2 a partir 
das 23 h. no Multiusos do 
Sar xunto cos teloneiros 
Nitin Sawhney, que o fa
rrán ás 21:45 . 

REAL FILHARMONlA 
DE GAL1C1A 
Dirixida por Jeffey Kaha
ne e co tenor Ian Bostrid
ge. No programa figura 
Prelúdio e fuga para cordas 
e Nocturno , ambas de B. 
Britten; Introduci6n e alle
gro e Concerto para piano 
en sol, ambas de M. Ravel. 
O Xoves 1 ás 21 h. no 
Auditório de Galiza. 

ABERTOS DE CÁMARA 
Duo de violinos S. Pro
kofiev o Martes 6, ás 20 
horas, no Auditório de 
Galiza. • 

7, ás 20:30 no Audit6rio 
"Gustavo Freire". 

M.oaña 
•MÚSICA 

MIRIAN SANDOV AL 
Cantautora arxentina que, 
xunto co seu Grupo 
Latino, formado por Isabel 
Mouzo, flauta traveseira; 
Javier Alcalde, baixo; e 
José troncoso, percusión; 
actuarán no Café-teatro do 
Real o Sábado 3 ás 23:30 
horas. 

ANOSATERRA 

••••••••••••••••••••••••• 

Moeche ras, no Auditário Municipal. 

•TEATRO Pontevedra 
ÜMAGOANTÓN •CINEMA 
Máxia da nosa, por este co-

HAI QUE ROELO ñecido ilusionista galego, o 
Sábado 3 na Casa da Cultura. Proxección diste vídeo, pro-

movido polo Pazo da Cultu-

Mu.ros ra, lugar onde se proxectará, 
e TVE, con entrada gratuí-

• EXPOSICIÓNS 
ta. O Venres 2 ás 21 h_ 

ENTORNO E FUTURO 
• CONFERÉNCIAS 

Encóntrase na Sala de Ex- J .Mª ÜARCIA RGUEZ. 
posicións do muíño de ma- E tamén recital, que baixo o 
rea Pozo do Cachón, onde título de 88 primaverales años 
podemos contemplala. de varia creación literaria, dá 

Ourense 
o Martes 6 ás 20 horas, no 
edíficio "Fdez. López" do 
Museu de Pontevedra. 

• EXPOSICIÓNS 
• ÉxPOSICIÓNS 

X. ÜARClA RIVAS 
Colga os seus lenzos na gale- MIGUEL SACO 
ria Visol até o 16 diste mes. Presenta as suas Esculturas, 
"Luz de aguada, insinuación en madeira, pedra, metal e 
de penumbras, de vixília barro, na galeria de arte 
melancólica, perta da fron- Anexo, desde o Venres 2 
teira de vivéncias sulagadas até finais de mes. 
nun estádio preverbal do 

]OEL, PETER WITKlN .descorrer; presentimento da 
soedade, da fugacidade do Descoñecido, exposición de 
tempo e os seus afáns" en 118 fotografías, debuxos e 
verbas de X.L. de Diós. estudos e 11 obras campa-

rativas de 8 autores clási-
MANu cos: Goya, Paul Strand, 
Muniategiandikoetxea, de T.R. Willians, Picasso, Ge-
apelido, titula T artekoak, En- orge Grosz, Henri Matisse, 
tres nós. Retrato de f a.rrufia, a Paul Cézanne, Harry 
mostra de pintura que ten, Sternberg e Max Beck-
durante tc:x:lo iste mes, na ga- mano. Witkin explica o 
leria M:n-M Marimón. Pintu- seu proceso criativo nunha 
ra figurativa de marcado ca- entrevista persoal en ví-
rácter xeométrico que con- deo-montaxe de 20 minu-
clue nuns cadros de liñas moi tos. No Paz.o de Cultura até 
esbeltas e sutis que o achegan o vindeiro 9 de Xullo. 
á abtracción, pero que se 

CENrn.o rn ARTE MA,TE arredan dista, polo recurso 
das perspectivas e volumes. Mostra de pintura, na Sala 

de Exposicións do teatro 
SoLIDARIEDADE Principal, do Xoves 1atéo15 
CON COLÓMBIA de xuño, de 19 a 21 horas. 
Mostra de fotografias, duran-
te o mes de Xuño, na Aso-
ciación Xuvenil Amencer. 

DIONISIO FIERROS 
Asturiano da segunda meta-
de do s. XIX, pintor oficial 
pero tamén coa sua fai;;eta in-
timista, máis lixeira e intere-
sante, viviu alguns anos no 
noso país. Unha mostra per-
corre, cronolóxicamente, as 
suas distintas etapas na Aula 
de Cultura de Caixavigo e 
Ourense. Até o 3 de Xuño. 

•MÚSICA 

THE FLESHTONES 
Veñen dos EE UU co seu 
rock de garaxe para dar un 

BARBóo concerto, o Martes 6, na 
Sala Rok Club. Hai límite Podemos visitar na Escola 
de entradas, a reserva pó- de Restauración, en Belas 
dese facer no 639 753 238. Artes, a mostra que o Co-

léxio de Arquitectos adi-

Padrón ca a Xosé Bar Bóo. Nela 
clase a coñecer a traxectó-
ria deste anovador da ar-

•TEATRO quitectura galega, xa fina-

TEATRO A TREZO 
do, e un dos impulsores 
do actual coléxio de profi-

Estarán, o Martes 6 ás 21 ho- sionais. 
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Descoñecido, 
exposición 
de 118 
fotografias, 
debuxos e 
estudos de 
Joel-Peter 
Witkin 
no Pazo de 
Culturo de 
PON1lVEDRA. 

Miguel Saco 
mostra as 
suas 
esculturas, 
na galeria. 
Anexo de 
PONIEVEDRA. 
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A.Colección 
Museum 

Maderner 
Siftung 

Ludwig.De 
Andy 

Wltarhola 
Pedro 

Cabrita llei1, 
acolle 21 

obras 
s ' ·a lCldas 
diste museu. 

Á direita~ 
Piss Heads, 

de Gilbert& 
George. 

NoCGACde 
SANTIAGO. 

En rot.a 

•MÚSICA 

EUTERPE 
Festa find de curso promo
vido por ista escala de mú
sica, o Martes 6 e o Mérco
res 7 ás 20 horas, no teatro 
Principal: Entrada gratuíta. 

•TEATRO 

p ARA A FAMÍLIA 
Continua iste ciclo, pro
movido polo Concello, no 
teatro Principal o Domingo 
4, de 10 a 14 horas. 

Redondela 
• EXPOSICIÓN$ 

PRESERVACIÓN 
00 MEIO URBANO 
Actividade didáctica dos 
alunas do IES "Pedro Flo-

rlan i", coa intención de 
concienciar sobre a conser
vación do património histó
rico-artístico, con debuxos 
e fotografía feítas polos ra
paces ademais de fotografías 
antigas e documentaciójn 
oral aportadas polos vici
ños. Até hai pouco estivo 
na Casa da Cultura e agora 
circula polos diversos cen
tros de ensino da bisbarra. 

•TEATRO 

1 FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE TÍTERES 
Organizado polos colectivos 
e asociacións integrantes de 
Errequerre, participan nel 
un total de 10 grupos entre 
oo que se encontran o brasi
leiro Anima Sonho, o cata
lán Txo Títeres, ademais de 
outros de Segovia, Portu
gal ... e o grupo local Tanxa
rina. O programa está divi
dido en tres partes: a adica
da a escolares, do Luns 5 ao 
Venres 9, tanto no Salón do 
Centro Multiusos de Chape
la como no de Redondela; a 
de audit6rios, dirixido ao pú
blico en xeral, do Venres 9 
ao Domingo 11, en sesión 
de tarde e noite e cun prezo 
de 200 pta. para crianzas e 
400 para adultos; e a progra
mación de rua, o Sábado 10 e 
Domingo 11, en Chapela co 
Teatro Espiral (Madrid) e 
Libélula (Segovia); en en 
Redondeta con Raul Perei
ra (Portugal), Teatro Kaos 
(Moaña), e Teatro Espiral. 

Ribadeo 
•TEATRO 

CASTELAO: 
SEMPRE EN GALIZA 
A cargo de Espello Cónca
vo, o Domingo 4 no Audi
tório Municipal. 

Santiago 
•CINEMA 

VIRIDIANA 
Dentro do ciclo adicado a 
Luis Buñuel (España-Méxi
co, 1961). Un vello fidalgo 
español vive retirado, desde 
a morte da sua muller, o 

SAFARI FOTOORÁFICO 
Que se realizara ao Pindo o vindeiro Do
mingo 11 de Xuño a cargo da Agrupa
ción Cultural Alexandre Bóveda da Coru
ña. O prazo de inscripción está xa aber
to. Máis información no 981 244 355. 

POLOS CANÓNS DO SIL 
Rotas turísticas en catamarán, organiza
do pola Asociación Penas de Rodas,· o 11 
de Xuño. Máis información no 982 213 
221/ 629 258 053.• 

Conv·ocatórias 
CONGRESO DE PROFESORES DE 
LíNGUA E LITERATURA GALEGA 
Na sua 11 edi~ión, convocado pola 
Asociación Universidade Libre Iberoame
ricana. en Galicia (AULIGA) e a equi
pa de Língua e Literatura da Faculda
de de Filoloxia da UNED, que se cele
brará no Centro _Asociado da UNED, 
rua Pepín Rivero s/n 15011 A Coruña, 
entre o 10 e o 14 de Xullo. Compren
derá duas partes: conferéncias e mesas 
redondas (A lingüística e a crítica ga
legas na actualidade. A poesia, o tea
tro, a narrativa e o ensaio no 2000. O 
teatro como recurso pedagóxico. O 
autor e a crítica: críticos literarios co
mentarán textos de autores presentes 
no Congreso, que discutirán a inter
pretación co crítico. Colabora a Aso
ciación de Escritores en Língua Gale
ga. A actual polémica sobre a norma
tivización e normalización do galega 
con linguistas de diferentes tendéncias 
e escritores). Relatórios, de carácter 
científico ou pedagóxico, presentados 
polos congresistas que se apoian nos 
seguintes bloques temáticos: língua 
(fonética e fonoloxia; morfosintaxe e 
semántica; lexicoloxia e le~icografia; 
história da língua; sociolingüíst¡ca; 
dialectoloxia ... ) e linteratura (idade 
média e séculas escuras, prerrexurdi
mento e rexurdimento, época Nós, li
teratura 1939-1975, literatura poste
rior a 1975 ... ). AULIGA entregará un 
certificado de asisténcia de 30 horas. 
Dáse información no 913 988 122 os 
Martes de 16 a 20 h. A inscripción é 
gratuíta. 

X CONCURSO DE 6AITA 
GALEGA CONSTANTINO BELLÓN 
Convocado polo Ateneu Ferrolán, cun 
prémio de 300.000 pta. e dous accésits 
de 100.000. Estimarase o emprego de xi
ros e técnicas propriamente galegas. Po
derá participar quen o desexe con gaitas 
grileiras, ·redondas ou tumbais. A inter
pretación será sen acompañamento. Os 
concursantes deberán enviar ao Ateneu 
Ferrolán: a) unha fita de áudio gravada 
coa peza Outonia, de Xosé X. Presedo, 
facendo constar nela o pseudónimo; b) 
A partitura orixinal dunha peza inédita 
composta para este concurso e unha có
pia da partitura da peza tradicional ou de 
autor. A interpretación das duas pezas, 
no seu conxunto, non poderá superar os 
5 minutos. O prazo de inscripción rema
ta o Mércores 26 de Xullo. Co obxecti
vo de promociar a participación da Ga
liza do exterior críase un apartado espe
cffico, dirixido ás comunidades galegas 
da emigración chamado Gaiteiro de Sou
telo, e para o que o prazo de presentación 
remata o Luns 26 de Xuño e o prémio 
consistirá na asisténcia e participación, 
co desprazamento e estadia pagas, ao 
concurso Constantino Bellón o 31 de 
Agosto. Coincidindo con este concurso, 
o Ateneu cría unha mención honorífica 
dirixida a aquelas persoas ou entidades 
que destacaron polo seu traballo a prol 
da música galega. A mención de Gaita 
Galega Constantino Bel16n, de carácter 
honorífico e non económico, consta de 
duas modalidades da mesma categoría: 
Gaita de Ouro, dirixida á figura do gai
teiro artesán, investigador ou persoa a 

nível individual, e Gaita de Prata para 
colectivos ou entidades. 

VII CuRSO INTERNACIONAL 
DECANTO 
Impartirao a catedrática vienesa Helena 
Lazarska, do 13 ao 23ae Xullo no Audi
tório do Campus Sul de Santiago. Orga
nizado pola Conselleria . de Culrura, a 
través do IGAEM en colaboración coa 
universidade de Compostela, as clases es
tán destinadas especialmente a tratar as
pectos sobre técnica vocal e expresión 
corporal aplicada ao canto. Dirixido a 
músicos titulados ou dos últimos anos de 
carreira, pero tamén inclue un nível bá
sico para os alunas que estean princi
piando os seus estudos de canto. Pódese 
participar como estudantes activos ou 
como ouvintes, ao longo de 50 horas lec
tivas. As leicións divídense nun nível de 
iniciación e outro de aperfeizoamento. 
Traballarase, ademais, nun programa 
concreto de obras, árjas de ópera e frag
mentos de zariuela española que inter
pretarán en dous concertos públicos, os 
dias 22 e 23 de Xullo. Colaborarán a pro
fesora auxiliar V era ~eew e os pia
nistas Laurence Yema e Alejo Amoedo. 
A expresión corporal correrá a cargo de 
M!i! Jesús Uranga. 

LUEIRO REI DE NOVELA CuRTA 
Convocado polo Concello de Ogrove, 
cunha dotación económica de 500.000 
pta. e a publicación por Sotelo Blanco 
Edici6ns da obra gañadora, como único 
prémio. Poderán concorrer texta> cunha 
extensión non inferior ás 60 páxinas e 

que non superen as 120 de 1.800 carac
teres cada unha aproximadamente. O 
prazo de apresentación de orixinais re
mata o 31 de Agosto e a decisión do xúri 
coñecerase no vindeiro Outubro. Os tex
tos deberanse enviar por quintuplicado 
a: VIII Premio Manuel Lueiro Rey. 
Concello do Grove. Praza do Corgo s/n 
36980 O Grove. 

GRÁFICA 2000 
XVI Cursos de verán, práticos e teóricos, 
convocados polo Centro Internacional 
da Estampa Contemporánea de Betanzos 
(CIEC). De 50 horas cada un, de Luns a 
Venres de 16 a 21 horas; sobre técnicas 
tradicionais, asi como de novas t.ecnolo
xias artísticas e industriais aplicadas á es
tampa. Ensino e materiais: 39.000 pta. 
cada taller. Bolsas subvencionadas polo 
Ministério de Cultura. Pódese facer a 
matrícula dos cursos que se desexe. 1. 
Gravado Calcográfico: Joaquín Capa, do 
3 ao 14 de Xullo; 2. Fotografia Criativa: 
Alberto Femández de Aguirre, do 3 ao 
14 de Xullo; 3. Litografía: Alfredo Pi
quer, do 17 ao 28 de Xullo; 4. Serigrafia: 
Manuel Silvestte, do 17 ao 28 de Xullo; 
5. El Transfer: Jesus Núfiez, do 4 ao 15 
de Setembro; 6. Litografia: Ornar Kessel, 
do 18 ao 28 de Setembro; 7. Gravado 
Calcográfico: Arme Heyvaert, do 18 ao 
28 de Setembro. Inscripción e informa
ción: CIEC Rua do Camo, 2. 15300 Be
tanzoo, A Coruña. Tfno.: 00 34 981 770 
011- 913 452 284- 636 533 456. Fax.: 00 
34 981 774 285. Correo electrónico: 
HIPERVONCULO mailto:ciec@mix
mail.com ciec@mixmatl.com + 

Ningures-Maria Armesto, 
dirixida por M . Armesto. 
Nesta obra o cabaret ache
ga, a través das cancións e 
da música, un ponto de vis
ta irónico dos personaxes. 
Auto-observación e crenza 
de que ainda quedan espa
zos por descubrir. A tole
ráncia, a capacidade de es
coitar e o humor foron as 
claves. O Martes 6, Mérco
res 7 e Xoves 8, ás 22 horas, 
no teatro Galán con Casil
da García, Maria Costas, 
Pepa Barreiro e Sónia Rua, 
ademais da colaboración 
de António Durán Morri.s e 
Salvador del Rio. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

mesmo dia da voda. Reeibe 
a visita da sua sobriña, noví
cia nun convento e moi pa
recida á sua muller. O Xoves 
1á20:30 h. no Salón Teatro. 

LAIÑo 
Mostra as suas pinturas e 
gravados no pub Modus Vi
vendi até o 8 de Xuño. Yoli 
Colino, expón no Currun
cho. E Marisa Presas no Pe
pa a Loba, até o 18 de Xuño. 

ao seu lmundo cultural. 
Unha rtlostra do que se fai 
nos obradoiros· artísticos 
composteláns. Até o 2 7 
de Xu~lo. 

templar no Pazo de Fonseca. 

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

M~ ANTONIA p ASC'UAL 
Mostra as suas pinturas, até 
o 1 7 de Xuñ.o, na galeria 
Trisquel e Medúlio . 

• IXPOSICIÓNS 

CEESEPE 
Pintor madrileño, coñeci
do ilustrador e criador da 
movida madrileña dos 80, 
que trae, por vez primeira á 
Galiza, as suas pinturas bai
xo o epígrafe de Mecánica 
celeste e que poderemos 
contemplar na Casa da 
Conga, no Coléxio de Ar
quitectos, até finais de mes. 

COLECCIÓN 
STIFruNG LUDWIG 
Máis concretamente Colec
ción Museum modemer Sif
tung Ludwig, Viena. De 
Andy Wharhol a Pedro Ca
brita Reís, acolle 21 obras de 
Pedro Cabrita Reis, Sophie 
Calle, Tony Cragg, Günt
her Forg, Gilbert & George, 
Jasper Johns, Bertrand La
vier, Morris Louis, Miche
langelo Pistoletto, Robert 
Rauschenberg, Sean Scully, 
Frank Stella, Jessica Stock
holder, Cy Towmbly, Andy 
W arhol, T om W esselmann, 
Franz West e Braco Dimitri
jevic, seleccionados de entre 
as numerosas obras do mu
seu citado, e que dan corpo 
á idea de como se formou 
unha colección de arte con
temporánea. No CGAC 

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 galería de arte Citánia 
oferécenos un encontro 
coa obra de dezasete artis
tas vencellados á cidade e 

DrnÁAR BoLLAERT 
Presenta o seu proxecto fo
tográfico, titulado Aruna
chala Pradakshina. A mon
taña da sabedoria, no Museo 
das Peregrinaci6ns, onde po
deremos comtemplalo até 
o 9 de Xullo 

CHARLES THURSTON 
THOMPSON 
Amostra fotográfica chá
mase A Compostela de Char
les Thurston e pódese con-

PROXECTO ENARTES 
Cincocentos anos do des
cubri mento do Brasil. O 
Coléxio Fonseca acolle 
obras de vinte artistas plás
ticos brasileiros. 

•LEITURAS 

FEIRA 00 LIBRO 
Antigo e de ocasión que se 
está a celebrar, até o vin
deiro Domingo 11, no pa
seo central da Alameda. 

•TEATRO 

PROVISIONAL DANZA 
Ista compafiía de Madrid 
interpretará Lo que los 
peTTos nos dejarán, con 
coreografía e interpreta
ción a cargo de Guillau
me Trontin e Carmen 
Werner. Unha relación 
aparentemente normal. 
Un home enfrontado a 
unha muller. A vergoña 
da intimidade. O Xoves 1 
e Venres 2, ás 22 h. no te
atro Galán. 

DECORCHEAS 
Estrea da comédia repre
sentada polo Teatro de 

ARede 

lo._{inL• 

GAUCIAN 

~tl!Z'r..!:..~-·-"·----· 

Vigo 
•CINEMA 

THE GRASS HARP 
A arpa de herba, de Charles 
Matthau (EEUU, 1995). Ba-

unl 
na 
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seada nunha novela de T ru- a evolución do deseño no s. 
man Capote, conta cómo a ~ . Móbeis, vidro, parcela-
propriedade afora en moitas . ., obras que formaron par-
ocasións a vida. T amén fala te da colección T ortesten 
da madurez e da nosa capad- Bróhan. Parte da toma de 
dad.e de cámbio. Inserida no conciéncia que se produce 
programa do Concello Noites nos movimentos modernistas 
Vivas, o Sábado 3 á 1 dama- da Europa industrializada 
drugada, no cinema PI.ata. (Art Nouveau e outros) can-

• EXPOSICIÓNS 
do os progresos da revolucion 
industrial do século XIX son o 
fondo das inovacións revolu-

RUT MARTÍNEZ cioná.rias no terreo das artes 
Exposición de gravado na 
librar ia-galeria A Caixa de 

aplicadas. Até o 2 de Xullo. 

Pandora (Triunfo 1} do REIMUNOO PATIÑO 
Venres 2 de Xuño ao 2 de A galeria VGO acolle unha 
Xullo. De 10 a 13:30 h . e mostra do famoso, e xa de-
de 16:30 a 21 horas nos saparecido, pintor, pionef o 
dias laborábeis. da BD e impulsor de nume-

rosas actividades culturais e 
ALINA SUÁREZ políticas, até o 3 de Xufio. 
AGUERREBERRE 
Na galer ia Vi sual Labora ARQUITECI1JRA 
(López de N eira 5 ), que O C oléxio de Arquitectos 
canta con sala de exposi- acolle unha mostra sobre os 
cións, espazos para exposi- traballos escolmados no con-
cións temporais, obxectos curso do Clube N atación 
de regalo dos museus e cen- Galaico para dotar dunha 
tras oficiais de arte e libraria piscina o límpica ao bairro 
xeral especializada en arte. pontevedrés de Celulosas. 
Esta artista cubana, transmi- Paneis, fotos de maquetas, 
te, de xeito subliminal, un realización en 30 por arde-
mundo de emocións e con- nadar, planos e memórias. 
troversias a meio da riqueza 
cromática do seu expresio- B ELAS ARTES 
nismo. Até o 21 de Xuño. Unha selección de fotogra-

ALFONSO 
fias, cadros e esculturas de 
19 alunos dista faculdade 

SÁNCHEZ POR TELA están instaladas nos distin-
Fotoperiodista madrileño tos departamentos do Rec-
(1902-1990), do que pode- tarado vigués. 
mos contemplar 150 foto-
grafías, realizadas Ttre 191 7 MARlBEL MOURIÑO & 
e 1989, na CasadaS Artes até MILA EsrÉVEZ 
o vindeiro V enres 9. A mos- Primeira exposición que fan 
tra inscríbese no programa co11Xtllltamente ao descubrir 
que a Fundaci6n Banié adica a sua afinidade coa natureza 
aos clásicos da fotografia. e polo que a titulan "Desde a 

MARISA C ASAOO 
praia até o monte". Maribel 
utiliza madeira ou retallos de 

Caiga as suas pinturas fei- trap05 con texrura para pin-
tas en Marrocos na galeria tar ao óleo e Mila mareriais 
Ad Hoc, até o 2 7 diste mes. de oruce mbana, que se in-

JAIME AsENSl 
dent:ifican coa linguaxe sim-
bólica da produción en série. 

lste galega , ilustrador, de- Are iste V enres 2 na libraria-
señ ador gráfico e , tamén, galeria A Caixa de Pandura. 
pintor, expón os seus Ora-
vados e Acri1ícos na galería • LEITURAS Sargadelos até o 3 de Xufio. 

SANTlAGO M ONTF.S 
A T RABE DE ÜURO 
Número 40 dista publica-

De temperamento románti- ción galega de pensamento 
co, iste vigués do ano 40, crítico que será presentada, 
conta cunha longa carreira con mot ivo do seu X ani-
comezada no impresionismo versário, o Mércores 7 ás 
para rematar, na actuali.dade, 20 horas, no Paraninfo do 
no infunnalismo. No C lube Reitorado (Areal 46) , coa 
Financeiro (Garcia Barbón presenza do seu director , 
62) até o 18 de Xullo. X .L. Mé ndez Ferrin ; do 

e d itor, Olegário Sotelo 
ÜNlVERSlDADE Bra n co; e X .M. B e iras; 
POPULAR que serán apresentados po-
Os alunes dos últimos cur- lo escritor Anxo Angueira. 
sos de debuxo e escultura 
diste centro mostran os •MÚSICA 
seus traba llos na Sal.a dos 
Peiraos (Praza da Constitu- XÁBEGA 
ción) , até o 5 de Xufio. Grupo folc galega que dá 

A LEJANDRO LANDIN 
un concerto na Cova dos 
Ratos (Romil 3), organiza-

O artista vigués expón, du- do pola A .C. Caleidoscó-
rante iste mes, a sua pintura pio, o Venres 2 ás 22 horas 
abstracta, arte subversiva, por 300 pta. 
n a sal.a Ritual (Romil 13 ). 

DELA SERNA 
HOMENAXE 
AOSMORENO 

Presenta a sua obra na Sal.a Podemos dicer que míticos 
de Arte do Centro Cultural gaiteiros de Lavadores, que 
Caixavigo, até o 8 de Xufio. serán homenaxeados, o Sá-

CousAS DA VIDA 
bado 3 ás 18 horas, na A. 
de V iciños de Lavadores 

A Concellaria de Cultma or- {Ramón Nieto 302), e no 
ganiza, na Casa das Artes, que se presentará un disco 
unha mostra 005 110 deseños compacto recopilatório da 
orixinais de C.astelao coñeci- sua música. 
dos como "Cousas da vida", 
que se conservan no Museu Vilagarcia "Quiñones de León" e que se 
completa con libros, prensa e 

· outros obxectos vencellados •CINEMA 
co nacionalista, cedidos pola 

ÜOYA EN BURDEOS FU11lÍaci6n Pen.zoL 
De Carlos Saura, nos Mini-

DF.SEÑO DE V ANGARDA cines, o Xoves 1 ás 22:30; 
1880~1940 dentro do programa do Ci-
A Sala de Exposicións do ne-clube Aclega. 
Centro Cultural Caixavigo, 

• EXPOSICIÓNS acolle ista exposición en co-
laboración co Museo Na-
cional de Artes Decorativas FRANCISCO SUTIL 
de Madrid. Pennete coñecer Mostra unha colección de 

\ - \. \ ~ . 

Anúncios de balde 
• Se queredes que vos enviemos, de 
balde, un ensalo sobre a situación 
da língua e da literatura galegas, po
dedes pedilo a burric~mprime@hot
mail.com (o anterior enderezo non va
lif ~· Canto coarenta e cinco mil palav
r r, 380 páxinas en fonnato htm. 

• Comprarla exemplares da revista 
Nós. Pago ben por eles. Antón . 986 
253 618 . . 

• Es heavy, vives na comarca de 
Compostela e nom sabes onde escoi
tar boa música? Todas as segundas e 
quintas feiras (Luns e Xoves), a partir 
das 22 h. no pub Artefacto Burbur (Al
gália de Baixo 21 ), celebramos a Fes
ta Heavy! Metal clássico, sinfónico, 
melódico, trash, HC, black, épico ... e 
ademais podes trae.r os teus discos 
para que os escoitemos tod@s. 

• Livros cun 40 % de desconto so
bre prezo em livrarias. Pede listado a 
livrosvarios@mixmail .com 

• Alúgase casa en Camota, a carón 
da práia. Temporada de verán, para 
seis persoas . Tfno . 981 761 137. 

•Con motivo da renúncia como conce
lleiro de Manuel A. Rendo Lema, o 
BNG da Estrada organiza unha cea 
de confratemidade na sua honra, que 
se celebrará o Sábado 3 de Xuño ás 22 
horas, cun prezo por persoa de 3.000 
pta. Para asistir compre comunicalo no 
telf. 986 590 002, e realizar o pagamen
to por adiantado na canta de Caixa Ga
licia 2091-0506-90-3040016753 

• Cando remates de ler calquer 
exemplar dunha publicación en gale
go, non a botes ao lixo ... ainda pode 
ter moita uti lidade. En Ponferrada 
hai un local chamado "Alén da Len
da" no que teñen un grande exposi
tor de leitura. A presenza de publl
cacións en galego é un pequena 
axuda para os galegulstas do 
Bierzo na sua dura tarefa de manter 
viva a presenza da língua. Alén da 
Lenda. Rua Matachana 7, baixo. 
24.400 Ponferrada. O Bierzo. 

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

• A- pafia deportlvlsta 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 provincia da Coruna 
por praza na de Pontevedra (Ensino 
Secundário). Oposición 1994. Tfno. : 
986 227 793. 

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

• Coleccionamos auto-colantes políti
cos e de movimentos sociais e culturais 
(da esquerda, nacionalistas, libertários ... ), 
agradecemos doazóns, tamén merca
mos ou intercárrbiamos. Esaébenos ao 
apdo. 11, 28.921 de Alcorcón (Madrid). 

• Vendo 40 acción de Promocións 
Culturais Galegas S.A. editora de A 
Nosa Te"ª· Perguntar por Miguel no 
telf. 986 200 558. 

• Alúgase baixo de 100 m2 na rua 
Francisco Añón 34, da Coruña, Tfno .: 
981 614 348. 

• Véndese finca de 2.200 m2 en Mei
rás (Sada), con lícéncia de edificación 
e proxecto básico (modificábel) para vi
venda de 200 m2. Tfno.: 981 614 348. 

•Profesora de Lingua 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 progrmación 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 
986220134 

•Véndese Sl.m*i 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 Vallés publicada en 

español por Bruguera. Quen poida 
vender, alugar ou emprestarma que 
chame ao 626 259 967 ou escreba a 
Rua San Luís 53, 2Q O - 15.007 A Co
ruña. Perguntar por Eva. 

• Vendo casa de pedra con finca de 
32.000 m• en Guitiriz (Lugo), por 
12.000.000 de pta. Razón no telf. 982 
183624. 

• Necesitase profesor de contablli
dade para traballar en académia en 
Santiago. Telf. 981 578 175. 

• Véndese finca de 1.080 m2 en Ma
rin, situada entre Praia Mogor e Ague
te. Telf. 986 703 146. 

• 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 ecoloxistá 
no país, consellos de práticas am
bientalistas na vida cotiá, o direito 
de aceso á información ambiental e 
as denúncias. Complétase cun di
rectório e con referéncias de libros, 
revistas e páxinas electrónicas . Soli
cita un exemplar, enviando 325 pta. 
en selos de correo , á Federación 
Ecoloxista Galega, apdo . 949, 
15.700 de Santiago. 

• Islam no século xx1. Mu9ulmanos 
galegas queren dar a conhecer a 
gente da sua terra o auténtico 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. 
Tlf. 986 703 146. 

• Véndese remalladora semlnova 
marca Slnger. Telf. 986 703146. 

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

• Na rua o nQ 6 do Terra Llvre, vo
zelro nacional da Assemblela da 
Mocldade Independentista com 
novos e interessantes conteúdos. 
Solicita-o de balde a Alher Ulhoa 5, 
1 Q de Compostela.• 

ista mostra na Sala de 
Exposicións da Fundación 
Caixa Galicia. 

da, e de esperanza e paz 
global pola outra. 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

J EAN BAP'TISTE 
HUYNH 
Mostra de fotografias, na ga
leria Mário Sequeira (Quinta 
da lgreja, Parada de Tibaes) , 
onde poderemos ollalas até 
o 14 de Xufio. 

Me.I~o 
•ACTOS 

FEIRA DO LIVRO 
Organimda pola Cámara Mu
nicipal e a Biblioteca Munici
pal, fecha o 3 de Xuño. 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

PORTO CARTOON 
WORLD FESTIVAL 

ARTE EN BERLIN 
NOS.XX 

· Mostra de arredor de 500 
obras, as máis significativas 
da Berlinische Galerie, con 
George Grosz, Otto Dixl, 
Malevitch, El Lissitzky, 
Naum Gabo, lwan Puni, 
entre outros. Trátase da 
maior exposición que se re
alizou sobre a arte produci
da en Berlín. No Museu de 
Arte Contemporánea , até o 
9deXuño. 

Madrid 
• EXPOSICIÓNS 

NúRIA ÜUARDIOLA & 
X. VILLARINO 
A Casa de Galiza serve de 
marco para a mostra de pin
tura de Núria titulada Mas
s6 e da de fotografia de Xú
lio La felicidad de la nada. + 

Festas 

DA ASCENSIÓN 
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óleos, baixo o título de Sei
xo, na galeria Arcana (Sta. 
Lucia 11), até o 5 de Xuño. 

Vilalba -

-está concebida coma ce
nografías, epicromias- e 
coa irania. Poderemos co
ñecela no Auditório Carme 
Estévez, até o 3 de Xuño. 

No Museu Nacional da lm
presa/Jomais e Artes Gráfi
cas, até o 31 de Agosto. O 
maior festival de caricatura 
realizado na ¡)enCnsula. De 
XX para XXI, a mudanfa de 
século/milénio, a pesar de 
todas as mudanzas, o mun
do continua marcado pola 
fame, a guerra e a inxusti
za, o obxectivo da exposi
ción é ver cómo interpre
tan os caricaturistas das 
máis diversas partes do 
mundo, os sentimentos de 
cataclismo, destrución e fin 
do mundo, por unha han-

En Santiago, unha semana chea de actos 
lúdicos que engloban todo tipo de espec
táculos e animación por toda a cidade. 

PRESUNTO EN MELGA\X) 
lsta vila portuguesa celebra todos os 12 

Domingos de mes unha festa gastronómi
ca. Desta volta tócalle ao presunto, que 
ven sendo como lle chaman os nasos v i
ciños ao xamón e para degustalo hai que 
achegarse ás tasquinhas. Ademais haberá 
animación por ranchos folclóricos, gai
teiros e c0ncurso de espantallos. + 

• EXPOSICIÓNS 

EuAROO BAAMONDE 
Mostra a sua pintura, que 
limita coa xeometria e o 
cromatismo, coa narración 

t. . ... '>. 

Viveiro 
• EXPOSICIÓNS 

D. CARLOS EMPERAOOR 
Poderemos contemplar 
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O tres de Xuño apresenta o seu segundo disco en Compostela 

Novos ritmos arreciar da ·gaita de Budiño 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

"Arredor, un título difícil de 
explicar". Xosé Manuel Bu
diño sorrí, ven de sacar ao 
mercado o seu novo disco 
no que · inclue doce compo
sicións próprias nas que a 
tradición coquetea con va
riedade de ritmos e xéneros 
que teñen como obxecto fa
cer bailar ao que os escoi
ten. Un repertório que dá a 
coñecer o 3 de Xuño na Praza 
da Quintana, en Compostela. 

É un disco que sae despois de 
tres anos da publicación do seu 
primeiro traballo, Paralaia, e se
gundo explica o próprio Budiño 
"non é nen máis nen menos 
que un cúmulo das novas expe
riéncias que houbo neste tem
po. Aproveitamos sons que non 
tiñamos no outro disco, como o 
da zanfona, os metais, progra
mación de ritmos ... utilízanse to
dos os médios que ternos ao 
noso alcance, incluso a infor
mática, para dar pinceladas de . 
cor ás composicións que tiña 
na cabeza". 

"Foron tres anos sen parar -en
gade. Empezamos con concer
tos por Galiza, basicamente, lo-

go abriuse o abano e -fumos a 
Madrid, Barcelona, Donosti, Se
villa, Bilbo, Astúries, Bretaña, 
Escócia, Alemaña, Portugal. .. 
Este primeiro disco abriu rhoi
tas portas e deu lugar a que 
neste momento volvamos rotar 
polos cenários con Arredor". 

E para criar os doce temas, 
. Budiño explica que sempre foi 

bastante aberto á hora de es
coitar música. "Música de Ru
mánia, dos xitanos, rock, jazz, 
funky, new age ... á hora de 
compor venme ben estar in
fluenciado por todo tipo de mú
sicas. Ao· viaxar e coñecer ou
tras culturas, daste canta de 
que existe un abano amplísimo 
de novas sensacións que ao 
mellor se estás encerrado non 
escoitas. lso non quer dicer 
que queira coller elementos de 
todo o que escoito, senón que 
me deixo empapar. lmaxino 
que dalgunha maneira teñen 
que brotar". 

Ao respeito Budiño opina que 
calquer músico cando sube a 
un cenário ou publica un disco 
tenta ter a sua própria identida
de, que soe a sua música e que 
se lle recoñeza. "Ben por como 
canta, ou no caso da música 
como acontece neste caso, polo 
próprio xeito de tocar'', engade. 

Un disco máis bailábel que se 
ubica nun panorama no que a 
gaita rexurde revalorizada. Van 
seguir os gaiteiros montando 
festa no século XXI?. "Gasto 
moito de ver a xente bailar nos 
concertos. Nas discotecas esGo
ítanse músicas de todo o mundo 

cun ritmo engadido. Lago a xen
te descobre que esa música pn
de escoitarse e bailar sen ese 
engadido. lsto lévaos a coñecer 
grupos, festivais ... Na música ga
lega, grupos e artistas mozos to-

, can a cada vez máis tora e le
van ese sino, a visión própria". 

Colaboracións 

Ademais dos músicos que 
acompañan habitualmente a 
Budiño nos directos, é dicer Le
andro Deltell nas percusións, 
Xan Hernández, baixo, Pedro 
Pascual, bouzouki, Xavier Díaz, 
acordeón e Pablo Alonso no 
clarinete baixo, Arredor conta 
coas colaboracións de Donald 
Shaw, nos teclados, desde Ma
drid José Climent coa zanfona, 
Tony McManus desde Edimbur
go, coa guitarra e Jacky Mo
lard, viol'inista da Bretaña. 
"Xente qu·e quixen convidar, 
amigos que me fun atopando 
nos festivais nos que partici
pei", explica o gaiteiro. 

Tamén inclue unha sección de 
metais nun tema con William 
Gibbs, no saxofón, Paco lbáñez, 
na trompeta e Ove Larsson· co 
trombón. "O feito de ter incluido 
estes. instrumentos de vento foi 
algo casual. Xurdiu na viaxe de 
Galiza a Madrid para gravar o 
disco. Ocurriuseme na carretei
ra, non o pensara até daquela. 
Fixen unhas chamadas e ali es
taban tocando con nós, despois 
de pouco máis que un día de 
preparación.O resultado foi incrí
bel. É xente que toca moito e 
que tamén transmite moito. Da 
igual o instrumento. que_ utilices, 

se o que acontece é que ese 
músico está dicindo o que sinte, 
incluso cos teus temas". 

Asimesmo Budiño volve a 
apostar por temas cantados pa
ra os que conta coa colabora
ción de Leilia e Mercedes Pe
ón. "Mercedes xa traballara 
conmigo no disco anterior e 
sempre que o seu quefacer llo 
permite participa nos directos. 
No caso de Leilia fixemos un 
tema, Compostela, que me en
carregaro n para un programa 
de televisión,0 diq do milénio, 
organizado pala BBC desde 
Londres. Retransmitiuse na noi
te de fin de ano para todo o 
mundo através de cincuenta 
cadeas. Tratábase de repre
sentar a música que se fai nes
te momento na Galiza". 

Este traballo, editado no seto 
"Yerba Buena" da multinacional 
Virgin, gravouse en Madrid, 
nos estúdios "Red Led", duran
te vinte dias aproximadamente, 
e a mistura e masteurizado fí
xose en Glasgow (Escócia) no 
estúdio "Secret Mu sic", no que 
traballa habitualmente Donald 
Shaw, compoñente da banda 
escocesa Capercaille, que fixo 
o traballo de coprodución. A 
este respeito Budiño aponta 
que "o traballo da produciól) 
dentro dun disco é básico. E 
importante ter unha persoa da 
tua man, de confianza que se
xá quen de ver o que ti ao mi
llor non observas desde dentro. 
lnteresábame a visión dunha 
persoa que seguira o proxecto 
tan de cerca, que chegue e 
aporte o seu grao de area". • 

Con tas 
axustadas, 
medio cobradas 

FRANCISCO CARBALLO 

A si d~ categórico escrebia 
Murguia na sua polémi
ca coa Pardo Bazán. O 

Patriarca retratouse nos vários 
artigas de desafogo en relación 
coas críticas literárias e persoais 
da Condesa á canta de Rosalia e 
do mesmo Murguia. Este acer
tou no desaxuste crítico da 
Condesa sobre Follas Novas e 
devolveu o dardo que contra el 
lle tirara aquela, pero tamén 
amosou a bile acumulada en 
tantos anos de debate cultural. 

Murguia, o intelectual compro
metido, non rebaixou a sua en
trega a pral da "dignidade cultu
ral" do seu país cando asumiu 
unha participación persoal na 
política galega. Non parece co
rrecta a interpretación qu lle 
asigna unha entrada liviá e anec
dótica neste nível de compromi
so. É preciso ler os acontecemen
tos desde 1846 ata 1923 parad -
catarse da inmer ión de Murguia 
na opción política galega. 

Os provincialistas maiormente, 
entre eles Murguia, fóron e in
corporando a opcións de gale
gu ismo político. Xa nos ano 
1871, Vesteíro fundaba en Ma
drid "Galicia Literária" na que 
inscreberon case que todo o e -
critores galegas da Corte; pro -
crebian os estatuto o debate po
lítico. Aquela xuntanza desbara
touse porque os sócios foran in
capaces de evitar a polarización 
cara o "rexionalismo", como ca
ra outra no cultural, a de utilizar 
o idioma própio xa. Vesteiro sui
cidouse no Paseo do Prado, 
1876; o culturalisrno apolítico 
era cada dia mái imposíbeL 

Murguia xa formaba entre os 
que asumían unha opción de 
política galega antes de 1886, 
ano dos "Precursores" e do pri
meiro rexionalismo oficial. E 
non se apartou unha liña desa 

' opción ainda que si d liderazgo 
das organizacións nacionali ta 
que viu nos dias de "Solidarie
dade" e das "Irmandades da Fa
la''. Cando en 1899 subliñou 
que España era un Estad pluri
nacio na l, cando afirmou n 
matices que Galiza era unha na
ción, dáballe aos sucesores a cla
ve da igualdade dos pov s pe
ninsulares, base da dignidade in
dividual e colectiva de toda po
lítica. Voltarian aparecer grup s 
culturais empeñados en proscre
ber o compromiso político nece
sário a este país. Mália que avós, 
pais e netos os desautoricen; 
quera dicir Murguia, Castelao e 
os herdeiros. + 

V OLVER AO REGO 

Corre por Internet un co
rreo electrónico encadea
do, procurando robustecer 

o papel do consumidor e a sua ca
pacidade para influir nos prezos. 
Primeira fase: consuma igual pero 
boicotee por sistema os surtidores 
de Repsol, Campsa e Petronor. 
Estas compañias principais ve
rianse na abriga de ceder parte do 
seu lucro e despois as demais ga, 
solineiras non terian outra que 
baixar tarifas. Por probar nada se 
perde asi que se volve, na nova 
tecnoloxia, ao vello esquema: lé, 
difunde e espalla. + 


