
As mulleres opi~an sobre 
as ideas que Fraga ten delas 

---------5-------

Rodríguez Peña 
afirma que o PNG 

sabe como lograr que 
o BNG lle saque votos 

Os calotes 
da declaración da renda 

----------16-----------
0 BNG apresenta unha proposta 
sobre financiamento autonómico · 

------7-------
ªº pp 

---9---

0 PNV pretende rachar só institucionalmente 
con HB 

--------21------
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O PP está a promocionar 
as corridas de touros 

por toda Galiza 
(Páx.19) 

Propostas para celebrar 
o Dia das Letrcis 

(Páx. 17) 

Qué importáncia ten que Pére1 Varela 
invente a cantante Carmina Burana? 

(Páx. 25) 

A situación do galega 
. 

no ens1no 
Xa son 150 escritos entregados na Consellaria de Educación, a un 
ritmo de 25 por semana, para denunciar a precária situación no 
que se atopa o galega no ensino educativo e demandar da conse
llaria que asuma a sua responsabilidade neste tema. Estes escritos, 
asinados por outros tantas Equipas de Normalización Lingüistica 
e claustros, denúncia o estuante incumprimento da lexislación 
vixente e a pasividade coa que a consellaria está a abordar a si
tuación, que en moitos coléxios privados ainda é moito pior, con 
centros nos que tan sequera dan as horas preceptiva de asignatu
ra de galega. A pasividade de Celso Curras é tal que ainda non 
respostou a estes escritos. A Plataforma polo Ensino en Galego, 
demanda, con toda tóxica e lexitimidade, que o conselleiro dea 
unha resposta antes de que remate o presente curso académico. 
Mágoa que esta postura dalguns sindicatos non os levan a outros 
eidos da normalización e voten a prol de que se suprima o exame 
de galego para ingresar na función pública.+ 

Bieito Iglesias 
O mellor francés de Barcelona 

Un libro fascinante. 
Premio da Crítica 
de Galicia 2000. 

*·*· * 
195 2000 

QDIT L1'><~ 

Un anónimo desencadea a investigación sobre 
maos tratos na ONG de Ourense 

Quen quer afundir 
Ben posta? 
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. Nove rapaces serán repatriados ao Salvador tras declarar nos xulgados 

En Benposta acusan á Xunta 
dunha 'caza de bruxas1 

contra o Padre Silva 
*A. ESTÉVEZ 

Cansos de recibir á prensa e mostrar a sua pequena "nación" como un lugar no que os rapaces viven tranquilos, os 
responsábeis de Benposta deixan ver no seu rostro os efeitos das últimas denúncias sobre maos tratos. Calquera 
pode atravesar a "aduana" de Benposta e conversar cos nenos que chegan de diferentes pontos de Latinoamerica. 
"Todo forma parte dunha campaña contra o noso xeito de educar", determina o Padre Silva, presidente desta ONG. 

os viñemos por un mundo mellor 
e aquí nos pegan, as veces até 
con latigos". l;ste é o anónimo 
que se recebeu na consellaria 
de Familia e que desencadeou a 
investigación posterior. A partir 
de ai varios personaxes entra
ron na polémica chegando a 
acusar ao Padre Silva de rexen
tar unha "secta" que utilizaba 
metodos autoritários. A primeira 
vista, a relación deste cura cos 
seus protexidos é moi cordiaL 
"Padre, poña cara d~ sofrimen
to", bérralle un deles cando a 
xornalista tira a foto. El pon cara 
de resignación, non pode negar 
que o dano xa está feito_ 

Marisa de Martinez foi das pri
me ir as en entrar en acción_ 
Chegou a Ourense sinalando 
que se enterara da existencia de 
anónimos por Internet e que tiña 
constancia de que un numeroso 
grupo de rapaces salvadoreños 
chamaban a sua casa ás aga
chadas para relatar os castigos 
que lle eran infrinxidos en Ben
posta. As credenciais que traía 
eran as da organización salva
doreña Fe y Alegria, e a sua ca-
1 igrafia, increibelmente seme
llante á do fax chegado á conse
llaria. Dias máis tarde, Fe y Ale
gría desvencellábase dela. Pera 
quen é entón Marisa de Martí
nez, irmá de D.' Abuisson, un dos 
máis sanguentos represores na 
guerra no Salvador, ainda que 
portadora dunha escarapela do 
asasinado bispo Romero? 

"Non sabemos cal son os seus 
contactos_ Ela chegou aqui ase
gurando q1,..1e tiña noticias de ma
os tratos dentro de Benposta. A 
asociación Fe y Alegría asegura 
que o proxecto de De Martínez é 
só seu. Cando apareceu en Ben~ 
posta tivemos unha conversa 
tensa_ En privado recoñece as 
exaxeracións da denúncia pero 
medrouse ante a repercusión na 
'prensa'', afirma Antonio Apolinar, 
o xoven alcalde desta particular 
cidade, un mozo ourensán que 
reside ali desde hai cinco anos. 

Nove rapaces 

Con quen prim~iro falou De 
Martínez ao chegar a Galiza foi 
ca fiscal do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza, Ramón Gar
ci a Malvar, que ten nas suas 
mans cutres casos relacionados 
con Benposta. Malvar foi quen 
puxo en marcha unha investiga
ción hai tres meses a instáncias 
da consellaria por supostas irre
gularidades na acollida dos 
afectados polo furacán Mitch. 

En Benposta rapaces de diferentes países fónnanse, entre outras causas, como xomalistas. Na fotogrofia a sede da 1V. 

Denúncias que despois taran 
arquivadas polos xulgados de 
Ourense_ 

Esta muller salvadoreña condea 
os métodos de Benposta porque 
"aleccionan aes cativos contra o 
Governo galega". Tamén falou 
da preocupación dunha marea 

de país desde El Salvador. 
Nove rapaces, os que van ser 
repatriados, declararon ante o 
xuíz e o fiscal en Ourense. Dos 
seus testemuños trascendeu a 
existencia dalgun caso de vio
léncia física_ Ao interrogar tan
to ao Padre Silva como a Apoli
nar sobre a posibilidade de que 

algun educador utilice o castigo 
físico, négano_ 

Quen paga os billetes dos cati
vos para El Salvador? O consul , 
que o dia que acudiu a buscar 
aos cativos a Ourense, manifes
tou que non observara nengun 

Pasa á pá.xina seguinte 

O estádió de futbol come a 'nación' 
"O único problema que ternos 
con Benposta é que o Padre Sil
va · non quer deixar ocupar uns 
terreas que a Xunta ten no re
xisto da propriedade"_ Asi res
postaba Manuel Fraga o Venres 
2 de Xuño tras rematar a reu
nión do Governo galega ao ser 
interrogado sobre as accións da 
consellaria de Familia contra a 
Cidade dos Muchachos. Os tri
bunais, polo de agora, teñen pa
ralizado este proceso de ocupa
ción que emprendeu a Xunta 
até que se clarexen os termos. 

Hai quince anos que Xunta e 
Benposta asinaron unha cesión 
de terrees que, en extensión, su
póñen a cuarta parte da Cidade. 
O convénio, cuxos documentos 
tamén mostra Antonio Apolinar, 
acordaba o pago de oitenta e 

, . . ,) -

dous millóns de pesetas da Xunta 
por uns terreas que valían tres ve
ces máis co compromiso de cons
truir máis de duas-
ce ntas vivendas 

Retírense ao proxecto apre
sentado polo alcalde Manuel 
cabezas baixo o lema Ourense 

cara o novo mi
lenio, que preve 
unha transfor-neles. O compro

miso non se cum
priu, o convenio 
non é valido, din os 
benposteños. "Non 
se trataba dunha 
venda, senón dun
ha cesión en con
dicións que non se 
cumpriron. Agora, 
estas vivenda_s 

IN . on irnos mación urbana. 
O translado do 

: marchar estádio do Cou
1 

! de Ourense to solventariase 
construíndo un 
complexo de
portivo nos te
rreas de Ben
p os ta. "Non 

1 

¡por un estádio 
! de futbol" 

vanse cosntruir no 
Cauto e traer o es-
tadio para aqui. 
Por suposto que é mais lucrativo 
vender vivendas no centro de Ou
rense que a seis quilómetros", ex
plican Padre Silva e Apolinar. 

• '1'f.,1 . 

irnos marchar de 
Ourense por un 
estádio de fut
bol. Agora coido 

que é máis preciso que nunca 
que quedemos para denunciar 
o que nos están facendo", di o 
alcalde desta cidade.+ 

'l i ¡. 

• 
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Vén da páxina anterior 

indício de maos tratos, asegura 
que non ten capacidade econó:
mica para repatrialos. A conse
llaria de Familia, Muller e Xu
ventude non res-

de circo do mundo; as previ
sións incluían unha próxima xira 
por Latinoamérica. "Pero tal co
mo están as cousas, non sei se 
será bo ir de viaxe", comenta 

posta ante a per
gunta de se se 
vai facer cárrego 
dos billetes de 
avión. 

Se mella 
improbábel 

Apolinar. Men
tres, os rapaces 
adéstranse nas 
acrobácias con 

Out.ro dos ele
mentos desta tra
ma complexa é a 
holandesa Fun
dación Van der 
Lee, cuxo informe 
contra a Cidade 
foi esgrimido por 
Marisa de Martí
nez como a pro
ba irrefutábel 

que o anónimo 
que 
desencadeou 
a investigación 

tranquilidade. O 
director da esco
ta dirixe os seus 
movementos no 
ar mentres unha 
rede os ampara. 

"Ternos a filoso
fía de ensinar a 
pensar, de ensi
nar a actuar con-: 
forme aos princí
pios de solidarie-

¡proceda 
l dun nena 

dunha institución 
independente. Os 
vencellos existen 
entre esta fundación e a Xunta, 
tal como veñen de inquerir no 
Parlamento os tres grupos da 
oposición. Van der Lee promove 
o programa educativo "Preesco
lar na Casa", emitido na TVG co 
apoio da consellaria de Manuela 
López Besteiro. 

Unha escola solidária 

Benposta ten a segunda escola 

dade, liberdade e 
fraternidade, pe
ro existen unhas 
normas que hai 

que cumprir. Os rapaces teñen 
que realizar tarefas normais para 
a sua idade e, ao mesmo tempo,, 
aprender o valor do diñeiro. E 
unha maneira de non ser caritati
vos con eles, senon de ensinalos 
a vivir", di o Padre Silva. 

Subvencións paralizadas 

As denúncias, primeiro da conse
llaria através do TSXG, e, des-

• , l ' ,,. .... ' ' 'C • .a. • , 
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pois, de Marisa de Martínez, ta
mén repercuten na situación eco
nomica da Cidade. En suspenso 
están as subvencións da Deputa
ción da. Coruña, quince millóns 
de pesetas, as da deputación de 
Ourense, duas de cinco millóns 
cada unha, e a do concello que 
governa Manuel Cabezas, de 
dous millóns e m~io. · 

O enfrentamento da Xunta con 
Benposta chegou nos últimos 
meses a graves extremos. Al
guns dos residentes están con
vencidos de que "Fraga vai po
i o cura", como chaman todos 
ao Padre Siiva. "Nunca existiu 
amiguismo, pero tiñamos que 
estar en sintonía, entre outras 
razas, porque a educación que 
se irl)parte aquí ten que estar 
homologada coa de fóra", expli
ca Apolinar. Os responsábeis 
da Cidade dos Muchachos 
amasan o fax recebido na con
sellaria movendo a cabeza dun 
lado para outro. Non semella 
nen a letra nen a forma de ex
presarse dos cativos. De cal
quer xeito son moi comedidos e 
non queren facer acusacións 
directas, ainda que alguns se 
lle escapa que "vannos seguir 
botando lixo enriba, estamos 
seguros de que na consellaria 
hai un bo dossier para seguir 
desprestixiando a Benposta".• 

Unha televisión local sen amigos 
Non se sabe se Janier está 
bromeando ou de verdade está 
doido. "Con esta 

como o seu pai, que traballa 
nunha emisora rexional en Co

lombia. 
polémica só inte
resan as opi
nións dos cati
vos e eu xa son 
un veterano de 
Benposta", co
menta. Este ra
paz colombiano, 
que reside na ci
d ad e ourensá 
desde hai nove 
anos, estuda 
lmaxe e Son, re
a"fiza un progra
ma de inquéritos 
na rua para a te-
le visión e, ade-
mais, manexa a 

1T ele Benposta 
ten máis 
audiéncia que 
Tele Miño pesie 
non ser do 
gasto de Manuel 
Cabezas" 

A tele local é ou
t ro dos pontos 
conflitivos: Tele 
Benposta ten 
máis audiencia 
que Tele Miño. -
Emite desde as 
nove da mañán 
até as duas da 
madrugada. 
"Nos non ternos 
amigujsmos nen 
con alcalde, nen 
co BNG, nen co 
PSOE. Intenta
mos contar noti
cias e a audién-

cámara no estu_dio. Gostaria 
moito de exercer de xornalista 

cia amósanos .que non o tace
mos tan mal", sinala Apolinar. 

No espazo televisivo Reflexión 
nocturna, o Padre Silva fata ul
timamente do litíxio coa Xunta 
sen medias tintas. Tanto lle 
ten que sexa Manuel Fraga co
mo Xose Luis Saltar; manifes
ta a mesma raiba. 

Tele Ben posta non é santo da 
devoción nen do alcalde Ma
nuel Cabezas nen do grupo 
municipal popular. A última 
vez que Cabezas apareceu 
polo plató foi na campaña das 
penúltimas eleicións munici
pais: No turno de chamadas 
do público, recebeu varias la
baz.adas verbais. Un asesor 
que o acompañaba non tivo o 
menor reparo en chamar á 
compañia telefonica para que 
cortaran o aQ.ceso ás. liñas de 
Benposta.t · 
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Benposta ten a segunda escola de circo da mundo. Reportoxe gráfico: P. BERGANTIÑOS 

Está Benposta . 
Benposta, a Cidade dos Muchachos, a primeira "nación" que tivo 
o galega como idioma oficial, cauto democrático no Estado 
franquista, é un símbolo de Galiza en todo o mundo. Moito máis 
coñecida que Fraga, viaxou tamén a moitos máis paises que o 
hoxe presidente da Xunta, e fíxoo cunha mensaxe clara de 
"liberdade, igualdade e fraternidade". O seu circo foi o millar 
embaixador mundial do direito dos nenas, dos direitos humanos. 

Benposta é unha denúncia contra a opresión, contra a 
explotación, e non ian deixar que os explotasen. Un aleluia á 
libertada cuns métodos de ensino moitas veces incomprendidos e 
sempre atacados pela retrógada/paifoca moral dominante, mesmo 
cando A Nosa Terra lle deu portada hai máis de vinte anos. 

Benposta foi utilizada polos govemantes desd'e o franquismo como 
trinque, como espello, como espectáculo, mentres se silenciaba a 
obra e se censuraban os seus métodos. A ráncia sociedade ourensá 
non só non aceitou nunca Benposta, senón que a censuraba 
abertamente, a alcumaba e sempre existia esa espécie de deixe final 
cando se falaba dela Era, cando menos "algo raro", non inserido na 
normalidade suxeita ao cáciquismo e aos convencionalismos. 
Comezou cos rapaces da rua e nunca se lles perdoou aos seus 
dirixentes, comezando polo Cura Silva "En Benposta hai moita , 
libertada", escoltamos afirmar moitas veces ao longo destes anos. "E 
de Benposta, xa se sabe", referíronos outras veces. 

E o Cura Silva pedindo xustiza polos despachos municipais e 
da Xunta sen que lle fixeran moito caso. Pero cando comezaron 
os triunfos alén das nasas fronteiras, cando comezaron os 
recoñecimentos mundiais, cando até tres estados o propuxeron 
para o prémio Nobel, cando cantos de asociacións o 
distinguiron como un proxecto singular en todo o mundo, na 
Galiza, o próprio Fraga, tamén se subiu ao carro das louvanzas, 
da utilización. Pero enxergando sempre de reollo para 
Benposta, por rachar coa sua mor~I nacional-catolicista, da que 
son unha clara mostra as declaracións sobre as mulleres. 

Benposta tivo que venderlle os terreas á Xunta para facer 
vivendas sociais, pero non unhas vivendas calquera, senón 
vivendas integradas no seu proxecto educativo, de convivéncia. 
Agora a Xunta, nunha operación especulativa, tenta desmantelar 
ese proxecto. A mesma Xunta que poténcia outras asociacións 
en Ourense coma San Ro.senda (convertidas en auténticas 
empresas), núcleo da reacción eclesiástica/política, con dúcias 
de denúncias por maos tratos que nunca foron inv~stigadas. 

Se ollamos as declaracións contra Benposta, as contradicións, 
atoparemos, certamente, as verdadeiras causas e os verdadeiros 
intereses. Son intereses especulativos pero, tamén, ideolóxicos. 
Benposta nqn só é un couto de Jibertade en Ourense senón que 
entroniza ao neno como "rei da criación". Moitos destes rapaces 
saidos de alí están !citando contra a opresión nos seus respeitivos 
povos, contra as ditaduras latinoamericanas. Non nos estrañemos 
lago.que Fraga se una a Marisa D'Abuisson para atentar contra o 
Padre Silva no cerne da sua obra, da sua vida. Pero o povo de 
Ourense, o povo galega ten que darlle unha resposta axeitada. 
lmpónse unha grande movilización a favor de BenP.Q~t~. • . . . 

ANOSA TERRA 
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O debate sobre Humanidades coincide coas declaracións de González sobre a manipulación da história da Transición 

Moitos pais para unha Constitución 
* XAN CARBALLA 

As declaracións do ex presi
dente español, Felipe Gonzá
lez, á revista mexicana Proce
so reabriron un debate históri
co que tora pechado en falso 
por decisión política: como foi 
a Transición e en que contex
to se discutiu a vixente Cons
titución española. Máis outra 
vez semella que se volve botar 
o manto do siléncio coa políti
ca de que "co pasado fran
quista non se axustan contas". 

En 1991, a un rapaz de 8º de 
EXB do Porriño explicábanlle o 
que foi a República e como che
gou o 36 do seguinte xeito: "Largo 
Caballero, que era socialista, dixo 
que as eleicións as ian gañar pa
las boas ou polas armas, que non 
ian deixar entrar á direita". Esta 
simplificación obscena nutriu boa 
parte da formación sobre história 
contemporánea de moitos mozos 
de hoxe en dia, até o o ponto que 
inquéritos de hai poucos anos 
amosaban unha práctica ignorán
cia sobre a personalidade e o ré
xime do ditador Francisco Franco. 
Nese contexto de descoñecimen
to da história imediata, a vivida 
por nós, os nosos pais e avós, a 
coincidéncia no tempo das decla
·racións de Felipe González e os 
pronunciamentos da Academia 
da História sobre o estudo da ma
téria na ESO de hoxendia cha
man a atención por paradoxais. 

Felipe González dixo á revista 
mexicana, en síntese, que Qando 
se convocan as eleicións do 15 
de Xuño de 1977 -as primeiras 
despois da morte de Franco
non se chamou aos eleitores a 
un proceso constituínte, e que 
daquela non estaba na intención 
imediata do presidente Adolfo 
Suárez a elaboración dunha 
Constitución. Sintético de máis , 
González rompeu vários tabus 
destas duas décadas, o principal 
deles a mitificación dunha etapa 
histórica e do presidente· por en
tón do Governo, Adolfo Suárez. 

Unha etapa condicionada 

Unha excursión rápida pala épo
ca lembra os dous posicionamen
tos en debate en todos os ámbi
tos de oposición ao franquismo: 
Reforma ou Ruptura. Adolfo Suá
rez accede á presidéncia, des
pois dunha dura pugna cos sec
tores máis continuistas do fran
quismo, que non admitian tocar 
nen unha coma dos Principios 
Fundamentais do Movimento, un
ha série de normas da Ditadura 
ás que se esixia adesión incondi
cional a todos os cidadáns. Toda 
a arquitectura xurídica do réxime 
franquista se sustentaba nesas 
leis. Suárez asume.a presidéncia, 
qespois da dimisión forzada de 
Arias Navarro, desde o o cargo 
de Ministro Secretário General 
del Movimiento. Nengunha bio
grafia pode ignorar esa xénese e 
que o seu primeiro intento de mu
danza é unha Lei de Reforma 
Política, que deixaba aberto un 
portelo a unha semicontinuidade 
da democrácia orgánica do fran
quismo. lso era o máis ao que 

A maioña do grupo de AP abstívose na votación da Constitución nas Cortes. 

querian chegar os liberais do 
franquismo, entre os que se auto
postu laba un Fraga frustrado 
despois de non contar en nen
gunha das ternas de presidenciá
beis contempladas neses anos. 

O panorama dos partidos eran 
unha Alianza Popular, dirixida 
por Fraga e outros seis ministros 
de Franco, que veiculizaban o 
españolismo máis franquista; un
ha UCD amalgama de franquis
tas reciclados e outros convenci
dos de que non había máis saida 
que unha reforma sen derrumbar 
o estado nen depurar responsa
bilidades co pasado; un PSOE 
potenciado desde Alemaña que 
se sabia alternativa a curto pra
zo, unha vez domesticadas as 
tendéncias internas máis radi
cais, un PCE que pelexaba por 
rendibilizar o seu martírio na 
oposición clandestina e no ámbi
to nacional un PNV xa forte e un-

ha CiU que se aliñaban en posi
cións democráticas coa esixén
cia dunha reestruturación territo
rial do estado con respeito aos 
dereitos nacionais. O Partido Co
munista é legalizado na Semana 
Santa de 1977, provocando unha 
máis das crises militares que en
chen o periodo 1976-1981, que 
culminan precisamente no golpe 
de Tejero do 23 de Febreiro, 
cando todos os deputados do 
Congreso son secuestrados en 
pleno, nun suceso sen preceden
tes en Europa Occidental. 

Durante a campaña do 15 de Xu
ño de 1977, entre as forzas esta
tais só PSOE e PCE propoñen 
claramente que as Cortes que na
cesen naquela primeira convoca
tó ria eleitoral elaboren unha 
Constitución. Di verdade Gonzá
lez que Suárez tivo que pivotar 
neles para mudar de posición, 
porque a sua idea prévia non pa-

Fraga quer ir para estátua 
Cando Castelao topaba a un 
personaxe con obsesión por 
quedar ben na posteridade di-
cia con irania "ese vai para es
tátua". Algo diso é a traxectória 
dun Fraga que reescrebe des
de hai 70 anos a sua biografia 
política segundo interese en 
cada circunstáncia. Home de 
primeira hora do franquismo 
após a Guerra Mundial, o seu 
ascenso no escalafón da Dita
dura foi premiado co Ministério 
de Propaganda. A facilidade 
con que se mimetiza en demó
crata despois de volver da em
baixada de Londres -algun ha
xiógrafo seu pouco menos que 
falou de exílio- dá conta da 
sua personalidade. Nese ano 
de 1977 quedará para sempre 

a sua imaxe tronitonante, con 
tirantes de bandeira española, 
procurando zoscarlle aos que o 
abouxaban nun mitin de Lugo. 
De franquista feroz pasou a Pai 
da Constitución, e máis tarde 
de furioso opositor na ponéncia 
constitucional ao Título VIII que 
regula as Autonomías a presi
dente da Xunta de Galiza. Se 
non fose polas hemerotecas, 
verdadeiramente impiadosas 
con el, e algun que outro teste
muño de quen traballou cóbado 
con cóbado ao seu carón 
-Verstrynge- lograria facer pa
sar a sua figura como un de
mócrata de toda a vida. Mais 
por moito que teime en adquirir 
vontades a estátua para a que 
traballa será de area. + 

saba dunha grande modificación 
lexislativa, pero sen calibrar a po
sibilidade de redactar un texto ex 
novo. De feito a Constitución se 
elabora nunha ponéncia específi
ca -os famosos Pajs da Constitu
ción, como se autodenominan- e 
nela catalízanse as posturas moi 
enfrontadas de partida, que deron 
como resultado un texto condicio
nado nalguns artículos pala pre
sión franquista e a do estamento 
militar que tivera un poder omní
modo durante catro décadas. 

Coñecer a história 

A intención de González nas 
suas declaracións a Proceso 
procurou sacudir a crecente he
xemonización do PP e en parti
cular da Aznar dun proceso his
tórico que non só non protagoni
zaron senón que mesmo enfron
taron . De feito enmascarouse 
como un acoso a un "intocábel 

Suárez" (defendido aos poucos 
dias por seu tillo , lóxico, e por 
40 ministros da UCD que, en 
moitos casos, contribu iron a de
rrubar ao próprio Suárez), o que 
realmente era unha crítica ao 
apropriacionismo da Constitu
ción por Aznar, como estilete 
político, cando o Aznar mozo de 
1978 era público opositor ao 
texto constitucional. 

A operación que denunciaba o 
ex presidente socialista, inde
pendentemente do xu ízo que 
mereza a sua polltica, persegui
ría borrar o periodo de 1982-
1996, e en último termoapresen
tar todo o periodo finisecular co
mo un continuum centrista cul
minado por Aznar. Reclamaba 
aos seus compañeiros de parti
do que reivindicasen esa época 
sua como património sobre o 
que pivotar as ideas precongre
suais do PSOE.+ 

A. EmÉ 

O Dia da Pátria, 
no Obradoiro 

O BNG atópase azoso celebrando o Dia da Pátria na Quintana, por 
tradición, por ter garantido o cheo e por in&aestrutura. Pero este 
ano, coas eleicións autonómicas ao outro lado do rouse do 2000, de, 
beria afoutarse e citar aos seus no Obradoiro. Seria un chanza máis 
nas conquistas organizativas e, ao mesmo tempo, ocasión para pular 
pola data abríndoa máis ao povo non concienciado, motivo para 
avaliar a forza de convocatória e a eficácia das mensaxes. A manifes, 
tación.do 25 de Xullo estase a converter nos últimos anos nun ritual 
para os afiliados e ladantes. Máis de duas mil persoas non participan 
na manifestación e diríxense directamente para a Quintana a "coller 
sítio". A terceira parte 'Clos manifestantes tampouco entran no tradi, 
cional recinto galeguista ou non aturan entalados ao sol coma nun 
bombo de sardiñas. A necesidade de encher o Obradoiro, como meta 
política, levaría ao BNG a atesará sua organización na campaña do 
25 de Xullo, auténtica precampaña das autonómicas.+ 
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Defende o matrimónio como solución á violéncia doméstica 

Califican de 'reaccionárias' e 
'machistas' as declaracións de F.raga 
ef>- PAULA BERGANTIAOS 

"Cavernícolas", "impróprias 
dun presidente da Xunta" e "re
accionárias" son alguns dos 
calificativos cos que partidos 
da oposición e organizacións 
feministas se refiren ás recen
tes declaracións de Manuel 
Fraga sobre a violéncia do
méstica. O BNG xa apresentou 
várlas Iniciativas no Parlamen
to nas que pergunta ao Gover
no e á Consellaria de Familia 
se comparten estas opinións. 

A formación nacionalista mantén 
que as palabras de Fraga son 
''froito dunha atitude e un pensa
mento reaccionário, integrista e 
machista que en nada favorece a 
erradicar a lacra da violéncia que 
se ceba sobre as mulleres e á 
consecución dunha sociedade de
mocrática, na que a igualdade de 
xénero sexa unha realidade". Acu
san ao presidente da Xunta de 
pretender desviar a atención e de 
non asumir a sua responsabilida
de á hora de afrontar o problema. 

Maria Xosé Queizán, de Feminis
tas /ndependentes, califica as 
opin ións de Manuel Fraga de 
"cavernícolas" e impróprias dun 
presidente da Xunta "que deberia 
adoitar frente ao problema dos 
maus tratos unha atitude cívica, 
en lugar de reaccionária e máis 
própria doutros tempos". Ao tem
po Queizán di que parir "é, unha 
decisión, non un destino e, en to
do caso, o Governo debería por 
os médios necesários para que 
as mulleres que deciden ter fillos, 
poidan facelo nas mellares condi
ció ns pos ibeis". A respeito do 
que considera unha defensa 
"cristián do parto con dor, segun
do a condea bíblica", Queizán 
afirma que afortunadamente o 
camiño vai por outro lado. 

"Entando que o seu vínculo coa 
igrexa católica o leve a facer es
tas afirmacións, pero insisto en 
que este tipo de manifestacións 
deberían deixarse para o ámbito 
privado -comenta Ana Míguez, 
de Alecrín. Afortunadamente po
demos decidir ter tillos ou non, e 
sen dor, e Manuel Fraga debería 
respeitar a liberdade persoal de 
cada quen. Ninguén ten que ter 
nostálxia dos tempos nos que 
as mulleres tiñan que parir nas 
casas ou nas cuadras". 

O Martes 6 de Xuño, Manuel 
Fraga enlazaba a defensa da 
institución matrimonial co proble
ma do descenso da natalidade e 
advertía sobre o feito de que as 
mulleres agarden até os 30 anos 
para ter o primeiro tillo e "moitas 
veces por cesárea". Pésie ás crí
ticas recollidas en dias anterio
res , o presidente aproveitou a 
sua intervención nun foro de em
·presários para reafirmar o seu 
apoio ás opinións sobre os maus 
tratos feítas públicas polo do al
qa l de de Madrid, José Maria 
Al varez del Manzano (PP) , o 
Mércores 31 de Maio. 

Fraga, en cuestións de parella, adoita os pastulados da igrexa. máis canservadora. Na 
fotografia, ca bispo de Mondoñedo, Gea Escolano. X. MARRA 

Manuel Fraga mantén que o re
xedor madrileño estivo "moi no 
seu ponto" cando afirmou que as 
"unións de feíto producen· máis 
violéncia que as matrimoniais". 
Para o chefe do Executivo galega 
cando as relacíóns están asegu
radas sobre vínculos de carácter 
permanente, parece léxico que 
se coiden máis as relación que 
noutras que non teñen esa soli
dez". Fraga tamén sinalou que 
"ainda que sempre se arrexuntou 
xente" a Constitución mencioJla 
tanto a família como o matrimó
nio, pero non as unións de feito. 

O 70% prodúcese nos 
matrimónios tradicionais 

O estudo "La violéncia doméstica 
contra la mujer" do Defensor del 
Pueblo reflexa non só que as no
vas formas de convivéncia non 
son causa do maltrato doméstico 
senón que máis do 70% dos maus 
tratos prodúcense no seo de matri
mónios tradicionais e que só nun 
28,48% se dá nunha unión non 
matrimonial. Neste informe de 
1998 afirmase tamén que "os no-

vos modelos de relación préstanse 
menos á violéncia porque se base
an, cando menos teoricamente, en 
espectativas de igualdade". 

Frente aos dados que revelan es
tudos coma este, ,nen o-presiden
te da Xunta, nen Alvarez del Man
zano, fixeron públicos informes 
que avalen as afirmacións coas 
que acusan ás parellas de feíto de 
seren as principais responsábeis 
dos maus tratos. Neste sentido 
Nanina Santos, de Asociación 
Galega da Muller, crítica que o 
presidente do Governo faga estas 
afirmacións en base a "impre
sións", algo que non acontece con 
outros asuntos para "os que de 
seguro se documenta con estatís
ticas. En lugar de tratar o proble
ma con esta frivolidade debería 
elaborar estudos en base as de
núncias feítas en Galiza". Nanina 
Santos engade ·que o Executivo 
tamén teria que perguntarse pelas 
verdadeiras causas que provocan 
o descenso da natalidade e pór 
os médios para que, no caso de 
que a muller decida reproducirse, 
ter filies non sexa un atranco.• 

'Muier que al andar culea' 
As provocadoras afirmacións do 
presidente da Xunta veñen de 
vello. En Xullo de 1992 xustifica
ba o acoso sexual botando man 
dun refran andaluz, segundo el, 
"moi gracioso". Do mesmo xeito, 
na anterior lexislatura despreza
ba as declaracións dunha depu
tada do PSOE sinalando que o 
único interesante desa señora 
era o seu escote. 

"Mujer que al andar culea y al 
mirar sus ojos mece, yo no di
go que lo sea, pero si que lo 

. ~~!e~~"· E!~ a resposta q_~.e en 

1992 daba Manuel Fraga á re
vista Diez Minutos, ante a per
gunta de que opinaba o presi
dente da Xunta sobre o acoso 
sexual no traballo. 

Fraga indicab·a daquela que 
habia que recoñecer que "hai 
señoritas que van ao traballo 
con vestimentas pouco axeita
das e provocativas , en cuxo 
caso , quen é o acosador?". 
"Afirmaba fi nalmente o presi
dente que "o que busca algo 
máis alá do piropo, debe ser 
sanci~nado''.~ • 

A NOSA TERRA -

A autoestrada do Noroeste 
non estará rematada 
a~ a primavera do 2001 
O Ministério de Fomento escudouse sempre nas dificuldades 
técnicas para xustificar o retraso das autovias á Meseta, pero 
o último treito en comezar as obras foi no que a priori se sa
bia que haberia máis problemas técnicos derivados da difícil 
orografia. Trátase do tramo de Pedrafita, que non só come
zou a proxectarse e construirse tarde, senón que coñeceu 

. unha modificación do trazado a última hora que retrasou ain
da máis a obra. Agora o Ministério de Fomento anúncia un 
novo retraso -que xustifica outra volta na orografía- e dá 
unha nova data de conclusión: esta vez a primavera de 
2001. Se inicialmente as autovías terian que estar listas en 
1993, adiáronse repetidamente e na actualidade só está 
rematada a das Rías Bqixas. Segundo a nova data, a auto
vía do' Noroeste estará concluida con cito anos de retraso.• 

O Grapo reivindica 
o asalto ao furgón de Prosegur ~ 

5 

Nun comunicado que chegou á axencia EFE o Mércores 7 
de Xuño, o GRAPO responsabilizouse do asalto ao furgón 
de Prosegur o pasado 8 de Maio en Vigo, no que resulta· 
ron mortos dous vixilantes xurados. Descrebe esta 
acción como un "fracaso" debido a un erro de cálc'-110 
cos explosivos e sinala que un dos asaltantes resultou fe• 
rido, "ainda que xa está salvo".• 

·O Ministério de Meio Ambiente 
rexeita a incineración que propón a Xunta 
A perguntas no Congreso da socialista Carme Marón e do 
nacionalista Francisco Rodríguez, o ministro de Meio Am
biente, Jaume Matas, preferiu a reciclaxe sobre a incine
ración na xestión de resíduos sólidos urbanos. Matas dixo 
que "a incineración non é o camiño" e comprometeuse a im
pulsar a reciclaxe. ·Este anúncio supón un varapau ao plano 
de resíduos da Xunta, que xestiona a Sociedade Galega de 
Meio Ambiente, Sogama, e que vai pór en marcha unha in
cineradora en Cerceda cunha capacidade de 600.000 tone
ladas, mentres só se van reciclar 60.000 toneladas de lixo. • 

O Bloque reclama a xestión dos aeroportos 
para desco~es~onar o transito aéreo 
A proposta nacionalista aproveitarta que a Lei estatal de 
Navigación Aérea abre a posibilidade de desconcentrar a 
xestión dos aeroportos ao prever a construción e 
participación nos mesmos dos entes locais. Desde esta 
formulación o Bloque buscaria aumentar o marco compe
tencia! e reclamar a transferéncia en matéria· de aeroportos 
e tránsito aéreo. O obxectivo seria buscar unha descentra
lización do tránsito que aliviase a conxestión aérea e que 
estabelecese novas rutas que non tivesen que pasar nece
sariamente por Madrid. A xulgar do BNG, unha asunción 
das competéncias nesta matéria seria mellar solución que 
a pretendida privatización que propuxeron alguns sectores 
do PP. Con esta medida pasarian a Administrac!ón galega 
os tres aeroportos que hai na nosa nación.• · 

Demite o director do porto da Coruña 
As discrepáncias sobre a lonxa do peirao de Linares Ri
vas motivaron a demisión do director do porto da Coruña, 
Guillerme Grandio, e puxeron de manifesto que o Minis
tério de Fomento non quer dotar a esa cidade dunha lon
xa de altura competitiva. Grandio pretendía unha lonxa 
maior, pero o presidente da Autoridade Portuária, Antó
nio Couceiro, e outros directivos opúñanse. Outro motivo 
de discrepáncia foi a decisión de Couceiro de nomear car
gos por razóns de tipo política ainda que as persoas 
designadas descoñecesen o ~lemental en matéria portuária. • 

Unha contrata do Parlamento 
sisa uniformes aos conserxes 
A empresa adxudicatária da provisión de material ao Parlamen
to galego non subministra aos conserxes todos os uniformes 
que figuran no prego· das bases de contratación. Sen embargo, 
a Cámara autonómica paga integramente o prezo do concurso. 
Os traballadores indicaron que o desfase pode ser dun 40 ou 
un 50% e sospeitan que a adxudicatária sabia previamente a 
concursar que non lle farian cumprir as bases de contratación 
e que por iso foi a única empresa que optou ao concurso. Por 
todo isto os traballadores perguntaron ao Parlamento quen lle 
subministrou esa información á adxudicatária. A inadecuada 
resposta por parte da Mesa do Parlamento levou ao colectivo 
afectado a solicitar o amparo diante do Valedor do Povo. • 

,. - • "" ' f' 1 ' .. - r • ' . ... f' .,¡ ._ I ~ # ; ... ,,, ... • J.,,. .. • , ' • '°' 
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OPt·NIÓN 

A PARTICIPACIÓN, OUTRO DILEMA 

Nun artigo anterior facia algunhas .reflexións 
sobre os dilemas do BNG. Outro dilema do 
noso subconscente político é a distinta .con
cepción da participación e do papel do povo 
na transformación social. Aínda que a todos 
recorremos a solicitar "máis participación", 
en determinados momentos dá a impresión 
que só é unha utilización do termo e da xen, 
te para o noso ínterese particular. 

No BNG conviven, ao meu entender, duas 
concepcións distintas do papel do povo á rey 
pecto da organización (e por extensión do 
papel da afiliación á respecto da dirección): 

A) Unhas persoas acredi11all no concepto de 
"vangarda", roáis 01:1. menos deturpado. Para 
elas o · BNG, ou algun colectivo dentro del, 
teñer:i. a razón e saben que facer para ben do 
povo. Se iste non nos entende, ou nob nos 
apoia electoralmente de xeito maioritário; só 
é debido a que unha grande parte da soc1eda, 
de está influenciada e alienada polo poder e 
os medios de comunicación ou simplesmente 
presa da rede caciquil. B) Outras persoas con, 
sideran que a xente sabe o que quer ou, en t°' 
do caso, ''hai que darlles polo pau'' para con, 
seguir o seu apoio,, cando menos eleito.ral. 

É posíbel que a maioria da afiliación do 
BNG participe dunha mistura das duas po, 
sicións, sen embargo algunhas veces estan, 
se transmitindo 1á sociedade dun xeito qúe 
pouco axuda a avanzar. 

Dunha beira, ·o populismo que tan útil nos 
era na oposición, amósase coma unha 
trampa ali on<le govemamos. Do mesmo 
xeito o eleitoralismo está condicionando 
moitas das nosas actuacións. 

Nalgunhas persoas obsérv~e en ocasións 
unha cefta esquizofrénia política, consisten, 
te nunha radicalización das formas, mentres 
se asume na práctica políticas mesmo rea
cionárias polo simples feito de vir de cargos 
institucionais do BNG. Posibelmente esta 
radicalización das formas (pancartas, con
signas, actitudes, ... ) sexa-un xeito de acalar 
a concienda diante da iiicapacidade (real 
ou suposta) de avanzar socialmente. 

En calquera casü, nada máis nefasto social
mente que transmitir á idea de que, para 
nós~ todo o que fai o BNG é bon por defi, 
nición e calquera crítica que se faga ímola 
alcumar de reacionária, antinacionalista ou 
de facer o xogo ~o PP. 

Esta forma de actuar é o mellor xeito de 
cortar calquera tipo de participación social 
e de compromiso da sociedade co proxecto 
do BNG. O cámbio social é, sobre todo, 
unha tarefa do povo que se apoia nas medi
das institucionais e lexislativas. Así como 
dicimos que hai leis do P~ aproveitábeis, 
tamén se po<le dicer que medidas do BNG, 
inicialmente axeitadas e ben intencionadas 
poden fracasar, xa que é a resposta social o 
que as vai transfqrmar en boas ou malas. 

De que lle valeu ao BNG pechar os ellos á re, 
alidade e as críticas da xente fronte á nosa 
posición de xuramento da Constitución? Que 
seria hoxe do BNG se a organización non ti, 
vera reconsiderado a sua postura, forzada pola 
opinión da xente manifestada en votos? 

Para o achegamento á base social do PP ou 
doutro partido hai que ter en conta que o 
"salto" nunca se fai no valeiro e se non se 
tenden pontes é difícil que se dea, -por moi, 
to que se queira facer. 

O xeito de tender pontes pode ser moi diver, 
so pero as organizacións de masas poden ser 
un bon "ponto de encontro" . Para iso é vital 
que o povo e as suas organizacións sociais te, 

XoÁN CARLOS CARREIRA PÉREZ 

ñan a independéncia inseparabel da sua pró, 
pria existéncia, pero ademais necesária para 
servir aos intereses imediatos da xente. 

Unhas organizacións sociais prestixiadas e 
con respaldo social, son ·vitais tanto no 
apoio como na crítica, mesmo ao BNG, pe, 
ro ao mesmo tempo son claves na penetra
ción social que se pret<mde. 

Tense falado da necesidade de utilizar unha 
mellor pedagoxia ou de traballar máis, pero 
non parece suficiente se non cainbiamos o xei
to <le participación para CÓnquerir que o povo 
tome o protagonismo. Esta, posibelmente, sexa 
unha das matérias pendentes para a esquerda. 

Sabemos como actuar cando a xente partici
pa e toma a dirección en momentos de loita 
puntuais e procesos revolucionários breves. 
Pero, pasados estes, como se acreditou nos 
paises chamados socialistas no seu momento, 
as forzas de esquerda non souberon manter o 
protagonismo e a participación popular, úni, 
ca que pode asegurar a continuidade do pr°' 
ceso transformador. Moitos e importantes te
óricos.do marxismo téñense preocupado de5' 
ta cuestión ainda que, ou non se lles fixo ca, 
so ou non atinaron coas propostas. 

Se iso pode ser explicábel hai máis de oi, 
tenta ou mesmo coarenta anos, hoxe a 
ciéncia social ten avanzado abondo para 
aportar alternativas e sen embargo dá a im, 
presión que tampouco ten avanzado neste 
eido a esquerda que chega ao govemo por 
via eleitoral neste momento histórico. Ai 
ternos todas as organizacións progresistas 
un dos grandes retos, pero non parece que 
no BNG lle prestemos a debida atención. 

Como dixemos as ciéncias sociais teñen 
avanzado dabondo na análise dos .xeitos de 
participación e nas condicións que se deben 
dar para que esta sexa efectiva e desde logo os 
modelos que seguimos até de agora son mani
festamente mellorábeis e sen dúbida existen 
alternativas máis acaidas á realidade actual. · 

O modelo de participación social que pon 
en práctica o BNG sintetízase en tres: 

- ''Explicar" o trabalto iÓ.Stituci¿'~ál. 
- Facer asambleas para a mobilizacion so-

bre un problema puntual e, concreto 
- Crear "consellos" de todo tipo que aca, 

ban burocratizando a participación. 

A maioría destes modelos son unidirecionais, 
baseados en "relacións de poder" fronte a 
quen queremos que participe ou excesiva, 
mente conxunturais. O mesmo ocorre coa 

participación interna. O modelo frentista ten 
moitas vantaxes neste sentido. Sen embargo 
o mcxlelo participativo baseado en Asamble
as e, moi selectivamente·, en Comi.Sións ten 
tamén moitas deficiéncias. Ainda que son 
necesárias para que se dea a participación da 
afiliación non son suficientes e, nalguns ca
sos, mesmamente non a favorecen. Unha 
análise por riba indicarianos unha série de 
eivas: Número de persoas excesivo e inaxeita, 
do; mistura de obxectivos (debates, toma de 
acordos, chúvia de ideas, .. ); distintos níveis 
de información prévia entre as persoas asegun 
pertenzan ou non a colectivos 

Ás veces as mesmas persoas que chaman á 
participación, teñen prácticas que pouco a 
favorecen ("ubicacións estratéxicas", "rela, 
cións de poder", ... ). Nada mellor que dicer 
contundentemente aquelo de "aqui todos 
poden (ou teñen que) falar", para que a 
xente non fale e mesmo se autoculpe cliso. 

En xeral, coido que tanto a afiliación coma a 
base social non nos identificamos con esta 
práctica que, en moi poucas ocasións nos fai 
sentir partícipes da toma de decisións. Non t°' 
da a xente quer ou pode participar do mesmo 
xeito. Non tcxla a xente ten porque estar d~ 
poníbel tcxlos os días ou "dar ideas" e sen em
bargo quere poder decir o que lle parece sobre 
calquer proposta mesmo con erros e dúbidas. 

Se nós pretendemos achegar á base social do 
PP ou á sociedade en xeral hai que ter moi 
presente este aspecto.· Acadar unha boa in, 
terlocución coa sociedade só é posibel asu
mindo o protagonismo que lle corresponde e 
respeitando as organizacións que crea, sen 
buscar "correas de transmisión". Supón acle, 
máis buscar métodos nos que a xente sexa re
almente partícipe dos proxectos. Iso pode fa, 
cer que a participación sexa máis _permanen, 
te e activa. Posibelmente se necesite aclicar 
persoas especificamente a este traballlo asi 
como cambiar os nosos costumes ao respeito. 
Non é tarefa <loada, pero absolutamente fun, 
damental para o noso proxecto xa que cliso 
dependerá tamén o aumento da afiliación e 
unha maior implicación da mesma. 

O BNG nos últimos anos ten levado a ini
ciativa social e política no país, o que se tra, 
duciu nun avance imparábel, o que demostra 
que, no fundamental, a dirección foi moi co
rrecta. Nos próximos anos debe seguir nese 
camiño, para o cal nada mellor que reflexio, 
nar ·cando aparecen certos síntomas ainda 
que as cousas sigan indo ben, porque, deste 
xeito pódese evitar que vaian mal ou cando 
menos evitar o dramatismo dos debates que 
se dan despois dun fracaso. • 
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EVENTUALIDADE 
E NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

MANuELMERA 

Remátanse de asinar dous dos princi, 
pais convénios da província de Ponte
vedra, metal e construción, despois de 
moitos "turra e afloxa" pero sen os 
conflitos ou folgas de anos anteriores. 
Son dous convénios que poden ser 
considerados bos para os operários, xa 
que acadan no metal un aumento sa, 
larial importante, do 4,25% no pri, 
meiro ano e IPC+ 1 ,5 pontos en anos 
posteriores, e na construción consoli, 
dan un convénio de ámbito galego 
(provincial) fronte á negociación do 
convénio colectivo de ámbito estatal. 

Asemade, no metal hai que salientar a 
obrigatoriedade a que as plantillas con 
contrato fixo sexan dun 30%, como 
mínimo, no ano 2002; unha reivindi, 
cación esencial xa que nas contratas 
do naval a eventualidade é practica, 
mente total. 

Sen dúbida estes acordos na nego, 
ciación deste ano, en dous sectores tan 
importantes, débese (en grande medi
da) ás folgas que o último ano atinxi, 
ron ao metal e máis o comércio de ali, 
mentación. Pero tamén a que a situa
ción da economía é boa, hai carga de 
traballo, e as empresas multiplican be
_nefícios, especialmente ás grandes, que 
despois contratan e subcontratan. 
Neste marco a patronal evitou llii con, 
flito innecesário, tendo en conta que 
as reivindicacións dos traballadores 
eran (como cáseque sempre) máis que 
razonábeis. 

Chama a atención nestes dous convé
nios, asi como no que se asinou o ano 
pasado no comércio de alimentación, 
dous aspectos. O primeiro, que a preo, 
cupación pola eventualidade laboral 
está presente entre todos os asalaria
dos, mesmo os que son fixos, e de va, 
gar na negociación colectiva vanse im
pondo límites aos contratos en precá, 
rio (actuando dun xeito máis efectivo 
que uns pactos e subvencións que se 
amosaron ineficaces). O segundo, que 
a negociación colectiva de ámbeto 
provincial e sectorial, non só esta máis 
perto dos traballadores, senón que per
mite conquerir mellores convénios, es, 
ta parece ser tamén a reflexión dos 
obreiros da construción na província 
ao afortalar este marco (galego, en de, 
finitiva) fronte ao estatal. 

Hai unha revitalización do movimento 
obreiro pola base, ainda que moi cativa, 
mália que haxa cúpulas de organiza, 
cións sindicais que frean a mobilización 
e teñan unha práctica defensiva ( ás ve, 
ces mesmo derrotista, por canto tem
po!). Contribue a esta andaina positiva 
a convicción, en cada vez máis traballa, 
dores, de que se non presionan non van 
acadar nengunha millora, asi como que 
compre realizar esixéncias concretas e 
manter a unidade sindical por abaixo. 

Con estes convénios, por riba do IPC 
nalguns casos e con menos eventuali, 
dade laboral, quedan asemade esmaga
dos os argumentos de que, deste xeito 
se frea o desenvolvemento e a xeración 
de emprego, xa que foi no último ano 
superior a outros anteriores (anque 
ainda asi moi por debaixo do noso en
torno, non o esquezamos). • 

MANUEL MERA é Presidente da CIG 
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PARLAMENTO 

Reclaman autogoverno na matéria agora que o actual sistema está a piques de expirar 

Os nacionalistas demandan un novo modelo 
de financiamento que rache co atraso do país 
-0. H. VIXANDE 

Os nacionalistas demandaron 
abrir o debate sobre o finan
ciamento autonómico coa in
tención de propor unha série 
de medidas básicas que abor
den o xestión integral de todos 
os tributos desde o prisma de 
conquerir autogoverno na 
matéria e completar os ingre
sos cun sistema de redistri
bución segundo a renda rela
tiva. O obxectivo é ir saindo do 
atraso no seu nos atopamos. 

O debate sobre o modelo de fi 
nanciamento terá que abrirse nos 
próximos meses, xa que o actual 
sistema vai expirar e terá que 
procederse a negociar un novo. 
Contado, os nacionalistas do 
BNG xa adiantaron as suas pro
postas e apresentaron unha pro
posición non de lei diante do Par
lamento para que se aborde esta 
cuestión polo trámite de urxéncia. 

O sistema de financiamento ac
tual e os que o precederon nos úl
timos vinte anos abocan ao noso 
país a unha situación de depen
dé ncia que lle impede sair do 
atraso económico comparativo 
con outras comunidades do Esta
do e co noso contexto interna
cional. Na actualidade, a filosofia 
do sistema de financiamento con
solida un princípio homoxeneiza
dor non expresado literalmente na 
Constitución de 1978 e no que 
prima igualar o gasto pero no que 
non se aborda en profundidade a 
cuestión dos ingresos. É dicer, a 
responsabilidade fiscal das admi
nistración autonómicas non existe 
pero as competéncias a cada es
tán máis igualadas. As conse
cuéncias imediatas son unha de
pendéncia financeira, e polo tanto 
unha imposibilidade de correxir os 
problemas próprios dunha socie
dade diferenciada como a nosa e 
un crecente déficit das empresas 
públicas, que no caso galego é 
máis elevado que a média e que 
se oculta sistematicamente 
meiante mecanismos contábeis. 
É para rachar esa inércia polo 
que o BNG quer un novo sistema. 

Ademais, na actualidade o siste
ma de financiamento aparece 
condicionado por ese critério ho
moxeneizador ás veces até o 
ponto do delírio. Un exemplo 
constitúeo a cesión do 30% do 
Imposto sobre a Renda das Per
soas Físicas, cesión conxelada 
parcialmente -só se transferiu o 
15%- porque no acorde de fi
nanciamento estatal cédese ese 
30% pero cando todas as comu~ 
nidadas autónomas teñan cedi
das as competéncias en matéria 
de educación. Oeste xeito, cal
quer conflito bilateral entre o Es
tado .e calquer Comunidade por 
ese traspaso afecta á Galiza, 
ainda que non estexa directa
mente implicada. 

Sen data para o debate 

O conselleiro de Economia e 

O Bloque demanda a cesión da Axéncia Tributária. 

Facenda, Xosé António Orza 
admitiu que nos próximos me
ses terá que producirse un de
bate sobre o modelo financeiro, 
ainda que na Consellaria non 
adiantan data. 

Os nacionalistas son os que 
máis definida teñen a sua postu-

ra sobre o debate que ten que 
producirse. A sua proposición 
non de lei debuxa as liñas bási
cas dun sistema que instaure un 
modelo que permita a responsa
bilidade fiscal e que defina o me
canismo para unha redistribu
ción dos recursos. Os socialistas 
consideran que o debate ainda 

A.N.T. 

non está maduro e os populares 
fan pibotar o seu modelo nun in
cremento na corresponsabilida
de fiscal e nunha vaga referén
cia á solidariedade, pero sen 
modificar a filosofia de fundo dos 
sistema de financiamento do na
so país, que ten unha vocación 
autonomista moi cativa.• 

O PP máis preocupado polo que ingresa 
• que por como ingresa eses recursos 

Nos vinte anos de autonomia, e 
nos dez de governos presididos 
por Manuel Fraga, o PP avan
zou ben pouco na reclamación 
dunha fiscalidade própria e as 
suas demandas no tocantes ao 
financiamento hoxe defínense 
cos conceitos de suficiéncia de 
recursos e solidariedade. É di
cer, o importante para o PP é 
ingresar cartas, o sistema para 
facelo é secundário e iso aboca 
ao país á contínua dependén
cia de Madrid. 

Suficiéncia de recursos acada
ríaos o PP por via dos tributos 
compartidos que signifiquen un 
incremento nos niveis de co
rresponsabilidade fiscal. Na ac
tualidade, fai fincapé a xestión 
do treito minorista do Imposto 
do Valor Acrecentado, IVA, e 
nos impostas especiais, ade
mais da xestión dunha parte do.. 
Imposto da Renda das Persoas 
Físicas, IRFP. Solidariedade 
enténdea o PP meiante algun 
mecanismo por concretar que 
reparta os recursos entre as 
comunidades autónomas, pero 
sen definir un critério obxectivo 

que permita dirixir eses fundos, 
o que conferiria ao Estado un 
papel case de benefactor. 

Cabe dicer, pois, que a filosofia 
do sistema de financiamento 
popular para a Galiza hoxe é 
ben pouco autonomista. Recla
ma unha descéntralización limi
tada do sistema fiscal, sen po
ñer en· cuestión a vocación ho
moxeneizadora imperante nen 
reclamar un sistema completo. 

Porén, o PP trata de apropriar
se de certa linguaxe nacionalis
ta e recolle do BN_G alguns con
ceitos que lago rebaixa de con
tido. Os populares e en concre
to a Consellaria de Economía e 
Facenda .reclaman para si un 
talante exixente na demanda 
dun sistema fiscal próprio que di 
anteceder ás peticións dos na
cionalistas. Para xustificar este 
protagonismo na demanda dun 
poder tributário galega, o Parti
do Popular retírese á inclusión 
do conceito de participación nos 
impostas do Estado formulada 
polo Governo galega nos deba
tes do modelo de financiamento 

autonómico actualmente vixen
te. Afortala esta afirmación, a 
petición galega de formar dun 
grupo de traballo para estudar a 
transferéncia dos impostas es
peciais. 

A realidade é outra. O financia
m e nto .actualmente vixente, 
que data de 1996, inclue a ce
sión do 30% do IRPF, atnda 
que de feíto só se cedeu o 15% 
e o PP non reclamou a cesión 
do 15% restante máis que pre
sionado polo BNG. Ademais, 
na xestión do 15% de IRPF que 
ten, a Xunta só aplicou unha 
desgravación polos filies, can
do outras Comunidades Autó
nomas foron moito máis aló. No 
referente ao IVA, no debate an
terior á negociación do actual 
sistema de financiamento, Orza 
dixo que o IVA non podía trans
ferirse por razóns técnica. Ago
ra si se pode, ainda que non 
explicou por que. Aí quedaron 
as demandas de tributos formu
ladas pala Administración autó
noma, máis ao remolque do 
que quer dar Madrid, que do 
que propón a própria Xunta. • 
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O Blo_que 
• • 1ns1ste na 
Administración 
tributária 

t • propria e nun 
mecanismo de 
redistribución 

O BNG centra o seu 
modelo de financiamento 
en cinco pontos que 
perseguen unha 
autonomía fiscal absoluta 
que se complete cun 
mecanismo de 
redistribución para ir 
corrixindo ·o desequilibro 
con respeito a outras 
comunidades e nacións 
do Estado. 

A asimetria do modelo 
seria unha das 
demandas e perseguiría 
diferenciar as 
necesidades de 
financiamento próprias 
do noso país. As tres 
razóns que empregan os 
nacionalistas para 
demandar asimetría no 
financiamento para 
posuir un sistema fiscal 
de seu son o rango 
constitucional da nosa 
autonomía, a vontade de 
autogoverno e a nosa 
realidade 
socioeconómica. Asi, o 
executivo galego 
poderia, por exemplo, 
decldi.r os lmpostos aos 
combustíbeis de uso 
marftimo para adecuarse 
ás necesidades do 
sector pesqueiro. A 
cesión de todos dos 
impostos á Galiza sobre 
todas as actividades 
económicas que se 
desenvolven na nosa 
nación, coa obriga de 
tributar aqui polo que se 
produce aquí, serian 
outros dous pontos da 
proposta nacionalista. 

Este modelo fiscal 
completaríase coa 
Administración tributária 
própria a partir da 
transferéncia da Axéncia 
Tributária e cunha 
capacidade normativa 
que permitise 
efeitivamente ter unha 
política fiscal, elemento 
clave do autogoverno, a 
xulgar do BNG. 

Con respeito á 
redistribución, o 
mecanismo que adiantan 
os nacionalistas estaría 
vencellado á renda 
relativa e o seu obxectivo 
seria reducir as · 
diferéncias nos níveis de 
servizos e infraestruturas 
para ~si acadar unha 
verdadeira converxéncia 
nos níveis de renda 
dentro do Estado.• 

t 

• 
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Un certificado de aptitude de galego abóndalles aos opositores para ser funcionários da Xunta. A.N.T. 

A Xunta, co apoio dos sindicato~ estatais, 
suprimen o exame de galega na función pública 

A Administración galega 
despréndese da língua 
9* C.L. 

Poder comunicarse en galego 
cos funcionários públicos 
ponse cada vez máis difícil. 
Todo o traballo de normaliza
ción da língua na Administra
ción autonómica foi en van. 
Nas próximas probas de acce
so á fu_nción pública, xa non se 
terá que verificar, nun exame, o 
coñecimento da tala de Gali
za. Será suficiente con apre
sentar un certificado de aptitu
de que expide a mesma Xunta. 

Se hoxendia xa era difícil que a 
meirande parte dos funcioná
rios autonómicos puidesen 
atender correctamente os cida
d án s en galega, mália que 
nengun deles podia chegar ao 
seu pasto sen ter acreditado 
por escrito o seu coñecimento 
da língua, no futuro esta obriga 
desaparecerá. A partir da pró
xima convocatória de postas 
na Administracións, calquera 
persoa pode aprobar sen de
mostrar que coñece perfecta
mente o galego. Será suficien
te apresentar o certificado do 
curso de iniciación e perfeccio
namento, que só duran 60 ho
ras e que a penas serven para 
comunicar uns rudimentos sin
tácticos e morfolóxicos do idio
ma, exíguos e inválidos para 
garantir a comp~téncia en ga
lega aos seus posuidores. 

A mudanza no actual sistema 
de valoración de coñecimentos 
de galego foi posíbel grácias ao 
acordo entre a Xunta e os sin
dicatos UGT; Comisións Obrei
ras e CSIF, todos eles de con
texto estatal e que deixaron en 
minoría á Confederación lnter
sindical Galega (CIG) . A CIG 

foi a única central que denun
ciou o abuso e mesmo foi acu
sada de manipulación por parte 
da Xunta, quen 
nun comunicado 

Coa medida de eximir do co
ñecimento do galego na fun
ción pública, poderán apresen-

tarse -sen face
ren o esforzo até 

de prensa reco
ñecia a isención 
da proba ao tem
po que acusaba 
de mentiroso ao 
sindicato na
cionalista por fa
cer público xus~
tamente iso. 

Na prática, 
esta medida 
administrativa 
constitue un 
atentado contra 

agora exixido de 
es.tudar a nasa 
tala- candidatos 
doutras partes 
do Estado sen 
nengun impedi
mento, nen se
quera lingüísti
co. Oeste xeito, 
os cidadáns po
den atoparse 
cunha realidade 
nada disparata
da na que teñan 
que dirixirse aos 

Pala sua parte, a 
Mesa pola Nor
malización Lin
güística criticou a 
resposta da Xun
ta e lamentou 
que a Adminis
tración decidira 
non só liquidar a 
competéncia fun
cionarial en gale
ga senón acusar 

os usuários 
que queiran 
facer as suas 
xestións 
públicas 

funcionários en 
español porque, 
con 60 horas de 
clases clara
mente inútiles, 
vai ser ben com-

en galega 

de manipulación 
aos que se opoñen aos xeitos 
aleivosos de reforma lexislati
va. Segundo o comunicado da 
Mesa, esta medida vai ser es
tudada por se houber posibili
dade de iniciar trámites legais 
na sua contra. 

Volver aos séculos escuros 

Na prática, esta medida admi
nistrativa constitue un atentado 
contra os usuários que queiran 
facer as suas xestións públicas 
en galego, que a partir de ago
ra non poden ter a confianza 
de que o seu interlocutor na 
Xunta vai respectar a sua op
ción lingüística. Ademais, su
pón un · cámbio de rumbo total 
no perfil dos aspirantes a fun
cionários. 

plicado que en
tendan perfecta

mente o que un galegofalante 
lles quere transmitir. 

Por outro lado, a aceptación 
dos cursos de iniciación e per
feccionamento, tal e como de
núncia a CIG, significa o des
prezo cara ao ensino oficial e 
regrado, que fica supeditado á 
Dirección de Política Lingüísti
ca, ir;istitucióh que expide tales 
certificados e que demostrou 
en repetidas ·ocasións o seu 
desprezo cara ao proceso de 
normalización. A CIG, neste 
ponto, tamén se queixa de que 
a Xunta non criase un Regula
mento de uso da língua oficial e 
proscriba, de feito, o seu uso 
administrativo, un hábito que, 
logo da medida aprobada, au
mentará sen remédio. t 

A estratéxia 
de ETA 
Fernando Agudín reflexiona 
en EL MUNDO sobre a 
estratéxia que segue ET A 
despois da ruptura da trégua. 
"O asasinato de Pedrosa, 
coma os anteriores e os 
posteriores, pretende 
cortocircuitar a escasa marxe 
de manobra dos seus 
interlocutores. Através destas 
vítimas e as que veñan, 
perfílase unha clara 
intención de impedir a máis 
mínima posibilidade de 
intercambiar o cromo de 
Otegi polo de Redondo á 
hora de manter en pé o 
Governo de Ibarretxe. Fronte 
ao significativo temor pola 
posíbel con vocatória de 
eleicións, tan palpábel nun 
partido,estado como é o 
PNV, renta obrigalo a que 
trague a tinta se quere evitar 
que o sangue o deixe sen 
recámbio algun de sócio 
parlamentar. é un claro 
ultimátum. Ou tómao ou 

. deixa o que, neste caso 
concreto, busca que sexa 
traducido como deixar o 
Governo de Gasteiz. Non hai 
máis que ollar o calendário, 
con datas clave como o 
congreso socialista de Xullo 
ou o debate na Cámara Basca 
de Setembro, para deducir 
que estamos diante da 
crónica anunciada dunha 
restra de asasinatos de non 
nacionalistas coa finalidade 
de colocar a Ibarretxe só 
diante do perigo". • 

Gal egos 
con catro línguas 
Nunha entrevista que lle fai 

EL GAT INVISIBLE & SEBASTIA/EL TEMMPS 
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a Suso de Toro a revista en 
galega editada en Catalunya 
VENTO LESTE, o escritor 
reflexiona sobre as 
necesidades lingüísticas dos 
galegos. "O que vai ocorrer 
é que calquera, para 
desenvolverse ben na sua 
profisión vai precisar saber 
idiomas. o españolé sen 
dúbida un deles; debes 
tamén falar no teu, debes 
coñecer o teu idioma: os 
galegas, bassos e cataláns 
ternos o noso, cad aun o seu, 
pero desde logo hai que 
falar inglés, como mínimo, 
ainda que non sexa máis 
que para coller un avión ou 
para poder navegar pola 
internet . Desde logo, se os 
galegas somos quen, sen 
perder o noso idioma, de 
enterdérmonos cos 
portugueses e cos españois, 
sumamos millóns e millóns 
de persoas no mundo. E 
logo co inglés podemos ser 
os amos do mundo. O que 
quero dicir é que o español 
foi imposto e chegou para 
amolamos, para humillarnos 
e para someternos. Foi un 
idioma imposto con critério 
absolutamente colonial. A 
nós humillóusenos, 
desprezouse o noso idioma, 
a nosa identidade. Nós non 
eramos nada, as nosas 
palabras non valían nada e 
as dos outros eran as que 
habia que aprender, eran as 
boas. Pois deámoslles a 
volta ás causas. Vivindo na 
ferida nunca poderemos saír 
dela. O que foi unha putada 
que nos fixeron, 
aproveitémolo agora coma 
unha vantaxe. O español é 
un grande idioma, no 
sentido en que ten millóns e 
millóns de falantes no 
mundo, que ten unha gran 
literatura e que nos dá 
grandes oportunidades. Pero 
ademais, se sumamos un 
galego conectado con 
Portugal e Brasil, iso xa é 
unha maravilla. E se 
chapurreamos un pouco de 
inglés, facémonos 
imbatfbeis". • 

As preocupacións 
anais de Savater 
O diário EL PAIS, de 
Madrid, public~ un artigo do 
catedrático de Etica 
Fernando Savater, no que se 
dirixe directamente ao 
lehendakari Juan José 
Ibarretxe. "Señor Ibarretxe, 
eu non quero que lle dean a 
vostede polo cu. Pero se tal 
transo lle pasase, créame, 
non é tan mao como parece: 
reponse un rapidamente e 
hai até quen goza e todo . 
Que lle peguen a un cátro 
tiros ou que lle poñan un 
coche bomba, iso xa é outro 
cantar. Non ten volta atrás. 
Como o envexo, señor 
Ibarretxe, a vostede e a quen 
só ten que protexer o seu cu 
dos desaforados! Os demais, 
xa ve vostede, estamos 
preocupados por salvar a 
caluga, que é máis fráxil. 
Compréndanos e non nos 
deslexitime totalmente".• 
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A.PANARO 

Xosé H. Rodríguez Peña 

'Se outros non saben como abrir o BNG, nós xa o 
estamos facendo' 

* AFONSO EIRÉ 

O PNG PROCURA PROTAGONISMO NA SOCIEDADE E NO BNG, COMA CADA CONGRESO DESDE QUE DECIDIRON INTEGRARSE NA FRENTE. SEGUNDO RODRÍGUEZ 

PEÑA ELES SABEN COMO CONVERTIR AO BNG NUNHA ALTERNATIVA DE GOVERNO CREÍBEL, DIALOGANDO E DÁNDOLLE SAÍDAS A SECTORES PROXIMOS AO PP. 

AFIRMA QUE NO BNG HAI VÍCIOS HISTÓRICOS QUE O IMPIDEN, PERO, AINDA ASI, DEFENDEN A FRENTE COMO A MELLOR FERRAMENTA POLÍTICA PARA GALIZA. 

O PNG val pedir unha nova de que cada grupo ou colectivo cos co funcionamento interno As relacións co PSOE 
formulación do BNG? ten dentro do BNG para acadar do BNG. 

os obxetivos que sinala a orga- Vostede toi conselleiro nun 
O PNG, no seu IV Congreso, fí- nización. Nós ternos un referen- Hai posturas internas que son governo presidido polo PSOE. 
xolle unha proposta ao BNG pa- te social no que debemos de norrl'!ais, pero que hai que supe- Como olla as relacións do 
ra converterse nunha federación movernos para que o BNG me- rar. As veces danse debates que BNG con este partido? 
de partidos. Daquela, non só dre pola direita. Dirixímonos aos están moi ben no plano teórico, 
nós, senón todo o conxunto do profisionais liberais, aos comer- para dentro da organización, pe- As críticas ao PSOE teñen que 
BNG, entendemos que non era o ciantes e á mediana empresa. ro que, cara fora, non teñen xei- ser moi duras e continuadas. Non 
momento desta formulación asi Aos sectores máis dinámicos to de ser. Hai que superar ese hai que agardar porque o BNG 
que a aprazamos. Neste congre- que están cheos de como se ideoloxismo. Témonos que dirixir lles vaia gañando vitórias sociais 
so a ponéncia de estatutos non funciona desde o PP: submisión a todos os sectores sociais e pequenas aos socialistas. Hai 
vai tocar nada diso. Aí está e re- no aspecto económico e campe- non sé aos que, ideoloxicamen- que ter moi claro que entre PP e 
tomarase algun dia se ten que téncia desleal das empresas te, están m?is próximos ás no- determinados sectores do PSOE 
tocarse. Non tacemos cuestión amparadas polo PP. O BNG' ten sas teses. E preciso abandonar hai un fluxo de intereses moi im-
desta opción organizativa. Asi que darlle unha saída política a o resistencialismo ·sindicalista. portantes, tanto no eido ideolóxi-
que, na cuestión estatutária, por estes sectores. Se es alternativa de Governo co, españolización, como no eido 
moito que tenten meter cizaña non só podes selo cos teus prin- económico empresarial (denun-
(eu nunca manifestei nada neste Esta é a mensaxe de sempre cípios políticos. ciouno o próprio R0dríguez Pardo 
senso desde aquelas) non hai do PNG ... nunha entrevista neste mesmo 
máis que uns pequenos retoques Pero o BNG terá que ter unha periódico). 
en cuestión de praticidade diária. Tamén é un traballo de anos. ideoloxia máis alá do naciona-

Tentamos ir gañando sectores, lismo ... Propugna logo rachar co 
E na cuestión política? que o BNG se faga máis poroso PSOE.:. 

e procurar de agrandar o seu Non hai que confundir a ideolo-
Seguimos na liña de debate que campo de actuación política e xia do BNG co proceso eleitoral, Hai unha liña dentro dos socialis-
puxo en marcha o BNG despois que míngüe o suporte eleitoral coa alternativa que o BNG apre- tas que non está implicada nen 
das eleicións xerais. A ponéncia do PP. Por iso a nasa ponéncia . sente ante a sociedade. A sacie- ideoléxica nen economicamente 
política parte da reflexión de política é, en certo xeito, unha dade ainda non é como quer o co PP. Estes son necesários para 
que estamos submetidos á im- ponéncia económica. BNG, asi que hai que implicarse derrubar á direita do poder na Ga-
posición dun pensamento único. cos sectores actuantes, ser os liza, pois sé asi se poderán des-
Presión na que o PP ten un pa- As críticas ao BNG seus interlocutores, ainda que mantelar estas redes que do caci-
pel preponderante. O Consello non esteamos de acordo, como quismo pasaron a operar como 
Nacional do BNG marcou as Vostedes semellan ser, ao asociacións, fundacións e máfias económicas e que teñen o 
pautas de ollar a responsabilida- mesmo tempo, os máis críti- ONG ... seu r~flexo eleitoral. E certo que 
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moitas veces intereses econó
micos de grupiños, preponderan
tes dentro do PSOE son máis for
tes que a ideoléxia dos próprios 
militantes que apostan decidida
mente porque a direita desapare
za. Non son especulaciéns, se
nón realidades políticas que de
tectamos no día a dia. Estamos 
dispostos a axudar aos socialistas 
a vencer nesta batalla, pero non 
deben confundirse continuamente 
de enimigo político. Deben mar
car claramente o camiño e situar
se de que lado están. lsto non 
quer dicer que o BNG non tale 
clariño e que non lle explique á 
sociedade o que pasa. Hai que 
explicarlle á sociedade que nés 
sabemos quen é o PSOE. Hai 
qu~ decilo, non pensalo. 

Como por exemplo? 

En Vigo. Sei o que implica a 
perda da alcaldía viguesa des
pois dos anos que a ostentou. 
Desde unha perspectiva que pe
ña os negócios por diante da 
ideoloxia é o único xeito de xus
tificar o que fixeron ~oa Xerén
cia de Urbanismo. E patético 
que sexa o préprio secretário do 
concello quen teña que advertir 
da ilegalidade. Calquer conce
lleiro sabe que as competéncias 
do alcalde non son votábeis, 
son do alcalde, asi o estabelece 
a Lei de Réxime Local. Non é 
posíbel tirarlle as competéncias. 

Pero ao BNG vaille ben co 
PSOE á baixa. 

Non. O BNG ten que axudar ao 
PSOE a que se desfaga destas 
ataduras que o ligan a Fraga e 
aos intereses que este defende. 
Xustifican o seu españolismo en 
motivos ideolóxicos, pero está 
sustentado en intereses econó
micos. Pero os médios de comu
nicación, controlados por Fraga, 
danlle e estes sectores do 
PSOE moita cancha mediática, 
silenciando ao BNG ou, mesmo, 
apropriándose das nosas iniciati
vas parlamentares. No PP están 
moi interesados en que a socie
dade non perceba que hai un in
terese e unha posibilidade clara 
de derrotar a Fraga. Sectores do 
PSOE axudan moito a que a so
. ciedade non perceba esta posi-
b il idade como algo real. Se o 
PSOE afirma que o BNG non é 
alternativa e nós subimos e eles 
baixan a sociedade percebe que 
eles ainda o son moito menos. 

Voltemos ao PNG. Pulan por 
un papel máis protagonista 
no BNG pero ainda hai xente 
do seu partido que non se in
tegrou na frente ..• 

Esa xente xa é menos remisa. 
Algunha xa se afiliou e, outra, 
cónstanos, que é votante e van 
a estar no congreso. O BNG 
para nós, como unha das pou
cas ferramentas que lle queda 
ao país, está por encima das 
causas menores. O que pasa é 
que hai determinados vícios in
fantis que hai que resolver. Hai 
xente que se quixo afiliar ao 
BNG e non a admitiron. E fu
mos nós na província da Coru
ña, por exemplo, quen desbota
mos a moita xente, e iso que a 
U PG pretendia que os afiliáse
mos. Tivemos, até de agora, un 
comportamento pasivo para 
non provocar nengun .tipo de 
comentário ou de má intepreta
ción. Irnos deixar de ser pasivos 
e imprimirlle ao BNG ainda 
máis abertura. Se alguén non 
sabe como facelo, outros xa o 
vimos facendo. Irnos tratar de 
que se entenda que o BNG é 
unha alternativa.• 
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1 'O Umia 
1 ten · 1 
1 solución' 
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Os viciños de Caldas, 
Cuntis e Moraña, levan 
cinco anos evitando que 
entre en funcionamento 
o encoro no Úmia. A 

l 
obras principal xa está 
feit~ pero a 
Coo!rdenadora
Antiencoro insiste en 
que a loita non está 
perdida porque as terras, 
segundo unha senténcia 
do Tribunal Superior de 
Xustiza, non se poden 
anegar e as centrais, 
ainda en construción, 
sen auga non funcionan. 

A manifestación estaba convocada por Adega, a Asociación pola Defensa da Ria de Pontevedra, AMI, ANÁ, BNG, CCOO, CAF, Coordenadoras Anti-encoro do Úmia e do Ulla, CIG, 
EdeG, Federación Ecoloxista Galega, Galiza Nova e a Plataforma pota Defensa da Ria de Aro~sa. Reportaxe gráfica: A. PANARO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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É por iso que actualmente 
esta Plataforma recolle 
sinaturas para entregar ao 
presidente deste Tribunal 
co apetición de paralice 
cautelarmente as obras do 
aproveitamento 
hidroeléctrico do encoro, 
mentres o Supremo non 
dicta senténcia a respeito 
de si a Xunta ten que 
devolver ou non as terras 
expropriadas. 

Os manifestantes solidaíizáíonse cos viciños que se opoñen ao encaro no Úmia 

Caldas acolle a celebració'n 
do Dia MUndial do Meio Ambiente 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Os ~ardins de Caldas ateigá
ronse de xente o Domingo 4 de 
Xuño para celebrar o Dia Mun
dial do Meio Ambiente. Co le
ma "en defensa dos ríos, en 
defensa das rías" as catorce 
organizacións convocantes es
colleron esta vila para apoiar a 
loita dos viciños contra o enca
ro no Úmia "porque· é exemplo 
dun dos prihcipáis dramas 
ecolóxicos" que aféctan ao pa
J s. Durante a manifestación 
iampouco faltaron referéncias 
aos depósitos do Ferrazo, a 
Ence-Elnosa, as torres de alta 
tensión de Merza e a outros 
proxectos enerx:éticos como as 
presas no Ulla e no Cambre ou 
os parques eólicos no Xistral. 

"Queremos recoller as reivindica
cións ambíentais de todo o país e 
chamar a atención sobre aqueles 
problemas que requeren unha so-

~ lución urxente. Un deles é o anco
ro do Úmía. É un fraude. Quére
senos vender a obra en base á 
necesidade de abastecer de auga 
ao Salnés, cando o que se está a 
facer son dous aproveitamentos 
hidroeléctricos -explica Daniel 
Vispo, secretário xeral de Adega. 
A isto súmase a retirada da Lei de 
Proteción da Ria de Pontevedra 
por parte da Xunta de Galiza, sen 
lugar a dúbidas por presións eco
nómicas e o problema dos depó
sitos do Ferrazo .que poñen en 
grave perigo toda a produción da 
Ria de Arousa. Son as razóns po
las que, recollendo as reivindica
cións ambientais de toda Galiza, 
quixemos concentramos na zona 
de Caldas". 

"En defensa da terra" é o lema co 
que se apresenta o manifesto edi
tado co gallo da celebración deste 

dia e ao que deu leitura na carba
lleira de Caldas o músico, escritor 
e actor, Xurxo Souto. O primeiro 
ponto o que este documento fai 
referéncia é a necesidade de pa
rar a construción de encoros e 
outras infraestruturas eléctricas 
impactantes que "non están xusti
ficadas" porque o seu obxecto é o 
negócio privado e causan un gra
ve problema ambiental. Tamén se 
defenden os proxectos de trata
mento do lixo postas en marcha 
na Coruña, o Barbanza, llla de 
Arousa e o Morrazo, que se ba
san na reciclaxe e na elaboración 
de compost, frente á incineración. 
"Sogama -explicou Souto- non é 
a solución ao grave problema am
biental do lixo, senón un negócio 
eléctrico, bon para Fenosa pero 
suxo para o ambiente , que causa 
contaminación por dioxinas, me
tais pesados e e gases ácedos, 
tanto nos fumes como nQ.s cinzas 
e escouras". 

Neste día tamén se denunci0u 
os solos contaminados en con
cellos como T ouro e Porriño, ou 
na Ria do Burgo e a contamina
ción de empresas como Ence-El-

nasa en Pontevedra, as centrais 
térmicas de Fenosa en Meirama 
e Sabón e de Endesa en As 
Pontes, a refinería de Repsol na 
Coruña, ou os tendidos de alta 
tensión que se veñen sumar ás 
liñas de Merza. Do mesmo xeito 
os ecoloxistas lembran a degra
dación do litoral e talan da nece
sidade de depurar os verquidos 
industriais e urbanos, asi como 
de buscar solucións axeitadas 
para os xurros das granxas. 

O manifesto tamén recolle a 
aposta polo transporte colecti
vo e pala proteción de espazos 
de interese natural como a Se
rra do Xistral, do Courel e da 
Enciña Lastra, alerta dos ali
mentos tranxénicos, defende 
unha alimetación sana e a 
conservación da biodiversida
de. Do mesmo xeito , desta vol
ta, a manifestación fixo espe 
cial fincapé na situación do po
vo saaruiu.+ 

Ao redor de catro mil persoas percorreron as ruas de Caldas durante máis de unha hora. 

1 

Desde os Xardins até ~ Fervenza de Segade 1 
Rio arriba e despois da Fer- 1 
venza, consérvase a Ponte de 

Despois do xa:ntar, con posto 
de polvo, empanada e churras
co, un roteiro axudou a coñecer 
de perto o Úmia e as repercu
sións das obras no seu patri
mónio histórico-etnográfico e 
natural. Os participantes puide
ron comprobar ín situ como o 
entorno esta sendo gravemen
te alterado pola construción 
das centrais eléctricas e como 
o muro do encaro, pésie a que 
as terras non se poden sulagar, 
xa está ergueito. 

As obras das centrais hidroe
léctricas supuxeron a apertura 
de pistas e desmontes sobre o 
río 'nunha carballeira que antés 
só atravesaba un pequeno sen
deiro e na que se consevaban 
vários muiños, seis deles derru
bados no mes de Xaneiro. O ro
teiro chegou até a Fervenza de 
Segade que, no caso de entrar 
en funcionamento o encero, vai 
desaparecer irreversibelmente 
porque a maior parte do caudal 
deribarase cara as turbinas. 

San Andrés, tamén chamada 1 
Ponte Romana e, de seguido, 
a ponte do Areal , que fixeron 1 
no século XVIII, segundo ex
plica o arquitecto Pedro del 
Llano, mestres canteiros da 1 
Terra de Montes. Este tramo, 
igual que acontece co da fer- 1 
venza, estaría afectado pola 
severa redución de caudal 
que conleva a posta en mar- · 1 
cha das centrais. • 

Paloma Fernández, 
portavoz da 
Coordenadora
Antiencoro, agradeceu a 
escolla deste concello 
para a celebración do Dia 
Mundial do Meio 
Ambiente. "Entendémolo 
~orno un apoio á loita polo 
Umia. A Xunta afirma que 
o conflito non é máis que 
unha loita política, que 
somos un colectivo anti
Fraga, anti-PP ... A 
presenza de miles de 
persoas aqui demonstra 
que non é asi" , 
comentaba. 

Desde esta 
plataforma peden 
respeito "ao que 
é de todos e non 
de catro 
especuladores. 
Queremos dicer 
alto e claro para 
que se enteren 
os señores da 
Xunta, os de 
Dragados, de 
Cortizo e o 
Delegado do 
Governo, como 
responsábel 
máximo da garda 
civil -comentou 
desde o palco da 

carballeira outro 
representante dos 
viciños- que a 
Coordenadora non ten 
medo ás denúncias, nen a 
ir ao xulgado por desexo 
expreso da garda civil, 
como tivo que ir esta 
semana unha das nosas 
compañeiras. Nut:lca 
fixemos nada ilegal, só 
exercemos o noso direito 
a manifestarnos, expresar 
libremente a nosa opinión. 
No encoro o único delito 
que hai é o dano 
ecolóxico e a usurpación 
de terras".• 
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ENSINO 

O BNG denúncia que a Consellaria utilice como critério de acceso o lugar de residéncia cando a oferta nos Concellos é desigual 

A orde de admisión nos Bacharelatos e 
na Formación Profisional pode·vulnerar os direitos do alunado 
-0- P.B. 

A orde que regula o procedi
mento de admisión de alunos 
nos novos Bacharelatos e Ci
clos Formativos pode vulne
rar os direitos fundamentais 
do alunado porque non exis
ten prazas escolares en to
dos os Concellos e a admi
sión faise utilizando o critério 
aleatório do lugar de residén
cia. Asi o ven de denunciar o 
BNG, que ademais sinala que 
a discriminación se produce 
de xeito premeditado en base 
a critérios económicos, xa 
que os centros privados po
den ofertar os estudos máis 
atrativos e necesários. 

A formación nacionalista man
tén que o sistema artellado pola 
Consellaria de Educación unica
mente pode ser aplicábel cando 
existe unha oferta xeralizada en 
todos os centros, como é o ca
so, da Educación Primária ou da 
ESO, e non cando a oferta é se
lectiva porque se produce unha 
discriminación en orixe que im
pide o acceso de miles de alu
nos a determinados estudos. 

O "fraude", segundo o califica o 
BNG, vai propiciar, por exemplo, 
que o estudantado de Lugo, por 
proximidade xeográfica, nunca vai 
poder acceder a un ciclo formativo 

A matñculación nun ou outro Bacharelato ou Ciclo Fonnativo condiciona irremediabelmente o acceso á uni!ersidade. A.N.T. 

de Textil, Confección e Pel, por
que non se ofertan en toda a pro
ví ncia. Só se implantaron na Coru
ña, Vigo, Ordes e Verin. Do mes
mo xeito, en Bueu non se oferta o 
Bacharelato Tecnolóxico, polo que 

o alunado deste Concello non vai 
poder acceder a estes estudos xa 
que teñen opción preferente os de 
Cangas, Moaña e Marin. 

Estas son algunhas das situa-

cións, pero estes casos están 
completamente xeralizados en 
toda Galiza e condicionan a po
sibilidade de estudar a circuns
táncias alleas ao sistema edu
cativo. Que un estudante poida 

matricularse nunha o outra op
ción non depende do interese e 
esforzo do aluno senón que de
pende da própria planificación 
da Administración. 

A orde da Consellaria ademais 
· de afondar na discriminación 
económica e social aumenta 
as desigualdades entre o inte
rior do país e as cidades e en
tre os diferentes bairros. Frente · 
a isto a formación nacionalista 
mantén que "existe ainda unha 
forma de solucionar este graví
simo fraude" ·e que consistiria 
en adapta+-a--Of.erta á. deman
da, que non pode ser fixada 
arbitrariamente pola Adminis
tración, explican. 

O BNG considera que se pode 
estar a vulnerar a Lei de direi
tos fundamentais das persoas, 
xa que a discriminación prodú
cese de xeito premeditado e en 
base a critérios económicos e 
sociais e non en base a crité
rios administrativos inerentes 
ao próprio sistema educativo. 
Os centros privados non están 
sometidos a a esta regulación 
e poden ofetar os bacharelatos 
e ciclos formativos que resul
ten máis atractivos e necesá
rios, que ademais son chave 
para poder cursar estudos pos
teriores nos ciclos superiores · 
de Formación Profesional. + 

A asociación profisional Agabel denúncia a ausénéia de servizos bibliotecários nos centros de ensino público 

'Na Galiza non existen bibliotecas escolares' · 
"Nen por superfície, nen por 
equipamento, nen por forma
ción dos seus responsábeis, 
nen por adicación horária, nen 
por recursos, nen polo marco 
legal, nen polo interese da co
munidade educativa ... se pode
ria afirmar que hai bibliotecas 
escolares en Galiza". Eis a 
conclusión do informe feito pú
blico pola recén criada Aso
ciación Galega polas Bibliote
cas Escolares e a Leitura (Aga
beQ no que se denúncia a ine
xisténcia de centros de servi
zos de libros e leitura no ensi
no público. 

Agabel dase a coñecer coa 
apresentación do informe titula
do "Diagnóstico sobre as biblio
tecas escolares na Galiza 1999/ 
2000" no que se debuxa o pre
cário panorama galega nos cen
tros de ensino público. Comeza 
por denunciar a asociación pro
fisional criada neste ano na Co
ruña que, contra o que se reco
lle na Lei de Bibliotecas de Gali
za, "non foron asinados os con
vénios de colaboración entre as 
Consellarias de cultura e Educa
ción previstos. Estes convénios 
deberian ter por obxecto garan
tiar que as btblibtecas escolares 
poideran ser disfrutadas pola 
comunidade escolar galega". 

Da análise normativa da pró-

Educación incumpre a Lei de Bibliotecas nos centros de ensino. 

pria Consellaria de Educación 
e Ordenáción Universitária,· 
Agabel conclue que "nas duas 
primeiras etapas educativas a 
biblitoeca escolar practicamen
te non existe". A respeito das 

biblitoecas de Educación Infan
til e Primária, lamentan os pro
fisionais "a escasa regulación 
normativa, o practicamente nu
lo horário de adicación da per
soa respcmsábel e a inexistén-

A.N.T. 

cia de formación en biblioteco
nomia e documentación para o 
.responsábel". 

En canto á educación secundá
ria a -asociación manifesta o 

desacorde con que o servizo 
de biblioteca e documentación 
se recoñeza como un engadido 
ao departamento de activida
des cornplementárias e extra
escolares e non coma un de
partamento máis do centro 
educativo. "As nasas bibliote
cas raramente teñen presupos
tos superiores ás 250.000 ptas. 
e· moi frecuentemente,_..en_ es- _ 
pecial en Infantil e Primária, 
non superan as 50.0DO ptas. 
Nos centros de Infantil e Pri-
m ária teñen un horário de 
apertura que non soe supera~ 
as 20 horas semanais, mentras 
que nos institutos de Secundá-
ria non supera, como média, as 
30 horas" denúncia Aga.bel. 
Lonxe de darse unha mellara 
nos centros de nova criación "a 
Consellaria de Educación non 
contempla unha partida presu
postária própria para iniciar a 
colección inicial das respecti
vas bibliotecas, causa que en 
determinados anos si recollia". 

Agabel fai público o diagnósti-
co no que denúncia a auséncia 
de bibliotecas escolares e re
clama "formalmente da Conse-
11 aria de Educación o início 
dunha política destinada a me
llorar normativamente, econo
micamente, informaticamente, 
formativamente, etc. a sua si
tuación ". + 
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CARTA ABERTA A CELSO CURRÁS 

AGRAVIO Á CULTURA GALEGA 
XosÉ M. GoNZÁLEZ PÉREZ .. RosA M!! FERNÁNDEZ CALvo .. RAMONA G1RALDEZ MANEmo .. CARME MouRE EsPIÑo .. XERARDO RODRÍGUEZ RocA 

Sr. Conselleiro de Educación: 

No ano 1995, a súa Consellería emitía un, 
ha circular para a implantación provisional 
do novo Bacharelato nalgúns Institutos de 

~ Galicia. En tal disposición, establecían que 
a materia Literatura Universal Contemporá, 
nea, optativa de 12 curso, quedase adscrita 
en exclusiva aos departamentos didácticos 
de Lingua Española e Literatura. 

- A moitos non nos pareceu que aquela fose 
unha medida razoábel, por canto a literatu, 
ra universal ten conexións e reflexo nas di, 
versas literaturas do mundo. E calquera ti, 

· tulado nunha filoloxía moderna presenta, 
en principio, perfil de idoneidade seme
llante para impartir unha materia que a 
aborde. Con todo, ao ser provisional a ads, 
crición referida no parágrafo anterior, espe, 
ramos que na implantación definitiva do 
Bacharelato as causas cambiarían. 

Con tal intención, este curso varios profeso, 
res de Lingua Galega e Literatura empeza, 
mos, particularmente, un proceso de recolli, 
da de apoios para algo preciso: solicitar desa 
Consellería que na Orde de implan~ación 
definitiva do Bacharelato a Literatura Univer, 
sal Contemporánea non se lle adscribise a un 
único departamento, senón que puidesemos 
acceder a ela tanto os profesores_ de Lingua 
Española e Literatura coma os de Lingua Ga
lega e Literatura. Tratábase de mudar exclu, 
sividade por apertura, e de traballar no sentí, 
do da normalización da nosa literatura, tan 
necesitada de xestos. Nese sentido recolle
mos, con moitas dificultades (somos persoas 
particulares, repito), varios centos de sinatu, 
ras de profesores e fixémosllas chegar a vos, 
tecles hai varias semanas, ao tempo que pe
díamos unha entrevista co Director Xeral de 
Ordenación Educativa e Centros, petición á 
que aínda, agora que xa é tarde, estamos a 
agardar resposta. 

Dicimos que xa é tarde polo feíto que moti-

va esta carta aberta: hoxe, 1 de xuño, sen 
darse por aludidos de demanda ningunha, 
publica o Diario Oficial de Galicia, asinada 
por vostede, a Orde de implantación defini
tiva dos estudios do novo Bacharelato. Nesa 
Orde, hai un Anexo III onde se especifica a 
adscrición (tamén xa definitiva) da Literatu, 
ra Universal Contempo, 

máis idóneo quen prepara os temas agora, 
ou quen se cadra está a traballar sobre eles 
desde hai tempo, sexa cal sexa a súa filólo, 
xía de procedencia? 

E, para rematar, o primeiro dos seus argu, 
mentos resultaría ofensivo se non partise 

de premisa viciada 
ránea, aos departamen, 
tos de Lingua Española. 
Implicando a marxina, 
ción do profesorado de 
Lingua Galega da im, 
partición dos contidos 
de Literatura Universal. 

¿Por que adoptan voste, 
des tal decisión? Unha 
intervención súa, sr. 
Currás, realizada no 
Parlamento de Galicia o 
pasado 15 de marzo, da
ría a pauta cliso; dixo, 
en suma, tres cousas: 
que os profesores de 
Lihgua Española están 

'Asegurámoslle que 
non van poder illa .. la 

nosa cultura, nin 
deixala nun reducto 

de cousa local, 
museahle e f óra do 

que, no mellor dos ca, 
sos, denota desinfor, 
mación. ¿De maneira 
que os profesores de 
Lingua Española están 
mellor preparados cós 
de Lingua Galega para 
isto? Analicémolo. 

• PREPARACIÓN COM
PARADA. Polos currícu, 
la das titulacións vixen, 
tes de Filoloxfa, vemos 
que os contidos sobre /j, 
teratura universal son se, 
mellantes en cada unha 
delas; a diferencia viría 

mundo moderno e 
globalizado" 

máis preparados que os 
de Lingua Galega; que 
na súa oposición tiñan 
temas de literatura uni, 
versal; que por algún in-
dicio deduce que é máis necesario o reforzo 
didáctico da lingua española ca non o da lin
gua galega. 

O terceiro dos argumentos non soporta o con
traste, nin sequera superficial, coa realidade 
dos centros. Debería vostede visitar algunha 
aula.-sen que lle preparen o terreo- e com, 
proba,la competencia lingüística dos rapaces 
antes de proferir unha boutade semellante. 

O seguIJ.do chama a atención pola súa sim
pleza. ¿E que preparar varios temas para un, 
ha oposición (se cadra realizada hai quince 
ou vinte anos) confire idoneidade para im
partí-la materia que nos ocupa? ¿Non será 

de que se curse ou non 
unha ou outra materia 
optativa. No tocante 
aos anteriores planos de 
estudio, a situación é 
parecida: daquela cam, 

biaban o catálogo de optativas e a tipifica, 
ción da Literatura Portuguesa. Xa que lago, 
minusvalora, la preparación dos titulados en 
Filoloxía Galega, e na antiga subsección Ga, 
lego-Portuguesa, ou procede do descoñece, 
mento ou é unha simple falta de respecto. 

Pero xa nm esa é a cuestión. Porque, ¿quen 
sómo,los profesores de Literatura Galega? 
Vostede debe coñece, la variedade <leste c0' 
ma doutros colectivos: moitos licenciados 
en Galego-Portugués, inda ben licenciados 
en Hispánicas, en Historia e noutras espe, 
cialidades. Un número notábel de entre nós 
ternos varias desas titulacións. ¿Cales pre, 
sentámo-lo déficit comparativo de formación 

ao que alude, sr. Currás? ¿Os titulados en 
Galego? ¿Os de Hispánicas? ¿Os que ternos 
unha e outra titulación? ¿Ou tód9los profe, 
sores de Literatura Galega no ensino medio? 

Deixémonos de ironfas. Cando empezou o 
proceso de recollida de sinaturas, alguén di~ 
xo que a Consellerfa facía o que facía para 
impedir que os profesores de Galego impar, 
tísemos Literatura Universal. Nós, antes de 
establecer xuízos, preferimos agardar e ver. 
Agora, as súas obras, e a pobreza dos seus 
argumentos, demóstrannos desprezo ao no, 
so colectivo docente e marxinación da no, 
sa literatura do contexto internacional. O 
desprezo é o de menos: non ofende quen 
quere, senón quen pode. O outro é bastan, 
te peor: vostedes agravian a cultura galega. 

Despois do feíto, a decepción persoal non 
vai poder ser compensada. Pero ainda está 
vostede a tempo de desmentirnos, alome, 
nos parcialmente: poden, por exemplo, vi, 
xiar que a nosa literatura, cumprindo o 
OCB, sexa punto de referencia obrigatorio 
para a universal. Ou que non se permita, 
para esta materia, o uso de ningún libro de 
texto que ignore as letras galegas. 

Sr. Currás, cando vostede deixe de ser Conse, 
lleiro, e volva á súa Inspección, nós aínda es, 
perarnos seguir dando clases de Literatura Ga
lega. Asegurárnoslle que non van poder illa,la 
nosa cultura, nin deixala nun reducto de cou, 
sa local, museable e fóra do mundo moderno e 
globalizado. Non sabemos se a iniciativa que 
nos marxina procede de vostede ou é política 
de goberno, xa di o aforismo que tanto ten 
Xan coma Pericán. Pero desta responsabilida, 
de, coma doutras, han ter que responder. + 

Xosé Manuel González Pérez. IES "Xoáo Montes". Lugo. 
Rosa María Femáodez Calvo. IES "Pino Manso". O 
Porriño. Ramona Giráldez Maneiro. lES "Monte das 

Moas''. A Coruña. Carme Moure Espiño. IES ''Calvo 
Sotelo". Vilagarcía de Arousa. Xerardo Rodríguez Roca. 

IES "Xelmírez l". Santiago de Compostela. (Coordinadores 
da Campaña pola Literatura Universal Aberti) 
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CID AD ES 

O alcalde da Coruña non admite disidéncias ainda que sexan fara do executivo municipal 

Francisco Vázquez-' purga' a duas concelleiras 
coas que tiña discrepáncias na política partidária 
A comunicación da destitución nas suas delegacións de go
verno municipal das concelleiras Marián Ferreiro e Maria Vitó- · 
ria Abad coñsceuse através dos meios· informativos. As afec
tadas non souperon directamente da exclusión, que Francis
co Vázquez xustificou na prensa en base a que exixe a máxi
ma lealtade. Ambas edis manifestaron que continuarán no 
grupo municipal socialista e que apoiarán a Francisco Vázquez 
no concello, ainda que agora sen cargos de responsabilidade. 

Tanto Marián Ferreiro, concellei
ra delegada de lnfraestruturas, 
como Maria Vitória Abad, conce
lleria de Alumeado e Cemitérios, 
xestionaban os seus departa
mentos sen que houbese críticas 
á sua actividade por parte dou
tros membros do govemo munici
pal. As diferéncias con Francisco 

chegar a a6ordos de governo se
mellantes. A respeito da relacións 
con Izquierda Unida, a conduta 
de Vázquez é igual. Por outra 
banda, os apoios de Francisco 
Vázquez no seo do PSOE coru
fiés veñen precisamente dos sec
tores que piores resultados elei
torais acadaron. De todo este en

Vázquez referían
se a cuestións de 
política xeral no 
ámbito partidário 
local e galego, 
pero nunca se re
f l ecti an na vida 
municipal e moito 
menos no seo do 
govemo. 

Das duas, Marián 
Ferreiro era a 
que tomaba unha 
posición máis ac
tiva na vida parti
d ária e mantiña 
discrepáncias 
con Vázquez e 

Paco Vázquez 
considera ás 
edis na órbita de 
Pérez Touriño 
porque 
participan 

torno na actuali
dade só Vázquez 
é un valor relati
vamente seguro, 
ainda que nas úl
timas xerais a sua 
candidatura ao 
Senado non con
tou cunha mobili-
zación masiva do 
eleitorado. 

Todo iso illa ain
da máis ao alcal
de coruñés e si
túao nun plano 
de enfrentamento 
coa dirección do 

nos órganos 
de governo do 
PSdeG-PSOE. 

os seus achegados. Cando se 
fusionaron as tres agrupacións 
locais, Ferreiro non quixo partici
par na executiva local e recla
mou a celebración dunhas elei
cións primárias, ainda que ela 
non se postulaba para presidir 
da organización local. Ademais, 
nas primárias para as eleicións 
xerais, Ferreiro tomara partido 
por Josep Borrell, mentres que 
Vázquez e a sua equipa o fixe
ran por Joaquin Almunia. 

partido na Galiza 
que ás veces non é máis que 
unha mostra extrema de febleza 
política. Destas, xa non foi quen 
de se enfrentar con Touriño e li
mitouse a tocar a rebate dentro 
da organización local do partido 
e a destituir a duas persoas que 
nunha se postularan como alter
nativa a el mesmo e que nen se
quer acumulaban vários cargos 
institucionais ou partidários, co
mo fai o próprio Vázquez. + Francisco Vázquez con Abel Caballero, cando si era do PSdeG e clirixia esta organización. 

Enfrentamento co PSdeG 

Francisco Vázquez considera in
compatíbel a presenza no seu go
verno cunha atitude de colabora
ción coa dirección nacional do 
PSdeG-PSOE. Non se pode dicer 
que as duas destituidas estivesen 
claramente aliñadas con Pérez 
T ouriño, pero colaboraban coa di
rección nacional e Marian Ferreiro 
chegara a presidir o Comité Na
cional. En médios socialistas, a 
destitución das duas concelleiras 
obedeceria· a unha chamada de 
atención a outros militantes que 
puderan seguir pala mesma via 
de abandonar a liña de Vázquez 
con respeito ao PSdeG. Ademais, 
haberia outra clave local e Váz
quez estaria a apoiar a Xabier Lo
sada, número dous no seu gover
no e secretário xeral do PSOE na 
cidade. Os mesmos médios indi
can que serian Losada e outros 
dirixentes locais os que estarian a 
levar a Francisco Vázquez pala 
senda das purgas internas. 

Demanda rachar os pactos co BNG e criar 
un novo PSOE á marxe do PSC en Catalunya 

O alcalde coruñés a cada actua 
máis a contra do que fai a direc
ción nacional do PSdeG-PSOE. 
Se esta asina pactos municipais 
cos nacionalistas, el critica os 
acordes mália ter sido el, cando 

- secréfáifo" xerai: o- piiméifo en . 

O último capítulo dos enfrerita
mentos de Francisco Vázquez 
ca seu partido produciuse a 
duas bandas, cando propuxo 
rachar os pactos municipais cos 
nacionalistas e cando tamén 
demandou criar unha organiza- · 
ción socialista en Catalunya á 
marxe do PSC. Naturalmente, 
as propostas de Vázquez foron 
mal recebidas no seu partido. 

Francisco Vázquez realizou un
has declaracións ao xornal 
compostelán O Correo Galego 
que aprofundaron ainda máis 
nas diferéncias que mantén ca 
seu partido. "Eu sempre foi mili
tante socialista e sigo a ser do 
PSOE, que non do PSdeG, o 
que xa é un ha definición", dixo 
o alcalde coruñés, que non 
aclarou se cando era secretário. 
xeral do PSdeG considerábase 
militante dese partido. 

E unha atitude conduce a outra 
e a sua inquina contra as organi-

zacións territoriais socialistas di
ri xi u na especialmente cara o 
PSC. Vázquez non gostou de 
que a formación socialista cata
lana formase grupo próprio no 
Senado xunto coas outras forzas 
coas que concorreu ás últimas 
eleicións. "Eu co PSC seria moi 
tallante --dixO- e proporia que o 
PSOE criase ali a sua própria or
ganización". As palabras do so
cialista coruñés atoparon a répli
ca do representante do PSC e 
alcalde de Xirona, Joaquim Na
dal, quen dixo que eran "inopor- · 
tunas e impertinentes". "O señor 
Vázquez descoñece que o fede
ralismo do PSC foi plenamente 
incorporado ás ponéncias do 
PSOE e coas suas declaracións 
dá a entender que defende máis 
unha _ideoloxia do pasado que 
do presente", afirmou Nadal. 

Nesta cuestión do federalismo 
tamén entrou o secretário xeral 
dos socialistas galegas, Emílio 
Pérez T ouriño. O líder do PS-

deG afirmou estar máis próxi
mo ao federalismo de Maragall 
que ao españolismo do alcalde 
da Coruña. 

Francisco Vázquez tamén arre
meteu contra os pactos do PS
deG co BNG nos concellos: Pa
ra Vázquez, "o PSdeG déixase 
fagocitar" polos nacionalistas 
cunha política de ac.ordos que 
"non funciona", "como o caso 
de Vigo". O alcalde coruñes nos 
lugares onde non funciona do 
pacto "buscaria a governabilida
de e daríame igual que o alcal
de fose socialista ou popular'. 

A resposta tívoa Vázquez por 
boca dos líderes socialistas de 
Lugo e Vigo, Xosé Clemente 
López Orozco e Carlos Prínci
pe. Ambos lembraron que fo
ron os eleitores ca seu voto os 
que decidiron a formación de 
governos de coalición entre 
nacionalistas e socialistas ne
sas duas cidades.+ 
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O PP contra os cámbios 
dos nomes franquistas 
das ruas en Lugo 

O supresión do rueiro local 
lugués de nomes como 18 
de Xullo, xeneral Franco ou 
Carrero Blanco non son do 
agrado do Partido Popular, 
que considera que é unha 
medida "antidemocrática" 
que racha co "compromiso 
da transición de non 
desenterrar máis o tema da 
guerra". O edil popular Xan 
Méndez fixo este 
pronunciamento ante o pleno 
que se celebrou o Venres 2 
de Xuño e no que a 

· corporación de maioria 
progresista qecidiu eliminar 
a nomenclatura fascista. Xan 
Méndez non explicou quen 
se comprometeu a non 
desenterrar o tema do 36 
nen aclarou porque é 
antidemocrático suprimir uns 
nemes de ruas decididos 
sen procedimentos 
democráticos.• 

O concello de Xennade 
prescinde do galego 
nos textos oficiais 

"Os concellos teñen a 
obriga de redactar en · 
galego -como língua 
própria de Galiza- os seus 
diversos documentos 
oficiais -entre eles actas 
dos distintos órganos do 
concello". Este é un 
extracto da comunicación 
feita polo Valedor do Povo 
ao concello de Xermade, 
despois de que o grupo 
municipal do BNG 
apresentase unha 
denúncia que sinalaba o 
incumprimento legal. O 
concello de Xermade está 
governado polo Partido 
Popular e o seu alcalde é 
Manuel González 
Fernández.+ 

Unha senténcia poderia 
deixar o concello de Vigo 
en bancarrota 

·Unha senténcia ainda 
oficiosa do Tribunal 
Supremo obriga a demoler 
duas torres edificadas na 
cidade de Vigo que no seu 
dia contaron cunha licéncia 
pero cuxa tramitación foi 
irregular. O fallo do Supremo 
resposta a un recurso 
apresentado polo concello 
contra unha senténcia do 
Tribunal Superior que ia na 
mesma dirección. O 
problema que suscita o fallo 
é que abriga a indemnizar 
aos proprietários, co que o 
concello teria que 
desembolsar unha forte 
suma que deixaria en 
bancarrota as arcas 
municipais. O alcalde Lois 
Castrillo (BNG), que non 
estaba no cargo cando se 
edificaron, pediu que non se 
execute a senténcia para 
evitar o quebranto 
económico e en base a que 
hoxe as torres si cumpren o 
Plano Xeral de Ordenación 
Urbana.+ 
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Os conflitos pola explotación do caladoiro de pescada agravaranse 

A má xestión ·política condena ao 
fracaso a frota galega na Arxentina 
* CÉSAR LORENZO GIL 

O pasado 1 de Xuño, logo de 
que os armadores galegas da. 
frota arxentina se mobiliza
sen nos partos de Buenos Ai
res e da Patagónia, alcanzou
se un acordo para equiparar, 
en teoria, as capturas dos bu
ques conxeladores e da frota 
artesanal. Mais na prática, o 
conflito xurdido responde 
máis a un problema estrutural 
que condenará, irremisibel
mente, ao abandono dos gale
gas dos caladoiros austrais. 

A pesca dos buques galegas 
na Arxentina está ameazada 
mortalmente desde o primeiro 
dia no que ali chegaron, en for
ma de empresas mixtas, des
pois da negociación entre o go
verno de Buenós Aires e a UE 
hai case unha década. O que 
significou un alívio rápido para 
as autoridades de Bruxelas, 
que se librou, a curto prazo, 
dun difícil problema económi
co, converteuse no sartego no 
que se soterrou a pesca indus
trial como un sector de futuro 
para Galiza. 

Segundo a opinión do armador 
galega Fernando Abal, o proble
ma que existe no caladoiro de 
pescada austral non se reduce 
a un problema de discriminación 
entre conxeladores e pesca de 
fresco. "Desde a chegada dos 
buques galegas alá, o caladoiro 
reduciuse alarmantemente. Ac
tualmente, o tamaño do peixe 
capturado ten unhas medidas 
demasiado escasas e a viabili
dade da explotación está amea
zada". Abal pensa que é óbvio 
que as autoridades arxentinas 
tenten protexer a pesca artesa
nal, que, por mor do descenso 
do tamaño da pescada, atrave
sa unha profunda crise. 

Na avaliación do porvir da pes
ca industrial galega en águas 
do cono sul, Abal ere inevitábel 
unha redución drástica da acti
vidade actual. "Na Arxentina so
bra o 70 por cento da frota, e 
iso sábeno desde as autorida
des políticas até o último arma
dor". En opinión do armador, 
protocolos como o asinado a 
semana pasada son parches 
que non tapan a dura realidade 
que se vive no caladoiro. "Non 
sei se nun ou dous anos, pero 
seguro que a pesca galega vai 
levar, outravolta, un golpe defi
nitivo, canto teñan que volver 
os barcos a porto". 

O interese arxentino en conser
var o caladoiro non ten volta 
atrás e as decisións políticas 
para garantir a sua supervivén
cia cantan co apoio dunha gran 
parte da povoación. "Podemos 
seguir enganándonos dicindo 
que está todo resalto, pero o 
que está claro é que, por senti
do comun, non se vai renunciar 
a un importante banco de pes
cada, que pode perdurar moitísi-

En opinión de Fernando Abal, protocolos como o a sinado a semana pasada son par
ches que non tapan a dura realidade que se vive no caladoiro. A. N.T. 

mo tempo, só por manter intac
tos os intereses dunhas empre
sas que foron ignoradas polos 
seus próprios dirixentes políti
cos", afirmou Abal. 

O abandono 
administrativo 

No trasfondo da crise da pesca 
na Arxentina subxace a falla de 
decisión política de Galiza. A 
maioria dos armadores galegas 
sabian cando se asinou o trata
do entre a UE e o país latinoa
mericano que iso significaba o 
fin dun xeito de explotación que 
se viñera desenvolvendo no no
so país desde habia várias dé
cadas. A imposición das empre
sas mixtas e a aprobación de 
importantes subvencións bene
ficiou só os grandes empresá
rios e serviu para reducir e co'n
centrar a frota galega. 

É por iso que o erro da decisión 
política sacrificou un sector es
tratéxico para Galiza, ca bene
plácito da Xunta. "Se tivesemos 
un estado que nos defendese, 
obrigariámoslle á UE a asinar 
acordes pesqueiros con países 
que non explotan · totalmente os 

seus recursos", recoñece Fer
nando Abal. 

Respecto. aos dados, manexa
dos normalmente por grupos 
ecoloxistas, que apresentan o 
futuro do mar moi preto por mor 
da explotación pesqueira, Abal 
é claro. "Nas informacións que 
peden que non se pesque resi
de unha mentira interesada. O 
único que garante a pervivéncia 
dos bancos é a continuidade 
das capturas, seguindo o equilí
brio que se seguiu durante anos 
e anos. Cando se deixa de pes
car, ese banco desaparece por
que o peixe se readaptou ás no
vas circunstáncias". 

Contado, Abal mantén que a vo
cación pesqueira de Galiza vai 
manterse nos próximos anos. 
"Sexa con bandeiras de come
n én ci a, sexa incumprindo as 
normas que só rezan para nós, 
sexa loitando contra os nosos 
próprios administradores, está 
claro que o sector da pesca vai 
resistir as embestidas de Arxen
tina ou do Sáhara, porque para 
nós é un tema de suma impor
táncia, mália o desprezo de San 
Gaetano, Madrid ou Bruxelas". + 

A situación 
no País Basco 

MANUELCAO 

A conflitiVi.dade política no País Basco e a situación de vio
léncia insuportábel nunha sociedade democrática estábel, 
con atentados contínuos aos dereitos fundamentais dos indi
víduos, ha levar a unha reflexión profunda e, no seu caso, a 
unha revisión de certos postulados de actuaciól} política ou a 
unha clarificación destes <liante do eleitorado. E pertinente a 
referéncia ao caso basco desde Galiza debido aos efectos ex
ternos que esa dinámica conflitiva produce no noso território 
por razóns diversas que enumeramos brevemente: moitos ga
legas emigraron cara Euskadi noutras épocas e están afinca
dos ali; alguns grupos políticos galegos manteñen relacións 
de certa afinidade con grupos políticos bascos e, finalmen te, 
o problema basco maniféstase dia a dia como problema espa
ñol con efectos colaterais na própria Galiza. A parte disto, é 
unha evidéncia que nas sociedades actuais, cada vez máis 
aberras e interrelacionadas tanto desde o punto de vista polí
tico como económico, nengunha dinámica, acon tecemento 
ou actuación política ou económica nos pode ser altea sendo 
unha referéncia inevitábel para a actuación dos nosos axen
tes políticos ou económicos que haberán de reactualizar, cla
rificar ou modificar comportamentos e preferéncias para ser 
tomados en sério pola própria sociedade como opcións de go
vemo. Por poñer un exemplo máis claro e xa pasado: un gru
po político pode non darse por enteirado da caída do mur 
de Berlín mais a sociedade -que si se entera, e rapidamente, 
destas cousas- tamén pode concluír mostrando as suas prefe
réncias eleitorais á hora de elexir aos seus governantes. 

O caso basco está entrando no camiño do confrontamento 
étnico que é a variante máis perversa do que se adoita a cha
mar por nacionalismo. Na altura do século XXI, haberla que 
construír unha nova categoría para os conflitos étnicos e ra
ciais e separalo radicalmi;nte do que seria o nacionalismo de
mocrático e integrador. E ben certo que o nacionalismo bas
co é, na sua maior parte, de carácter democrático pero latexa 
noutras forzas a raíz perversa da intolerancia e o racismo puro 
e simples que ten que ser alleo a calquera proxecto de gover
no no contexto dun país democrático moderno. O feíto de 
que unha parte do nacionalismo español autoritário se peída 
sentir realimentado polo proceso de violéncia discriminada 
que se dá en Euskadi só demostra que é necesário e urxente 
redefinir estratéxias e modificar posicións políticas no curto 
prazo para, antes que nada, limitar a espiral de violéncia e 
encauzar o conflito por vías democráticas reconstrufndo o 
consenso básico entre todos -ou unha maioría suficiente
mente cualificada- dos grupos políticos para tratar de artellar 
solucións a médio ou longo prazo, difíciles pero posíbeis. 

'Na altura do século XXI, 
haberia que construír 
unha nova categoría 

para os conflitos étnicos e 
raciais e separalo radicalmente 

do que seria o nacionalismo 
democrático e integrador" 

Os conflictos étnicos ou relixiosos enquistados en anos de 
violéncia directa ou imposición estrutural dun grupo sobre 
outro son sempre os máis difíceis de resolver. Velaí os ca
sos de Israel e Palestina, Ulster, Balcáns, e moitos outros 
que están fora da atención dos meios de comunicación oc
cidentais. A escalada cara o conflito civil está ás portas no 
País Basco e seria bon que os axentes políticos, econó
micos e sociais e, sobre todo, os govemos de Vitoria, Ma
drid e a própr.fa Unión Europea tomasen as medidas axei
tadas para adurmiñar o conflito e elaborar estratéxias para 
unha paz duradeira, fuxindo da busca de avantaxes parciais 
que se esfumarán sempre no médio prazo. 

Mais, para Galiza, o caso basco é especialmente perverso da
do que a nosa estrutura política, económica, social, cultural e 
lingüística ten poucas semellanzas con Euskadi. As dificulta
des do nacionalismo democrático vasco para pacificar esa so
ciedade son unha má notícia para todos mais incumbe a cada · 
sociedade buscar e arriscar nas vías de solución aos próprios 
conflitos pagando os custos políticos correspondentes. • 
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As ETis esfregan as maos 
ante a reforma laboral 
-0- RAMÓN MACEIRAS 

As Empresas de Traballo Tem
poral comezan a tomar posi
cións no Estado espaf)ol ante 
a nova ronda do diálogo social 
que comezou este primeiro de 
Xuño na Moncloa. A multina
cional Manpower, xigante 
mundial do sector, di que au
mentou un 47% a sua factura
ción en España durante 1999 e 
Randstad (outra multinacional 
do sector das ETT's) puxo 
nos meios de comunicación 
unha campaña de publicidade. 

Manpower informa que a sua filial 
española xestionou mais de 150 
mil contratos durante 1999 e que 
en cada mes deste ano 20 mil 
persoas atoparon un traballo a 
través da firma. Manpower canta 
en España con 112 oficinas. En 
escala mundial, Manpower dupli
cou os seus benefícios en 1999. 
O 66% da sua facturación lógraa 
en Europa e o mercado español, 
segundo a empresa, está en cla
ro auxe, como reflicten os incre
mentos de facturación. 

As ETI' s agardan que da reforma 
laboral xurdan novas reglamenta
cións que faciliten o seu negócio 
en España e engorden as suas 
ganáncias. O auxe das ETI' s o 
revelan ás claras as cifras da 
EPA. As cifras son esmagadoras. 
Entre Xaneiro e Agosto de 1999, 
455.237 persoas asinaron máis de 
quince contratos coa mesma em
presa. A isa únese un feíto que 
ben poderia ser calificado como 
fraude de rei : segundo a EPA, 1, 1 
millóns de temporais levan no seu 
emprego actual máis tempo que a 
duración do seu último contrato. 
Limitar as prórrogas, regular as 
subcontratacións ~hégase a sub
contratar en quinto grao- e con
sagrar a plena igualdade de trato 
dos contratados por ETis son esi
xéncias mínimas que deben ser 
plasmadas nunha lei. 

O diário El Mundo publicaba re
centemente un exemplo disto: 
"unha das persoas mais entendí-

das en rotación é Anxela, unha 
camareira de hotel de 50 anos 
que entre 1994 e 1999 · asinou 
mais de 1.200 contratos. "Na ETI 
faciannos asinar por adiantado . 
tacos de até 20 
contratos en bran-

Por se fose pouco, a CEOE quer 
lograr a rebaixa ñas cotas erppre
sariais á seguridade social. E por 
iso que o presidente da patronal, 
José María Cuevas, anunciou que 

esta vez si que 

co. Entón eles pu
ñan o que lles da
ba a g,ana", ase
gura. Anxela tra
ballou con estes 
contratos dun dia 
en distintos hoteis 
de Madrid como o 
Miguel Ángel, Rei
na Vitória, Ambas
sador ou Florida". 

Os altos níveis 

participará na co- · 
rrespondente me
sa de diálogo. Os 
altos níveis de 
temporalidade e 
rotación en Espa
ña (33%) e Galicia 
(34%) son insólitos 
en comparación 
con Europa (13%) 
e incorpor~an un ín-

! de temporalidade 
! e rotación en 
! España (33°/o) 
¡-e Galicia {34 °/o) 
i son insólitos en 

A situación actual 
do mercado de 
traballo pode cali
ficarse como "dar
winismo laboral": 

1 ¡ comparaci.ón con 
. dice de sinistralida
de que converteu 
en papel mollado a 
recente Leí de 
Prevención de Ris
cos Laborais. 

i Europa (13°/o) 

de cada 100 per-
soas con -idades 
comprendidas entre os· 54 e o~ 
65 anos só 35 teñen emprego. E 
dicer, que cada vez menos per
soas chegan aos 65 anos no 
seu pasto de traballo. A expul
sión do mercado dos maiores de 
50 anos ten como primeira con
secuéncia que traballadores con 
décadas de cotización ven redu
cidas ao mínimo as bases que 
regulan a cuantía das suas pen
sións. E como segunda, que ca
da vez que isto acorre a Seguri
dade Social ten un menor de
sembolso por este conceito. 

Para mais inri, go
verno e patronal 

xa manifestaron a sua intención 
de seguer reducindo a indeniza
ción por despido, tal e como pre
tenden os empresários. O Gover
no ten présa e pretende que al
guns dos supostos acordos figu
ren xa nos orzamentos do 2001. 
A CEOE ere que as suas posi
cións cadran. coas do Governo, e 
por iso pediulle que lexisle uni
lateralmente se non hai pacto. 
Mais ou menos ven dicer que se 
a reforma non se lc)gra polas bo
as, se logrará via maioria absolu
ta do PP no Congreso.• 
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Caixa Galicia publica o Informe da Economía Galega 

O crecimento económico 
non se traduce en emprego 
A Fundación Caixa Galicia ven de 
publicar o Informe 1998199 da 
econ9mia galega en . colaboración 

. co Instituto Universitário de Estu
dos e Desenvolvemento de Gali
za da Universidade de Santiago 
de Compostela. Trata-se dunha 
excelente fotografia do país nun 
pormenorizado estudo da econo
mía galega que abrangue o mer
cado de traballo, a agricultura, a 
pesca o marisqueo e a acuicultu
ra, a indústria, a política industrial, 
a construción, os servizos, o sec
tor financeiro e o sector público. 

Os dados están aí para quen os 
queira ver. De momento, intere
sanos salientar que o Informe 
pon en evidéncia o que desde o 

· nacionalismo se di desde hai 
tempo. O crecimento económico 
non se traduce no noso país en 
criación de emprego, xa .que ain
da que a ocupación aumentou 
nun 1,7% no 1998 e nun 2,6% 
no 1999, e o paro reduciuse en 
21 mil persoas, tamén aumentou 
o número de activos e os exce
dentes do sector primário, os 
que seguen sen ser absorbidos 
polo resto dos sectores da eco
no m ia. A redución da taxa de 
paro en Galiza (10,5%) tamén foi 
menor en comparación coa mé-
-dia española (22,4%). 

En canto a inflación, Galiza su
perou ao resto do estado. En 

1998 superou-no nunha décima 
(1,9%), mentres que en 1999 a 
inflación galega chegou a 2,5% 
(catro décimas mais) . 

O Informe mostra que o investi
mento estranxeiro ten pouco in
terese na nosa terra. Mentres en 
España se inxectaba capital 
desde fóra até o 23%, en Galiza 
apenas chegou ao 12%. 

T amén no capítulo do sector pú
blico, o Informe recolle as preocu
pación s dos sectores mais 
concienciados do país. O estudo 
pon de manifesto o elevado nível 
de endebedamento público, o que 
poc:leria facer perigrar a xestión de 
futuros governos galegas. O sec
tor público galega depende só 
das transferéncias de Madrid e do 
endebendamento para financiar
se. Limitación esta que poderia 
superarse dentro dun marco de 
redefinición do financiamento au
tonómico e a utilización plena das 
posibilidades fiscais do Estatuto 
de Autonomia, como fan Euscadi 
e Cataluña. Causas das que Fra
ga non quer nen ouvir talar, ainda 
que a situación preeleitoral abri
gará-o a entrar nesa matéria. 

En resumo, o Informe 1998/99 é. 
un material que dá moito mais 
que este pequeno . comentário e 
que seguiremos debullando en 
próximas entregas.• 

Cara onde van os prezos do petróleo? 
Requ ire cerra dese de audácia pretender 
prognosticar os prezos dos hidrocarburos. 
Despois de todo, cada vez que os analistas 
chegan a un consenso, o mercado surprén, 
deos con desenvolvimentos inesperados. Na 
década dos. 70, o Club de Roma atreveuse a 
vaticinar a merma das reservas petroleiras 
mundiais e a alza do prezo do barril petrolei, 
ro a nfveis exorbitantes. Pouco despois, ini, 
ciouse o colapso petroleiro dos 80. Mais re~· 
centemente, a revista The Economist publi
cou (Febreiro, 1999) o seu famoso editorial 
"Drowning in Oil" (Afogando ~nos en 
Petróleo), no cal presaxiaba que o mercado 
seguiria caindo (o cru se ubicaría por em, 
baixo de 5 dólares por barril) debido á pro~ 
<lución mundial desenfreada. Dous meses 
despois, comezou a recuperación espectacu
lar dos prezos que se manteñen ainda. A re, 
putación de máis de un ficou maltratada 
polo caprichoso mercado petroleiro. 

CofI!.O único suposto básico se pode asumir 
que a Organización de Países Exportadores 
de Petróleo manterá a 

consenso aprobatório dos membrcs· do 
cartel na pasada xuntanza de Marzo. 

'Nonhaberá 
Segundo os estadouni, 
denses Oohn Stone, di, 
rector do Departamento 

cremento na produción por parte do Iraq. 
Estima que a OPEP debe aumentar entre 1 
millón e 1,5 millóns de barris diários a sua 
cota actual para evitar unha merma impor, 
tante nos inventários. 

sua coesión e que se, 
guirá apoiando a banda 
de prezos proposta polo 
ministro venezolano 
Alí Rodríguez. 

variación no nível de Enerxia de EEUU), Pero Stone non calibra ben o factor de so, 
achegámonos a outra lidariedade OPEP. Foi difícil lograr o con, 

de produción acordado. crise de inventários senso durante a xuntanza anterior de Mar, 
O prezo hoxe (para {www.eia.doe.gov) se a zo deste ano, cando li-án rexeitou o aumen, 
efeitos da banda) cal, Como cosecuéncia, OPEP non aumenta a to proposto. Moito máis difíciLserá lograr 
cula,se sobre o promé, - produción durante a un consenso en Xuño para outro aumento. 
dio da cesta de crus OS prezos manteranse sua xuntanza do mes de De forzar este incremento produciriase un 
OPEP durante 20 días 1 1 Xuño. Inicialmente, rompemento na OPEP e, como consecuén, 
contínuos. lsto signifi, a tOS po 0 feStO semella reIJlOta a posi~ cia, debilitariase a solidariedade existente. 
ca que, para o· West d 2000" bilidade de que a Alguns -países membros teñen a sua capad, 
T exas Intermediare a O ano OPEP aceite outio au~ dade copada, polo tanto non teñen maior 
banda abala entre 24 e mento de produción . incentivo para aprobar un aumento. O 
J O dólares, un n ível Stone considera que os máis probábel é que non haberá variación 
que semella insostíbel prezos do WTI se man, no nível de produción acordado. Como 
no tempo. O máis pro~ terán p~r encima dos consecuéncia, os prezos se manterán altos 
bábel é que a banda se 25 dólares para o resto polo resto do ano 2000. E se a situación 

Por iso, pretender proxectar a cotización do axustará proximamente cara abaixo entre do ano a pesar de que prognostica un au~ económica mundial· se mantén, haberá pre-
cru para un período mais longo de un ano_ 18 e 25 dólares para a cesta OPEP. Aban~ mento de 700.000 barris por parte dos pro, zos altos tamén durante o 2001. Para ir 
xa non seria audácia, senón temeridade. da existente foi necesária para lograr o dutores independentes e un importante in, mais alá necesítase unha bola de cristal.• 
f ~ -~ .; .,,:,,-. ~'~~.o.._r..,c:~~,.~~;;~,.,._.~ .. .:¡; ~..Jt.Á ¡:;;;._7'-...,;1 .;--~,...-:- .... "7'.r~-.. .. f •._ ,·;, 'wl !--~ LK' t ' '.' ,<"~ ~·· .:1 .. : ; .' .J e"... ...tjo-:t·, ... r . .r" f'JJ":iU' .. ,"t· . yi1 ,_, J·~: . .'~..:~ ( r·, ,~ ... ~~L J 1 s ., ..... 1•;•.,/ ... t...t: 
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Múltiples queixas sobre a xestión das declaracións na Axéncia Tributária 

Os traballadores máis precários, 
·. 

prexudicados pola reforma fiscal 
A medida que se esgota o 
prazo de ·apresentación da de
claración da renda das perso
as físicas, vai caendo, coma 
derretida, a carauta que o mi
nistério de Facenda colocou 
diante da reforma tributária. 
Logo de se gastar miles de 
millóns de pesetas en publici
da de dos cámbios para os 
contribuíntes, a Administra
ción fracasou no seu intento · 
de facilitar as obrigas cidadás 
co fisco e demostrou final
mente que os que menos te
ñen son os que máis pagan. 

Mentres que a tona informativa 
oficial garantia que ninguén 

. que percibise rnáis de 3 rninóns 
e rnédio de pesetas estaria 
abrigado a facer a declaración . 
da renda, na realidade esta 
senténcia resulta ser totalmen
te falsa. Só poden eximirse de 
apresentar a sua declaración 
aqueles que non cheguen a es
ta cantidade e, adernais, só 
perciban os seus ingresos dun
ha única fonte. lsto exclue do 
cupo a todos aqueles que co
braran de diferentes pagadores 
ou que posuan algun tipo de 
ingreso non suxeito a reten
cións, corno por exernplo ac
cións en bolsa ou títulos de dé-· 
beda pública. 

Para os que perciben diñeiro 
de várias fontes, o límite de 
obrigatoriedade de apresentar 
declaración reducese a 
1.250.000 pesetas, polo que, 
na prática, aqueles traballado
res máis precários. están ex
postos a un maior control tribu
tário .. A reforma dE? Rodrigo 
Rato prexudica claramente os 
rnáis desfavorecidos, xa que. 

un traballador eve.ntual que 
curnprise un contrato de seis 
meses nunha empresa e reci-

. bise prestación por desernpre
go durante un mes, por exem
plo, teria que facer a declara
ción, que ben pode saír positi
va, rnentres que un traballador 
fixo estaria isento. 

Ademais da dificuldade mei-

rande que ten o novo modelo 
de declaración simplificada, 
un paso atrás no adianto que 
supuxera a abreviada, as re
lacións entre os cidadáns e a 
Administración son ben difíci
les. Moitas persoas que elixi
ron o sis.tema de devolución 
rápida comprobaron estupe
factos que a Axéncia Tributá
ria escollera o sistema menos 

rendíbel para os seus intere
ses -declaracións individuais 
cando seria mellar para o 
contribuínte facela conxun
ta-. Con estes primeiros da
dos na man, parece xa bas
tante claro que o sistema ide
ado polo governo Aznar está 
enfocado para red.ucir as car
gas fiscais dos rnáis potentes 
monetariamente. • 

Máis d~ 30.000 traballadores exixen ·medidas contra o desemprego e a precariedade 

Marcha do sindicalismo europeu contra a política éla Unión 
*C.L. cal e a asunción da responsabi- dade laboral. "En Europa hai relación rnáis ben tépeda e con-

lidade destes grupos no control · perta de 18 millóns de desern- sentidora das políticas libarais 
Corno peche da presidéncia por- sobre as tendéncias dos políti- pregados e a eventualidade no · dos governos e avogou por unha 
tuguesa da UE, o próximo 19 de cos e grandes capitalistas é fun- traballo aumenta dia a dia, es- procura do benefício dos traballa-
Xuño, os xefes de Estado e de damental nun tempo no que se pecialrnente nos sectores rnáis dores, ainda a risco de rachar o 
governo dos 15 mernbros cele- poden decidir rnoitas causas so- febles, como son mozos, mulle- consenso social. "Ternos o 
brarán en Vila de Feira a habi- bre o porvir de vários centos de res e persoal non cualificado", exernplo do Estado español, on-
tual xuntanza na que se tenta- rnillóns de ciQadáns. apontou Mera. de as centrais maioritárias prati-
rán perfilar as liñas rnestras da can unha política de pactos bas-
política europea. Nesta localida- En representación de Galiza, a Compromiso constante tante absurda, xa que non se 
de lusa tarnén se xuntarán a Confederación lntersindical Ga- quera conseguir, decididamente, 
rneirande parte dos sindicatos lega (CIG) achegarase a Vila de O dirixente sindical galego valorou unha solución para os problemas 
destes estados, baixo unha úni- f7eira, a pesar de que non forma a irnportáncia social desta unión que xorden no presente". O pre-
ca bandeira, garantir unha coe- . parte da CES, por cornungar cos de traballadores en Portugal de sidente da CIG recordou cales 
sión continental onde prime o in- princípios que lideran a protesta. cara ao futuro das mobilizacións son os eixos do seu discurso rei-
terese social e o manternento do "Córnpre chamar a atención so- en contra da política europea, pe- vindicativo. "Para nós, en Galiza, 
estado do benestar. bre os rnoitos problemas que so- ro reflexionou sobre o papel que os problemas de paro e precaria-

fren os traballadores europeus", as centrais deben desenvolver dade son ainda maiores cá rné-
A Confederación Europea de afirma o presidente deste sindi- nos seus próprios contextos na- dia europea. O noso paro chega 
Sindicatos (CES) convocou as cato, Manuel Mera. "Cornparti- cionais. "Está moi ben que haxa ao 17 por cento, algo gravísimo". 
centrais afiliadas a as outras for- rnos o interese cornun de que as marchas unitárias que esperten 
macións de maior releváncia na cousas non se están facendo nos dirixentes dúbidas sobre o Respecto á protesta do próximo 
UE a esta marcha, que pretende ben desde as instáncias políticas papel que lle queren dar ao traba- Luns, 19 de Xuño, espérase que 
servir para chamar a atención e hai que dicir basta". llo, .pero os sindicatos debemos ali acudan, convocados polos 
sobre os perigos dunha constru- ter un compromiso constante nos sindicatos do Estado español 
ción europea que se estabeleza Para a CIG, é elemental desta- nasos países, unha loita diária -CIG, UGT, CCOO, USO e 
sobre uns alicerces que esque- car o lema da protesta, que xira- contra as medidas que prexudi- ELA-STV- rnáis de 5.000 perso-
zan o interese social e os direi- rá ao redor da procura de solu- can os menos favorecidos". as. A organización correrá ao 
tos fundarnentais das clases cións para a elevada taxa de de- cárrego dos sindicatos lusos e 
menos favorecidas. A irnportán- sernprego e da alerta sobre o Mera queixouse de que a rnaioria presidirá o acto Emilio Gabaglio, 
cia simbólica desta unión sindi- progresivo aumento da precar~~- dos sindicatos manteñen unha secretário xeral do CES.+ .. <- ' . 
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· Caixa Galiza esténdese 
a todo o Estado ao 
mercar oficinas ao BNP 

Unha alianza estratéxica en
tre a Caixa Galiza e o Banco 
Nacional de Paris-Paribas, 
implica a venda por parte 
desta entidade á caixa gale
ga dunha rede de sesenta e 
unha oficinas ao longo de to
do o Estado que permite a 
Caixa Galiza ter presenza en 
case todo o território español 
e ser a terceira caixa do Es
tado, . detras de La Caixa e 
Caja Madrid, desde o ponto 
de vista de penetración. A 
adquisición custou á entida
de galega 4.500 rnillóns de 
pesetas e significa integrar 
un negócio de 200.000 
millóns de pesetas e un ca
dro de persoal de 333 
ernpregados.t 

O SLG reclama 
a isención da supertaxa 

Tanto desde o Ministério 
de Agricultura como desde 
a Consellaria, anunciouse 
que os produtores de leite 
galegos superaron a 
produción exixida pola UE 
e terán que pagar unha su
pertaxa que rondará os 
3.000 millóns de pesetas. 
Asi o denunciou o Sindica
to Labrego Galego (SLG), 
que, nun comunicado de 
prensa acerca deste asun
to, pediu a sua isención pa
ra os gadeiros galegos. Se
gundo o SLG, o pagamento 
desa cantidade en conceito 
de multa, afundiria a 
moitas explotacións, inca
paces de lle faceren frente 
ás multas. O sindicato 
tamén arremete contra a 
Xunta por considerar que 
permitiu a venda deleite 
"negro", con beneffcios pa
ra as indústrias lácteas.• 

Xosé Pérez. 

Finou Xosé Pérez, 
traballador ~ 128 
da Citroen 

Poucos meses despois de 
xubilarse lago de cuarenta 
anos de traballo na factoria 
da Citroen de Vigo, o pasado 
Domingo día 4 de Xuño finou 
Xosé Pérez Berenguer, o 
traballador n. 128 da empre-
sa autornobilística. Levaba 
boa parte da sua vida laboral 
denunciando o control sobre 
os traballadores e asinando 
co apodo de O Zampaba/os 
panfletos que introducía 
clandestinamente na 
factoria. Perito industrial, a 
sua oposición aos directivos 
e ao dornínio do sindicato 
amare/o levouno a pasar os 
últimos catro anos de traba-
llo nunha fotocopiadora, des-
pois de estar case catro dé-
cadas na administración.• 

-- -·-- -· ·- ---
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A policia 
municipal 
do Porriño 
agrede 
a un viciño 
no centro 
da vila 

Pablo Teixeira Iglesias, un 
viciño do Porriño de 55 
anos, saiu co seu automóbil 
o Venres 2 de Xuño a 
mediodía e rematou pouco 
máis tarde no centro médi, 
co recollendo un parte por 
lesión. Que aconteceu en, 
tre medias? Á altura do Pª' 
so a nível do tren, no cen, 
tro da vila, dous axentes 
municipais non se puñan 
de acordo á hora de dar Pª' 
so aos veiculos. Un dicialle 
a Pablo T eixeira que pasara 
e o outro que non o fixera. 

Segundo a testemuña des, 
te viciño, ao chcgar a al, 
tura delas e coa ventá do 
coche baixada, dixolles "a 
ver se vos poñedes de 
acordo para dirixir o tráfi, 
co". Aí comezou unha dis, 
cusión na que, de súpeto, 
un dos policías, deulle un 
puñetazo e o sacou do co, 
che. Despois de chamar 
polo outro policía, puxéro, 
no coa cabeza apoiada no 
capó e coas pernas abertas 
iniciando un cacheo. 
Posteriormente requerf, 
ronlle a documentación e 
Pablo Teixeira tamén soli, 
citou o número de identi
ficación ao policía. "Busca 
o meu número de placa no 
concello", respostou o 
axente. 

Tras acudir a urxéncias, o 
viciño porriñés foi á garda 
civil a poñer unha denún, 
cia e, posteriormente, 
acompañado das suas fillas, 
ao xulgado. Unha das mo, 
zas tamén foi falar co xefe 
dos municipais, que non 
tiña notícia do suceso. 
Diante dela, chamou ao 
axente Xavier Rodríguez a 
casa para saber porque non 
apresentara nengun atesta
do. A resposta: faríao ao 
dia seguinte. 

A família de Pablo T eixei
ra está doida e quer que a 
denúncia siga adiante. Fa
lan non só de agresión se
nón dun abuso da autori, 
dade que non é novo na 
plantilla da policia muni
cipal desta vila. Sinalan 
que non é a primeira vez 
que o mesmo axenre ten 
un altercado semellante .• 

A tenda, recén aberta na histórica rua Xoanelo de Vigo, é . o ponto. final dun proceso que comeza no centro ocupacional Castro Navás 

Un estabelecemento comercial de Vigo 
vende produtos elaborados por discapacitados mentais 

Casa Gaia, a tenda de marmeladas e 
- . 

artesania que dá emprego aos autistas 
Por fóra é un comércio nun
ha casa reabilitada con coi
dado no centro histórico de 
Vigo. Por dentro véndense 
marmeladas feitas ao xeito 
artesanal, caixas de papel re
ciclado, cerámica, panos te
cldos a man ou camisetas es
tampadas. Casa Gala é unha 
tenda de productos biolóxicos 
e artesanais de calidade, ela
borados con especial coidado 
por traballadores autistas. 

A tenda recén aberta na histó
rica rua Xoanelo de Vigo é o 
ponto final dun proceso que 
comeza no centro ocupacional 
Castro Navás, situado no con
cello de Nigrán. Dous proxec
tos do Fondo Social Europeo 
permitiron a organización de 
distintos obradoiros orientados 
á promoción de iniciativas de 
emprego a discapacitados 
mentais, en especial autistas. 
Puxéronse asi en funciona
mento talleres agropecuários, 
de reciclaxe de papel, de car
pintería ou de lavandería. 

"Por moi grande que sexa a 
discapacidade todo o mundo 
pode desenvolver algunha ta
refa e o ámbito agrícola ofere
cia multitude de capacidades. 
Partimos de que a integración 
precisa tamén dun achega
mento ao mundo laboral e ese 
foi o obxectivo da Fundación 
Menela en Castro Navás", ex
plica Cipriano Jiménez, promo
tor do proxecto. O campo per
mitía un abano case infinito de 
posibilidades, sementar, reco
ller, tratar a terra, alimentar os 
animais, acompañar na tarefa, 
recoller os aparellos ... o mes-

mo acontecía coa lavandería 
onde habia quen introducía a 
roupa na lavadora, quen a re
collia ou mesmo quen se limi
taba a introducila na furgoneta. 

Cociña e saude 

Mentor do proxecto, Cipriano 
Jiménez decidiu un dia conti
nuar o ciclo: "se tiñamos toma
tes, froitas e outros vexetais, se 
ternos galiñas, ovos .... ben po
díamos seguir o 
proceso e criar 

Hai que recuperar as capaci
dades de calquer indivíduo, 
descubrilas, potencialas e ca
nalizalas. Esa é a revolución, 
se non hai acceso ao traballo 
non se pode talar de integra
ción e eses foron os presupos
tos dos que partimos" afirma 
Jiménez ao tempo que engade 
que o proxecto ten un aquel do 
tempo pasado no que sempre 
había quefaceres para calquer 
dos viciños do povo, mesmo 

aqueles que ti
ñan minusvalías 

un obradoiro de IA 
cociña-hostelaria tenda · 

agudas. 

para consumir 
nós mesmos o 
que non se ven
de ao natural e 
outro de saúde 
integral con es
pazo para a rea
bilitación incluín
do unha piscina". 
Asi foi e as tare
f as diversificá-

demonstra 
que unha 
persoa 

Produtos 
ecolóxicos 

En Castro Navás 
constituiuse un
ha empresa para 
desenvolver os 
trámites requeri
dos para empre
gar aos traballa-

con autismo 
pode traballar" 

r o ns e ainda 
_ máis. Compria 
que alguen se
leccionara a froi
ta, pelara as pe-
ras, limpara as fresas ... até dar 
nunhas exquisitas marmeladas 
todas elaboradas con elemen
tos naturais e sen aditivos quí
micos. 

Casa Gaia pecha o ciclo coa 
venda ao público dos produtos . 
de Castro Navás amáis dou
tros artesanais que proveñen 

. de diversos centros de disca
pacitados. "A tenda demonstra 
que unha persoa con autismo 
non significa que non poda 
desenvolverse a nivel laboral. 

dores. En Casa 
Gaia non só se 
venden os pro
dutos dun centro 
ocupacional se
nón que se cola-

bora· na integración laboral dos 
alltistas. Os que tan as marme
ladas, as caixas recicladas ou 
cultivan os froitos son contrata
dos por horas segundo as suas 
posibilidades. Fan produtos ar
tesáns e ecolóxicos, coma no 
pasado, e consiguen que cada
quen teña unha tarefa acaida 
ás suas capacidades, tamén 
coma noutrora pero participan
do nun proxecto que está a ser 
nos centros ocupacionais euro
peos referéncia abrigada de in
tegración.+ 
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Profesores de galego, 
capacitados para 
a literatura universal 

Centos de sinaturas de 
docentes serviron para amo
sar a sua disconformidade 
coa decisión da consellaria 
de Educación de adscribir a 
materia optativa Literatura 
Universal Contemporánea 
aos departamentos de língua 
española dos centros de en
sino. Tras estar adscri1a pro
visoriamente a este departa
mento desde 1995, o conce
lleiro Celso Currás xustificou 
a decisión final pola "maior 
capacidade" dos titulados en 
Filoloxia Hispánica. Os pro
fesores de galega que asina
ron contra esta resolución 
solicitaban que esta optativa 
non estivese adscrita a un 
único departamento ao con
siderarse tan preparados co
mo os docentes de castelán 
para impartila. Asimesmo re
señan que esta era unha 
boa oportunidade para nor
malizar a língua. + 

Cora solicita un informe 
a Educación polo permiso 
de lactáncia 
dunha profesora 

O caso dunha profesora do 
Instituto "A Carballeira" de 
Ourense que disfruta dun 
permiso de lactáncia para 
o seu tillo e que foi presio
nada desde a delegación 
provincial de Educación 
para recuperar estas horas 
chegou á oficina do 
Valedor do Povo. Xosé Co
ra emprendeu unha investi
gación de offcio para a cal 
solicita un informe da con
sellaria. Asimesmo lembra 
a necesidade de que as 
mulleres podan conciliar o 
seu traballo extradomésti
co coas responsabilidades 
familiares e que deben ser 
os responsábeis públicos 
os que tomen medidas 
adecuadas. O permiso de 
lactáncia está recoñecido 
tanto no Estatuto dos Tra
balladores modificado co
mo dentro da Función Pú-
. blica na Galiza. + 

Cúmio 'non oficial' 
de mulleres na ONU 

Os direitos elementais conti
nuan ser negados ás mulle
res en moitos lugares do 
mundo. Esta é unha das con
clusións extraídas da sesión 
extraordinária da ONU "Mu
lleres 2000" celebrada o 6 de·· 
Xuño en nova York. Debatiu
se neste foro o informe que 
pr_etende consensuar a ONU, 
un documento no que as dis
crepancias chegan ao consi
derar a violéncia dentro da 
parella como un asunto públi
co ou ao estabelecer que a 
escravitude sexual é un 
crime da humanidade. A "non 
oficialidade" deste encentro 
púxose de manifesto ao non 
haber tan sequer tradutores 
para as conferéncias. • 
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Os obradoiros de artesania en coiro e serigrafia son alguns dos que funcionan con éxito en Lugo, Santiago e Vigo, cidades onde se celebran estas actividades de animación. A.N.T. 

A cidadania responde masivamente ás propostas municipais de lecer para a fin de semana 

Triunfa a alternativa nocturna á discoteca e ao bar 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Só oito meses despois de 
que Pontevedra iniciase en 
Galiza os programas de Noi
tes abertas, enfocados a ofe
recer opcións de lecer dife
rentes a bares, pubs e disco
tecas, a iniciativa de abrir pa
villóns e centros xuvenis nas 
noites da fin de semana é xa 
un éxito tamén en cidades co
mo Vigo, Compostela ou Lugo. 

Núria ten dezasete anos e vive 
no bairro vigués do Calvário. 
Desde que as Noites Vivas co
mezaron na cidade, ela xa pa
sou por case todas as activida
des. "Vin que había conexións a 
internet de balde e achegueime. 
Logo estiven no obradoiro de 
coiro, no de tatuaxes, en bailes 
de salón, en aerobic na água". 

Coma Núria, moitos rapaces mu
daron o habitual rito de saír de 
copas e discotecas para lle tiraren 
outro partido ás noites da fin de 
semana. "Para rnin, este progra
ma é moj,-valioso. Antes, eu só 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO _ 

• -1' \ .. , j '·J ' 1;- \ • ... , , ''; ' r - ; ' 

saia cando saian as miñas ami
gas, que teñen casas na aldea e· 
moitas veces marchan os Sába
dos. Ou ben tes un plano feito 
cando saes da casa ou marres de 
noxo sentada nunha barra sen 
que ninguén che dirixa a palabra". 
Para ela, o proxecto municipal 
abre as posibilidades dos Venres 
e Sábados. "A xente que vén é 
moi agradábel e xa fixen moitos 
amigos cos que fiquei para ir de 
acampada no verán. Eu non es
tou en contra de saír de marcha, 
pero está ben que de cando en 
vez poidas sentar con alguén e 
conversar, mentres preparas un 
doce ou xogas ao Trívial': 

Pouco a pouco, superando incluso 
as previsións dos seus organiza
dor~s. as noites activas, abertas, 
vivas ou tal e como se denominen 
en cada un dos concellos, conse
guiu criar unha nova dinámica de 
tempo libre entre a mocidade e o 
resto da cidadania dos lugares on
de existen estes programas. Asi o 
reflecten as cifras de participación, 
a continuidade no tempo das ini
ciativas municipais e a resposta 

espontánea dos que se achegan 
ás diferentes actividades. 

Pro postas 
dos participantes 

O concelleiro de Xuventude de 
Vigo, Santiago Domínguez, é o 
máis sorprendido pola acollida 
deste programa. "Hai veces que 
eu mesmo fice abraiado. Eu 
nunca teria pensado que á unha 
da mañá puideses ver a alguén 
xogando ao futbito a tope ou co
c i ñ ando polo asado". Domín
guez louva a idea, xurdida en Xi
xón hai máis dun ano, e pensa 
que é un bon camiño para mu
dar tópicos sobre a xuventude. 
"Hai quen gesta de dicir que os 
mozos están entregados ao al
col ou que só gozan dentro dun 
pub coa música alta. Outros 
pensamos que o que cómpre é 
oferecer unha alternativa a todo 
iso. Esta experiéncia demostra 
que tiñamos razón. Ternos 
10.000 participantes contabiliza
dos e ainda falla a maratón so
bre rodas, unha carreira tola pe
las ruas do centro con calquera 

nota informativa 
Por motivos dunha má información por parte 

da ONCE, a data para o sorteo das nosas ri

fas era o dio 10 de Xuño, cando finalmente 

ese dio non hai sorteo, polo tanto pasa a ser o 

dio 11 de Xuño. 

Desde Galiza Nova queremos pedir desculpas 

por adiantado por todas as moléstias que pui

dera ocasionar este erro 

aparello sen motor, que espera
mos sexa ben sor:iado". 

Para o respon~ábel de Mocidade 
do Concello de Compostela, Xo
sé Manuel lgrexas, os proxectos 
conseguen manterse grácias á 
própria iniciativa dos participan
tes. "Aqui fixemos as Noites Acti
vas coa colaboración de diferen
tes asociacións e organismos ofi
ciais, que poñen as instalacións 
e xestionan as diferentes activi
dades. Pero o feito é que o éxito 
dunhas ou doutras vén dependi
do polo interese dos participan
tes. Eles son os que che propo
ñen cousas novas ou fan críticas 
construtivas sobre aspectos que 
deben mellorarse no futuro". 

A idea de recinto de le~er é a que 
xa se segue en Lugo. Ao redor 
do parque Frigsa, onde se atopa 
un pavillón polideportivo e as pis
cinas municipais, o Concello 
criou un espácio de esparcimento 
que inclue principalmente activi
dades deportivas. "Ainda esta
mos en cueiros, pero xa compro
bamos que funciona de maravi
lla", di Carme Basebre, concellei
ra de Xuventude". Xa pasaron 
por aqui máis de 7.000 rapaces e 
podemos afirmar que os Venres 
converteuse na actividade máis 
solicitada de Lugo". De cara ao 
futuro, Basebre xa adiantou unha 
nova edición para despois do 
San Froilán. Para entón, amplia
rase a oferta nocturna con se
sións de pinchadiscos e diferen
tes obradoiros e disparase dunha 
carpa portátil que garanta as acti
vidades incluso cando chova". 

Para todos os responsábeis mu
nicipais, a viabilidade deste pro
xecto de animación social noc
turna depende da implicación 
das empresas privadas. "A xen
te demostrou que lle interesa 
este tema. Espero que non nos 
falle orzamento para levalo 
adiante porque seria moi triste 
volver deixar a un lado a toda a 
cidadan ia que se entusiamou 
por esta idea", confesa o ponte- -
vedrés David Pér~z. • 

Gozar 
sen drogas 
En Pontevedra a colaboradón 
entre as tniciatiYaS ddádés xur
dfdas aotedor das asoclaclóns 
'motforte. .. As asoclacióll&
~ ao Concelto e pro.poñen 
un tema e as suas poslbHldades 
de realización. E nós 
dlspoftelnOs dentro do noso or~ 
zamento", expftca o encarrega
do d8S Nolte$ Abertas, David 
Péru. Desde o conslstório poo
tevedrés, valórase mol posmva.. 
mente a experiéncla e a difusión 
que está tendo o proxecto, pero 
Pérez 1álase dos problemas cos 
que se ten que enfrontar a xea
tión da área de xuventude. "fa.. 
nen ínfraStrutoras para os 
mo.tos. Ao levantar un tema co
ma este, decatáinonos de que 
hal motto por facer para nonnal~ 
zar a vtda do$ mála novos. Se 
queremos que haxa un labor 
educatiVo, está claro que hal 
que Jnvestlr en anl~lón 
$OC1$1~. 
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* PAULA BERGANTIÑOS 

No segundo fin de semana de Xuño celébranse corridas 
de touros en Ourense e Lalin. En Maio realizouse un "re
joneo" en Xove e para o Verán xa se coñece a programa
ción en Sárria, Pontevedra e A Coruña. Como resposta á 
importación deste espectáculo de maltrato que o PP sub
venciona desde os Governos municipais, diferentes colec
tivos impulsan a criación da Plataforma Galega Antitaurina. 

A iniciativa de criar esta Plata
forma parte das asociacións 
que protagonizaron en Vigo a 
campaña contra a construción 
en Cabral dun multiusos no que 

celebrar corridas. Xa se puxeron 
en contacto con Lástima de 
Bois, coordenadora antitaurina 
de Ourense e, durante as festas 
do Corpus, protagonizarán unha 
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concentración diante da praza 
móbil ergueita perto de Expo 
Ourense. 

Os dezasete colectivos que inte
gran Lástima de Bois recollen o 
nome da plataforma antitaurina 
que se criou na cidade en 1991 

-ante o anúncio de que se ian 
celebrar corridas. Daquela as 
festas coincidiron co cámbio de 
Governo municipal e a iniciativa 
decaiu con Manuel Veiga Pom
bo de alcalde. Nove anos des
pois,Lástima de Bois "ten que 

rexurdir desgraciadamente -ex
plican- para contestar unha vez 
máis ao proxecto de instalar un
ha praza de tauros que oferece 
un espectáculo aberrante de tor
tura e maltrato a animais. Un 
espectáculo alleo a Ourense e a 
Galiza, e que nos tentan vender 
como unha das atraccións das 
festas da cidade". 

Lástima de Bois leva a cabo un
ha campaña de recollida f:ie si
natu ras e protagonizou unha 
concentración durante o pregón 
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das festas o Sábado 3 de Xuño. 
Ademais de repartir información 
entre a cidadania durante as fes
tas, o Venres nove vaise realizar 
un pasarruas que parte ás sete 
da tarde da Praza Maior e no 
que participan diferentes grupos 
de teatro e de música. Asimes
mo, o BNG solicitou sen éxito 
que o concello retire a subven
ción que concede para a realiza
ción desta iniciativa privada. 

1 Reioneo'_ en Lalin 

Ao tempo, Galiza Nova protagoni
za en Lalin unha campaña en 
contra o "rejoneo" que para o Sá
bado 1 O e o Domingo 11 organi
za por vez primeira a asociación 
Cabaleiros do Deza. Os naciona
listas tamén solicitaron sen éxito 
-o PP votou en contra- que ·o 
Governo municipal retirase os ca
tro millóns de subvención conce
didos para esta iniciativa, para a 
que se venden entradas ao prezo 
de catre mil pesetas. Ao tempo, 
Galiza Nova, denúncia que insta
lación da praza móbil excede os 
dias para os que ten concedido 
permiso municipal. 

Un espectáculo similar cele
brouse en Xove, o Sábado 20 
de Maio, como parte do progra
ma da Feira do Gando Cabalar. 
Tamén foi contestado por dife
rentes colectivos locais, Galiza 
Nova e Adega que recolleron si
naturas entre os viciños e prota
gonizaron unha concentración 
diante da praza portátil. Neste 
acto chamaba a atención a can
tidade de gardas civis que foron 
desprazados até o lugar para 
garantir a o normal desenvolvi
mento da celebración. 

Na Coruña 130 millóns 

Durante o San Xoán e desde hai 
cinco anos, o programa de festas 
de Sárria inclue as corridas de to
ros que o PP local defende por
que "lle dan fama e publicidade á 
vila". As convocatórias sempre fo
ron contestadas palas mocidades 
do BNG que nunha ocasión repar
tiron un conto de Lois Diéguez, 
"Os beis do Manuel" no que se 
comparaba a queréncia polos ani
mais no país e a barbarie da festa. 
A diferéncia desta convocatória e 
que, unha vez que o PP perdeu a 
alcaldia, o Governo municipal non 
vai aportar cartas para subvencio
nar unha actividade que sen as 
axudas institucionais dá perdas. 

> 

O mesmo acontece en Ponteve
dra, cidade na que o Governo 
municipal que encabeza o na
cionalista Miguel Lores, xa lle reti
rou o apoio ás corridas que ~e 
celebran en Agostog durante a 
Festa da Peregrina, Os cartas uti-
1 izaranse para subvencionar á 
empresa proprietária do coso tau
rino a cámbio da cesión gratuita 
do espazo en datas a elexir polo 
Concello. Pola contra, Francisco 
Vázquez, alcalde da Coruña, 
apoia as corridas da feira de 
Agosto, que se celebra na cidade 
desde a construción do Coliseo e 
cun orzamento que este ano as
cede a 130 millóns depesetas . 

Os colectivos que impulsan a 
Plataforma Galega Anti-Taurina 
temen que as corridas con pra
zas móbiles proliferen neutros 
concellos ca obxecto de instalar 
unha cultura allea e asimiladora 
e obter beneficios através das 
axudas municipais. Lembran que 
tauromáquia, ademais de consti
tuir unha exaltación da agresivi
dade e da crueldade de xeito ins
titucionalizado, é unha tradición 
importada na Galiza e allea ao 
noso rico acervo cultural.• 
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Artur Mas o mellar colocado mentres Duran i Lleida é zapuxado por escándalos de financiamento 

Comeza a puxa pola substitución de Puiol 
-0- B. LAXE 

En CiU comezou xa a carrei-
. ra para sµstituir .a Pujol. De 
momento semella estar entre 
Artur Mas e Duran i Lleida. 
Pero o debate tamén se ex
tende á própria configu[ación 
de CiU (unificación ou federa
ción) e á dirección política 
que ten que tomar o naciona
lismo catalán após de Pujol. 

"Ainda é moi cedo, ainda é moi 
cedo; tres anos son moitos". Es
tas frases repítenas unha e ou
tra vez os observadores poi íticos 
cataláns cando son perguntados 
pola carreira de sucesión a Puj.ol 
que se desatou nas fileiras de 
CiU. Hai quen vai máis alá e pon 
.en dúbida que Jordi Pujol decida 
retirarse. "Nunca afirmou coa 
contundéncia necesária que non 
voltaria a apresentarse, só o in
sinuou durante a pasada campa
ña eleitoral", indican. 

Sorprende, polo tanto, que en 
Convergencia xa comezasen a 
mover o resortes organizativos 
para situar a Artur Mas como o 
próximo candidato á Generalitat. 
El mesmo postulouse para suce
der a Pujol e o president alentou 
esas "sans ambicións". Despois, 
o actual secretário xeral de Con
vergéncia, Pere Esteve, propuxo 
ao próprio Mas e.orna o. seu sus
tittuo no cargo, "se o partido ·asi 
o quer'', no congreso que se yai 
celebrar antes do Outono. 

Tanto a carreira comezada polo· 
actual conselleiro de Economia, 
como o anúncio do secretário 
xeral, dan a entender que o nú
cleo dirixente de CDC, xa ten 
decidido que Mas sexa o posí
biel sucesor de Pujol. Todo indi
ca tamén que este consenso se 
c;iá co visto bó do President. 

Mais en Catalunya diversos ana
listas e políticos consultados por A 
Nosa .T erra non rematan de ollar 
con claridade as cousas. "Tres 
anos son moito tempo", repiten 
uns tras outros. Lembran asi co
mo Jor.di Pujo! foi fagocitando, ao 
estilo Fraga, a todos os seus posí-

Duráh i Lleida é o candidato de Unió para substituir a Pujol. A.N.T . . 

bes descendentes, desde Mique[ 
Roca a Maciá Alavedra. Cada le-

: xislatura, polo menos, entronizaba 
a un e facíao descender aos inter
nos do ostracismo político. 

A pergunta é se resistirá Artur 
.Mas os tres anos que o agar
dan. Diversas fontes consulta
das afirman que Mas é "unha 
incógnita política". Consideran 
que a sua grande virtude está 
en "non terse significado até de 
agora, en non aparecer publi
camente con mensaxes políti
cas". O seu perfil tecnocrático, 
alonxado da militáncia política 
na sua xuventude, diverxe 
completamente co dos seus 
antecesdres na aspiración do 
relevo a Pujol. Para moitos, o 
éxito de que ainda non se quei
mara é que "sempre estivo na . 
sombra". 

Agora saiu a campo descuberto 
e con mensaxes políticas nídias, 
como cando demandou a unifi-

cación de Convergéncia e Unió 
nunha única formación, ou co
ma cando se posicionou sobre a 
alianza co PP ou con Esquerra 
Republicana de Catalunya. Re
sistirá esa proba? Moitos dubí
dano. Afirman que ten unha boa 
imaxe, mesmo física, que pode 
ser moi capaz no tema econó
mico, pero non están segúros 
da sua capacidade política, so
bre todo para manexarse nas 
tensións existentes no naciona
lismo convergente. 

Durán Lleida, 
o outro candidato 

O outro candidato a suceder a 
Pujol é Duran Lleida, levado ago
ra á Generalitat por Pujol. Hai 
quen afirma que o lider de Unió, 
moito máis experimentado que 
Mas, logrou tamén esa imaxe 
"porque nunca se viu na obriga de 
dar a cara nos asuntos políticos 
cotidianos, estando sempre á 
sombra de Pujol para puntualizar 

Aznar, Krugman, BN G 

as posicións un ponto máis á de
reita e un paso máis cara Madrid". 

Desde Unió apoian sen ·reservas 
a Durán, ainda que non dan no
mes e afirman que o candid.ato 
"ten que sair do seu de CiU e 
non do partido máis grande". Ma
drid gostaria mellor de Durán 
pois neste debate está tamén a 

. dirección que tonJe finalmente o 
nacionalismo de CiU. Se en Con
vergencia ~oexisten sectores 
que proveñen de UCD, as xu
ventudes e outro importante fato 
de dirixentes tentan darlle un 
oontido máis naciQnalista ás 
mensaxes partidárias e á acción 
de governo. Ao mesmo tempo o 
PSC, con Maragall, aprétaos ca
ra o nacionalismo, mentres que 
un sector segue apostando polos 
pactos co PP. Neste cruces de 
camiños políticos, Durán i Lleida 
seria unha opción, en princípio 
moito máis españolizante. 

Pero, ao mesmo tempo, tamén 
están en xogo as relacións orga
nizativas entre Convergencia f 
Unió. Se Mas e o seu partido pre
tenden a unificación nunha única 
orgaización, disolvendo a coali
ción, desde Unió opóñense tota
lente á fusión porque seria "des
perdiciar 70 anos de história", se
gundo Jordi Casas, voceiro de 
Unió. Casas propón "refundar a 
coalición no próximo Outono, 
despois dos congresos de ambas 
formacións, nunha federación de 
partidos cun único órgano de di
rección presidido por Pujol". 

Paralelamente a estes debates 
están a aparecer denúncias 
contra Unió nas que aparecen 
supostos favoritismos á hora de 
conceder cursos de capaci
tación pola Consellaria de Tra
ballo, rexida polos demócrata 
cristianos. Na última vinculouse 
a unha cuñada de Durán i Llei
da, que tamén ostentou cargos 
no partido. Ainda que se aponta 
nalguns sectores que estas fil
tracións podian deberse a ma
nobras internas na loita polo po
der, tanto Pujol como Con
vergencia apuráronse e respal
dar a Durán i Lleida. + 

Un dos rasgos distintivos do tempo que vive; 
mos é o carácter pretensamente limitado das 
expectativas sociais, políticas e económicas. 
A era das expectativas límitadas é precisa
mente o título dun revelador ensaio dun dos 
gurús da economia política norteamericana, 
Paul Krugman. A tese, grosso modo, é que 
non todo vai ben, mas as cousas son como 
son e non hai marxe de manobra para que 
pc:iidan ir mellor. A populazón remata por in
teriorizar que toda está predeterminado e que 
non hai muito que agardar nen do presente 
nen do futuro, simplesmente o que cabe é ir
se axeitando ao: que vai xurdindo. Non hai 
posibilidade de proxecto a longo prazo de 
nengunha caste, nen reformista nen transfor; 
mador, porque a única actitude viábel peran
te o que hai é o da aceitazón. As expectati
vas son limitadas, todo é limitado, agás, claro 
está, os grandes gaños das transnacionais. 

co desde a inconmensurábel e inabranguíbel 
maioria absoluta. Consumado-o proxecto de 
transferéncia do sectór público da economia 
aos monopólios privados (proxecto que, lem; 
bremos, encetou González e que Aznar deu 
levado a termo sen nengun problema desde a 
sua minoria relativa da VI Lexislatura), Az
nar govema o aparello central dD Estado sen 
nengunha tensión dialéctica que o conturbe: 
mesmo lle fai as beiras á idea de se tomar na 
contrafigura de Villalonga, agora que a frente 
mediática está virtualmente desactivada e en 
franco proceso de realineamento e as banca-

Díez, os socialistas asumen que van fechar en 
falso o congreso federal de Xullo e apostan 
por unha derrota digna como o mellar cená; 
rio eleitoral para o ano 2004. Voltamos a 
Krugman: non todo vai moi ben, pero é difí
cil que poida ir mellar. 

Na cena política do Estado, as expectativas 
son tamén limitadas. No Parlamento do Es
tado, VII Lexislatura, Amar govema hieráti; 

. das da oposizón son un páramo patético, un; 
ha nada inane. 

Nos corredores do Congreso, os parlamenta; 
res do principal partido da oposizón, saudosos 
dos tempos de glória e chorimiqueiros, admi; 
ten que as suas expectativas son francamen; 
te li'mitadas. Sen discurso alternativo, anco
rados na fantasmagoría posmodema de Zapa
tero, no socialcristianismo anticomunista de 
Bono ou na política vouga de deseño de Rosa 

É neste contexto no que se move o BNG. Os 
nacionalistas galegas teñen, ternos, á-virtude 
de pormos frenético, fóra de si, a Amar. Con 
183 escanos ou con algo máis de 150, é;lle 
igual:. non atura a perspectiva de qye Galiza 
ouse apresentar as suas demandas. E traballo 
do BNG desmentir a Krugman, rachar coa 
moral de derrota desmobilizadora que o alaga 
todo e teimar en converte-se no Outro, non 
pQr querer augar a festa da. globalizazón, da 
Oitava Copa de Europa ou da orxia do Gran; 
de lrmao, senón por puro instinto de supervi
véncia. 

Porque as expectativas do BNG -governar 
este país, mudar a sua función dentro do Es
tado- non son nen poden ser limitadas. • 

8 DE XUÑO DE 2000 

Guerristas e, renovadores 
enfréntanse ·no ·PSOE· 

O proceso das primárias no 
PSOE lonxe de configurar 
unha nova dirección, vai 
camiño de reproducir o vello 
esquema de guerristas 
contra felipistas -máis 
recentemente coñecidos 
como renovadores. Se 
inicialmente habia várias 
candidaturas, aos poucos 
van tecéndose alianzas 
políticas. Asi , Iniciativa polo 
Cámbio, de Josep Borrell, e 
Esquerda Socialista,' 
anunciaron o seu apoio aos 
guerristas, máis 
concretamente a Matilde 
Fernández. Entre os 
renovadores ainda non hai 
tanta sintonia, e tanto José 
Luis Rodríguez Zapatero 
(Nova Via) como Rosa Díez 
e José Bono, seguen en 
campaña, ainda que 
finalmente espérase que 
unifiquen a candidatura.+ 

O PP de Castela·León 
prémia co Senado a 
un conselleiro demitido 
por tráfego de inffuéncias 

Jesús Mañueco era 
conselleiro da 
Presidéncia de Castela 
León e houbo de demitir 
o pasado Mércores 31 de 
Maio despois dunha 
denúncia da fiscalia 
contra o seu filio por un 
presunto tráfego de 
influéncias. Pero o seu 
partido, o PP, non deixou 
desasistido ao político e 
en base á sua "lealdade e 
eficácia" decidiu 
promovelo para o cargo 
de senador en 
representación da 
Comunidade autónoma, 
cargo que corresponde 
designar ao Parlamento, 
onde o PP conta coa 
maioria absoluta. O 
prémio a Mañueco non 
gusto u á oposición.+" 

Complicase a sucesión 
de Anguita 
en Izquierda Unida 

Mentres o PCE está 
praticamente desaufizado 
e terá que abandonar a 
sua sede, en Izquierda 
Unida o debate para 
suceder a Julio Anguita 
está a complicarse. O 
último candidato á 
presidéncia do Governo 
central e secretário xeral 
do PCE, Francesc Frutos, 
negouse a someterse a un 
exame para asumir a 
presidéncia do Consello 
Político Federal de 
Izquierda Unida e o 
dirixente da coalición en 
Astúrias, Gaspar· 
Llamazares postulouse · 
como cam:lidato. Julio 
Anguita comeza a deixar a 
un lado a Frutos e dixo que 
Llamazares até agora foi o 
único que se apresentou, 
ainda que retirará 
temporalmente a sua 
candidatura para volver a 
presentala con vistas á 
Asemblea Xeral do 
outono. + 
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ETA está a boicotear a sua própria estratéxia global 

O PNV disp~sto a racha~ só ~nstitucionalmente con HB 
-0- B. LAXE 

A decisión de ETA de seguir 
cos atentados boicotea a sua 
estratéxia global, que require 
de acordos co PNV, partido 
que está cada vez máis dividi
do á hora de deci.dir a estraté
xia a seguir. O asesinato do 
concelleiro do PP José Maria 
Pedrosa levou a que a direc
ción aposte pola ruptura insti
tucional con HB, pero queren 
manter unha ponte de diálogo. 

"Exclusión dos partidos de ám
bito estatal das institucións bas
cas salvo que estea en xogo a 
estabilidade das mesmas". Asi 
reza un dos pontos que o PNV 
lle engadiu ao documento nego
ciado con ETA en 1998. Unha 
parte dos peneuvistas conside
ran que chegou ese momento e 
apostan por negociar co PSOE 
un pacto de governo. 

O diário Egunkaria afirma que o 
lehendakari lbarretxe ten moi 
adiantado un pacto de govemabi
lidade co PSOE. Esta información 
foi negada imediatamente polo 
PNV, concretamento polo presi
dente do PNV en Guipuzkoa, D. 

. Juaristi, un home que defende to
talmente a liña de Arzallus. 

Segundo Egunkaria o mentado 
acordo non se limitaría a garan
tir a governabilidade e consoli
dar unha estabilidade institucio-

Concentración, na Pra:z:a do Obradoiro de Santiago, de repulsa a ETA. A. PANARO 

nal, senón que se centraría ta
mén nun ponto de vista unitário 
sobre o problema basco. 

O próprio lehendakari non des
botou a posibilidade de acadar 
un "governo de natureza triparti
ta", en referéncia á posíbel en
trada socialista. lbarretxe, quen 
semella que vai levar todo o pro
tagonismo nas novas situacións, 
adiantou que as cúpulas do PNV 
e máis EA, despois dos cinco 
asasinatos de ETA após da tré
gua, están convencidos de que 
non é posíbel manter a colabo
ración con EH en nengun ámbi
to. lbarretxe afirmou que tamén 
Arzallus comparte esta análise. 

Ainda asi, unha parte do PNV, con 
Joseba Eguibar á cabeza •. que le
vou a interlocución con ET A, con
tinuan pedindo tempo até Agosto 
para lograr unha trégua definitiva 
de ETA, considerando que o acor
de está perta. A discusión no PNV 
está agora entre os que non con
fían para nada xa en HB e nas pa
labras de Otegi e os que pensañ 
que ainda é posíbel un acordo na
cionalista. A executiva está dividi
da e, por unha parte aparece Biz
kaia, partidária da ruptura xa e, 
pola outra Guipuzkoa, que pensa 
que ainda se poden acadar resul
tados. Rachar con HB ou non, se
mella ·ser a cuestión, pero non é 
tan simples. 

· ~1\ .. i•'""····, .-.. ,--- - --

A maioria do 14 membros da 
executiva dos peneuvistas non 
están dispostos. a rachar total
mente con HB, porque pensan 
que, hoxe por hoxe, non existe 
outra alternativa para a paz 
l'!láis ,qüe o diálogo cos abertza
les. E máis, están dispostos a 
seguir negociando, ainda que se 
rache nas institucións. Asi, van
lle remitir próximamente a HB 
un documento coa proposta do 
PNV, en contestación aoque lle 
remitiu EH a pasada semana. 

HB disposta 
a seguir negociando 

T amén H B está disposta a se
guir negociando. Arnaldo Ote
gui afirmou que a proposta que 
lle apresentaron ao PNV o pa
sado Sábado "quedou nun se
gundo plano" co asesinato de 
José Maria Pedrosa, pero indi
cou que "non a fixemos para 
48 horas, asi que, haxa ac
cións de -ETA ou non, irnos se
guir traballando nela". Conside
rou este documento como un
ha base para poder chegar a 
un acorde que "permite que 
nunca máis haxa accións ar
madas de ET A nen outras ex
presións do conflito". 

Desde EH afírmase que no PNV 
existen duas liñas. Unha a dun
ha boa parte dos cárregos insti
tucionais que trata de boicotear 
o entendimento co PNV, outra a 

dos cargos partidários, que es
tán dispostos a chegar a unha 
solución negociada. Arnaldo 
Otegi afirmou que esta liña do 
PNV xa nunca estivo a pral do 
acordo de Lizarra. 

O que non se entende moi ben, 
afirman voces críticas dentro 
de HB, é que sabendo que as 
posturas soberanistas cada 
vez están perdendo máis peso 
no PNV, ETA siga realizando 
atentados. Consideran que es
ta política é totalmente suicida 
para o moviento abertzale e to
talmente contraditória. Anali
san: "se a via pola que aposta 
ETA, segundo os seus docu
mentos, é a da unión naciona
lista para pór a andar institu
cións bascas próprias, é evi
dente que non se ppde lograr 
sen PNV e EA. Se os pon ~os 
pés dos cabales e rachan, cal 
vai ser despois a estratéxia de 
ETA e de HB?" 

Por outra parte, os abertzales 
poñen de manifesto como a 
solución dun novo pacto á ima
xe de Ajuria Enea "non é nen- . 
gunha via válida pois nos dez 
anos que estivo e vigor Ajuria 
Enea existiron 200 martes atri
buid as a ETA, ainda asi, os 
asinantes afirmaban daquelas 
que deu resultados enor
memente positivos". Desde HB 
peden que se comparen am
bas situacións. + 
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.A retirada da imunidade parlamentar do ditador pode axilizar o seu procesamento 

A xustiza chilena 
dá os primeiros pasos para xulgar a Pinochet 
*C.L. 

A pesar de que hai que ter un
ha sobrada calma á hora de va
lorar a decisión do Tribunal de 
Apelacións de Chile de levan
tar a imunidade parlamentar 
que Augusto Pinochet tiña en 
virtude do seu posto de s.ena
dor vitalicio, o certo é que 
significa un paso enorme no 
proceso que se segue en con
tra do ditador. Só queda agar
dar se os intentos do movi
mento a prol dos direitos hu
manos volve fracasar outra
volta no seu intento de sentar 
nun xuízo a un dos maiores 
asasinos da história do mundo. 

Entre as 109 querelas apresenta
das na contra do militar chileno, 
en só unha a xustiza conseguiu fil
trarse por entre as estreitas fen
das do sistema deseñado polo 
próprio Pinochet. Trátase da de
nominada caravana da marte, un
ha operación represiva na que 
morreron 73 opositores ao réxime 
ditatorial entre os meses de Se
tembro e Outubro de 1973. Este 
suceso, só un dos moitos igual
mente luctuosos que teñen como 
protagonista o Exército pinochetis
ta, foi o único no que os xuíces 
poden probar que a man do xene
ral estivo en tocio momento detrás. 

No fallo xurídico do Tribunal, hai 
un pdnto no que se demostra do
cumentalmente que Pinochet é 
autor, por indución, do asasinato. 
Tal e como di a senténcia, fica 
probado que o ditador "delegou as 
suas funcións xurisdicionais como 
xefe máximo dos tribunais milita
res en tempo de guerra" no seu lu
gartenente, o xeneral Sergio Are
llano. A evidéncia deste "erro" da 
maquinária militar chilena é un do
cumento no que Arellano asina 
como delegado de Pinochet e ac
tua no seu neme. Outra clave do 
triunfo da demanda contra o dita
dor reside no testemuño do xene
ral Joaquín Lagos, quen, logo de 
comunicarlle ao militar golpista o 
que pasara na devandita "carava
na", reroñece a sua estrañeza po
los ascensos que Pinochet lles 

Manifestación na capital chilena exixindo que Pinochet sexa xulgado polos crimes cometidos. 

concedeu a Arellano e aos oficiais 
que estaban na sua comitiva. 

Trampas á xustiza 

Coas cartas sobre a mesa e sen 
case nengunha dúbida sobre as 
responsabilidades de Pinochet 
neste caso, incluso os seus parti
dários recoñecen a imposibilidade 
de exculpalo. Por isa agora sucé
dense as consultas cos xuristas 
para procurar algunha trampa le
gal que, tal e como pasara cando 
estivo retido en Londres, libre o 
ditador do xuízo. Na opinión públi
ca chilena xa se adiantaron os 
próximos pasos dos pinochetis
tas, que contarán tamén co apoio 
da democrácia cristiá. A intención 
de tocios estes é .solicitar a devo
lución da inmunidade para o mili
tar aludindo a unha lei que lle 
concede tal estatuto a tocios os ex 
presidentes da República. 

Esta norma, feita ás alancadas 
durante a estadia de Pinochet 
na sua gaiola dourada de lngla-

terra, pretende ser un colchón 
inamovíbel que retrase nova
mente o proceso. Se o Tribunal 
Supremo aceptase o regreso do 
xeneral á inviolabilidade, os seus 
avogados defensores terian tem
po de armar algunha outra tram
pa que tamén o exculpase do 
crime destes 73 opositores. 

Mais este recurso pode ficar in
validado se o Supremo se cingue 
aes feitos históricos e analiza o 
caso desde o ponto de vista do 
intre no que se cometeu o delito 
e non desde o presente. No ano 
do masivo asasinato, Pinochet 
ainda non se autoproclamara 
presidente da República -título 
que se impuxo en 1974-, polo 
que no momento de realizalo 
non contaba con tal imunidade. 

Para os socialistas, este pedi
mento dos pinochetistas ainda é 
máis doado de desarmar, se se 
entande como presidente da 
República a todo aquel que foi 
escollido como tal nun plebisci-

to, tal e como recolle o princípio 
básico da constitución. Oeste 
xeito, o título co se vestiu Pino
chet seria falso e non teria nen
gu nha repercusión legal. 

Mália que a tranquilidade domi
na Santiago de Chile e os parti
dários do ditador estiveron ain
da máis quedos que neutros 
momentos nos que parecia pró
ximo o xuízo contra o seu líder, 
o certo é que se respira certa in
tranquilidade entre a clase políti
ca. Mentres que o presidente , 
Ricardo Lagos, non emitía nen
gun xuízo de valor e pedia que 
se respectasen as decisións xu
diciais, o presidente do Senado, 
o democristián Andrés Zaldívar, 
criticou a senténcia, ao conside
rar que "puña en perigo os 
avances constitucionais de cara 
a arranxar os problemas pen
dentes sobre direitos humanos, 
complicando asi o futuro da 
transición". Toda unha ameaza 
de que pode escoitarse nova
mente o ruxe-ruxe dos sables. + 

A Corte Suprema Arxentina xa pediu a liberación dos acusados de asaltar o cuartel 

Nobeis, escritores e políticos _cos presos de La Tablada 
Os sucesos de La Tablada re._ 
moveron Arxentina, xa baixo o 
·governo de _Raul Alfonsin, hai 
once anos. Cuarenta e duas 
persoas asaltaban un cuartel 
para abortar un presunto golpe 
militar e, delas, morrian, vinte
nove. O resto ian ao cárcere, 
onda ainda permanecen. Agora 
ven de formarse unha comisión 
internacional que entande que 
xa é hora da sua liberdade. Na 
Galiza tamén se participa deste 
movimento através dunha cam
paña solidária. 

Adolfo Pérez Esquive!, Carlos 
Slepoy, Rigoberta Menchu, No
am Chomsky, Manuel Vázquez 
Montalbán, Osvaldo Bayer, To
más Borge e . Daniel Ortega son 

alguns dos integrantes destaco
misión internacional que coida 
que "é o momento de reclamar 
con forza e firmeza a liberdade 
dos presos polos feitos de La 
Tablada". Cales foron os feítos 
acaecidos os dias 23 e 24 de 
Xaneiro de 1989? Cuarenta 
dous militantes da organización 
política Movemento Todos pola 
Patria quixeron tomar o cuartel 
do Reximento de. lnfanteria Me
canizada localizado na província 
de La Tablada. Entraban coa 
idea que se estaba a preparar 
dentro do cuartel un golpe mili
tar contra o governo de Raul Al
fonsín. 

O combate foi, como era previ
síbel , desigual; en frente deste 

grupo de curenta e duas perso
as, máis de tres milleiros de 
axentes e helicópteros con arti
llería. O resultado, os vintenove 
mortos do MTP. Un mes antes 
deste suceso, intentábase un al
zamento militar na guarnición de 
Villa Martellli. A ditadura militar, 
derrubada oficialmente cinco 
anos antes, ainda estaba perta. 

A Comisión lnteramericana de 
Direitos Humanos da OEA con
siderou probado que nove dos 
atacantes ao cuartel foron exe
cutados logo de rendirense. To
dos os que sobreviviron foron 
torturados e existiron notabais 
deficiéncias na investigación, 
prosegue este informe. Invalida 
ademais o xuízo de 1989 por 

carecer os procesados da posi
bilidade de revisión do fallo por 
outro tribunal. En Xaneiro de 
1999 a Corte Suprema Arxenti
na aceitaba este informe reco
ñecendo que o Estado Arxenti
no debia liberar aos presos. Al
guns deles levan once anos na 
cadea. 

Entre os asaltantes ao cuartel, 
tres galegas: os irmáns Pablo e 
Xaquin Ramos máis outro Ra
mos, Luis. O primeiro foi abatido 
despois de rendirse; Xaquin e 
Luis cumpriron condea até que 
as presións tanto de organiza
cións de direitos humano como 
do BNG no Congreso posibilita
ron a sua extradiución e hoxen
dia están en liberdade. + 
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Amnistia Internacional 
cuestiona a guerra 
humanitária da OTAN 

Despois das múltiples 
críticas recibidas poi a OTAN, 
e as mentiras que saen á luz 
sobre as razóns da guerra 
de hai un ano en Kosovo, un 
informe de Amnistia Interna
cional que ven de facerse 
público critica como crimes 
de guerra moitas das 
accións das forzas da OTAN. 
A crítica é grave pola respe
tabilidade non sospeitosa de 
Al, que sinala como criminais 
os bombardeos contra a po
voación civil desde alturas 
superiores aos 4.500 metros, 
sen capacidade dos pilotos, 
nas máis de 15.000 saidas 
con bombas, para evitar da
nos contra a povoación civil , 
un total de 500 mortos en to
da a campaña en dados ofi
ciais. A OTAN pronunciouse 
decantado desacreditando o 
informe.+ 

Primeiro alcalde 
do Sinn Féin 
en Irlanda do Norte 
despois de oitenta anos 

Desde o Martes seis de 
Xuño Cathal Crumley, do 
Sinn Féin, é alcalde da 
localidade norirlandesa de 
Derry. Trátase do primeiro 
rexedor deste partido na 
Irlanda ocupada nos 
últimos oitenta anos. De 
todos xeitos, é un cargo 
honorífico que só ten 
funcións de 
representación. Os 
nacionalistas son maioria 
nos órganos locais en 
Derry, ainda que o Sinn 
Féin só ten oito 
concelleiros dos trinta que 
compoñen o concello. Os 
nacionalistas moderados 
do Partido Social 
Demócrata e Laborista, 
SDLP, son catorce 
concelleiros, Partido 
Democrático do Ulster, 
UDP (unionista), ten catro 
e Partido Unionista do 
Ulster, UUP, dous.+ 

Ser latino, 
agravante en Texas 

Ter orixe latinoamericana 
"indica perigosidade" e pode 
ser un agravante no 
momento de condenar a 
morte a un acusado no 
Estado de Texas, Estados 
Unidos. Esta é a conclusión 
que se extrae das 
argumentacións dos fiscais 
que dirixian a acusación 
contra un arxentino que 
estaba no corredor da morte 
pendente dun recurso ante o 
Tribunal Supremo dos 
Estados Unidos. Esta persoa 
tora condenada en Texas 
con alusións a cuestión de 
tipo étnico que 
posteriormente anulou o 
Tribunal Supremo dos 
EEUU, que mandou repetir a 
última parte do proceso para 
decidir se ten que ser 
condenado a morte ou a 
cadea perpétua. Contado, 
ninguén negou os cargos 
que se lle imputaban ao 
condenado.+ 
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Vana Suso Sanmartin · 

polo pai Silva 
Desde un tempo a esta parte, a 
Xunta de Galicia puxo todos os 
seus organismos a funcionar coa 
finalidade de botar por terra a la
boura levada a cabo polo pai Xe
sus Silva. Bus-
can por todos 
os médios po
s íbe is . des
prestixialo e 
afogar econo
m i cam ente a 
sua organiza
ción, por non 
venderse, co
mo tantos ou
tros que se re
converteron ao 
libre mercado. 

O Pai Silva 
adicou todo o 

Espero que non 
teña éxito e se 
atopecoa 
oposición de 
persoase 
institucións, que 
non pennetan 
queunfelto 
desta natureza 

seu esforzo a se leve a cabo. 
levar adiante 
unha laboura 
encomiábel, 
como é a de sacar do abandono, 
a explotación e a miséria, a mi
lleiros de nenes de diversas na
cionalidades nestes máis de coa
renta anos de traballo, educán
doos como persoas responsá
beis e inculcándolles princípios 
de solidariedade para con eles 
mesmos e cos demais, para que 
o dia de mañán non sexan carne 
de canón da mendicidade, a ex
plotación ou os cárceres. 

Hoxe, segundo algunhas declara
cións e denúncias, esta ensinanza 
levada a cabo no Centro Benpos
ta de Ourense esta caduca, dise 
que son princípios que xa non son 
válidos para esta sociedade. 

Polo visto , o que se busca é 
criar seres que non pensen por 
eles mesmos, senón que sexan 
simples consumidores de canto 
lixo se lles ofereza. 

Non venderse hoxe é estar en 
contra do estabelecido como co
rrecto por esta sociedade globali
zada. Seguir senda consecuente 
cun mesmo; é estar en contra da 
corrente libre consumista que ca
da dia nos envolve. Seguir apren
dendo os verdadeiros princfpios 
do cristianismo é estar trasnoita
do. Por iso é polo que o papa Xo
an Paulo 11 se encargou de afogar 
os movimentos de cristiáns com
prometidos, como a T eoloxia da 
Liberación, para axudar a facer 
unha sociedade de obedentes. 

Unha organización como a de 
Benposta ou outras semellan
tes, que non son moitas desgra
za da mente no mundo, tense 
que terminar, para que non se
xan un exemplo de solidarieda
de e de compromiso social cos 
máis febles. 

Os que coñecemos esas reali
dades sabemos o que pasa cos 
nenos que non teñen recursos: 
só lles queda a mendicidade ou 
o cárcere e con sorte Reforma
tórios (de tristes recordos neste 
país). E se de vez en cando al
gunha Fundación de forma pa
ternalista e caritativa axuda a 
financiar algun proxecto en
viando diñeiro , é para seguir 
mantendo o sistema imperante, 
xa que non lles interesa atacar 
o fondo do problema, como é o 
apoiar o cámbio das estruturas 
das sociedades que producen 
esta miséria. 

Por iso espero que o propósito da 
Xunta de Galicia, de rematar coa 
laboura que desenrola o Pai Silva, 
non teña éxito e se atope coa opo
sición de persoas e institucións, 
que non permetan que un feíto 
desta natureza se leve a cabo.• 

ÜMAR CONTRERAS 
(A CORUÑA) 

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA) 

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

Teléfono 986 672 439 · 

Galega no Bierzo 

En Maio o Parlamento galega 
aprobou unha proposición non 
de leí pola que se insta ao ensi
no voluntario do galego no Bier
zo. Resolución que apresentara 
a deputada Mª Pilar García Ne
gro e que contou co apoio de to
dos os grupos políticos. Lem
bremos que xa houbo un debate 
polo mesmo motivo no pazo do 
Hórreo en Setembro de 1998. 
Daquela o PP galega amosou o . 
seu rexeitamento na votación fi
nal porque alegaba que a Junta 
de Castela e León non tiña 
transferidas as competéncias en 
matéria de ensino non universi
tário. Esta condición cúmprese 
desde Xaneiro último, data na 
que· a entrada en vigor dese 
transpaso é un feito. 

Sen embargo, o actual consen
so do Parlamento galega a pral 
do ensino da língua territorial do 
Bierzo non ten a sua correspon
dén ci a. nas institucións e nos 
partidos de Castela e León. Asi 
observamos, abraiados, as con
tradicións entre as declaracións 
públicas que parten da Conse
jería de Educación da Junta e 
as da delegación provincial de 
Educación de León. Mentres a 
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1 
primeira manifesta a execución 1 
do galega no ensino o vindeiro 1 
curso, o delegado provincial ne- 1 
ga esta posibilidade. Todo isto I 
vai máis aló da sinxela descaer-. 
denación administrativa. Hai un- 1 
ha estratéxia planificada de 1 
confusión e de pasividade insti- 1 
tucional que só procura, como I 
en tantas ocasións anteriores, a 
desmotivación social e o desar- 1 
tellamento da mobilización lin- 1 
güística. · 1 
Este labor institucional -no fondo 
trata de esnaquizar cultural
mente as minorías lingüísticas 
da franxa irredenta (As Portelas 
da Sanábria e O Bierzo, ade-

. mais das terras Návia-Eo) im
pedindo que o galega esteña 
presente no ensino público. 
Oeste xeito creba a transmisión 
interxeracional nun eido tan im
portante para a socialización da 
mocidade cómo é o ensino. A 
Administración educativa con
dena a apJ.endizaxe da língua 

· normativizada e acouta o gale
ga no recunch·o da oralidade 
secular. Todo resulta válido pa
ra desprestixiar a nosa língua 
territorial, desde negar a sua 
existéncia na comarca, pasan
do pelas insinuacións de falta 
de demanda social, até favore
cer a sua dialectalización e pos
terior afastamento do idioma 
gálego normativo. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•• 
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Un ponente do 
Proxecto Galiza 
201 O sumouse ao 
carro de Xesus Pérez 
Varela e dixo que o 
noso país é unha das 
rexións de Europa 
máis avanzadas nas 
telecomunicacións. 
Será por iso que é a 
última das 
autonomias españolas 
no uso da internet, só 
por diante de Castela 
León . 

No programa 
Parlamento, da TVE, o 
xornalista interpela 
con inquina a Anxo 
Quintana, quen 
defende a lexitimidade 
do nacionalismo. O 
locutor remata por 
aludir ao señor 
Vieiras. Javier 
Clemente, cando a 

Entón, para que o recoñecimen
to expreso do galego no Estatu
to de Autonomía de Castela e 
León? A minoría lingüística do 
Bierzo non ten ainda abeiro 
abondo da legalidade na protec
ción dos nosos direitos culturais 
históricos. A isto hai que engadir 
a conxuntura política negativa. 
O poder institucional castelán
leonés fomenta unha identidade 
rexional uniformizadora que é 
cuestionada por certas idiosin
crásias periféricas, casos de 
Trebiñó e O Bierzo. 

1- vitória do Deportivo, 

Pola outra banda, esta o pulo do 
leonesismo político, representa
do pola Unión del Pueblo Leo
nés, que reclama a criación 
dunha Comunidade Autónoma 
uniprovincial. Este partido rexio
nal fai política do enfrontamento 
anticastelán e antigalego. 
Exemplo desta dinámica é o re
cente "Manifesto leonesista" que 
se opón á adscrición dos territó
r i os que administrativamente 
pertencen a León a outros cas
tel áns, asturianos ou galegas. 
Para a ideoloxia leonesista a lín
gua galega do Bierzo represen-

1 tamén pediu que non 
1 suban os percebes. 
: Logo non queren que 
1 cando veñan por aqui 
1 lles chamen 
1 fodechinchos. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Claro que o gasto pola 
comida é proverbial 
nas fieiras do PP. No 
lugar de Lampazas, en 
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Samos', orga_nizouse 
unha festa cunha 
carpa r:-ia que 
instalaron polbarias, 
postos de churrascos 
e bares, todo en 
oitocentos metros 
cadrados. Non podia 
faltar, como non, un 
tablao flamenco, a 
iniciativa do alcalde de 
Samos, Carlos Belón. 
E logo queixámonos 
dos tópicos de 
Clemente. 

O diário El Progreso 
de Lugo leva a auga 
ao seu rego e di que 
"o príncipe de Astúrias 
das letras ten raices 
lucenses". Porén, o 
xornal non atopou 
relación entre Augusto 
Monterroso e o 
município do mesmo 
nome. Non está mal 
reclamar a 
galeguidade dunha 
figura como esta, pero 
se non queren que 
desmenta que é 
orixinário de 

. Monterroso, que non 
lle digan que ali hai un 
cárcere, a el que hai 
44 anos que marchou 
exilado de Guatemala 
para México. 

El País foi quen 
primeiro suxer~u que a 
policia e":lpregara 
como cebo ao 
socialista basco 
asasinado Fernando 
Bu esa. 
Posteriormente, 
Arzallus fíxose eco e, 
acto seguido, El País 

1 publicou unha editorial 
1 na que arremetia 
1 contra Arzallus. Debe 
1 
1 
1 

ser que El País suxire, 
Arzallus aponta e El 
País dispara, contra 
Arzallus, claro. 

Felipe González dixo 
recentemente con moi 
bon tino: "Poderá 
talarse deste [a 
Constitución] e 
doutros temas da nosa 
história recente sen 
que os de sempre 
traten de enturbiala". 
Atinou, mágoa que 
tardase vinte anos en 
cair da burra.• 
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ta un grave perigo de disgrega
ción da unidade provincial, po
voacional e cultural. 

A actuación conxunta dos níveis 
institucional e político prexudica 
moito a reivin-
dicación lin-
güística. Ade
mais, teña-

. mos presente 
o devir históri
co que esna- · 
quizou a co
munidade cul
tura I galega 
en várias, divi
didas por lin
deiros admi
n is t r a·t i vos 
que determi
nan arbitraria
mente a con
cesión ou non 
de direitos lin
güísticos. 
Neste proce-
so tamén par-

A minoría 
lingüística do 
Bierzo non ten 
ainda abeiro 
abondoda 
legalidade na 
protección dos 
nosos direitos 
culturais 
históricos. 

ticipan activamente a meirande 
parte dos axentes económicos e 
os meios. de comunicación, to
dos na defensa do UAiformismo 
lingüístico fronte á disidéncia 
cultural. A sua mensaxe mediá
tica da xerarquización idiomáti
ca está moi ?Sumida pola socie
dade, o que provoca certa pasi
vidade ante a reivindicación bi
língüe. 

Para compensar a actual situa
ción discriminatória que sofre-a 
comunidade lingüística galega 
do Bierzo qinda resta moito por 
facermos. E mester unha mai.or 
implicación da Xunta de· Galicia · 
co destino cultural dos. galego.:
f al antes de Castela e León. 
Neste sentido a sinatura do de
sexado convénio de colabora
ción, Xunta e Junta,- non pode_ 
agardar máis. Convénio que 
debe regular as relacións futu-· 
ras entre ambas institucións. 
Comprometéndoas na protec
ciqn do galega da Sanábria e O 
Bierzo, o que evitará a actual 

ANOSATERRA 

falta de vontade política e a dis
crecionalidade administrativa 
coa nosa língua minorizada. 

O abano de eidos culturais a 
abranguer polo dita convénio 
son diversos. ·Salientamos o 
ensino, a TV e rádio galegas (a 
mellora -da recepción dos si- · 
nais, os correspondentes na 
franxa ... ) o fornecemento regu
lar de libros en . galego ás bi
bliotecas públicas (municipais, 
escolares ... ), a pla.nificación 
lingüística através das subven
ción ás organizacións culturais, 
aos meios de comunicación e 
aos concellos para que fomen
ten o uso público do galega, et
cétera. 

Apesar do comentado hai un 
grave problema relacionado coa 
falta de protección legal da co
munidad e galego-falarite da 
franxa exterior. Ademais, nada 
indica que as actuais políticas 
lingüísticas anti-galegas dos Go
ve·rnos rexionais de Astúrias e 
Cástela-León vaian cambiar no 
fondo. Por iso haberá que pen
sar na posibilidade que oferece
ria o recoñecimento dos direitos 
lingüísticos por leí estatal nas 
Comunidades autónomas con 
idiomas non oficiais. lsto mesmo 
xa se fixo na República italiana o 
ano pasado. Desde lago que es
ta iniciativa daria lugar a un forte 
debate político, até tal punto que 

FEDEERRIS 

No número pasado,· o .937, a 
data que figuraba era o 1 de 
Abril, cando debia figurar 1 de 
Xuño. Neste mesmo periódi
co, por un erro na filmación, a 
páxina 29 saiu ·con várias ei
vas; na edición que teñen nas 
mans corríxese o erro e am
plíase aquela información nas 
páxinas 30 e 31. • 

quizais o Estado das autono
mias non estea preparado para 
afrontalo axeitadamente. • 

XABIER LAGO MESTRE 
COORDENADOR DE FALA CEIBE 

DO BIERZO 
falaceibe@lettera.net 

Manuel António · 
Os días 30 e 31 de Marzo cele
brouse en Rianxo, vila mariñeira 
namoro das musas, un congre
so co gallo do centenário do na
cemento do mariñeiro máis poe
ta, do noso poeta do mar, Ma
nuel Antonio. E insisto, noso, de 
todos nós, de todos os galegas 
que queran achegarse á sua 
fermosa, úni-
ca e breve, 
por desgracia, 
obra. Porque 
é miña, e va
sa, de noso. 

!!u non son 
moi coñece
dora dos ines
crutábe is ca
m 1nos que 

_ percorren o 
noso ámbito 
cultural, das 
pequenas po
lémicas, léxi
cas e ata de
sexábeis, nun 
mundo onde 
conviven gran 
variedade de 
tendéncias es-
téticas e ideo-
1 ó xi ca s que 

No congreso 
plantexouse a 
necesidade de 
poñerpor 
escrito unha moi 
séria petición ao 
doutor Don 
Domingo García 
Sabell, verbo 
dos papeis de 
Manuel António 

moven á intelectualidade do pa
ís e que, de cando en vez, es
preitan tras dalgun comentário 
retranqueiro . . E sinto o anticlí
max, mais en Rianxo, que eu 
saiba, non houbo polémica, por
que en Rianxo houbo consenso. 

En Rianxo falouse moito e moi 
ben, falouse do poeta, da sua 
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obra, das cartas" do manifesto, 
dos seus papeis, E falousé de 
"secuestro" e de "apropiación", e 
de rectificación, pero con bo hu
mor, e retranca, moita retranca 
rianxeira. 

No congreso plantexouse a ne
cesidade de poñer por escrito 
unha moi séria petición ao dou
tor Don Domingo García Sabell, 
verbo dos papeis de Manuel An
tónio que aínda obran no seu 
poder e que, penso, non son da 
sua propriedade; non sei de leis, 
falo de propriedade moral, inte
lectual, como prefiran. 

Eu quixen entender e perguntei
me por qué, por qué ás negati
vas, por qué ao afán de exclusi
vismo, por qué á insisténcia no 
ocultamente, e respondinme a 
min mesmo que algunha razón 
teria; aínda que me foi imposí
bel atopala. E agora eu pídolle 
me restitua o que é meu, o que 
sempre foi naso, ao povo o que 
é do povo. 

En Rianxo todos asinamos un 
documento no que solicitamos, 
respetuosamente, a restitución 
dos papeis persoais de Manuel 
Antonio e o depósito dos mes
mos nun lugar onde queden dis
poníbeis para o estudo das xe
racións actuais e vindeiras. Os 
tempos son chegados. Sexa bo 
e xeneroso e non nos decepcio
ne agora. 

E por último, o que é mais im
portante, que a sinatura da peti
ción de Rianxo non quede nun 
acto case simbólico, que corra a 
voz, que todos os organismos, 
agrupacións e indivíduos intere
sados na recuperación do noso 
patrimónfo insistan na petición 
que de boa fe lle fixemos, dende 
a vila preferida das musas, a un 
dos nasos sábios. Oxalá esta 
petición chegue tarde.• 

MÓNICA REI 
(VIGO) 
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Carmina Burana, 
a cultura que xestiona Pérez Varela 
Pilar Garcia Negro, Xosé Luís Méndez Romeu, Carlos Casares e 
Alfredo Conde opinan sobre a confusión do dtular de Cultura 

Para os deputados Pilar Garcia 
Negro (BNG) e Xosé Luís 
Méndez Romeu (PSdeG .. 
PSOE), a metedura de zoco do 
conselleiro de Cultura ao facer 
de Carmina Burana unha das 
mellores cantantes deste país 
deixa á vista a cultura de "piro
técnia" e a própria xestión do 
departamento. Para o presidente 
do Consello da Cultura Galega, 
Carlos Casares e para o escritor 
e ex-conselleiro de Cultura, Af .. 
fredo Conde , o e pisódio non 
deixa de ser unha "anécdota" 
sen importáncia. Pérez V arela fa .. 
cia as declaracións diante dos 
meios de comunicación aos que el 
mesmo convocara para que asisti
ran á compra da primeira entrada 
do Il Festival de Música da Galiza. 

"Que revela todo isto? Non s6 ig
noráncia senón devaluación total 
do que trae entre mans. A cultura 
de Pérez Vareta é fachada, trinque, 
cultura pirotécnica que estala pero 
non cría infraestructuras próprias" 
afirma G arcia Negro. "Non me 
asusto da ignorancia absoluta se
nón do desprezo e o atrevemento. 
Non é que non saiba, é que, por ri
ba, inventa, minte e construe. Cria 
a cantante Carrnina Burana coa 
máxima rranquilidade. O que lle 
importa é a venda do produto e 
descoñece mesmo o que paga" en
gade a deputada que coida que o 
episódio non tivo máis repercusión 
polo control dos meios que exerce 
Pérez Yarela. O BNG apresentou 
unha iniciativa parlamentária para 
que o tema se debata na cámara. 

Castelao e 
La niña de los peines 

No último pleno do Parlamento, 
Pi lar Garcia Negro inreresouse 
polo estado do expediente da de
claración do legado de Castelao 
como Ben de In te rese C ultural, 

·trámite aberto despois de ser apro
bado por unanimidade na Cámara 
en Outubro de 1999. O consellei
ro de Cultura, Xesus Pérez Varela 
qu ixo explicar a dificuldade da 
xestión e para iso botou man das 
complicacións que a Junta de An
dalucia acopaba no caso de La ni
ña de los peines. "Díxenlle que a 
comparanza non me parecía ade
cuada e el, cunha reación violen
ta, comezou a chamarme demago
ga, ignorante e a berrar que non 
dixera chorradas" comenta Pilar 
Garcia Negro, que retrata o mo
mento do debate coma un elo 
máis da actuación política do con
selleiro que, ao seu ver, "non ten 
argumentación, e mostra a cada 
pouco un fondo autoritário e re
trógrado que banaliza todo. En 
nome de que obrigas políticas te
rnos que aturar isto?" pergúntase a 
deputada nacionalista. 

Fraga sabe de músiéa 

Garcia Negro relata como ten so
portado no Parlamento máis dun 

enfron tamento con Pérez Varela. 
Nas últimas, el chegoulle a chamar 
"tautóloga" despois de que a depu· 
tada empregase unha que outra vez 
a palabra "tautoloxia" nas suas in
tervencións. A parlamentária non 
aturou no seu escano cando no de
bate de orzamentos de hai dous 
anos, o máximo rexedor de Cultu
ra intentou darlle resposta dicindo 
que estaba a confundir "churras 
con meninas". A pesar de que in
tentou correxilo e indicarlle que a 
frase non se refería ao cadro de Ve
lázquez, el continuou nas suas repe· 
tindo que con quen a deputada se 
trabucaba era coas "meninas". 

O presidente da Xunta, Manuel 
Fraga deu toda unha lición de mú
sica despois do traspés do conse
lleiro. Precisou ben o seu coñece
mento de Carmina Burana pero 
evitou cuestionar as actuacións do 
titular de cultura. O deputado· do 
PSdeG-PSOE, Xosé Luis Méndez 
Romeu comenta a resposta de Fra
ga e pensa que o erro seria "pinto
resco a non ser pola pouca impor
táncia que a cultura ten para o go-

vemo da X unta". Comeza despois 
a enumerar os aspectos nos que a 
Consellaria de Cultura se mostra 
inoperante: a auséncia de cultura 
na TVG, unha programación pin
toresca, un IGAEM no que o cargo 
máximo é de carácrer honorífico, 
auséncia total de rede de auditó
rios ... ''No próprio festival para o 
que Pérez V arela mercou a entrada 
invístense 600 millóns e é en cám
bio un programa pobre, sen crité
rios culturais criativos", afirma 
Méndez Romeu. "Para ser conse
lleiro non é preciso ser culto, pero . 
si xestionar con tino os cartos pú-

. blicos. Na Galiza hai duas orques
tras sinfónicas que non teñen onde 
tocar. Non hai auditórios acaidos 
para elas, co cal a produción supera 
ás posibilidades de execución. A si
tuación de Ferrol e Ourense só ca
be calificala de kafkiana". 

Menor releváncia ten a confusión 
para o presidente do Consello da 
Cultura Galega, Carlos Casares. 
"Supoño que este tipo de metedu
ras de pata pódenlle pasar a calque
ra, non coido que sexa máis que 
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unha anécdota" , comenta. T am
pouco entende que o conselleiro 
teña que estar ao tanto de todas as 
actividades do departamento 'do 
que é titular. "Eu son director de 
Galáxia e hai cousas das que non 
me entero. A xestión da Consella
ria de Cultura ten que valorarse por 
outras execucións", afirma Casares. 

Conselleiro de Cultura fo¡ o escri
tor Alfredo Conde pero prefire 
non manifestarse sobre o tema n:en 
responder en calidade de ex do de
partamento que rixe Pérez Varela. 
"Supoño que seria unha ironia. 
Hai ben cousas máis importantes 
que esas e, ademáis, equivocacións 
deste tipo témolas todos os dias" 
comenta, despois de moita pergun
ta e de intentar rebotar o cuestio
nário interesándose pola cultura 
musical da xornalista que pergun
taba. Alfredo Conde bota man 
dun almanaque do Sagrado Cora
zón que ten próximo e, facendo 
gala dunha aguda ironía, le na pá
xina do dia 6 de Xuño: "Quen per
gunta con mala intención non 
merece coñecer a verdade".t 

Palavras 
no alén nós 

t PILAR P ALLARÉS 

~ anos de poesia xa, desde un 27 
de Marzo de 1990 até estoutro Marzo 
que hai pouco se foi, son os que 
recolle e rememora o número cen da 
"Col. lecció Poesia de Paper", editada 
en Palma pola Universitat de les Illes 
Balears e a Caixa de Balears Sa 
_Nostra e ao cuidado de Francisco J. 
Díaz de Castro, Albert Ribas e 
Perfecto Cuadrado. En todo este 
tempo veñen-se realizando no Centre 
de Cultura Sa Nosrra de Palma 
leituras poéticas comentadas de 
autores en catalán, galega e español, 
logo trasladadas a unha formosa 
coleczón. Inaugurou-na Antonio 
Colinas e fecha-se por agora con 
Antonio Carvajal. Entre un e outro, 
María Victoria Atencia, Lluís Alpera, 
Antonio Gamoneda, Sebastiá 
Alzamora, Joan Margarit, Caballero 
Bonald, Francisco Brines, Ana 
Rossetti, Enrique Badosa, Antonio 
Arbona, Margalida Pons ... Nomes 
escollidos ao azar e á par dos que 
figuran polo momento seis poetas da 
nosa literatura: Ramiro Fonte, 
Baixeras, Arcádio López-Casanova, 
Cáccamo, Femán-Yello e quen isto 
escreve. 

~ágoa que ese esforzo por fazer 
viver as nosas palavras nas Illas sexa 
tan pouco coñecido por aqui. O 
diálogo continua, ás vezes case en voz 
baixa, contra a incúria e o 
badoquismo da cultura oficial, grazas á 
paixón de quen como Perfecto 
Cuadrado aproveita as aulas de 
Língua e Literatura Portuguesa na 
Universidade para dar a coñecer 
tamén a galega e teima en ser 
entusiasta embaixador noso. Un 
embaixador que escolleu a sua nazón, 
coa xenerosidade de que prefere ás 
grandes párrias unha das que ainda 
viven resistindo. 

~én dos Países Cataláns nos ven 
Rías de tinta. Uteratura de mujeres en 
francés, gallegó e italiano. A cargo de 
Marta Segarra, Helena González e 

- Francesco Ardolino, o livro naceu 
como proxecto interdisciplinar nas 
aulas da Universitat de Barcelona, en 
princípio coa finalidade de fornecer 
material para a disciplina Estéticas da 
Resisténcia na Literatura de CJ.Ilturas 
Minorizadas -adscrita a Filoloxia 
Galega- e para as optativas sobre 
literatura feita por mulleres nos 
ámbitos francés e italiano. 

A escolma -con traduzón ao 
español en cada caso- ten o duplo 
mérito de tentar alterar e até subvertir 
o canon literário pre~isamente desde 
un dos centros de poder que o 
estabelecen e o de evitar 
esencialismos femininos que nos 
reenvían ao ghetto. Propositadamente 
esquiva-se "un certo tipo de literatura 
que corresponde ao tópico da 
feminidade ligada ao inconsciente e 
ao irracional, ao sensível e á natureza, 
á intuizón imprevisível en lugar da 
intelixéncia estruturante". 

Ás autoras seleccionadas 
corresponden aos séculos XIX e XX. 
.Quipze escritoras nosas, de Rosalia a 
Olga Novo, da man de Helena 
González, que tan atinadamente 
estudou a recente poesia de autoria 
feminina na sua tese doutoral Mulleres 
atravesadas por unha patria. Rias de 
tinta nun mar que se quere sen 
fronteiras. • 

• 
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• Testament 
chega 
ao Vedra--Rock 
Os seguídores da músíca metaleí
ra poden dísfrutar o víndeíro 16 
de Xuño da actuación de Testa
ment en Y edra. O grupo partíci
pa da segunda parte do festíval 

. Yedra-Rock, que se celebrou no 
mes de Maío sen poder contar 
cóa sua preséncia. A asocíación 
"Crazy Cabezas", organízadora · 
do festival, consegue traer a esta 
banda, que só oferece , dentro do 
Estado, outra actuación en Ma
drid. Estes concertos xa estaban 
previstos para príncípios de ano 
pero tiveron que aprazarse pola 
creba da casa discográfica el,lro
pea do grupo. Neste segl..IJldo ca
p(tulo do V edra-Rock tamén 
participan os cataláns Onassis ' 
Day e os pontevedreses Dismal. • 

•Enemigos, 
Siniestro Total e 

Dusminguet 
en Santiago 
O Revoltallo Musical, os dias 7 e 
8 de xuño, supuxo a 
continuación musícal tras as fes
tas da Ascensión de Santiago. O 
Mércores 7 tocoulle o turno a 
Enemigos, que deixan pasado aos 
galegos Marf, Thee Virus e Em
brace me ocean o día 8 na 
Alameda. O programa contínua 
con Siniestro Total, o Xoves 9 de 
Xuño na praza de Cervantes. O 
concerto do grupo Maná ten lu
gar o día 20 e o dos Dusminguet o 
día 30 de Xuño. • 

• · Achegamento 
a Xoán Parias 
enLugo 
A obra de Xoán Farias non só é 
extensa senón que ten un exce
lente recoñecimento fóra da Ga
liza; quizáis foi esta razón a que 
moveu a Biblioteca Provincial 
de Lugo a celebrar un acto o Xo
ves Yarredor deste autor residen
te en Madrid. Parias nace en Se
rantes, na Coruña, no ano 1935 
pero a· sua produción literária 
desenvólvese en castelán, con 
numerosas tradicións. Obtivo .o 
prémio "Ciudad de Oviedo" en 
1964 con Los niños· numerados, 
crua novela sobre a estáncia nun 
reformatório franquista traduci
da ao galego por Xerais, en 1980 
foi galardoado co Nacional de 
Literatura por Algunos niños, tres 
perros y más cosas. No acto cele
brado en Lugo participaron ade
mais de Farias, os escritores Paco 
Martín, Xavier P. Docampo e 
David Otero.• 

·• Vinte poetas 
en Pontevedra 
Cinco horas de poesia, un mara
tón, tiveron lugar en Pontevedra 
o Venres 2 de Xuño. Máis de 
vinte poetas participaron no re
cital organizado polo Ateneo de 

• Estrea do cabaret Decorcheas 
Son catro mulleres sobre o escenário as que ergun o espectaculo Decor- -
cheas, no que o cabaret é parte fundamental xa que a música outorga 
un ponto de vista irónico ás circunstáncias das personaxes. Estreouse na 
sala Galán o día 6 de xuño pero aínda se pode ve o 8 ás dez da noite. A 
peza xira ao redor da descuberta que as mulleres fan de si mesmas.• 

Pontevedra, "nunha boa ocasión 
para comprobar o estado da nosa 
lírica". Entre outros, estiveron 
ali Eduardo Estévez, Marilar 
Aleixandre, Maria do Cebreiro, 
Iolanda Castaño, Marta Dacos
ta, Olga Patiño, Rafa Villar, Se- . 
chu Sende, Estibaliz Espínosa e 
Enma Couceiro. • · 

•Urbano Lugrís 
dá tlome 
ao instituto 

r 

de .Malpica 
O Xoves 1 de Xuño foi un día 
de festa no instituto de Malpica, 
onde se lle rendeu homenaxe ao 
píntor Urbano Lugris ademais 
de darlle o seu nome ao centro. 
Urbano Lugri~viviu unha tem
pada en 1956 nesta vila, onde 
fixo cinco murais. A Casa do 
Pescador foi ínaugurada co tra
ballo de Lugris ese mesme áno. 
Agora, a vila quixo agradecerllo 
aescubríndo unha placa no cen
tro de ensino co seu nome. Poi o 
encarregado de destapala o seu 
fillo Urhano Lugris Vadillo. A . 
conferencia correu a cárrego do 
poeta Manuel Maria,· á que 
seguiu unha intervención do al
calde Xosé Ramón Varela. t 

•Correa 
Corredoira 
dá cor ao Poema 
en catro tempos 
O náufrago morro do Poema en 
catro tempos, de Eduardo Blanco 
Amor, conta desde o Xoves 1 de 
Xuño co apoio das ilustracións 
do pintor Correa Corredoira. 
Producións Culturaís Artesa 
edita unha carpeta que se apre
senta no concello de Ourense 
coa preséncia do píntor.t 

• Concédense os 
prémios Amigos 
de Otero Pedrayo . 
O xuri do Premio Amigos de 
Otero Pedrayo resolveu o 4 de 
Xuño conceder o primeiro galar
dón, dotado con cen mil pesetas, 
a Beatriz Lorenzo, aluna do insti
tuto As Lagoas de Ourense. Do 
mesmo instituto procede Iván 
Quíntana, a quen se lle concede 
un acesit de vintecínco mil pese
tas. A proposta do concello de 
Amoeiro, o xuri concedeu o 
"Prémio de Artesán Distínguido" 

) 

/ 
ao canteíro Faustino Domínguez, 
de Bóveda "en atención a sua di
latada vida adicada a un traballo 
frutífero, reflectido na abundante 
obra espallada por diversos pon
tos de Galiza". A entrega terá lu
gar o Domingo 11 do Pazo de 

1 Trasalba.• 

11J Diaz Pardo, 
fillo adoptivo 
de Ferrol 
O Sábado 10 de Xuño culmina 
os actos de homenaxe a Isaac 
Diaz Pardo en Ferrol coa conce
sión do título de fillo adoptivo 
desta cidade. Esta mención foi 

. acordada polo governo munici
pal que encabeza o nacionalista 
Xaíme Bello. Antes da cerimó
nia, ínaugurouse o dia 6 de Xu
ño no Centro Cultural "Torren
te Ballester'' a mostra de carteis 
patrocínada pela concelleria de 
Cult:Ura. Pódense vet traballos 
feitos polo empresário e deseña
dor desde 1936 até agora.+ 

' 
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to Mixto. Unha república esqueci
da, cuxo autor é o comisario e 
escritor Luis García Mañá. O 
vindeiro 9 de Xullo entregaran
se os prémios "Xuices 
Honorarios de Couto Mixto" ás 
universidades de Vigo e Tras os 
Montes, ademais de ao escritor 
portugués Bento da Cruz, autor 
da novela O lobo guerrilleiro. • 

• Reeditan Xistral 
para apo1ar 
aos novas poetas 
A revista Xistral, fundada da 
man de Manuel Maria en 1949 
e desaparecida pouco despois, 
voltará ser reeditada co apoio 
do concello de Lugo. O obxec
tivo é que sirva de soporte para 
novos poetas. Manuel Maria 
forma parte do novo consello de 
redacción con outros escritores 

·como Claudia Rodríguez Fer, 
Marica Campo e Luz Pozo. En
carregarase da coordenación 
Camilo Gómez Torres.• 

• A escultura de Rebecca Hom 
noCGAC 
A obra da alemana Rebecca Horn é unha suma de artes: desde á es
cultura á música pasando polo cine. A sua primeira retrospectiva no 
Estado español inaugúrase o 9 de Xuño no Centro Galego de Arte 
Contemporánea, en Compostela. Acolle o espazo dirixido por Mi
guel Femández Cid 
duas expos1c10ns 
nunha: trinta traba
llos entre esculturas, 
pínturas, instalatións 
e filmes e, ademaís, 
un proxecto artístico 

-...desenvolvido por ca
torce estudantes. Es
te grupo de alunes, 
dirixido por Horn, fi
xo o Camiño desde 
diferentes pontos xe
ográficos e o resulta
do das suas investiga-

. cións poderase ver 
en compostela. Esco
lleron a sala de expo
sicións da Fundación 
CaixaGalicia, o Mu
seo do Povo e o Par
que de San Domingos de Bonaval. Rebecca Hom, que vai estar 
presente na inauguración de Compostela, e tá considerada un
ha das artistas máis relevantes da metade do século XX. A sua 
idea da interdisciplinariedade chega ao ponto de inventar os 
seus próprios mecanismos para pintar. A obra exposta no 
CGAC realizouse maioritariamente na década dos noventa.• 

•Festa 
da literatura 
no Cauto Mixto 
Literatura e teatro protagoniza
ron a festa que tivo lugar o 4 de 
Xuño no lugar do Couto Mixto, 
a zona arraiana entre a provín
cia de Ourense e Portugal. O 
presidente da Real Académia 
Galega, Francisco Fernández· del 
Riego, desprazouse até ali enea- ' 
bezando unha comitiva formada 
por xuíces, editores e represen: 
tantes universitários. Recente
mente constituiuse a Asociación 
de Amigos do Couto Mixto, que 
quer recuperar a história desta 
zona que tivo entidade xurídica 
própria até 1864. O Domingo 
repartíronse exemplares de Cou-

• Xa están 
dispoñíbeis 
as bases 
do Blanco Amor 
O concello de Oleiros xa ten 
preparadas as bases para o pré
mio Blanco Amdoer, do que se 
encarrega na XIX edición. Ao 
prémio, dotado con dous 
millóns de pesetas, poden 
apresentarse novelas en galego 
cunha extensión mínima de 
cento cincuenta fólios mecano
grafados. O prazo de admisión 
de orixinais, que hai que enviar 
por quintuplicado, remata o 30 
de Xullo e o ditame será a dado 
a coñecer no mes de 
Setembro.t 
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Un 
dramaturgo na 
encrucillada 

Título: Os constructores de imperio ou o 
schmürz. 

Autor: Boris Vian. 
Edita: Laiovento. 

Das múltiples facetas de Boris 
Vian quizá a máis descoñecida 
sexa a de dramaturgo. Agora, en 
excelente tradución -como to, 
das as suas- Henrique Harguin, 
dey, da man de Edicións Laio
vento, aparece a sua obra teatral 
Os constructores de imperio ou o 
schmürz. Tradución precedida 
dun prólogo do mesmo Harguin, 
dey de ahondo informativo sobre 
a vida e a obra do seu autor. 

Esta obra de Vian pode ubicarse 
nun cruzamento; entre o teatro 
do absurdo e unha nova forma te, 
atral que sen esquecer os achados 
do "absurdo" incorpora elemen, 
tos tomados da dramatúrxia 
brechtiana, e outros. Ora ben, si, 
nalemos que Vian non dá ese 
"salto" (a glória cábelle a Arthur 
Adamov) . O teatro do absurdo, 
no que se debe inscribir a presen, 
te obra de Vian -con algunhas 
reservas-, intentou afundir as ba, 
ses do teatro como arte de repre, 
sentar un universo ficcional que 
se apoia nunha ética estábel, un, 
ha psicoloxía racional do persa, 
naxe e respeitando o funciona, 
mento racional da linguaxe. O 
teatro do absurdo reacciona, pois, 
contra o teatro "clásico" tomando 
( ou retomando) algunhas das ca, 
racterfsticas do teatro dada. Ora, 
non se atreve a romper a unidade 
teatral clásica, actua doutra ma, 
neira. Primeiro, non ten -a repre, 
sentación teatral- nen espazo 

nen límites nen centro. Descrebe 
un mundo povoado de obxectos 
para acentuar a confusión entre o 
humano e o non,humano, o ani, 
mado e o inanimado, a linguaxe 
verbal e todas as outras linguaxes 
(sobre todo en Beckett). Ao dar 
unha grande importáncia ao si, 
léncio, ao cargar de sen sentido 
todas as relacións humanas, e, so, 
bre todo, ao destruir con alegria a 
linguaxe verbal porque esta é tri, 
plemente impotente: non pode 
descreber o mundo, non pode 
construir a identidade do persa, 
naxe, é incapaz de comunicarse 
cos outros, o teatro do absurdo fai 
explodir desde dentro a base do 
teatro clásico sen cambiar unha 
miga as suas decisións escénicas. 
De todo isto nútrese a pezza de 
Vian, Os conductores de impe, 
rios. . . Ora ben, nas últimas cenas 
entran, como sixilosamente, al, 
guns dos aspectos da dramatúrxia 
brechtiana, que non sei se Vian 
chegou a coñecer -a Brecht-: o 
distanciamento, certo didactis, 
mo, etc., que, por outra banda, 
tamén se poden incluir dentro da 
tradición farsesca do Grand, 
Guignol francés, que si era coñe, 
,ciclo polo noso autor. 

A obra, de fácil interpretación, de 

poucas personaxes, ten unha trama ·· 
onde os símbolos toman pouco a 
pouco toda a cena. O schmürz e o 
ruído, son as verdadeiras persona, 
xes da obra. Personaxes e non fan, 
tasmas, no sentido que non están 
ligados ás personaxes, que non son 
os fantasmas das personaxes, os 
fantasmas do home. Evidentemen, 
te, personaxes que non falan. 
Quen fala é 
unha familia 
burguesa, e a 
sua criada, que 
vai cambiando 
(no mesmo 
edificio) de 
andar, sen sa, 
berse, até o fi., 
nal, o motivo 
do cámbio de 
"domicilio". O 
Schmürz é 
maltratado pü' 

la familia, agás 

O teatro do 
absurdo fai 
explodir 
desde dentro 
a base do 
teatro 
clásico sen 
cambiar 
unha miga as 

pala filla. A suas 
preséncia do decisións 
Ruído é cons, escénicas. 
tante, ben que 
os país de fa, 
milía digan 
que nada oen: 
Que significan, que simbolizan, o 
schmürz e o ruído? lnterpretacións 
hai para todos os gastos. A palabra, 

seica, foi inventada pala muller de . 
Vian e era sinónimo de todo o que 
era molesto, incómooo: un obxec, 
to obsesionante que atravesa o 
ollar, unha pedra no camiño coa 
que se tropeza, ou unha lata vacia 
á que se dá distraídamente unha 
pancada. Iso, para Vian e. a sua 
muller, e para alguns amigos que a 
adoptaron. Cando por ptimeira vez 
se representou a obra come~on 
as suas cábalas. O schmürz repre, 
sentaba a mala conciéncia da bur, 
guesia, os instintos reprimidos, a 
vida non vivida, os pavos colo, 
niais, os colonizados, as clases tra, 
balladoras, a realidade mesma, a 
doenza cardiaca de Vian, etc. O 
ruido: os autos, a perda de inxenui, 
dade, etc. Inteq)retacións para t0' 
dos os gostos. 

A obra en si mostra a estupidez 
dunha clase, a burguesia. Mais un 
dá por pensar que se fala demasia, 
do, en demasiadas obras, da estu, 
pidez dunha clase que despois de 
case tres séculos de domínio aca, 
bou por agora sen oposición nen, 
gunha dominando o mundo entei, 
ro, polo que haberá que acabar 
coa palabra estupidez e ir pensan, 
do noutra. O certo . é que, nunha 
primeira leitura, o que si represen, 
ta a obra é a hipocresía dunha ins
titución: a familia, e a lucidez dun, 
ha clase, a representada por Pota, 
a criada, que é a único personaxe 
que vive a realidade e na realida, 
de. (Ainda que compre non es
quecer que a filla tamén se enfron, 
ta coa realidade, polo que a obra 
toma un aspecto máis de loita xe, 
racional que de lo ita de clases) 
Porque o teatro do absurdo non 
existe, parece dicer este persona, 
xe, o de Pota, o que é absurdo é a 
vida, todo é que non é capaz de 
"cuestionar" o domínio da clase 
dominante "Pota: Eu teño un cer, 
to traballo que vender e véndoo. 
Polo prezo que vostede paga, non 
lle roubo. E fóra da venda, nada 

(Pasa á páxina seguinte) 
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conta de libros 

Palabras e cancións 
Antonio Garcia T eixeiro asina un 
novo título para os pequenos leitores 
Palabras envoltas en cancións, un 
libro homenaxe do autor a duas artes, 
a poesia e a músi
ca. Garcia Teixei
ro recolle vinte 
letras de cancións 
moi coñecidas, de 
Lou Reed, Bob Dy
lan, Nirvana, Ro- · 
lling Stones ou Da
vid Bowie, e, apartir 
delas, construe o seu 
próprio espazo. Un 
espazo no que convi
ven novos versos e reflexións que 
axudan ao leitor a entender que que
rian dicer e_soutros poetas, os cantau
tores. Galaxia edita este libro "híbri
do" de García Teixeiro. + 

Nova edición das 
conversas con Beiras 
Sen cambios reseñábeis, aparece nas 
librarias a terceira edición de A na
ción incesante, volume que recolle as 
conversas entre Xosé Manuel Beiras, 
por un lado, e Francisco Pillado e Mi
guel Anxo Fer
nán-Vello. 
Laiovento e Es
piral Maior 
únense para re, 
editafo nun mo
mento no que a 
Galiza arelada 
polo lider 
nacionalista se
mella roáis perto. 
A primeira publi
cación data de 
1989, cando Bei
ras era un solitá
rio deputado no 
Parlamento. Nacionalismo, economia 
e universidade son os temas 
principais nos que se centran as con
versas, ainda que os aspectos biográfi
cos e familiares tamén cobran impor
táncia. + 

Para ler comedia 
Continuan a sair libros do Centro Dra
mático Galego, 
en Xerais, para 
animar a ler tea, 
tro. Por un lado, 
un volume con 
tres pezas de Mar
celino de Santiago 
''Kukas" Unha noi
te no pórtico do 
Paraiso, A culpa 
foi de Mozart e A 
rua das Balconadas, 
que teñen como de
nominador comun 
ser tido levadas á es
cena con marione
tas. Por outro, tres 
Comedias paranoi
cas de Gustavo Per
nas Cora: Ladrare
mos , Fábula e Ana
tomia dun hipocondríaco. En Xerais. + 

Cantos xóvenes 
Todo por unha teima e catro contos 
máis é o título do libro editado cos re, 
latos gañadores da 
pasada edición do 
"Ourense de Can
tos", un certame 
que convocan os 
libreiros e a casa da 
Xuventude. Marti
ño Maseda fo¡ o ga
ñador cun conto no 
que da voz a un se, 
pultureiro. Pero ta
mén se incluen 
Cuarto baleiro, de 
Jorge Gende, O pro
xecto McGuffin, de Santiago Berganti
ños, Metamorfose nunha noite de chuvia, 
de Beatriz Lorenzo, e Auga salgada, de 
Marta Femández. • 
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(Ven da páxina anterior) 

lle impide ao vendedor que discu
ta co comprador, maiormente se 
non hai fraude na mercaduría", 
ainda que entenda 8!i relacións de 
compra/venda da man da obra. 

En suma, a obra de Vian non é 
unha ~de obra teatral. É a sua 
mellor obra teatral. Os obxectos e 
os ruídos representan o que repre
sentan, máis nada. Como máxi
mo podemos ver nesta peza de 
Vian a análise dunha moral de re
lación institucional e de compor, 
tamento e carácter dunha clase: a 
burguesia. Daí que os cabezas de 
família non escoiten o "Ruido", 
que golpeen e manden golpear ao 
schmürz, pois tanto o ruído como 
o schmürz poden significar o ou
tro, no sentido do outro como ini
migo da própria identidade indi
vidual, da identidade individual 
como clase, o que nos conduciría, 
en certo modo, a unha leitura 
brechtiana, ou semi,brechtiana, 
do texto - lembremos que Vian 
dicia que o ton da obra debía ser o 
mesmo con que se le o prospecto 
dunha pomada ... de caústicos 
efeitos, suponse. Pero máis que 
unha leitura brechtiana, hai que 
yer nesta peza unha obra de per
sonaxes que actuan e viven abso, 
lutamente ausentes das circuns
táncias tráxicas en que viven. 

Os constructores de imperio ... si
tuaríamola nesa encrucillada pre
cisa en que o teatro do absurdo 
chega ás suas últimas consecuén
cias, con Fin de partida de Bec, 
kett, e os noves dramaturgos in
tentan unha saída onde á parte 
do absurdo, ou da vida absurda, 
haxa no texto proposto un senti
do crítico -que aparece nos últi
mos momentos da obra de Vian, 
o que permete toda unha série de 
interpretacións sobre o antimili
tarismo, etc., que se .ben poden 
ser válidas tamén poden situar a 
Vian dentro da corrente que os 
franceses chaman "anarquistas de 
direitas"- e un compromiso coa 
realidade. Nese momento, cando 
o teatro do absurdo fuxe do no 
man ~s larul. poético ( ou pseudopo, 
ético), do que, por circunstáncias 
históricas non puido fuxir com
pletamente dunha sociedade de
terminada, se une coa anédota 
grotesca ou tráxica, aparecen os 
"espectáculos", as obras de Ada
mov. O Adamov dos 60, o da Pri
mavera · do 71, de O señor Mode, 
rado, de A Política dos restos, etc. 

Boris Vian non puido dar todo o 
que levaba dentro. A sua imensa 
obra nas diferentes facetas: narra, 
dor, dramaturgq, músico, compo
sitor, etc., quedou truncada can, 
do tiña 39 anos, con todo, escre
beu algunha excelente novela 
como A espuma dos di.as (que se 
mal non lembro algun dos Martí, 
nez Pereiro tiña vertida ao gale
go), unhas cancións que queda, 
rán no imaxinário do século XX, 
un bo mangado de rtelatos, e esta 
obra teatral que descubre un dra
maturgo que levaba camiño de 
abandonar o "absurdo" para cha, 
mar as causas polo seu nome, 
quer dicer, que podia descreber a 
realidade sen usar símbolos que 
acabar por transformar o cenário 
nunha floresta na que ninguén se 
encontra.• 

XGG 

A alcaldesa 
de Palomar 
Titulo: Be bop a Luba. 
Autor: Beto Hemández. 
Edita: La Cúpula. 

Tras Rio Veneno, a série protago
nizada por Luba, publícanse as 
carro entregas de Be bop a Luba, 
orixinariamente titulado Luba 
conquista o mundo. A personaxe 
criada por Beto Hernández, tras 
dar voltas polo mundo entre 
mafias perigosas, volta a 
Palomar, esa aldea particular si
tuada nalgun lugar da fronteira 
entre os Estados Unidos e_ Méxi
co. Peculiar porque o sheriff é 
unha muller, Chelo, e a alcalde, 

Ao xeito de Budiño 
Título: Arredor. 

Autor: Xosé Manuel Budiño 

Edita: Yerba Buena - Virgin. 

Doce composicións próprias dan forma· 
ao segundo traballo de Xosé Manuel 
Budiño, o gaiteiro que xa acadou unha . 
grande repercusión con Paralaia. Para 
Budiño, o novo disco é máis bailábel e 
traza un camiño pola Galiza "deixan
dome empapar por diferentes 
culturas". Máis colaboracións, unha 
sección de metal, temas cantados por 
Leilia e Mercedes Peón e a 
coprodución de Donald Shaw, de Ca
percaillie, son alguns dos rasgos 
distintivos deste disco que se apresen
tou en Compostela o 3 de Xuño. Budi
ño quer que os espectadores recoñezan 
o seu xeito de tocar e converter as pra
zas en auténticas discotecas. A multi
nacional Virgin xa aposta por el.+ 

Oskorri, número 23 
Título: Ura. 
Grupo: Oskorri. 

Edita: Elkarlanean. 

Ábrese como unha caixa de surpresas 
o novo disco de Oskorri e desa caixa 
van saindo os membros do grupo e o 
seu facer. Este [}ra (Auga) é o vixési; 

sa será Luba, que cando comeza 
esta entrega ten xa sete fillos. 
Peculiar, tamén, Palomar porque 
os seus viciños estabelecen in
tensas relación persoais e porque 
son as mulleres as que marcan as 
pautas a seguir. 

Son demasiados personaxes para 
unha história de banda deseña
da: a leitura resulta ainda máis 
complicada que na série Rio Ve, 
neno porque existen trinta e ca
rro os personaxes identificados, 
os que xogan algun papel en Pa
lomar. Semella imposíbel non ter 
na cabeza aquel Macondo ideado 
por García Márquez, de comple
xas sagas familiares e sucesión de 
prodíxios. Luba descobre ás suas 
irmás Fritz e Petra. Pero Luba ta
mén é nai de Doralis, Casimira, 
Concepción, Socorro, Guadalu-

mo terceiro disco dunha formación 
con vintesete anos de idade. Paixón e 
experiéncia, tradición e anovación, 
outorgan a cada disco dos "pais do 
folk basco" unha perspectiva moder
na da música de Euskadi . Desta vez, o 
resultado é, se cádra, ainda máis fres
co, ao cal contribue a coprodución de 
Kepa Junkera. Ura nútrese da recolli
da de coplas de baile, cantigas de 
amor e versos escatolóxicos 
procedentes de tempos pasados e con
servados gracias á tradición oral. Para 

·eles mesmos, os músicos de Oskorri, 
este traballo n 2 23 sabe a verde e a 
mallado, convida á festa e mostra a 
cor da música popular 
contemporánea.+ 

Punk ... rock de peto 

Titulo: Pocket Monsters. 
Grupo: Samesugas. 

Edita: Lixo Urbano. 

Formada a mediados do pasado ano, a 
banda Samesugas, de 

SAME~!JGAS 
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pe, Maricela e Joselito. Ao re, 
dor, os personaxes masculinos, 
Gorgo, o gánster protector de 
Luba, Heraclio, pai de Guadalu, 
pe, Humberto, artista reprimido, 
Howard Miller, fotógrafo ianqui 
interesado en Palomar, ou Kha, 
mo, o último home de Luba. 

Con toda esta salada de perso
naxes Beto Hemández trenza as 
pequenas historias de paixón de 
cada un, tramas que sempre re
matan .na alcaldesa, que se en 
Ria Veneno era unha moza, ago
ra vai xa para os cincuenta. E 
mália os ciumes e maldicións 
dalgunhas das mulleres de Palo
mar, a Luba non lle cae o peito. 
Ainda lle quedan aventuras 
xunto a sua prole.• 

A.ESTÉVEZ 

Compostela, apresenta un CD-single 
con catro temas. Veñen doutros gru
pos como Fame Neghra e Dirty Barri
guitas e axiña comezaron tocar en di
recto. Mesturan inglés e galega nos 
seus temas. Asi que os Human Duplica
tors "veñen por ti, non podes escapar''. 
Versionean aos The Humpers e gastan 
de Turbo Negro, de Supersuckers, e dos 
xa máis históricos The Clash e Radio 
Birdman. O xeito de obter o CD, que 
custa cincocentas pesetas é a través 
das tendas alternativas ou no selo Lixo 
Urbano Apdo. 304, 15700 de 
Compostela. O correo electrónico: li
xo@ctv.es. + 

Clube de tolos 

Título: Contra el horno sapiens. 

Grupo: Webelos. 

Edita: Munster Records. 

Da harmonía de Oskorri ao descere
bramento de Webelos. "O disco que 
acabas de mercar é unha auténtica 
merda pincharada nun pao". Esa é a 
advertencia que fan a todo aquel que 
se lle ocurra comprar este compacto 
que preconiza o punk "como debe ser: 
estupido, mongolo, simplón e politi
camente incorrecto". Me converti en 
un guarro por culpa de Elvis, Solo es 
punk si yo lo digo e Hitler vive (en un · 
campo de concentración) son alguns 
dos títulos deste primeiro delírio do 
grupo de Madrid.+ 

ANOSA TERRA 

Ü COQdeL 

Mocidade 
Revista de Galiza Nova 

Número 21. Maio de 2000. De balde. 
Edita: Galiza Nova. 

Os contidos máis interesantes desta edi
ción refírense aos temas de maior actuali
dade de Galiza. A negativa do PP a que o 
BNG forme grupo parlamentário próprio 
centra a páxina política. A aprobación da 

lei de galegui
zación de no
mes e apelidos 
protagoniza a 
sección de so
ciedade e lín
gua. A entre
vista é con 
Martiño San
tos, membro 
da 
Permanente 
do BNG. En 
canto á in
formación 

internacional, 
Mahaiabud Sidina, delegado do Frente 
Polisário en Galiza, alerta sobre a posíbel 
relación entre o conflito de Timor e a si
tuación do país africano. Xesus Vega ad
virte dos riscos de tomar como verdade 
absoluta os parámetros ideolóxicos e eco
nómicos do neoliberalismo. + 

Benegá 
Voceiro do Bloque 
Nacionalista Galego 

Número 43. Maio de 2000. De balde. 

Edita: BNG. 

Os dous novas parlamentários nacionalis
tas nas Cortes do Estado son os protago-
nistas das entrevistas deste número. Car
los A ymerich, deputado do Congreso, 

describe cal 
debe ser o sis
tema de traba
llo do BNG 
na area políti
ca española. 
O senador 
Anxo Quin
tana explica 
cales son os 
fios que 
guian a re
forma da 
Cámara Al
ta que pre-

tenden os nacionalistas . 
Ademais, inclúense informacións sobre a 
vixéncia dos acordos da Declaración de 
Barcelona logo das eleición de Marz e 
sobre as motivacións que ten o presid nte 
Aznar á hora de negar o grupo do BNG 
en Madrid. 

Abren te 
Vozeiro de Primeira Linha 
(MLN) 
Número 16. Abril-Xuño de 2000. De balde. 

Edita: Primeira Linha (MLN). 

Os temas máis destacados <leste número 
son a valoración que o Comité Centtal 
de Primeira Linha fai sobre os resultados 

eleitorais do pasa
do 12 de Mar
zo; o artigo de 
Carlos Velasco 
sobre a 
relación de 
Castelao cos 
nacionalistas 
do próximo 
século; opa
pel do sindi- . 
calismo en 
Galiza, da 
man de Xo
án Carlos 
Ansia; a ex-

plicación do futuro do socialismo real 
nas nacións sen estado, en boca do soció
logo abertzale Justo de la Cueva e a en
trevista que lgor Lugris e Carlos Morais 
lle fixeron ao membro do Bloca de 
Esquerda portugués Fernando Rosas.• 
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Monterroso, un prémio para a prosa invisíbel 
O escritor guatemalteco recebe o Prémio Príncipe de Asturias das. Letras 

Singular dentro dunha literatura que case sempre aparece revol
ta, a de América Latina, a figura de Augusto Monterroso mere
ceu o último Prémio "Príncipe de Asturias das Letras". Traba
llador do conto, o escritor guatemalteco non pertence á galeria 
das estrelas literárias en língua española pésie a ter tras de si un
ha morea de leitores incondicionais. Ademais de recoñecer a 
mestria no xénero do relato, o Príncipe de Asturias recoñece 
experiénciais vitais do escritor como a do exilio, que ainda dura. 

. Con setenta e nove anos, Mon, 
terroso reduce o prindpio de que 
todo relato debe ser breve á mí, 
nima expresión. A prosa non se 
debe ver, di o es, 
critor. E a percura 

galpa, Honduras. Ali se coñece, 
ron os seus país, un guatemalte, 
co e unha salvadoreña. O apeli, 
do resoa a antepasados lugueses, 

idea que entusias, 
ma ao autor ain, 

do preciso lévao a o 
ser considerado xúri destacou 

da sen tela docu, 
mentada. A famí, 
lía viviu a cabalo como o autor do 

conto máis breve: : a sua entre Honduras e 
"Cando espertou, 
o dinosaurio ain, 
da estaba alí''. O 
recén premiado 
considera que o 
conto ten unha 
história na Amé, 
rica Latina, unha 
traxectória non 

•u ,, . 
· traxectona Guatemala até a 

instalación neste 
último páis, que 
non seria a defi, 
nitiva, cando o 
escritor contaba 
quince anos . A 
devocion literaria 

cidadá" e 
a esperiéncia 
do exílio. 

desvencellada das 
dificultades para editar que em, 
purraban aos literatos a reducir 
páxinas. 

Na sua biografia O demais é silén, 
cio subliñaba o seu sentir como 
guatemalteco, ainda que Augus, 
to Monterroso naceu en T eguci, 

estaba xa na casa, 
a onde o pai, xor, 

nalista, convidaba a personaxes 
da vida cultural da cidade. 

Ainda era moi novo cando tivo 
que fuxir de Guatemala. O rapaz 
Monterroso colaboraba nun xor, 
nal contrário ao réxime de Pon, 
ce Valdes. Puido refuxiarse na 

embaixada mexiicana, país que 
no que ainda vive hoxendia. Ali 
desenvolve practicarnente toda a 
sua obra literária. El concierto y el 
eclipse, Uno de cada tres, La. oveja 
negra y demás fábulas, Movimien, 
to perpetuo, La. palabra mágica e 
La. letra E: fragmentos de un diario 
son algunhas das suas coleccións 
de relatos. Convencido de que o 
ensaio debe aparecer sinxelo e 
atractivo, tamén se ten recriado 
nel, e, ademais, publicou unha 
peculiar autobiografía novelada 
en 1978, O demais é silencio. 

O xuri deste último Prémio Prín, 
cipe de Asturias das Letras coin, 
dice coa crítica cando subliña 
que "transformou o relato breve 
ao dotalo dunha intensidade lite, 
rária e unha apertura de argu, 
mentes inédita até entón". Apar, 
te está "a sua exemplar traxectó, 
ria cidadá, a dura experiéncia do 
exílio e a atención constante aos 
asuntos máis inmediatos da vida 
contemporánea de lberoaméri, 
ca". Monterroso actuou nos últi, 
mos anos como mediador entre a 
guerrilla e o governo de Guate, 
mala. O autor, cuxo nome foi as, 
pirante a este prémio nas últimas 
edicións, competía con Alfredo 
Bryce Echenique, Ana Maria 
Matute, Ernesto Sábato e Anto, 
nio Lobo Antunes. • 

Búscase director de renome 
para a Filharmonia de Galiza 
Rilling despídese 
'porque as propostas foron entendidas como ataques~ 

Helmut Rilling de pediu e dua 
semanas de poi de di rixir o 

u anunciad ultim oncerto 
c a Filharmonia de Galiza. O 
pa ado 30 de Maio o director 
alemán enviaba unha carta a 
Xosé ánchez Bugallo anuncia, 
d a ua de p dida. Rilling ex, 
plicaba a decisión polos malen, 
tendid publicado nos méios 
de comunicación que deron 
entender que as suas propostas 
para a orquestra eran ataques 
contra duas persoas, Xosé De, 
nis, xerente do Auditório de 
Galiza, en Compostela, e Ma, 
ximino Zumalave, o segundo 
director. 

Como xa foi publicado (ANT 
nQ 935), a marcha de Helmut 
Rilling estaba anunciada tras 
non aceitar o Consórcio algun, 
has das suas propostas. Na carta 
na que Rilling anúncia a sua 
demisión láiase de que as suas 
ideas para a orquestra remitidas 
ao conselleiro Xesús Pérez Va, 
rela máis . ao alcalde composte, 
lán hai perto de un ano non 
obtiveran resposta. Bugallo, 
nunha comunicación pública, 
desminte a Rilling e sinala que 
foi chamado a negociar ainda 

Helmut Rilling. 

que o director o considerara de, 
masiado tarde. 

Rilling enviou a mesma carta 
de despedida, ademais de ao al, 
calde e presidente do Consór, 
cio, a vários xornalistas, ao 
conselleiro Pérez Varela, a zu, 
malave, a Nick Cohu, a Silvia 
Modia, xerente do Auditorio 
pola baixa laboral de Denís, ao 
ex alcalde Xerardo Estévez e a 
Xosé Manuel Beiras. O porta, 
voz do BNG apoiou a xestión 
da orquestra por parte de Xosé 
Denis durante as últimas serna, 

nas . Un dos pontos de conflito 
entre as duas partes residía na 
xeréncia autónoma ou non res, 
peito do Auditorio de Galiza. 
A estes aspectos uníronselle 
outros como o enfrentamente 
entre Denis e Nick Cohu, o ho, 
me de confianza do alemán en 
Compostela. Cohu estaba san, 
donado no Auditorio por "fal, 
tas relacionadas coa confianza". 
Rilling consideraba imprescin, 
díbel que o británico seguira en 
Compostela para continuar na 
Filharmonia. 

Para o concelleiro delegado no 
Auditório, o nacionalista Xosé 
Manuel Portas, o reseñábel é 
que o Consórcio garantiu xa a 
continuidade dos músicos da 
Filharmonia até o ano 2003. 
Alguns dos musicos chegados 
da man de Rilling estaban xa 
facendo probas neutras orques, 
tras ante a crise da compostelá. 
A xeréncia do Auditório anda 
a percura dun director de reno, 
me, que "aumente o xa alto ní, 
vel da Filharmonia". Non que, 
ren falar de persoas en concre, 
to tras a d~misión do director 
alemán, "filio adoptivo" de 
Compostela.• 
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O nacionalista Xabier Toba, segundo tenente de Alcalde de Vigo, inaugura a mostra na Sala de Exposicións de Caixavigo e Ourense. AN.T. 

Os retratos da vida de astelao 
Os concellos de Vigo e Pontevedra ab n a máis 
ampla exposición fotobiográfica do autor de Sempre en Galiza 

-0- c.v. 

CANTAS FOTOS PODEN RETRATAR A VIDA DE 

CASTELAO? ÜS PRINCIPAIS MOMENTOS DA 

BIOGRAFIA DO XENIAL ARTISTA, ESCRITOR E 

POLÍTICO RECÓLLENSE NAS MÁIS DE DUAS, 

CENTAS IMAXES QUE COMPOÑEN AMOSTRA, 

PRODUCIDA POR A N OSA TERRA, QUE OS 

CONCELLOS DE VIGO E PONTEVEDRA MÁIS 

CAIXAVIGO E ÜURENSE ABREN NESTE MES DE 

XUÑO PARALELAMENTE NAS DUAS CIDADES. 

Imaxes de Castelao (Fotobiogra
fia) é o título da mostra que 
desde o pasado dia 5 de Xuño 
se pode visitar na Sala de Ex, 
posicións de Caixavigo e Ou, 
rense e que se abrirá o próximo 
11· de Xuño no claustro do 
convento de San Francisco de 
Pontevedra. Diante ·de cin
cuenta e tres bloques temáti, 
cos nos que se artellan as foto
grafias, os visitantes achega, 
ranse á activa vida dunha das 
figuras máis relevantes da nosa 
história. 

A producción da exposición 
supuxo para A Nosa Terra 
abrir os arquivos e atoparse coa 
própria história. Desde a a sua 
refundación en 1977, a cabe, 
ceira, continuadora do xornal 
histórico do PO, mostrou un 
especial interese en recompilar 
e recuperar if!laxes biográficas 
de Castelao. A morte do autor 
de Sempre en Galiza no exílio 
en 1950, A Nosa Terra editaba 
un número especial que reco
llia un grande número de foto
grafias nunha publicación que 
seria reeditada en duas oca
sións. 

A cabeceira foi promotora ta, 
mén doutras publicacións rela, 
donadas co galeguista que supu
xeron un fito histórico da edi, 
ción galega, Castelao e Bóveda, 
irrnáns e As cartas de Américaque 
tentaron avanzar no estudo da 

-sua obra e que tiveron sempre 
moi a canta o aparato gráfico. 

Unha herdanza histórica 

Este labor de anos foi asumido 

Castelao na Arxentina no enterro do dirixente socialista galego Manuel Cordero. 

neste novo proxecto que agora 
ve forma a xeito dunha grande 
exposición -recollida tamén 
nun catálogo-' producida por A 
Nosa Terra, promovida polos 
concellos de Vigo e Ponteve, 

dra e patrocinada por Caixavi, 
go e Ourense. "Aquel número 
extraordinário publicad.o no 
exílio é o que recoñecemos co, 
mo a base e orixe desta exposi
ción. Tentamos continuar 

aquela manda histórica que os 
nosos antecesores exilados do 
periódico A Nosa Terra abri
ron en 1950, deles fóronnos 
chegando as máis relevantes 
das vellas imaxes que agora 
compoñen esta mostra", afirma 
Xosé Enrique Acuña, comisá
rio da exposición. 

Ten en mente Acuña os fardeis 
dos exilados que foron ofere
cendo con xenerosidade a tes
temuña daquel tempo vivido 
fóra que no país semellaba non 
ter existido. "Tereixa Castelao 
abriunos a porta da sua casa 
rianxeira e Eduardo lglésias, 
Ta.cholas, o grande actor, che
gou a nós co seu fardel cheo de 

imaxes de Casteao. Virian tem
po despois os arquivos, os mu
seos, as revistas gráficas, os xor
nais ... e neles pescudamos os 
sinais dunha vida, como a de 
Castelao, cunha traxectória ri
ca e variada", sinala o comisá
rio da mostra que ten ás costas 
unha longa traxectória na re, 
cuperación da nosa história fo
tográfica. 

O traballo de investigación 
prévio deu como froito o máis 
amplo repertório de imaxes de 
Castelao xamais mostrado, o 
seu máis completo álbum de 
fotografias. "A recompilación 
non estivo isenta de dificulda-

(Continua na páxina segu.inte) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j . . . 
Tuno, actor, dirixente político, 
Castelao non tiña parada. O seu ál, 
bum de fotografías mostra unha vida 
chea de actividade na que se volcaba 

• nas máis diversas facetas que sempre 
tiñan como fondo a defensa do país. 
Coñecida é a sua imaxe de dirixente 
político e deputado galeguista, confe, 
renciante ou debuxante. Singulares 
son aqueles retratos nos que o mos
tran como tuno, actor de teatro ou 
cinema, etnógrafo, estudante univer, 
sitário, académico ou xomalista. Mo, 
mentas da sua vida que aparecen 
agora recollidos en As imaxes de Cas
telao (Fotobiografia) e que dan conta 
do xénio criador e do ánimo vital do 
galeguista e que permiten coñecer 
tanto episódios trascendentes da sua 

traxectqria apenas reseñados como 
curiosidades que axudan a compren
der mellar a sua imensa figura. 

Retratos privados e públicos. Foto
grafias do álbum familiar mestúranse 
con aquelas outras dos numerosos 
actos públicos nos que partillou e 
que chegaron a nós desde os máis 
diversos emisores, alguns deles reco
llidos tamén nas instantáneas. Cas, 
telao retratado con Portela Vallada, 
res, con Luis Seoane, Lugris, Otero 
Pedraio, Suárez Picallo, Paz Andia, 
de, Ánxel Casal, Valle lnclán e con 
tantos galeguistas e exilados cos que 
compartiu anceios políticos e exílio 
abrigado. 

················································································· 
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ANOSA TERRA 

(Vén da páxina anterior) 

des dado o descoidado estao 
do património fotográfico ga-
lego, a dispersión de fondos 
-cando non a mera destru
ción- e a auséncia de institu
c;ións específicas no eido da 
conservación de imaxes" enga
de o responsábel da mostra. A 
perda da memória colectiva 
dos últimos sesenta anos e a 
própria traxectória de Caste
lao como exilado foron cir
cunstáncias que complicaron a 
localización de algunhas ima
xes que agora se mostran e que 
testemuños de grande impor-: 
táncia para o coñecemento da 
nosa história recente. 

Os concellos de Vigo e Ponte
vedra únense asi con esta mos
tra na comemoración do cin
cuentenário da moste en Bue
nos Aires de Castelao apresen
tando en paralelo un proxecto 
que itinerará por distintos 
pontos do país.• 

o mal is ta 
Castelao no 25 de Xullo de 1933 en 
Compostela, en 1936 entregando o 
Estatuto nas Cortes, participando do 
Primeiro de Maio de 1938 en Moscu. 
lmaxes que, · necesariamente, teñen 
que pasar a nosa história. Como 
aquelas outras fotografías tiradas en 
Porto, nas asambleas a favor do Esta
tuto, nas suas funcións como deputa
do, cando pronúncia o discurso de 
entrada na Real Académia Galega, 
na fundación do Partido Galeguista, 
nas Asambleas Nacionalistas ou co
mo membro do Seminário de Estudo"s 
Galegas. A exposición móstranos a 
vida de Castelao en imaxes pero· ta
mén a nosa história a través da vida 
de Castelao. • . ········ ...••......••......••.•...•.•.•.. 

Dez compañias chegan nestes 
dias a Redondela. Non veñen 
para quedar senón para amosar 
como se manexan os títeres. Par
ticipan do I Festival Interna
cional de Títeres "Memorial 
Juanjo Amoedo", que comezou o 
5 de Xuño e continua até o dia 
11. Un proxecto, que nace coa 
idea de continuar, e do que Tan
xarina, a compañia redondelá, 
encarregouse da parte artística. 

T anxarina celebro u unha función 
o Luns 5 de Xuño para inaugurar 
este festival internacional. Du
rante a semana, quedaron ''libera
dos" para adicarse plenamente á 
organziación deste evento que le
va o nome dun viciño de Redon
dela. "Hai máis de un ano que lle 
levamos dando voltas á iniciati
va. Juanjo Amoedo era un dos di
rixentes da asociación viciñal .de 
Redondela e dos que expresaba 
maior entusiasmo polo evento. 
Morreu antes de velo feito unha 
realidade e decidimos adicarllo co 
seu nome", comentan os mem
bro de T anxarina. Esta compañia 
apr entou a produción Conta
loucos, compo ta de duas escenifi
cacións. A organización do festi
val corre a carrego de Errequerre, 
do que forman parte asociacións 
e colectivos da vila. 

Este festival 1 va os títeres aos es
colares e ao público en xeral. Os 
primeiros cinco dias son adicados 
aos máis xóvenes. "Cubrimos to
do o mapa escolar do concello", 
explican satisfeitos. Nos pavi
llóns multiusos da Xunqueira e 
Chapela desenvólvense estas 
funcións dirixidas aos escolares. 
Por ali pasaron compañias como 
a murciana "Teatro Los Clave
les", chegados de Pakistán e Co
rea co seu espectaculo "¡Miau, 
guau, kikirikí!". Tamén os cata
láns de "TXO Títeres" chegaron 
á vila redondelá cun premio re
cente, o do Festival de Val d/ Al
baida e coa montaxe "Alé, hop, 
Caperucita ... y el lobo?". 

Durante as funcións para os pú
blico máis novo, este pudo com
probar como os títeres recollen a 
viveza do teatro pero levada aos 
extremos da fantasía. Asi os títe
res poden ser derribados e voltar 
a erguerse, poden voar ou ser 
lanzados como unha bala de ca
ñón sen resultados violentos. Os 

coléxios respostaron ao 100% ao 
convite deste festiva, que conta 
co apoio económico do concello, 
da consellaria de Cultura e dou
tras entidades de Redondela, co
mo comércios e caixas de aforros. 

Dez compañías 

Para esta primeira edición, conta
ban cun orzamento de tres mi
llóns de pesetas, poucos cartos pa
ra a amplitude do programa. "Hai 
que ter en canta que como Tan
xarina ternos moitos contactos e 
acceso a unha morea de grupos de 
títeres de todo o Estado", contan. 

Pero non so participan do festival 
grupos do Estado. O portugués 
Raul Pereira é unha estrela da 
"manipulación da luva", o cal o 

A rosa de Borges 
Xosé Carlos Caneiro 

leva a traballar na televisión e en 
grandes espectaculos. Actuará o 
Sábado 10 de Xuño na Alameda, 
xunto aos moañeses de "Teatro 
Kaos", que narran a história dun 
neno de -cidade afeizoado ás con
solas en "Cadadousportres.con". 
A animación na rua é unha das 
partes reservadas polo festival pa- · 
ra a fin de semana. 

Outros dos convidados a este 
"Memorial Juanjo Asenjo" son os 
membros de "Libélula", a compa
ñia de Segovia, unha das máis ve
teranas do estado. Traen o seu es
pectáculo "O paladin de Fran
cia", pero tamén son organizado
res do festival Titirimundi¡ que se 
celebra na sua cidade. A "Teatro 
de la Luna", que actua o Sábado 
no centro recriativo, coa peza 
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"Elmer, o elefante", encarrégalle 
o Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid os talleres de animación. 
Na rua participan outros madrile
ños, "Espiral Teatro de Calle", 
con "Baba bobo", unha farsa so
bre unha parella un tanto rara. 

Neste festival, no que a reivindi
cación do teatro de títeres, consi
derado historicamente de segun
da orde, está latente, resérvase o 
fin de festa para "Anima Sonho". 
Ten lugar o Domingo ás nove no 
Multiusos da Xunqueira. Dous ir
máns xemelgos, Ubiaratán e Tia
rajú son os fundadores da compa
ñia brasileira, con máis de quince 
anos de vida. Levan o teatro po
pular do Noreste do Brasil por to
do o mundo e a Redondela che
gan con "Bonecrónicas". + 
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G~~O ANOSA TERRA 

O TERCEIRO ESPELLO DE JOSÉ ANGEL VALENTE, 

• CoÑECÍN A V ALENTE cando cheguei a 
Xenebra no inverno de 1961. Foime apre
sentado por D. Pablo de Azcárate que fora 
Secretario Xeral Adxunto da Sociedade de 
Nacións e Ernbaixador en Londres da 11 Re
pública na Guerra Civil, e corno traballaba 
xa corno tradutor na OMS e eu quería facer
rne tradutor da ONU, e adernais eramos am
bos os dous galegos, pronto conxeniamos. 
No mes de Decernbro de 1961 chegou a Xe
nebra José Luis Leal, hoxe Presidente da 
Asociación Privada de la Banca Española pero 
entón militante, corno eu, do FELIPE, a 
Fronte de Liberación Popular (FLP) funda
da tres anos antes por Julio Cerón e outros 
cornpañeiros. Leal ía carniño de Belgrado, 
pois tiña a FLP relacións coa Liga de Comu
nistas de Yugoslavia, para estudiar alí mar
xismo, métodos de organización política, 
etc.; ademais de Leal pasaron por Xenebra, 
c,amiño de Belgrado, Nicolás Sartorius, 
Angel Abad e José Manuel Arija, e algun 
máis que non recordo agora. O caso é que 
Leal trabou amistade no tren de Barcelona a 
Xenebra con Carlos Ceferino, que traballa
ba corno planificador de traballos na fábrica 
xinebrina Hispano Suisse. E por este canle 
foi cómo Carlos Ceferino e máis eu mon
tamos unhas clases de francés para os obrei
ros españois da Hispano, pero a rnetade das 
clases pásabamos a comentar revistas como 
France Observateur ou xornais como Le 
Monde. Pois ben., neses cursos de francés 
participaron José Angel Valente, Xosé Fer
nando Pérez Oya (que traballaba como eco
nomista na Comisión para Europa da 
ONU), eu e outros mais. As clases duraron 
ese inverno, pois a direccirón da Hispano, 
cando soupo que se falaba de temas políticos 
e non semente de ensinar o francés, cortou 
os cursos. Pero isto serviu-de semente para 
crear en Xenebra unha sección local do FE
LIPE, na que eu metín a V alente co alcurne 
de "El Pianista". Esa sección chegou a ter 
uns 15 a 16 membros, e o único intelectual 
que quedou nela, despois de irme eu a Nova 
lorque en 1966, foi Valente, moi cortexado 
entón polo PCE. E durante varios anos Va
lente, cada semán, tiña unha reunión con 
dous ou tres obreiros do FLP na que discutí
an textos políticos e falaban de marxismo, e 
como libro de cabeceira lían Le marxisme de 
Henri Lerebvre, da famosa colección "Que 
sais-je?''. Logo a FLP desaparecería a finais 
dos sesenta, pero esto non supuxo que Va
lente ficara á marxe dos problemas políticos 
ou sociais, todo o contrário. 

Na obra poética de Valente non é difícil 
atapar poemas cun craro contido político. 
Venme á memoria o poema "Cementerio de 
Morette-Glieres, 1944", recollido no seu li
bro Poemas a Lázaro, 1960. Como sabedes, o 
Plateau de G"/ieres é un monte chan situado 
na Alta Saboia, en Francia, e ali tivo lugar 
entre Febreiro e Marzal de 1941 unhas das 
grandes epopeas da resisténcia contra as tro
pas nazis: perro de 800 homes resistiron casi 
dous meses o ataque dos alemáns. Morreron 
todos prácticamente, entre eles arredor de 
300 republicáns españois. No devandito ci
metério están enterrados vários deles, e a es
tes resistentes adicoulles V alente un fermoso 
poema, que recorda os poemas do libro de 
César Vallejo España aparta de rrú este cáliz, 
T amén quero citar os poemas de Valen te 
"Tiempo de guerra" e "]ohn Camford, 1936" 
aparecidos no libriño Sobre el "lugar del canto 
( 1963). O segundo deses poemas está adica
do ao escritor comunista británico que mo
rreu na frente de Cerro Muriano, Córdoba, 
en decembro de 1936: "John Cornford, 
veintiún años/ ametrallados sobre el aire/ en 
que han nacido estas palabras ... Esto fue en 
Córdoba, en diciembre,/ en las montañas, 
combatiendo. /Despues cayó, corno dijiste,/ 
la noche larga sobre Europa." 

Valente colaborou asirnesmo con Ruedo 
Ibérico, a editorial fundada por José Martí-

XoAN .ANLLO 

nez en París en 1963, cuios libros foron un 
referente para moitos españois que ían a 
París e pasábanos clandestinamente. Na 
revista Cuadernos de Ruedo Ibérico, na que 
colaborou moito escritor do interior con 
nome falso para evitar represalias, hai tex
tos de Valente, entre eles un poema que 
saiu no número 46-48 de Xullo-Decembro 
de 1975 e titulado "Corona fúnebre", coa 
ocasión da morte de Franco. É un poema 
terríbel, cheo de ira e desprezo pola perso
naxe: "Estaba el muer-
to sobre sí difunto. 
/Corrieron las estóli
das cortinas de la pa
tria/ sobre su incorrup
tible podredumbre ... 
Viva la muerte, en cír
culo dijeron/ con él 
los suyos./ Viva, con 
él, al fm la muerte. /La 
muerte, sus bastardos, 
sus banderas." 

• EMIGRACIÓN. Ou
tro ámeto que quera su
bliñar aqui é a constan
te colaboración de Va
lente coa emigración 
española en Xenebra, e 
sobre todo coa de orixe 
galega. V a.lente foi un 
dos fundadores da so
ciedade A Nosa Galiza 
en 196 7 e participo u 
con Pérez Oya e vários José Ángel Valente. 

emigrantes galegas na 
redacción dos estatutos 
dese centro galego. E precisamente, a raiz de 
que fora invitado a falar no Día das Letras 
Galegas adicado a Afonso X o Sabnio, Va
lente, que tiña escrito poemas en galega no 
diario La Noche de Santiago a finais dos co
renta, retorna a língua galega corno língua 
poética. Esta volta ao emprego do galego terá 
como froito o libriño Sete cántigas de alén, Ed. 
do Castro, 1981. Valente colaborará coa re
vista de A Nasa Galiza, de aparición irregu
lar. No número de Marzal de 1988 publicou
se o seu poema ''Figura". Para o número de 
Maio de 1990, ao estar adicado o Día das Le
tras Galegas ao poeta lugués Luis Pimentel, 
Valente mandounos o seu fermoso texto 
"Paxaro de prata rnorta" que foi un dos dous 
textos que leu cando a investidura como 
Doctor "honoris causa" na Universidade de 
Santiago en Decembro de 1999. En 1994, 
estando eu ainda en Xenebra, pedinlle un 
poema para un número da revista de A Nosa 
Galiza, que por andar escasa de cartos a so
ciedade non se chegou a imprimir. O poema, 
que coido está inédito ainda, chamase "Un
ha cántiga", e foi escrito por Valente na mar 
de Vigo, corno el mesmo puxo embaixo do 
poema. Un dos versos día sí: ''V oltar á mar, 
ollar a mar prirneira / a mesma mar que, ne
no, / trouxéchesme a enxergar / dende as te
rras de dentro, / lonxano pai, que vas á miña 
beira". E mais recentemente, con ocasión das 
xomadas do Camiño de Santiago que axudei 
a organizar en 1999 en A Nosa Galiza, Va
lente mandounos un texto expresamente pa
ra un libriño que pubhcou ese centro galego 
co título de Fai.scas xacobeas, no que hai cola
boracións de Ramón Villares, Xosé Luis 
Méndez Ferrín, Margarita Ledo, Luz Pozo 
Garza, Carmen Blanco, María Lopo, Manuel 
María, Claudio Rodríguez Fer, Francisco Fer
nández del Riego, Xosé Neira Vilas, Andrés 
Pociña, Isabel Gómez Rivas, Miguel Anxo 
Seixas Seoane e Domingo González Lopo. O 
texto de Valente leva por título "O Cami
ño", e saiu publicado antes na Voz de Galicia 
sen que V alente soubera por qué, pero o cer
to é que eu recibíno xa en Decembro de 
1998 e na Voz apareceu en Febreíro de 1999. 

Con Valente sempre se contou nas diversas 
actividades que organizaron os centros da 
emigración española en Xenebra. Xa contei 

en A Nosa T erra hai unhas semanas a sua 
participación na dirección da folga de cons
trución de 1970. Tamén participou nas con
fer'wncias que se organizaron no Ateneo 
Obrero, creado por xente do PCE, anarquis
tas e criStiáns de esqueda, entre os que desta
cou o asturiano Bernardino Femández. 
Lémbrome do título dunha conferencia de 
Valente: "Socialismo real, socialismo liber
tario", que deu en 1977. En 1986, a proposta 
de Bernardino Fernández, varias asociacións 

de traballadores emi
grantes españois organi
zaron unhas xomadas 
de homenaxe aos vo
luntários suízos das Bri
gadas Intemacionais 
que loitaron en España 
defendendo a JI Repú
blica contra a subleva
ción militar-feixista. 
Para estes actos, por 
medio de V alente, obti
vemos de Antoni Tá
pies, que nos dibuxara 
unha litografía conme
morativa: ademais, en
tre Valente e eu fixe
mos unha escolma de 
poemas de poetas espa
ñois e estranxeiros, co 
título de "Les poetes et 
la Guerre d'Espagne", 
con viñetas de Ramón 
Gaya tiradas da revista 
Hora de España. Nesta 
escohna hai poemas de 
Vallejo, Alberto, Mi

guel Hemández, Prados, Valente, Ce_!Jluda, 
Neruda, Auden, Cornford, Spender, Eluard, 
T zara, Brecht, W einert e Giuliano Carta, 
reproducidos nas respectivas línguas dos au
tores. O hbriño leva un limiar de Valente en 
castelán e francés. "Conciencia y memoria", 
no que reivindica o papel da poesía como 
forma de expresión que "recorda -ou desper
ta-- en moi diferentes formas que a historia". 
E remata dicindo: "Conciencia e memoria, a 
poesía da gueria de España aloxa, sen dúbi
da, moitas formas da sua oscura e difícil e 
controvertida verdade." Seis anos mais tar
de, en 1944, por iniciativa do Centro Astu
riano de Xenebra, na que colabora A Nosa 
Galiza, celébranse en Xenebra unhas xorna
das polo 60 aniversario da Revolución de 
Asturias de 1934. Tamén nesta ocasión Va
lente nos axudará a conseguir que T ápies 
nos debuxe outra litografía conmemorativa. 
A litografía leva impresa unha frase de Va
lente que este escrebeu expresamente e que 
dí así: "Asturias, octubre 1934 ¡UHP! Sacri
ficada luz de la esperanza". 

1 

Hai unha anécdota que reflexa as preocupa
cións sociais de Valente. En 1980, mais ou 
menos, un amigo de Madrid chamoume pa
ra me dicer que sairía un grupo de xornalei
ros andaluces dirixidos por Paco Casero, do 
Sindicato de Obreros del Campo de Anda
lucía, e que lles axudara a topar onde aloxar
se · en Xenebra, pois sabían que El-Rei Juan 
Carlos ía asistir á Conferencia Internacional 
do Traballo da OIT. Asi o fixen, coa axuda 
de Bemardino Femandez. Comenteillo a 
Valente, e o día que debía falar o Reina 
OIT, o grupo de xomaleiros concentrouse 
<liante do edificio da Cruz Vermella Interna
cional con pancartas pedíndolle ao Rei que 
se fixera eco dó problema de desemprego ru
ral que había entón en Andalucía. Pois ben, 
Valente, que daquela ttaballaba na OMS, 
baixou a ver a eses obreiros e falou con eles. 
Logo escribiu un artículo para El País no 
que, entre outras causas, decía que o Rei fa, 
ría millor en estar con eses xornaleiros que 
fixeran 2000 krns. para denunciar <liante da 
OIT a sua grave situación económica e so
cial que indo ao cóctel que ese mesmo día 
pola noite lle organizara o entón Embaixa
dor de España ante a OIT, Manuel Jiménez 

de Parga. O periódico non quixo publicalo, 
e o propio Javier Pradera chamou a Valente 
para lle comunicar que tiñan ardes no perió
dico de non publicar comentários críticos 
sobre El-Rei. Logo Valente comentourne 
que fora a primeira vez que lle censuraran en 
El País un artigo seu. 

• CASTELAO. Podería das mais testernuñas 
da relación estreita de Valente coa nosa 
emigración en moitos outros aspectos, pero 
quero rematar falando dunha intervención 
oral sua sobre Castelao cando A Nosa Gali
za organizou na primavera de 1986 un "Diá
logo sobre Castelao e a emigración" na que 
eu falei do Castelao político e Valente do 
Castelao escritor, e na que Valente leu vá
rios textos do político galego. Pouco despois 
<lesa mesa redonda, Valente rnandou a El 
País un artigo que se titulaba "Castelao 86". 
E ben: o texto <leste artigo foi un dos dous 
que Valente leu na sua investidura como 
doutor Honoris Causa pola Universidade de 
Santiago de Compostela o mércores 15 de 
Decembro de 1999 diante do Presidente da 
Xunta de Galicia e do Rector. A Nosa Terra 
publicou o 23 de Decembro de 1999 se
mente o primeiro texto, "Paxaro de prata 
marta" referido a Pimentel, pero non o se
gundo. Coido que é importante que os lei
tores de A Nosa Terra o coñezan, e ainda 
está a tempo o semanário para publicalo en
teiro e na língua na que V alente o escrebeu 
en 1986 e o leu en 1999. Eu limitareime a 
reproducir un párrafo do texto de V al ente: 
"Sería difícil escamotear o mermar la signi
ficación política de quien ha sido, en lo 
próximo, el más definitivo y eficaz consoli
dador ... del pensamiento nacionalista galle
go en una acción nunca abandonada. Sigue 
guardando ese pensamiento en tantos de 
sus puntos centrales -soberanía natural, au
tonomía, federalismo, pacifismo, anti-impe
rialismo-elementos e incitaciones de mu y 
considerable vigencia. En rigor, Sempre en 
Galiza, el libro clave de Castelao publicó en 
en Buenos Aires en 1944 y que, después de 
su muerte, volvió a publicarse allí, en edi
ción aumentada, el año 1961, debería utili
zarse como elemento de base para la educa
ción cívica de cuantos sean gallegos de na
ción." E engade un pouco mais adiante: 
"Galicia ha sido a lo largo de la historia La 
reiterada propuesta de un desconocimiento. 
Probablemente, nada han hecho para disi
par ese desconocimiento las minorías ga
llegas -aristocracias y oligocracias absen
tistas que desde hace siglos han acarreado o 
traído de su tierra valores y riquezas --galle
gos "traedores" les llamó bien pronto el 
muy extraordinario conde de Gondornar 
hacia las áreas del poder central, con una 
vaga o inerte tendencia al olvido o a la pos
tergación de su origen. De ahí que el cami
no de traedor a traidor fuese, ya al decir del 
propio Gondomar, tan breve". Para Valen
te o artigo de 1986 segue tendo toda sua va
lidez, e a proba é que volveu a utilízalo oral
mente 14 anos máis tarde nun acto oficial 
en Santiago. 

Esta rememoración que acabo de facer 
dos "andares" de Valente que compoñen 
o que eu chamo o "terceiro espello" do 
poeta ourensán deberían xunguilo para 
sempre á estirpe dos escritores galegos 
preocupados pola sua terra, dende Mano
el Antonio a Rosalía, pasando por Caste
lao, Blanco Amor, Seoane, Celso Emilio 
ou Dieste. Valente é un galego universal 
e universalista, pero sen esquecer xamais 
que naceu nun lugar de Galiza que el 
bautizou co norne de Augas-quentes. Esta 
é a rniña pequena homenaxe a un galega 
e un escritor, ademais de amigo, que nos 
momentos en que escribo este artigo en
fronta con grande forza e coraxe dorosos 
achaques na sua fráxil saude. • 

XOAN ANLLO é traductor 
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Ricardo Carvalho Calero, Manuel D. Varela Buxán e Xose Mária Álvarez: Bláz:quez:. 

~ 

Carvalho Calero, Garcia Barros e Alvarez Blázquez 
entre os candidatos para o Dia das Letras Galegas 
Asociacións e estudosos propoñen nomes <liante da próxima decisión da Académia 
*C.V. 

A pouco de que a Académia Galega decida o nome do escri
tor ou escritora que será homenaxeado no Dia das Letras 
Galegas do 2001 son vários os nomes da nosa história literá
ria que se barallan. Diversas asociacións e entidades apre
sentaron as suas propostas e, entre os nomes que máis se es
coitan están os de Carvalho Calero, Xosé Mª ed':mílio Álva
rez Blázquez, Garcia Barros, González Garcés ou Paz Andrade. 

O pasado ano por estas datas 
houbo festa en Arteixo. A pro, 
posta da Asociación Manuel 
Murguia de reclamar o Día das 
Letras para o primeiro presi, 
dente da Académia á fin se 
curnpria. O ano anterior foran 
os sócios de O Meigallo de 
Cuntis os que brindaban ao co, 
ñecer que Roberto Blanco T º' 
rre era o designado para a ce, 
lebración. A pesar de que a 
elección recae nos membros 
numerário da Acadérnia, son 
cada vez rnái a agrupación 
que apr sentan as suas solicitu, 
des e dan os seus nomes, espe, 
randa er scoitado como nos 
anos recentes lle aconteceu ás 
asociacións Manuel Murguia e 
O Meigallo. 

"E boa causa que a Académia 
escoite as demandas sociais e 
isto ven coincidindo coa presi, 
déncia de del Riego" explica o 
escritor e estudoso da literatu, 
ra Xosé Luis Méndez Ferrin, 
recén nomeado académico pe, 
ro ainda sen ler o discurso de 
entrada na institución. Sen 
querer mentar nengun nome 
en concreto, Ferrin afirma que 
hai na nasa história literária 
unha manchea de personaxes 
abondo interesantes para ser 
comemorados nesta celebra, 
ción. "Da Idade Meia quedan 
bos e moitos poetas pero no, 
mes hai infinitos e moi intere, 
santes na nosa literatura que 
ten moito que dicer e na que 
cómpre tirar a lus figuras con 
grande significación histórica 
que apenas son coñecidas" é a 
máxima concreción á que se 
aventura Xosé Luis Méndez 
Ferrin. 

Dez anos da marte 
de Carvalho Calero 

Non ten sen embargo dúbidas o 
profesor da Universidade da Co, 
ruña e coordinador da História da 
Literatura da ANT,AS,PG, Xosé 
Ramón Freixeiro Mato ao mentar 
un de entre todos os nomes: fü, 
cardo Carvalho Calero. Cúmpre, 
se neste ano o décimo cabodano 
da sua marte -condición esixida 
polas normas da Académia para 
er homenaxea~o no 17 de Maio

e son xa numerosas as voces, indi, 
viduais e colectivas, que se fan 
ouvir reclamando o recoñece, 
mento oficial do escritor, acadé, 
mico, lingüfsta e estudoso da li, 
teratura. "É a figura máis significa, 
da das nasas letras das que se po, 
den comemorar cunha obra lite, 
rária e un traballo de grande rele, 
váncia" afirma Freixeiro Mato. 
Fóra da sua preferéncia polo autor 
da História da literatura Galega ou 
Scórpio , Freixeiro Mato sinala en, 
tre os nomes que algun dia terian 
que ser homenaxeados a García 
Barros e Crecente Vega, tamén 
apoiados por distintas asociacións. 

Coincide tallante a profesora e 
autora da História do Teatro Ga, 
lego, Laura Tato coa escolla de 
Freixeiro Mato, atrevéndose ta, 
mén a dicer que calquer outro 
nome ficaria a "grande distáncia 
da importáncia para as nosas le, 
tras e do valor literário de Car, 
valho Calero". Reclama asimes, 
mo Tato a urxéncia de recoñe, 
cer o traballo do profesor e afon, 
dar no estudo da sua obra, ao seu 
dicer, ainda non investigada na 
medida que merece. "Era mem, 
bro da Académia e a sua obra de 

criación está aínda practicamen, 
te sen estudar. Con apenas dez 
anos da sua mórte é xa unha fi., 
gura esquecida que non coñecen 
as novas xeracións e esas son ra, 
zóns ahondo para homenaxealo. 
Agora que se fala da urxéncia 
dun acorde normativo estaría 
ben lembrar ao profesor Carval, 
ho Calero, nome que está detrás 
das primeiras normas da Xunta" 
afirma a profesora Laura Tato. 

T amén estudosa das nosas letras e 
autora do TJiccionario dÜ. literatura 
Galega Dores Vilavedra ten o seu 
nome pronto para promovelo en 
público ·en canto foro coida de 
interese: Manuel Varela Buxán. 
"Levo anos falando del porque 
entendo que comemoralo seria 
homenaxear á emigración e ao 
exflio. Falta tamén o recoñece, 
mento dos dramaturgos que se 
cumpriria con V arela Buxán., un 
dos autores que máis fixeron pala 
divulgación do texto literário ga, 
lego e que nos levaría a falar de 
teatró. Seria ocasión acaida para 
levará escena a sua obra", explica 
Dores Vilavedra sen por iso des~ 
botar sumarse a outrp.s propostas 
como á dos irmáns Alvarez Bláz, 

lml Rosalia de Castro 
lmJ A. Daniel R. Castelao 
~ Eduardo Pondal 
~ Francisco Añón 
~ Manuel Curros Enríquez 
lf1:I¡) Florentino l.ópez Cuevillas 
~ António Noriega Varela 
lm!l Marcial Valladares Núñez 
lml Gonzalo l.ópez Abente 
lml Valentin Lamas Carvajal 
~ Manuel Lago González 
lmJ Xoán Vicente Viqueira 
~ Xoán Manuel Pintos 
~ Ramón Cabanillas 
ilm Antón Vilar Ponte 
IWlJ Antonio López Ferreiro 
IPm Manuel Antonio 
~ Alfonso X O Sabio 
~ Vicente Risco 
~ Luís Amado Carballo 

quez. Nomes non faltan, ao seu 
ver, na nosa história para come, 
morar "aínda pode haber moitas 
sorpresas", afirma. Torna a ben 
Vilavedra que "a xente se impli, 
que na decisión. Cómpre avanzar 
nesa liña, que a Académia dial°' 
gue coa sociedade, ainda que cal, 
quer proposta precise dun mentor 
dentro da institución". 

Propostas 
para o 2001 
Ricardo Carvalho Calero 
X.MQ e E. Álvarez Blázquez 

Manuel Garcia Barros 
Xosé MQ Crecente Vega 

Varela Buxán 

Miguel González Garcés 

Xosé MQ Diaz Castro 

Enrique Labarta Pose 
Valentin Paz Andrade 

Ben Cho Sey 
Lorenzo Varela 

Xaquin Lorenzo 
Johán Carballeira 

Plácido Ca stro 

Floréncio Delgado Gurriarán. 

mE Manuel Leiras Pulpeiro 
lmJ Annando Cotarelo Valleclor 
ifI1E Antón Losada Diéguez 
IElm Aquilino Iglesia Alvariño 
lfilf¡ Francisca Herrera Garrido 
lmll Ramón Otero Pedraio 
~ Celso Emilio Ferreiro 
mRl!l Luís Pimentel 
t:ml Álva~ Cunqueiro 
iml Fermin Bouza Brey 
iWl Eduardo Blanco Amor 
imJ Luís Seoane 
~ Rafael Dieste 
~ Xesus Ferro Couselo 

· iHfJ Ánxel Fole 
lml Martin Códax, Mendinho 

e Johan de Cangas 
~ Roberto Blanco Torres 
~ Manuel Murguia 

; ..................... ............................................................................................... ... : ............. ~ 

O escritor Manuel Maria agar, 
da .comemorar o labor cultural 
e literário de Xosé Mª e Emílio 
Álvarez Blázquez. "É unha gra, 
ve inxustiza que ainda non se 
teña celebrado o seu imenso 
traballo a favor da nasa cultura. 
Os dóus irmáns estaban moi 
unidos e publican xuntos o pri, 
meiro libro na Benito Soto. 
Ademáis de escritores e investi, 
gadores teñen ao seu favor un 
amplo labor de animadores cul, 
turais, en especial, no mundo 
editorial'' comenta Manuel Ma, 
ria. Despois de citar a sua esco, 
lla preferente, o escritor da Te, 
rra Cha. menta os nomes de 
Crecente Vega, Xosé Mª Dfaz 
Castro e Carvalho Calero coma 
alguns dos que considera inte, 
resantes para celebrar no Dia 
das Letras Galegas e lamenta 
que haxa tanto que agardar pa, 
ra -que o nome do poeta Uxio 
Novoneyra teña o maior reco, 
ñecemento da Académia. 

Xusto ao día seguinte do dia da 
homenaxe grande a Manuel 
Murguia, a Comisión Letras Ga, 
legas para Enrique Labarta Pose 
achegábase á sede da Académia 
Galega para facer a pmposta do 
autor de Baio. Poeta, narrador, 
autor teatral e xomalista, Labar, 
ta Pose foi, segundo a comisión 
que o apoia coordinada polo 
profesor Jorge Mira, "inxusta, 
mente esquencido na história da 
literatura galega, pese a gozar de 
grande fama en vida". Diversos 
colectivos da Costa da Morte 
sumáronse á iniciativa que terá, 
nesta especial competición lite, 
rária, que medirse con nomes 
como os antes citados amáis 
doutros que ecoan coma Valen, 
tin Paz Andrade, González Gar, 
cés -proposto polo Concello da 
Coruña-, Ben Cho Sey, Lorenzo 
Varela, Xaquin Lorenzo -recla, 
mado, entre outros, pola Depu, 
ración de Ourense- Johán Car, 
balleira, Plácido Castro ou flo, 
réncio Delgado Gurriarán, entre 
tantos nomes que sobrancean 
nas nasas letras.• 
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SOCIEDADE DO COÑECIMENTO 

Reúnense, altísimas, no cimo de Lisboa, as 
novas águias do império a espreitar desde 
as últimas agullas do xelo estratosférico o 
mapa mundi de Europa. As mascaras, 
pretendidamente situadas nun centro que 
é foco neutralizador de todas as ideoloxías, 
non conseguen disimular o sorriso virado 
para a dereita, os ollos prendidos nun hori, 
zonte multinacional de dividendos como 
montañas nevadas e bandeiras ao vento. E 
desde alí arriba, bébedos co alcol dunha 
atmósfera triunfal, albiscan, adiviñan, 
contemplan e finalmente deciden o noso 
futuro: vannos poñer a todos e ·todas en 
movimento, desenfreada marathón de ná, 
degas de pedra imán a fondear nas cadei, 
ras fronte á computadora, dedos febrís e 

· ollos eléctricos a correr enlouquecidos so, 
bre a corda visguenta da rede universal. 

Quen non se amose activamente proclive á 
aprendizaxe exhaustiva de todas as claves 
dos novos códigos, quen non saiba recoñe, 
cer ao fondo da avenida, nos recantos das 
calellas laberínticas, o fío de Ariadna que, 
brado no arco voltaico de centos de picos 
www, quen non aprenda a abrir e fechar ve, 
locísimas xanelas co impulso maquinal do 
dedo índice, ficará definitivamente recluído 
na caverna preplatónica de Atapuerca, de, 
gradado á categoría de horno insapiens, eréc, 
til só de partes baixas, de mans espidas e 
prehomínidas a empuñar o lapis tnagdale, 
niense de horno faber, o lapis "Faber" de to, 
da a vida. Pero que ninguén se alarme, por, 
que o obxectivo é o pleno emprego. Todos 
os europeus, povoadores dun centro que se 
nutre por succión da periferia -ese famento 
sul escuro e sen electróns- ingresarán nos 
despachos brancas do acristalado labirinto 
que as aguias do Cimo de Lisboa chaman 
"Sociedade do CoñeCimento". 

Que nova perspectiva multi e pluri e pan, 
cultural, que nova sabedoría liberadora -ou 
liberal?- vai abrir o seu esplendoroso es, 
pectáculo cando en cada alcoba, en cada 
aula, en cada taxi, nos respaldos de todos 
os asentos do transporte público privatiza, 
do, sobre a moldura superior de todos os re, 
ceptáculos minxitorios -incluído o de Du, 
champ- existentes nos urinarios públicos 
privatizados, ao pé de cada mesa de opera, 
cións -con paraugas e máquina de coser, 
como corresponde a calquera proxecto s.u' 
rreal que se precie, de tod<;>s os quirófanos 
dos hospitais públicos privatizados, arda a 
pira eterna , o altar,ordenador pletórico de 
iconos santos, especialistas na curación de 
todas as doenzas económicas -ou ecuméni, 
cas?- de Europa? Qué turbos ou traslúcidos 
intereses pretenden xustificar a estúpida 
magnificación das novas tecnoloxías como 
panacea universal, reducido -obviamente, 
o territorio do Universo ás coordenadas do 
"mundo coñecido", ou sexa Occidente? Po, 
de un instrumento ou un sistema, sen dúbi, 
da puntualmente utilísimo como canle, 
chegar a sustituir, a sulagar o obxecto cós, 
mico da Cultura? O latexar de billóns de 
clicks, arreguizos electrónicos ou fantasmas 
virtuais, van ser quen de organizar a utopía 
dunha sociedade entregada ao culto do Co, 
ñecimento, ao cultivo do Saber, á Cultura, 
alicerces da Fratemidade, da lgualdade, da 
Liberdade? Non estarán as .aguias imperiais 
utilizando o eufemismo "coñecimento" Pª' 
ra desviar a pronuncia do Control, da Glo, 
balización Uniformante, dos novos estilos 
da Colonización? 

Organicemos nós, desde abaixo, desde as 
cidades comunicantes e universais que aín, 
da viven extramuros do labirinto unifomia, 
dor, que ainda saben resistir a ollada au, 
toritária e camiceira das aguias, unha revo, 
lución endocultúrizadora, iconoclasta e hi, 
percrítica. Entreguémonos ao coñecimen
to, á cultura, paixón do poema, amor dos 
corpos que danzan e das bocas que falan e 
cantan, acesos ollos a incendiar as cores do 

XosÉ Mª ÁLVAREZ CAc~AMo 

lenzo e as alturas do granito, brazos e per, 
nas en carreira polas vías ceibes do relato, 
pero coa rede nas nosas mans, con todas as 
redes e tamén a de Internet e tamén as de 
malla ilegal, para non resultarmos apreixa
dos no laberinto do pensamento manipula
-dor, entre os tentáculos monetarios das 
arañas negras, soldados e xenerais do fascis
mo que está a chegar ou que ~unca mar-

ANA PILLADO VEGA 

chou. A Cultura pode ser, máis que nunca, 
unha arma carregada de futuro, sempre que 
sexamos nós, a xente, o pobo (ese vocábu
lo, esa realidade que debe recobrar presenza 
activa por enriba das redes) quen prenda
mos a mecha dunha explosión de liberdade 
que teña como horizonte un cimo sen 
aguias, a construcción dunha sociedade ra
dicalmente feliz e igualitaria.• 

ANOSA TERRA 

Elena Paz 

'Beladona 
aposta pola voz' 

Agora mesmo adícome a ler li, 
bros de pedagoxia mu ical. 

Que leituras recomenda? 

Recomendaría os relatos incluf, 
dos en La escena, la calle y las nu
bes, de Femando Feman Gómez. 

Bicos de sol é o título do pri
meiro disco en solitário. Tar
dou máis tempo do previsto? 

Colaboramos en discos comparti, 
dos, gañamos un concurso da Xufr 
ta e nos fumos incluídos nun disco 
compartido. Despois, gañamos o 
concurso de Santo Estevo, cuxo 
prémio incluía a edición do disco 
por parte de Zouma Records. Pero 
alongouse moito xa que nós incor
poramos noves temas, eles aposta
ron roáis carros. O disco foi me
drando. Tamén o enviamos 
masterizar a Estados Unidos. 

Considera que é dificil para un 
grupo de Galiza chegar a ver o 
disco na tenda? 

Coido que non tanto. Hai moitos 
grupos con disco, que venden. 
Nós ternos dificultades respeito a 
outras formacións porque traba, 
llamos máis a armenia, dispofie
mos de moitos instrumentos. 
Non somos un grupo tradicional. 
Recollemos unha melodía e bus
camos novos estribillos. T emos 
percursión, bateria e baixo. 

E programación electrónica. 

Incluimos un loop nun dos temas, 
pero iso non significa que se con, 
virta en tecno ou pop. O nosos 
non é un produce comercial de 
grandes masas, nen de radio,fór
mulas. Dámoslle aos instrumentos 
tradicionais unha forma actual. 
Por exemplo, o batería que nos 
.acompaña nalguns temas procede 
do jazz. O grupo cambiou moito 
desde o ano 1992, daquela eramos 
unha formación tradicional. 

E vostede, a voz, convértese nun 
elemento esencial de Belaaona. 

Nós tiñamos medo porque eu ti
ven unha formación clásica, can
tei desde cativa pero non música 
galega. Non fun pandereteira, 
non fago floreos. Pero, por outra 
parte, coidamos que había unha 
necesidade de dar voces á música 
galega. Neste disco apostamos 
clarameµte pola voz.• 

Cantante. Pontevedra (1975) 
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"' Morreu escribindo Alvaro Ruibal 
Morréu escribindo Álvaro Ruibal • 0 MESTRE DE OBRAS. Ata la, impoñiase á esgrevia materia, Aquilino, Briones e o simpático recollidos en tres libros, El tiempo 
o seu enésimo artículo para a ccr que se sentiu chamado a cumprir lidade da construcción urbana. Doval ( curmá do proverbial pro, retenido, Los pueblos y las sombras e 
lumna de La V angúardia, de Bar, o destino da súa artesán estirpe. fesor despistado). (o reino de) León, que mostran a 
celona, que construía cada mañá. A seguir a senda dos seus ante, • TERTULIA NO ESCAPARATE. categoría da prosa de Ruibal; que 
Dende que se esfumóu de Santia, pasados, os canteiros de Xeve, Aliviaba Ruibal a súa añoranza • A MARCA DE RUIBAL. Non anda por España coa firmeza e o 
go e retornou, pra sempre, á cicla, edificadores de catedrais, con, da sociedade intelectúal de Bar, volvín a ver a Álvaro Ruibal sentimento que a recorrían, case 
de condal. Foi ho 1961 cando vertidos xa en contratistas de celona, coas súas frecuentes visi, nos trinta e oito anos que trans, un século antes, don Miguel, don 
volveu ao exercicio adoitado da moita sona. Volveu, pois, uns tas á redacción de La Noche, curriron dende que se foi de Pío e don José Martínez Ruiz. 
pluma, tras o periodo composte, anos á súa cidade natal e monu, onde me parece que nunca cola, Santiago, ata que morreu escri, 
lán de singular mestre de obras na mental, e completou así o minu, borou. Coincidira o seu retomo bindo un día de Xaneiro do pa, •LA CALIE Y SU MUNDO. A ca, 
máxima cidade para Américo cioso coñecimento, enxendrán, a Santiago, coa miña volta a ela, sado ano (1999), a súa columna lle tiña que ser pra o escritor ave, 
Castro). Fixérase cargo, ao finar dose de amor, de toda ela. Así Gustáballe ver como fabricaba de La Vangúardia, que tiña o _cindado en Barcelona, natural, 
seu pai, da empresa constructora, coñeceu, amou, Álvaro Ruibal, os meus anacos á beira das lino, epígrafe de La calle y su mundo. mente, a Via Layetana, ou as 
que iste fundara; a máis importan, pedra por pedra, canta maravilla ripias. A urxencia cotidiana non Só algunhas as vegadas o pinto, Ramblas. Non seria lóxico xa que 
te daquil tempo santiagués. Prepa, trazaran aqueles arquitectos que a padecera ainda, pois súa escri, resco escritor Miguel Utrillo fora o Preguntoiro ou as rúas com, 
rárase o filio a xeito pra isa tarefa, tanto admirou e que con tanta tura da primeira época catalana (medio irmá de Mauricio, o cé, posteláns. O mundo,~haberia de 
estudiando Arquitectura, pero o sutileza penetraría, literariamen, fora semanal e sen presa. lebre pintor earisien), traíame ser o catalán, ao que Alvaro, acle~ 
demo o levaba por outro camiño. te, na intimidade da súa arte ex, recordos de Alvaro, con quen mais, por afinidade matrimonial, 

celsa: o Mestre Mateo, claro Escribía de vez en cando algún solía xantar na súa casa. pertencía. Mais, en cantos leceres, 
criño das leo:ao;, que llo está, e logo o barroco coengo e artículo, coa súa prosa onde a saudade ,xa non añoranza irre, 

acilitou ventureiramente conde de Alba (Vega y Verdu, se condensaban as preciosas · D ailo que en todo ise longo sistíbel de Ruibal, o levaría coa 
a Guerra Pluscúancivil, ao go), e máis os seus continúado, esencias dos grandes escritores tempo veu escribindo Rui, imaxinación ao seu vello Santia, 

interrumpir a súa carreira, e poñe, res, Domingo de Andrade, Casas do 98: Azorín, Baroja, non moi, bal o seu cotidiano e breve go, facendo que a súa calle xorna, 
lo en contacto, ao término da Nóvoa e, singularmente, Sarela. to Unamuno, nada Valle,Jnclán. artigo no xornal dos Godó, póde, lística fose verdadeiramente, unha 
contenda, coa intelectúalidade E viña a lernos o rnaxistral arti, se asegurar que a súa belida co, rúa, e o seu mundo o galega. Asi 
catalana que ía recobrando folgos, cecais Alvaro Ruibal -o go, a Landeira e máis a min. Se lumna fo¡ a de maior duración no moitas, innumerábeis, das 12.950 
adaptándose ao ré]Citnen victori°' mesmo que o seu curmá estaba alí con nós o duende do periodismo español. Escribiuna columnas que escribeu. en español 
so. O sarxento Alvaro Ruibal, Pepe- poidera ser no tem, Consistorio, Joaquín Mejuto, ta, continuamente, posto que nunca no xornal barcelonés, trataron de 
avanzado esrudante de Arquitec, po do románico ou do barroco, rnén escoitaba a lectura, coa súa quixo tornar vacacións, pra non asuntos, de temas santiagueses e 
tura, e escritor en agraz, atopou as un daqueles mestres de obras tro, aguda orella crítica. perder o ritmo do tempo. Descon, de Galiza-en xeral. ¿Haberá edito, 
planas aberras nas platinas barce, cadas -sen ter que gradúarse en tando as poucas xornadas, nas que rial nosa que as recupere? 
lonesas pra desfogar o seu estilo -a nengunha Escala Superior- nus Disfrutaba Ruibal das venturei, por diversos motivos non apare, 
súa estilográfica- brioso e viril. arquitectos xeniais. Mais a edifi, ras tertulias nas tascas do Franco ceu, cabe calcular que se escribeu Extraordinaria escritura, ori-
Colaboraba xa asidúamente en cación comercial dos anos fran, ou da Raiña, tomando as tazas trescentos cincuenta columnas, xinal dun gran literato cote, 
Destino, e máis noutras publica, quistas, que a punto estuvo de cos seus canteiros ou albaneis, durante trinta e sete anos, a pro, rráneo tan iñorada no seu 
cións catalanas, e cando Ignacio acabar coa fermosura arquitectó, xunto con calquer catedrático. dución -xomalística rubialesca se, pais, como esquencido absoluta, 
Agustí, o novelista fundador da, nica de Vigo, por exemplo cer, Anque eu o lembro, curiosa, ría de 12.950 orixinais. Toda un, mente o seu creador, o seu ad, 
quela ainda insuperada revista, cano, non podía cautivar o espi, mente, no escaparate da taberna ha marca xomalística que Borobó mirable constructor. Polo horri, 
houbo de deixar a dirección, o rito inquedo e tan cultivado do do anarquista, frente a San nunca poiderá xa batir. ble pecado, sen remisión posible 
xove escritor santiagués reempla, recente director de Destino. A Agustín, oindo a parla 12rodixio, na penitencia da galeguidade, de 
zouno mentres quixo. súa visión literaria de Composte, sa de Montero Díaz, Alvaro e Sen contar as crónicas de viaxes, ser escrita en español.+ 

QUE POUCO FARTA A POESIA! 

Aos poetas amigos para que non se sintan aludidos 

A poesia non dá de comer. Os poetas (a non 
ser excepcións, que tamén as houbo) sempre 
foron uns mortos de fame mentres non pui, 
deron ser funcionário.5. Mais se isto é unha 
verdade xeralizada a todo tempo e lugar, 
non por iso deixou de haber poetas endexa, 
mais. E que non falten. 

O portugués Joao de Deus (1830,1896), 
autor de "Campo de Flores", dfxoo satiri, 
camente neste epigrama: 

"O poeta é um ente sempre enfermo, 
Nas algibeiras nunca tem dinheiro, 
Sustenta,se do ar como o pinheiro, 
E assim como o pinheiro habita o ermo." 

O Ermo poderia habitalo un Noriega Va, 
rela, o seu cantor, a sustentarse case do ar 
co seu magro salário de mestre de escola 
en tempos de fame, mais non calquer con 
desexo de comodidade e vida social. 

De Paul Fort (1872,1960), nomeado no 
seu tempo de glória -que a alguns termi, 
na por chegarlle- príncipe dos poetas 
franceses e que aos oitenta anos estaba 
case na indixéncia, cóntase que lle pre, 
guntaron cal tiña de ser a cualidade esen, 
cial dun poeta, pergunta á que respostou 
cunha frase tan pouco lírica como ina, 
gardada: "Ter pouco apetito". 

Non, a poesía non daba para comer. Xa o 
dicía F. Romero Blanco nun inusual e 
axustado prólogo que lle fixo ao libro de 
poemas de Lisardo Barreiro "Muestras sin 
valor" (Biblioteca de La Voz de Galicia. A 
Coruña, 1884), quen seguramente acer, 

XEsus TORRES REGUEIRO 

tou co título. Di o prologuista con moi bo 
critério e de xeito anticonvencional: 

"¡Que poco nutre la poesía, aún la mejor 
aderezada! ¡Ahí está la historia de Añón y 
ahí el ejemplo de Rosa, 

to ultimamente sobre este feíto e alguns 
con bágoas de cocodrilo (son vários os que 
se pasaron á narrativa ~til, e mesmo á 
narrativa sen apelido, que sempre se ven, 
derá algo máis), is to non é un fenómeno 

exclusivo dos nosos 
lia Castro! ¡Que pocas 
veces se acerca un caba, 
llero á la casa del poeta, 
pregunta por éste, y sin 
darse nunca a conocer, 
deja sobre la mesa un 
billete de 50 pesetas y 
dos renglones escritos: 
A Lisardo Barreiro, para 
que tomé café y escriba 
algún verso gallego". 

'Rosalia era moi 
consciente de escribir 

para un leitor do 
futuro. E non pode 

dias. Rosalia era moi 
consciente de escribir 
para un leitor do futu, 
ro. E non pode dicirse 
que as suas obras se 
venderan moito, nen 
en galego nen tampou, 
co en español. E que 
dicer de Añón? Un dos 
máis vendidos debeu 
ser Curros, especial, 
mente na emigración 
cubana, e algo debeu 
axudar a pauliña ecle, 
siástica. De Manoel 
António e o seu "De 

E non sei porque se me 
ven á memória un an, 
cián Blanco Amor 
cando lembro as quei, 
xas daquel escritor que 

· dicirse que as suas 
obras se venderan 

moito, nen en galega 
nen en español" 

convidaban a banque, 
tes post, literários, des, 
ganado coa preocupación de se teria para 
comer nos dias seguintes ou para pagar a 
morada. 

Cerro que hoxe hai prémios de poesia 
moi ben dotados económicamente e al, 
guns gáÍianos. Mais tampouco hoxe a Pº' 
esia vende, e por iso edítase pouca, ainda 
que de vez en cando algunha obra (como 
no caso recente dun autor galego, eremos 
que por razóns extra,literárias ou cliso que 
se chama "marketing") acade a considera, 
ción de máis vendida. Quen merca obras 
poétiéas? Quen as le? 

Pésie a que os nosos poetas quéixanse moi, 

catro a carro" non po, 
de dicirse que fora moi 
lido no seu tempo. Nos 

anos da postguerra civil as escasas edicións 
eran de pequena tirada. As ventas de Celso 
Emílio ou Manuel Maria (e non quero dicir 
con iso que gañaran moitos carros) nos úl, 
timos anos do franquismo son moi debedo, 
ras do seu compromiso social e político e 
do momento que se estaba a vivir. A colee, 
ción Salnés de Galaxia andaba por aí 
saldada en lotes non hai moito. Sotelo 
Branco, hai algun tempo, e agora Espiral 
Maior, empeñáronse heroicamente en edi, 
tar poesia. A primeira ten a sua colección 
parada dende hai anos e a segunda pouco 
pasa do cento de suscriptores (a maioria 
poetas, por certo, uns que xa publicaron e 
outros que aspiran a facelo), entre os que 

teño o pracer de contarme (como suscriP' 
tor non como poeta, que máis quixera!). 

A verdade. -e falamos como leitores que 
ainda somos de poesia- é que moitos poe, 
tas, ou que se din poetas, tampouco axudan 
moito para favorecer a leitura, escribindo 
para colegas ou profesores de semiótica 
comparada, cando non caen nun intimismo 
enfermizo, reducido e redutor. Poesía, que 
remite a outros poetas nun círculo pechado. 
Lonxe de encender pólvora ou cultivar 
magnolias fan xeroglíficos e fogos de artifí, 
cio. E por que a maioria dos poetas recitan 
tan mal? Salvando as excepció~ de rigor -e 
non precisamente entre os poetas máis no, 
vos- a maioria deles resulta lamentábel di~ 
cindo os seus próprios versos. Deberían 
prender unha chispa comunicativa entre 
eles e o auditório e unicamente transmiten 
friaxe e tédio, palabras sen vida ou emo, 
ción. Poemas que escoitándoos só teñen di, 
so-o nome. E o caso é que alguns non seme, 
Han tan malos léndoos un mesmo. 

Nun esrudo sobre a lírica de Camües -outro 
grande que morreu esquecido e na miséria 
como lembra a nosa Rosalia no poema que 
lle dedicou ("Desde as fartas ourelas do 
Mondego ... ")- escribe o amigo Montezuma 
de Carvalho: ''O bico do pelícano a arran, 
car carne á própria carne, a literarura viva e 
a sangrar, é o que gera a vera literatura. E 
hije, ninguém sangra. T udo é busca de co, 
modidades!,E entre almofadoes a verdade se 
ignora, vamos sendo gente adiada ... " 

Tense falado da importáncia de diferen, 
ciar na literatura, na poesía, as voces dos 
ecos. Un referirá sempre un eco audível a 
unha voz oca ou inintelixível. • 
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Mostra 
íat:l ºag áfica 

da Vicia e 
obrcrde 

Luís Seoane 
na Casada 
Administra· 

ción de 
Sarga delos 
enCERVO. 
Á direita, 
capa qoe 

realizou 
para un 
libro de 
Nicolás 
Guillén. 

O Trinque 
Emigración 

A Axencia EFE escolleu no seu 
arquivo unha série de fotografias 
para lembrar o que foi a emigra
ción española nos anos 50 e 60. 
Ábrese en 'Ourense (Sala da De
putación. Edifício Simeón) e no 

seu itinerário de catro cidades por 
todo o Estado, Lugo será outra 
etapa. En tempos de lei de estran
xeiria paga a pena esta excursión 
á lóbrega realidade de ter que bus
car o pan fora . • 

••••••••••••• NlCOLAS 

O Barco de V. 
• EXPOSICIÓN$ 

DE PlCASSO A BARCELÓ 
Encóntrase na Sala de Ex
posicións Caixavigo e Ou
rense, até o dia 30 

CASTELAO E NÓS 
Unha viaxe pala sua obra 
producida pola Asociación 
Sócio-Pedagóxica Galega. 
Na Casa da Cultura, até o 15. 

Boir.o 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Estará a partir do Xoves 8 
na Casa da Cultura Ramón 
Ma1tÍnez López, até 0 dia 27. 

Cervo 
• EXPOSICIÓN$ 

Luís SEOANE 
Mostra fotobiográfica da 
vida e obra deste artista ga
lega, na Casa da Adminis
tración de Sargadelos .' 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
No ciclo que o Centro Gale
ga de Artes da lmaxe adica 
ao director Robert Bresson 
podemos ollar, o Xoves 8, 
Le procés de Jeanne D'Arc 
/ O proceso de de Xoana de 
Arco (Franza, 1961), sobre o 
proceso, condea e execución 
desta personaxe histórica; o 
Vemes 9, L' argent / O di· 

GUILLE.N 

que canta as andanzas dun 
mozo a piques de casar, cou· 
sa que vai pospoñendo por 
non ter onde viver, e un 
amigo suxírelle que case 
cunha vella para asi poder 
herdar o seu contrato de alu· 
guer; e o Xoves 15 proxecta
rán Plácido, de L.G. Ber· 
langa (España, 1961), a fa. 
masa do motocarro, o nadal, 
un pobre na sua casa, e a le
tra que ten que pagar con 
urxéncia e que fai que non 
dubide en aceptar outros en
cargos que van xurdindo. 

ñeiro (Franza, 1983), derra
deira fita de Bresson, e na 
que Yvon, repartidor do gas, 
é despedido do traballo por· 
que Norbert lle pagou con 
un billete falso de 500 fran
cos; o Martes 13, Le joumal 
d'un curé de campagne / O 
diário dun cura de campo 
(Franza, 1950), na que un 
cura novo chega a unha pe
quena vila na que vai ter 
moitos problemas cos vici· 
ños polo seu carácter e atopa 
algun conforto na amizade 
cun conde; o Mércores 14 
Un condamné a mort s'est 
echappé / Un condenado a 
morte fuxiu (Franza, 1956), 
ambientada no 1943 cando 
o tenente Fontaine é condu
cido ao forte de Montluc pa
ra ser executado polos ale
máii.s pero evádese en com
paña doutro prisioneiro. To
das as fitas serán proxectadas 
ás 20: 15 h. Polo que se refire 
ao ciclo adicado a Rafael . 
Azcona, o Luns 12 podere
mos ollar El pisito, de Mar
co Ferreri e Isidoro Martí
nez Ferry (España, 1958), 

. Igualmente ás 20:15 h. 

• EXPOSICIÓNS 

EMMANUEL SOUGEZ 
Francés, presenta Por.agrafias 
1928-1958, na que os bode
góns, principais protagonistas 
da sua obra, dan idea da sua 
concepción vangardista 
atemperada por un clasicis
mo formal. Veremos tamén 
obras representativas da sua 
actividade como ilustradosr 
de libros e revistas de arte e 
publicidade, ou os nus. Ade-

• PÁXINAS COORDENADAS POR Mº X. GÓMEZ • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mais, presenta instantáneas 
de carácter máis documental, 
como as realizadas na Exposi
ción Universal de 1973 ou as 
das visitas a España dos anos 
50. No Museu de Belas Artes. 

JUAN GENOVÉS 
Expón n9 Museu de Arte 
Contemporánea Unión-Fe
nosa, até o 2 de Xullo. 

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

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

MURGUlAE 
OARQUIVO 

. DO REINO DE ÜALIZA 
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 c.ésar Porte
la e organizada pala Funda
ción Banié, onde se encontra 
até o 25 de Xuño, e o Minis
tério de Fomento reflexa a 
irnportáncia das escolas de 
arquitectura españolas como 
viveiros de novas e boas pro.
postas e como espazos capa· 
ces de acoller encontros en
tre xeneracións que, a partir 
da reflexión e a crítica, ser
van para trasmitir e adaptar 
as cuestións esenciais da dis
ciplina. O tema central dista 

mostril é "O lugar público" e 
nesta ocasión canta coa pre
senza de várias obras premia
das de arquitectos galegas. 

CASTEL.A O E O TEATRO 
Permete contemplar, ente 
outras obras, os orixinais 
manuscritos e as ilustracións 
da única obra teatral escrita 
por Castelao, Os vellos non 
deben namorarse, estreada en 
Buenos Aires en Agosto do 
41. Na Fundación Barrié até 
o 18 de Xufio. · 

VELAZQUEZ: 
A ARTE DA OLLADA 
Mostra didáctica baseada en 
critérios pedagóxicos dirixi
da a escolares mais aberta ao 
público en xeral, até o 2 de 
Xullo, no Museu de Belas Ar
tes. Consta dunha introdu· 
ción, que inclue paneis in
ter-activos con imaxes e tex
tos sobre as diferentes etapas 
e vida do pintor, e 15 sec
cións, que a través de repro
ducións permeten, cronolo
xicamente, seguir unha vi
sión global da sua produción 
artística. Un dos cadros, El 
príncipe Baltasar Carlos, está 

dous quer o divórcio. Comé· 
dia romántica intragábel. 

lfW'. ENTRE O AMOR E 
O XOGO. Un xogador 

de béisbol no remate da sua 
carreira sostén unha atípica 
relación amorosa que tamén 
está na corda frouxa. Un chis

,f C<? 19nga de roáis. 

Festas 
Do CORPUS 
En Ourense. Xa comezaron o pasado Sá
bado 3 pero chegan até iste Domingo 11. 

DoBOI 
A Corrida do Boi, en Allariz, celebrarase 
na semana que transcurre entre os Do· 
mingos 18 e 25 diste mes.+ 

realizado en 3 dimensi6ns 
para os non videntes, h.a
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. 

FAMÍLIAS 00 MUNOO 
É como se tirula a mostra fo
tografica do estadounidense· 
Peter Menzel que recolle 80 
imaxes coas que pretende re
tratar ás fumílias médias de 
30 países do mundo. Até o 
25 de Xuño na Domus. 

•MÚSICA 

FESTIVAL MOZART 
Esta semana ternos no pro
grama La Staguione de 
Frankfurt, baixo a dirección 
de Michael Schnider e coa 
soprano Nancy Argenta. In
terpretarán obras de G.F. 
Haendel e W. A Mmart, o 
Sábado 1 O, ás 20:30 horas. 
Música de cámara para o 
Domingo 11 con Fabio 
Biondi ao violino e Sergio 
Ciomei ao piano, que ínter· 
pretarán obras de W. A Mo-
7art. Os dous ás 20:30 horas, 
no teatro Rosalia Castro. 

Castro de Rei 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS TRABALLOS 
ARTESANAJS 
No Castro de Viladonga. 
Construci6n, metaI., oruiva
ria, carpintaria, cerámica, 
tecidos e outros traballos te
ñen cabida nísta mostra. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

ÜOYA 
A série de gravados Capri· 
chos, na Sala de Exposicións 
Caixavigo e Ourense, desde 
o Venres 9. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

J. POLO T AIBO 
De Ferrol, colga os seus óle· 
os, maiormente de paisaxes 
e retratos da cidade, na sala 
de exposicións da Fundafom 
Artábria até o 5 de Xullo. 

Murguia, 
aoque 
ollamos nun 
detalle do 
retrato 
pintado pola 
seu fillo 
Ovídio, é 
obxecto 
dunha 
mosh'a no 
Arquivo 
do Galiza 
na CORUÑA. 



•CINEMA 

CICLO 
Até o Domingo 11 no teatro 
Principal. 

• EXPOSICIÓNS 

MUSEU VIRTUAL: 

EDUARDO CHILUDA 

l ' , 

SANTIAGO E O CAMIÑO 
As novas tecnoloxias presentes 
nesta mostra que permanecerá 
un ano en Santiago. Estrutúra
se en sete partes, desde as que 
se poderá acceder aos pontos 
máis rechamantes da cidade e 
experimentar sensacións de 
imersión grazas á combinación 
de efectos visuais e auditivos 
ou visitar un museu virtual con 
extractos temáticos da Funda
ción Granell e do Museu do Pa
vo Galega. T ecnoloxia, interfa
ces virtuais, multimedia ... Des
de o Venres 9 no Pazo de Fon
seca. En Setembro trasládase a 
San Martiño Pinário. 

O escultor donostiarra reune 
perta de 80 obras a través dun 
percorrido cronolóxico que 
serve para aprezar as distintas 
etapas da sua obra plástica. 
Obra sobre papel: debuxos e 
formas onde o collage toma 
unha nova forma do concepto 
escultórico; T erras chamotas: 
obras realizadas en terra coci
da; Modelos: maquetas realiza
das en pequenas dimensións; 
ademais de outra pezas de 
aceiro, ferro, alabastro ou gra
nito. No Audit6rio de Galiza 
do até o 11 de Xuño. 

achegar o ritmo do Sul dos Es
tados Unidos, o dixieland, o 
Martes 13, ás 22:30 no Audit6-
rio de Galiza. 

vigueses Siniestro Total pe
sentarán, na praza de Cervan
tes, o último disco História del 
Blues, un concerto bluseiro di
ferente ao que nos teñen afei
tas; o que non muda é o seu 
humor iconoclasta, imaxina
ción e radicalismo. O Sábado 
10 no Toral haberá música ín
tima e participativa co grupo 
xitano Latcho Drom (boa via
xe, na língua manouche), cria
do grazas á iniciativa do guita
rrista xitano Christophe Laar
tilleux; música orixinal que en
laza a tradición coa expresivi
dade, a contemporaneidade co 
clasicismo e a ledicia coa nos
tálxia.. Os dous ás 23 horas. •MÚSICA CICLO 

lL GIARDINO ARMÓNICO 
Formación dirixida por Gio
vanni Antonini e Luca Pian
ca, coa soprano Roberta In
vemizzi, contralto: Sonia Pri
na, tenor: Hans-Jurg Richen
bacher e barítono: Fulvio Bet
tini, co programa 1l martirio di 
San Lorenzo. F. B. Conti (Ora
tório sobre texto de F.O. Filip
peschi). No Audit6rio de 
Galiza, o Xoves 8 ás 21horas. 

Novos INTÉRPRETES 
Noemí Mazoy, soprano e Fran
cisco de Borja Mariño, piano, 
estarán no Auditório da Univer
sidade o Martes 13 ás 21 horas. 

•TEATRO 

ROSTROS DA TERRA 

REVOLT ALLO MUSICAL 
No Paseo Central da Alameda, 
no que o Mércores 7, estive
ron Taxi Driver, 3 Pies e 
Enemigos e iste Xoves 8 fara
no, Thee Virus, Marf e Em
brace Me Ocean. 

SHOOPING AND FUCKING 
Dirixida por Nancho Novo, 
no teatro Principal o Martes 13 
e o Mércores 14 ás 22 horas. 

¿QUIEN TEME 
A VIRGINlA WooLF? 

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

OL DIXIE BAND MÚSICA NAS PRAZAS 
Ponto de encontro de distintos 
estilos musicais. O Venres 9 os 

De Edward Albee, con A. 
Marsillach, Nuria Espert, Pep 
Munné, e Marta Fernández
Muro, en versión e dirección 
de Adolfo Marsillach, do Mér
cores 14 ao Venres 16 no tea
tro Principal. • 

AUTO-RETRATO 
DESANT!AGO 

Teremos noite de jazz dos anos 
vinte e trinta. O grupo tenta 

Siniestro Total. 

Mostra documental e multimé
dia á procura da cidade ou do 
re-encentro con ela desde ele
mentos visuais, sonoros, literá
rios e humanos, baixo a inspi
ración da obra de Torrente 
Ballester "Compostela e o seu 
anxo" como fio condutor. Até 
o 31 de Maio na lgrexa da 
Compañia. 

GRANELLE 
AMPARO SEGARRA 
Eugenio Granel! presenta a ex
posición "O elixir do alquimis
ta", e Amparo mostra unha co
lección dos seus collages. Na 
Fundación GraneU. 

CAR TOO RAFIA 
DAÜALIZA 
A dos séculas XVI ao XIX da co
lección Puertas-Mosquera no 
Coléxio de Fcmseca. 

Javier Krahe 
e 5u&urlxfno 

estarán no 
Clovicém&alo 

de LUGO. 

ART!ST AS lLUSTRES 
oo s. XX 
Que podemos contemplar 
na galeria Sargadelos, con 
motivo do seu X aniversário. 

0 XOGO OOS ESPELLOS 
Pod.eremos ver a colección 
surrealisa da Fundación 
GraneU, con obras de artis
tas c mo Pica so, Miró, 
Duchamp, Picabia, Man 
Ray ou Saura no Centro 
Cultural "Torrente Balles
ter", até o 30 de Xuf'i 

•MÚSICA 

ZINZA 
Concerto de rock galega a 
cargo diste grupo de nova 
formación, composto por 
persoas da comarca, o Ven
res 9 a partir das 22 horas 
no Centro Social da Fun
~om Artábria. 

Fisterra 
•TEATRO 

MONSTRUADAS 
Representado po~ Falca
trua teatro, o Venres 9 no 
Auditório Municipal. 

Foz 
• EXPOSICIÓNS 

Os TRABALLOS E 
OS CAMIÑOS 
Poderémola contemplar na 
Casa da Cultura. 

G ~,,,. 

01an 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE BRONCE 
FUNDICIÓN 
Despois dos traballos de 

ampliación oferece máis de 
200 obras na tenda exposi
ción. Obra en terra cocida 
de José Molares; obra pic
tórica de Carlos Maño; e 
obra gráfica de diversos au
tores. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

ALFREDO BONGLANNI 
Caiga as suas fotografias no 
Círculo das Artes. 

DlONI o FIERROS 
Asturiano da segunda meta
de do s. XIX, pintor oficial 
pero tamén coa sua faceta 
intimista, máis Lixeira e inte
resante. Mostra que percorre 
as suas etapas no Mu.seu Pro
vincial a partir do Xoves 8. 

ANTONI MAS 
Mostra as suas esculturas 
na galeria Clérigos até o 2 7 
diste mes. 

MARIA MARTÍNEZ 
Titual Miradas a sua mostra 
de artesania, no Centro de 
Artesania e Deseñó da Gali
za, até o 25 diste mes. 

Os RENov ADORES 
Os fondos da Colección 
Caixa· Galicia na sala dista 
Fundación até finais de 
mes. 

PEDRO CAMPOS 
Caiga as suas pinturas na sala 
Almirante durante iste mes. 

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

A.R.QUEOLOXIA 
DESDE O AR 
Refírese á lucense e pode
rémo la ver no instituto 
"Lucus Augusti" (Avda. 
Rguez. Mourelo), no horá
rio lectivo, organizada 
polo Museu do Castro de 
Viladonga. 

•MÚSICA 

CLA YICÉMBALO 

O clube de arte e música 
oferécenos, o Xoves 8, ao 

A.N.T. 

Colectivo Pandereski, sa
xo, contrabaixo, guitarra e 
bateria, nova xeneración 
do jazz procedente da Es
cala Estudio de Santiago. O 
Venres 9, estarán os ma
drileños, ben coñecidos 
despois de 20 anos, Subur
bano, compositores de 
bandas sonoras de séries 
ou temas de películas co
mo Paris-Tombuctú, de 
Berlanga, ou 27 horas, de 
Armendáriz... Presentan o 
seu último traballo. O Sá
bado 10 haberá sesión de 
hip hop desde as 6 da tarde 
ás 12 da noite. O Mérco
res 14 e Xoves 15 será Ja
vier Krahe quen, co seu 
surrealismo e o carácter 
mordaz e tenro, sério e es
pontáneo, cachondo e 
burlesco, nos faga gozar 
acompañado de guitarra e 
o contrabaixo. 

ÜXIA 
Presentará o seu novo tra
ba llo Danza das Areas, 
acompañada da sua banda, 
o Venres 9, ás 21 horas, 
no Auditório Municipal 
Gustavo Freire . 

M -.oana 
•MÚSICA 

CLARA E MARlAN 
Canción galego-luso-brasi
leira no Café-teatro do Real, 
o Sábado 10 a partir das 
23:30 h. 

Ortigueira 
•TEATRO 

SOÑOS DUN SEDUCTOR 
Representado por Talia 
Teatro o Venres 9 na Casa 
da Cultura. 

ANOSATERRA 

••••••••••••••••••••••••• 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

0 DEBUXO NO S. XX 
Encóntrase na Sala de Ex
posici6ns de Caixavigo e Ou
rense. Até o 2 de Xullo. 

X. GARCIA Riv AS 
Colga os seus lenzos na gale
ria Visol até o 16 diste mes. 
"Luz de aguada, insinuación 
de penumbras, de vixília 
melancólica, perta da fron
teira de vivéncias sulagadas 
nun estádio preverbal do 
descorrer; presentimento da 
soedade, da fugacidade do 
tempo e os seus afáns" en 
verbas de X.L. de Diós. 

MANU 
Muniategiandikoetxea, de 
apelido, titula T artekoak, En
tres n6s. Ret:rat.o de farru1ia, a 
mostra de pintura que ten, 
durante todo iste mes, na ga
lería Marisa Marimón. Pintu
ra figurativa de marcado ca
rácter xeométrico que con
clue nuns cadros de liñas moi 
esbeltas e sutis que o achegan 
á abtracción, pero que se 
arrecian dista, polo recurso 
das perspectivas e volumes. 

Os ESP AÑOis T AMÉN 
FOMOS EMlGRANTES 
Mostra fotográfica da Fun
dación EFE que poderemos 
ollar, até o 26 diste mes, no 
Edifício Simeón. 

SOLIDARIEDADE 
CON COLÓMBlA 
Mostra de fotografías, duran
te o mes de Xuño, na Aso
ciación Xuvenil Amencer. 

•MÚSICA 

GoMESMouRo 
A aula de música tradicional 
"Gomes Mauro" celebra a sua 
festa anual de fin de curso iste 
Sábado 10 a partir da 20:30 
no pub O Brado da Terra. 

•TEATRO 

HAMLET 
De W . Shakespe~e, repre
sentado polo Teatre Lliure, o 
Xoves 8 ás 20:30 no Principal.. 

Pont.eareas 
• EXPOSICIÓNS 

MÚSICA PARA VER 
Mostra que poderemos 

_.. ollar no Palácio da Música 
até odia 25. 

Pontevedi:a 
•ACTOS 

ANORÉXIA E BULÍMIA 
Xl Congreso Nacional de 

FAE, promovido polo Sin
dicato de Auxiliares de En
fermería, do Mércores 7 ao 
Venres 9, de 9 á 14:30 ho
ras, no Auditório e Seminá
rio 1 do Pazo de Cultura; e 
o Mércores 14, de 10:30 a 
14:15 he de 16:30 a 19:30 
h no Salón de Actos Xorna
da sobre Infraccións Pe
nais e Administrativas en 
matéria de Urbanismo, 
promovido pala Escala Ga-
1 ega de Administración 
Pública (entrada gratuíta). 

•CINEMA 

HoXE COMEZA TODO 
Inserido no programa Noi
tes Abertas, o Sábado 1 O ás 
21:30 horas, no teatro Prin
cipal. A entrada é gratuíta. 

A DAMA DE SHANGAI 
De Orson Welles (1947), 
dentro do ciclo Histária do Ci
nema organizado polo cine
clube ''Pontevedra", o Mérco
res 14 en sesións de 20:30 e 
22:15 na sala de Caja Madrid. 

• 'EXPOSICIONS 

PASTOR 0UTE1RAL 
Dentro do ciclo Os nasos 
artistas da Xunta, na sala 
Teucro até o 26 diste mes. 

MIGUEL SACO 
Presenta as suas Esculturas, 
en madeira, pedra, metal e 
barro, na galeria de arte 
Anexo, até finais de mes. 

}OEL- PETER WITKIN 
Descoñecido, exposición de 
118 fotografias, debuxos e 
estudos e 11 obras compara
tivas de 8 autores clásicos: 
Gaya, Paul Strand, T.R . 
Willians, Picasso, George 
Grosz, Henri Matisse, Paul 
Cézanne, Harry Stemberg e 
Max Beckmann. Witkin 
explica o seu proceso criati
vo nunha entrevista persoal 
en vídeo-montaxe de 20 
minutos. No Pazo de Cultu
ra até o vindeiro 9 de Xullo. 

CENTRO I:E ARTE MA-lE 
Mostra de pintura, na Sala 
de Exposicións do teatro 
Principal, até o 15 de Xuño, 
de 19 a 21 horas. 

BARBóo 
Podemos visitar na Escala 
de Restauración, en Belas 
Artes, a mostra que o Co
léxio de Arquitectos adica 
a Xosé Bar Bóo. Nela clase 
a coñecer a traxectória des
te anovador da arquitectu
ra galega, xa finado, e un 
dos impulsores do actual 
coléxio de profisionais . 

•MÚSICA 

SENE ANGOLA 
Grupo africano que estará 
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Ceesepe, 
trae, por 

vez primeira 
á Galiza, as 

suas 
pinturas que 

poderemos . 
contemplar 
na sala de 

exposicións 
do Coléxio 

de.Arqui· 
ledos de 

SANTIAGO. 

En rota 
ADEGA 

en directo o Venres 9 ás 
23:30 horas no bar Catro 
Colunas, en Sta. Mª de Xe
ve, na eStrada cara os Mila
gres de Amil. 

HOMENAXEA 
SIMÓN V AQUERO 
No Concerto fin de curso 
do Conservatório de Ponte
vedra. A entrada será gra
tuíta. O Luns 12 ás 21 ho
ras, no Pazo da Cultura. 

•TEATRO 

LA DAMA DUENDE 
De Calderón de la Barca, 
dirixida por José Luis 
Alonso; con Lola Baldrich 
e Enrique Simón (500 
pta.) . O Mércores 14, ás 
2lh, no Pazo da Cultura. 

Quiroga 
•ACTOS 

ÜALIÓCIO 
Tempo de Lecer- Anima
ción infantil, durante o 
Venres 9. 

Redondeta 
. • EXPOSICIÓNS 

PR.EsERVACIÓN 
DO MEIO URBANO 
Actividade didáctica dos 
alunes do IES "Pedro Flo
rian i", coa intención de 
concienciar sobre a conser
vación do património histó
rico-artístico,. con debuxos 
e fotografia feitas polos ra
paces ademais de fotografias 
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. 

ilTEATRO 

I FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
TÍTERES 
Organizado polos colectivos 
e asociacións integrantes de 
Errequerre, participan nel un 
total de 10 grupos entre os 
que se encentran o brasileiro 
Anima Sonho, o catalán 
Txo Títeres, ademais de cu
tres de Segovia, Portugal ... e 
o grupo local Tanxarina. O 
pi:ograma está dividido en 
tres partes: a adicada a escola
res, comewu Luns 5 e chega 
ao Venres 9, tanto no Salón 
do Centro Multiusos de Cha
pela como no de Redondela; 
a de auditórios , dirixido ao 
público en xeral, do Venres 
9 ao Domingo 11, en sesións 
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 
Redondela con Raul Pereira 
(Portugal), Teatro Kaos 
(Moaña), e Teatro Espiral. 

Organiza un paseo guiado palas beiras do 
rio Neira, no Concello de Láncara (Lu
go), o Domingo 11 diste mes. Sairase da 
rua Ramón Ferreiro de Lugo, <liante de 
Maxistério, ás 9 da mañá. Inscricións no 
982 240 299. Tamén o Domingo 11, na 
Coruña, está previsto chegar até O Pindo. 
A saída será desde Riazor, ás 8:45 e desde 
San Pedro de Mezonzo, ás 9 horas. Ins
cripción no tfno./fax: 981 244 355. 

FOTOORAFIA NO PINDO 
Safari fotografico organizado pela A.C. 
Alexandre Bóveda da Coruña para iste Do
mingo 11. Quen desexe participar pode 
apontarse na sede da asociación en Linares 
Rivas 19, 1ºC3º. Telf. 981244355.+ 

Convocatórias 
XIX PRÉMIO DE NOVELA LONGA 
BLANCO AMOR 
Organizado, este ano, polo Concello de 
Oleiros, está dotado con dous millóns 
de pesetas enel poderán participar per
soas de calquer nacionalidade que pre
senten unha ou várias obras escritas en 
galego oficial. As novelas d~berán ser 
inéditas, cunha extensión mínima de 
150 fólios mecanografados por unha 
cara a dous espazos. Enviaranse por co
rreo, sen remite e baixo lema, ao Con
cello. Fundación Municipal de Cultura. 
Praza de Galicia, l. 15173 Oleiros, coa 
indicación no sobre Premio de novela 
longa Eduardo Blanco Amor. Neutro so
bre, pecho e baixo o mesmo lema, indi
caranse o nome e enderezo do autor ou 
autora. De cada obra deberán mandarse 
cinco cópias. O prazo de admisión re
matará o 30 de Xullo e o dictame dara
se a coñecer en Setembro. 

TALLER DE DANZA 
·Impartido por Andrés Corchero, de 
Barcelona, do 2 7 ao 30 de Xuño de 
10:30 a 14:30 horas no teatro Galán, 
con adestramento físico, manipula
ción e talleres. Estabelece unha diná
mica corporal que lle permeta ao bai
larín ou actor estar prepardado en cal
quer momento para actuar. Desperta a 
sensibilidade e a percepción do corpo . 
Non é preciso ter feito anteriormente 
nengun tipo de técnica corporal. Máis 
información no teatro Galán de San
tiago, telf. 981 585 166, ou no correo 
electrónico t-galan@teleline.es. 

AxuDAS A SALAS PRIVADAS 
DE EXIBICION CÉNICA 
Convocadas polo Instituto Galega das 
Artes Escénicas e Musicais (IGAEM) 
que destinará 10 millóns para o manti
mento da actividade de salas de teatro, 
danza ou exhibición cénica en xeral. 
Oirixidas a espazos de titularidade xurí
dica privada que cumpran unha série 
de requisitos, como a garantía da exis
téncia dun local próprio ou arrendado 
para este ano e cun profisional respon
sábel da programación. Unha capacida
de máxima de 250 asentos, cenário con 

dotación técnica permanente, cameri
nos con capacidade mínima de catre 
prazas e poténcia eléctrica contratada 
mínima de 25.000 wátios. Débese acre
ditar o funcionamenteo como sala de 
representación exclusiva e estábel de 
espectáculos cénicos durante as duas 
últimas temporadas de 1999 e 1998, 
cunha programación de 65 funcións 
a'huais polo menos. Do total, as axudas 
individuais non poderán ser superiores 
ao 50%. As persoas beneficiárias desti
narán o 80% ao mantimento da progra
mación da sala e o 20% restante inves
tirase en material técnico de acondicio
namento permanente do local. As pro
postas presentaranse no IGAEM no 
prazo de 20 dias naturais tras a publica
ción da convocatória non IXXJ. 

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE SURREALISMO 
En homenaxe de E. Granell, do 6 ao 8 
de Xullo na Fundación E. Granell de 
Santiago. O prazo de inscripción rema
ta iste vindeiro Martes 20 de Xuño. 
Máis información no telf. 981576394. 

XIX TORNEO DE XADREZ 
AMIZADE MEMORIAL 
PACD MOSQUERA 
Comezará o Sábado 10. A 5 roldas, 
sistema sufro, a 1 hora finis. Está aber
ra a inscrición, na rua Marqués de Va
ladares 14, 1 º, ofic. 5 de Vigo; todos os 
días de 5 a 8. Máis información no 
986 224 457. 

IV CONCURSO DE POESIA 
CONCELLO DE CARRAL 2000 
Dotai:lo con 150.000 pta., o praw para 
a apresentación dos poemários remata 
o 14 de Outubro. Os traballos presen
taranse na Biblioteca Municipal, na 
Casa da Cultura. Poderán optar ao 
prémio todas as persoas maiores de 
idade, de calquer nacionalidade, que 
presenten o traballo en galego, orixi
nais, inéditos e non premiados neutros 
concursos; terán unha extensión non 
inferior aos 400 versos. Presentaranse 
por triplicado, a dobre espazo e por 
unha só cara, grampados ou encader-

nades; achegarase un sobre pechado 
no que conste o título da obra e o le
ma ou alcume do autor e no interior o 
nome e apelidos, enderezo e tfno. O 
traballo gañador publicarase na colec
ción de poesia de Espiral Maior. 

XORNADAS SOBRE A MINARIA 
ROMANA DO ÜURO 
Ornganizadas pola Axéncia de Desen
volvimento Local de Ribas de Sil (Lu
go), terán lugar o 23 e 24 de Setem
bro. Máis información nos telf. 982 
428 237 ou 982 428 551. 

CuRsos DE VERÁN DE RUSO 
En Xullo e Agosto haberá cursos en 
Moscova, S . Petesburgo e Irkutsk, e 
tamén se impartirá un curso en Vigo, 
na Asociación Máximo Gorki, de so
lidariedade entre os povos. Invitan ás 
persoas interesadas a realizar un exame 
oficial de ruso na Fundación Alexan
der Pushkin de Madrid. Máis informa
ción en Marqués de Valadares, 14 12 

ofic. 5 de Vigo de 5-8 da tarde. 

VI PRÉMIOS DE ENSAIO DE 
CATALÁN, GALEGO E BASCO 
Convocados pola UNED, teñen como 
finalidade a promoción das línguas e li
teraturas para un coñecimento e so
lidariedade roáis profundos. Poderán 
estar escrito·nistas lfnguas ou noutra de 
uso corrente no ámbito científico. O 
texto será inédito e cunha extensión 
mínima de 50 páxinas e tratar dalgun 
tema referente ás línguas ou ás suas ¡¡, 
teraturas. Os prémios serán de 250.000 
pta. para cada unha das tres especiali
dades . Os orixinais mecanografados 
enviaranse por triplicado a UNED, 
Senda del Rey s/n. Edificio de Hwna
nidades 28040 Madrid, Despacho 603. 
Antes do 30 de Outubro de 2000 

XIV CONCURSO DE POESlA 
EN LÍNGUA GALEGA 
ROSALIA DE CASTRO 
Convocada pela Asociación Cultura 
Galega Rosalia de Castro de Comellá 
(Barcelona), de tema libre. O poema, 
en galego, terá un máximo de 100 

versos e un mínimo de 30. Admftense 
conxuntos de poemas de temática co
mun. Enviarase en sobre, sen nengun
ha indicación do autor, á Asociación. 
Os poemas deberán mandarse por tri
plicado antes do 30 de Outubro de 
2000. O primeiro prémio será de 
150.000 pta.; o 22 de 60.000 pta; e o 
32 de 40.000 pta. Máis información 
no tfno. 933 751103. 

IV PRÉMIO DE INVESTIGACIÓN 
BIOTECNOLOXIA E 
MÉDIO AMBIENTE 
Para o mellor proxecto orixinal sobre 
estes aspectos e matérias, tanto no que 
se refire aos méritos teóricos coma aos 
aplicados. Convocado pola Fundación 
Lea, cunha dotación de médio millón 
de pta. para o proxecto mellar valora, 
do e a publicación dos dous seguintes 
en cualificación. O proxecto galardoa, 
do terá, tamén, a posibilidade de cola
borar no seu desenvolvimemo e publi
cación se asi o require. Poden presen
tarse as persoas que estean traballando 
nas áreas de biotecnoloxia e médio 
ambiente de calquer país. O traballo 
poderá presentarse en galega e caste, 
lán (ainda que a primeira publicacion 
será en galego), asinadas co nome e 
apelidos, enderezo, teléfono de con, 
tacto e o currículo. O prazo é até o 31 
de Decembro <leste ano. Os proxectos 
e propostas enttegaranse ou enviaran
se á Fundación Lea en Santiago de 
Compostela. Máis información no tf, 
no. 981 552 360 - 570 689. Correo 
electrónico: HIPERVÓNCULO mail
to:info@galiciamedia.com info@gali, 
ciamedia.com 

CURSOS DE ACORDEÓN 
DlA TÓNICO, BOUZOUKI E 
GUITARRA 
Organizados pola Aula de Música Tra
dicional "Gomes Mouro" de Ourense 
durante os días 10 e 11 diste mes. O de 
acordeón será impartido por Xoán Nel 
Expósito e o de bouzoulci e guitarra 
folc por lgor Medio, ambos integrantes 
do grupo asturiano Felpeyu. Máís in, 
formación no te1f. 646 348 169. + 

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 até 
o 31 de Agosto. 

xio Fonseca acolle obras de 
vinte arriscas plásticos brasi
leiros. 

Santiago 
•CINEMA 

CICLO LUIS BUÑUEL 
Ü Xoves 8, Tristana (Espa
ña-Franza,ltália), no Toledo 
dos anos 30, Tristana queda 
orfa e don Lope, un maduro 
ocioso que vive coa sua cria
da, faise cargo dela e convér
tea na sua amante. O Venres 
9 e o Sábado 10, Le FantQ.. 
me de la liberté /A~, 
ma da liberdade (Franza, 
1974), na que se suceden un 
encadeado de situaci6ns ab
surdas, que comezan polo fu
silamento, polas tropas napo
leónicas, dun grupo de espa
ñois, entre os que se atopa 
Luis Buñuel. Todas ás 23:30 
horas no Salón Teatro. . 

• EXPOSICIÓNS 

REBECCA HORN 
Alemana, considerada coma 
unha das artistas esenciais 

da segunda metade do s. 
XX, a sua proposta está no 
límite de distintas discipli
nas: idea máquinas para pin-

. tar; extranos obxectos que 
adquiren un movimento su
til, sempre drástico; violines 
con mecanismos de autono
mia que lle dan un toque 
poético en contraste con 
pezas roáis duras, como as 
máquina de serrar paredes. 
Nas suas esculturas, instala
cións e fitas o corpo interac
tua de xeito ritual co am
biente. A partir diste Ven
tes 9 e até o 10 de Setembro 
noCGAC. 

XURXO ALONSO 
Caracterizado por unha ex
presividade íntima onde a 
cor adquire protagonismo, 
titula "Cidades do Norte" a 
exposición de acrílicos so
bre papel nos que represen
ta distintas cidades desde a 
sua particular visión. Na 
galeria ]óse Lorenzo até o 
27 diste mes. 

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 
STIFTIJNG LUDWIG 
Máis concretamente Colec
ción Museum moderner Sif 
tung Ludwig, Viena. De 
Andy Wharhol a Pedro Ca
brita Reis, 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 
Warhol, Tom Wesselmann, 
Franz West e Braco Dimitri-

LAIÑO 
Mostra as suas pinturas e 
gravados no pub Modus y¡,. 
vendi até o 8 de Xuño. Y oli 
Colino, expón no Currun
cho. E Marisa Presas no Pe, 
pa a Loba, até o 18 de Xufio. 

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

ARTISTAS 
COMPOSTELÁNS 
A galería de arte Citánia 
oferécenos un encentro 
coa obra de dezasete artis
tas vencellados á cidade e 
ao seu mundo cultural. 
Unha mostra do que se fai 
nos obradoiros artísticos 
composteláns. Até o 27 
de Xullo. 

DITMAR 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 
A mostra fotográfica chá
mase A Cómpostela de 
Charles Thurston e pódese 
contemplar no Pazo de 
Fonseca. 

PROXECTO ENARTES 
Cincocentos anos do descu
brimento do Brasil. O Colé-

•LEITURAS 

FEIRA DO LIBRO 
Antigo e de ocasión que se 
está a celebrar, até iste Do, 
mingo 11, no paseo cen ttal 
da Alameda. 

ede 

•TEATRO 

DECORCHEAS 
Estrea da co~édia representa
da polo Teatro de Ningures
Maria Armesto, dirixida por 
M. Annesto. Nesta obra o ca
baret achega, a través das 
cancións. e da música, un 
ponto de vista irónico dos 
personaxes . Auto-observa
ción e crenza de que ainda 
quedan espazos por descubrir. 



Carios Rlal, 
a quen 

ollamos na 
fotografia 

no seu 
estúdio, 

mostra a 
sua obl"CI no 

galeria 
VGO. 

ANOSATERRA 

····················~······················································ 
A tolerancia, a capacidade de 
escoitar e o humor foron as 
claves. Última sesión o Xoves 
8, ás 22 horas, no teatro Ga
lán con C-asilda García, Maria 
Costas, Pepa Barreiro e Sónia 
Rua, ademais da colaboración 
de António Durán Morris e 
Salvador del Rio. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

Mª ANTONIA PASCUAL 
Mostra as suas pinturas, até 
o 1 7 de Xufio, na galería 
Trisqu.ele Medúlio. 

Vigo 
•CINEMA 

VIDEOFORUM 
Ciclo da man de Alecrín, o 
Luns 12 ás 21 horas no Au
ditório do Centro Cultural 
Caixavigo. 

• CONFERÉNCIAS 

SINDICALISMO E 
SOCIEDADE 
O Luns 12, ás 9 h. no Auditó
rio do Centro Cultural Caixa
vigo, organizado pola Unión 
Q)marcal de CC.00. 

• EXPOSICIÓNS 

CARLosRw. 
Mostra a sua obra na gale
ria VGO até o 13 de Xullo. 

XULIA 
Expón a sua obra, desde o 
Venres 9 até o 22 diste 
mes, na Sala de Arte do 
Centro Cultural Caixavigo . 

CASTELAO 
As imaxes. Fotobiografia, 
poder mos ver i ta mostra 
na Sala Temática do Centro 
Cultural Caixavigo . 

CLEMENTE BERNARD 
Expón as suas fotografias 
na Fundación Caixa Galicia 
até o 23 de Xullo. 

LA CIUDAD NARRADA 
Mostra que nos oferece fo
tografias, textos e ilustra
cións, na Casa das Artes. 

RuT MARTíNEZ 
Exposición de gravado na 
libraria-galeria A Caixa de 
Pandora (Triunfo 1) até o 2 
de Xullo. De 10 a 13:30 h. 
e de 16:30 a 21 horas nos 
dias laborábeis. 

AUNA SUÁREZ 
AGUERREBERRE 
Na galería Visual Labora 
(López de Neira 5), que 
conta con sala de exposi
cións, espazos para exposi
cións temporais, obxectos 
de regalo dos museus e cen-~ 
tros oficiais de arte e libraria 
xeral especializada en arte. 
Esta artista cubana, transmi
te, de xeito subliminal, un 
mundo de emocións e con
troversias a meio da riqueza 
cromática do seu expresio
nismo. Até o 21 de Xufio. 

_"i.,_\..l1.'t'I l .A~\,. , 

A. SÁNCHEZ PORTELA 
Fotoperiodista madrilefio 
(1902-1990), do que pode
mos contemplar 150 foto
grafias, realizadas entre 1917 
e 1989, na Casa das Artes até 
o vindeiro Venres 9. Amos
tra inscríbese no programa 
que a Fundación Banié adica 
aos clásicos da fotografia. 

MARISA CASADO 
Colga as suas pinturas fei
tas en Marrocos na galeria 
Ad Hoc, até o 27 diste mes. 

SANTIAGO MONTES 
De temperamento románti
co, iste vigués dd ano 40, 
conta cunha long~ carreira 
comezada no impresionismo 
para rematar, na actualidade, 
no informalismo. No Clube 
Financeiro (García Barbón 
62) até o 18 de Xullo. 

ALEJANDRO LANDIN 
O artista vigués expón, du
rante iste mes, a sua pintura 
abstracta, arte subversiva, 
na sala Ritual (Romil 13 ). 

COUSAS DA VIDA 
A Concellaria de Cultura 
organiza, na Casa das Artes, 
unha mostra cos 11 O dese
fios orixinais de Castelao 
coñecidos como "Causas 
da vida", que se conservan 
no Museu Municipal "Qui
fiones de León" e que se 
completa con libros, pre.nsa 
e outros obxectos vencella
dos co nacionalista, cedi
dos pola Fundación Penzol. 

ÜESEÑO DE 
V ANGARDA 1880, 1940 
A Sala de Exposicións do 
Centro Cultural Caixavigo, 
acolle ista exposición en co
laboración co Museo Na
cional de Artes Decorativas 
de Madrid. Permete coñecer 
a evolución do desefio no s. 
XX . Móbeis, vidro, porcela
na ... , obras que formaron 
parte da colección T ortesten 
Brohan. Parte da toma de 
conciéncia que se produce 
nos movimentos modernistas 
da Europa industrializada 
(Art Nouveau e curros) can
do os progresos da revolucion 
industrial do século XIX son o 
fondo das inovaci6ns revolu
cionárias no terreo das artes 
aplicadas. Até o 2 de Xullo. 

ARQUITECTURA 
O Coléxio de Arquitectos 
acolle unha mostra sobre os 
traballos escolmados no con
curso do Clube Natación 
Galaico para dotar dunha 
piscina olímpica ao bairro 
pontevedrés de Celulosas. 
Paneis, fotos de maquetas, 
realización en 3D por orde
nador, planos e memórias. 

•MÚSICA 

}OKER • 
lste café-bar oferécenos, o 
Xoves 8 ás 22 horas, lnércia 
cunha entrada de 300 pta.; 
o Venres 9 e o Sábado 10 
poderemos escoitar e bailar 
coas mellares bandas de 
rithm & blues e soul de Vigo, 
Currichos, Dr. Hellow, 
Frangos, Blues de Luxe, 
Furtivos, Malamente, Tra
vel Hats no superfestival A 
Vigo en Blues, ás 12 da noite 
e cunha entrada por dia de 
1.000 pta. e 1.500 o bono 
para os dous dias. 

A MÚSICA, 1980,2000 
A galega, claro, conferéncia 
a cargo de Quico Paz An
tón, que será presentado por 
Xoán Manuel Estévez, iste 
Xoves 8 a partir das 20: 15 
horas, na libraria A Caixa de 
Parl{l.ora, organizado por Es
querda Nacionalista. 

TANGATA 
Tangos, no Auditório do 
Centro Cultural Caixavigo, 

Anú.ncios de balde 
• Precísase Enxel'leiro/a Técnico/a 
Agrícola ou Enxefteiro/a Agróno
mo/a para traballo sindical agrário en 
horta. Telf. 981 588 532. 

• Vendo autocaravana (cociña, ca
lefacción, baño, água quente, liteiras, 
toldo ... ), con motor Mercedes diésel. 
Moi barata. Telf. 986 324 432 / 600 
717 628. 

• Vendo acordeón diatónico dunha 
só ringleira en tonalidade de Do. Me
nos de un ano e case sen ' emprego. 
Axeitado para tole. Marca Hohner. 
60.000 pta. Perguntar por Xoán no 
telf. 981 316 543. 

• A Taberna de Pancho de Bueu 
apresenta actuazóns todos os Xoves. 
Se fas música, teatro, títeres, foto
grafia ... aqui tes un sítio no que po
der expresarte. Chama ao 986 324 
432 ou 600 717 628. 

• Dou clases de Bokhrán na casa e 
a domicílio. Ampla experiéncia e bons 
prezos. Tamén cursos en festivais e 
todo tipo de institucións. Perguntade 
por Xoán no telf. 981 316 543. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista de Ponte Vedra vem de 
editar isqueiros electrónicos com o 
lema Independencia. Se desejas re
cever um no teu domicílio envia 5 se
los de 35 pta. ao apdo. 561, C.P. 
36.080 de Ponte Vedra. 

• Se queredes que vos enviemos, de 
balde, un ensaio sobre a situación 
da língua e da literatura galegas, po
dedes pedilo a burricanprime@hot
mail.com (o anterior enderezo non va
lia). Cento coarenta e cinco mil palav
ras, 380 páxinas en formato htm. 

• Compraria 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 Mefacto Burbur (Al
gália de Baixo 21 ), celebramos a Fes
ta Heavy! Metal clássico, sinfónico, 
melódico, trash, HC, black, épico ... e 
ademais podes traer 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 conta de Caixa Ga
licia 2091-0506-90-3040016753 

• Cando remates de ler calquer exem
plar dunha publicación en galego, non 
a botes ao lixo ... ainda pode ter moita 
utilidade. En Ponferrada hai un local 
chamado "Alén da Lenda" no que te
ñen un grande expositor de leitura. A 
presenza de poblicacións en galego 
é un pequena ttxuda para os gale
guistas do Bierzo na sua dura tarefa 
de manter viva a presenza da língua. 
Alén da Lenda. Rua Matachana 7, bai
xo. 24.400 Ponfer'rada o Bierzo. 

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

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

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

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

• Coleccionamos auto-colanles poi~ 
cos e de movimentos sociais e rulturais 
(da esquerda, nacionali~. libertários ... ), 
agradecemos doazóns, tamén merca
mos ou intercámbiamos. Escrébenos ao 
apdo. 11, 28.921 de Alcorcón (Madrid). 

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

• Véndese finca de 2.200 m2 en Mei
rás (Sada), con licéncia de edificación 
e proxecto básico (modificábel) para vi 
venda de 200 m2• Tfno.: 981 614 348. 

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

• Vendo chalet de 2 plantas 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 Suzuki Baleno, tres por
tas. 1 ano. 2.000 mil km. Contacto Xú
lio. 600 670747 ou 981 592461 

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

• Vendo casa de pedra con finca de 
32 .000 m2 en Guitiriz (Lugo), por 
12.000.000 de pta. Telf. 982 183 624. 

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

• Véndese finca de 1.080 m2 en Ma
ñn, 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 in
formación sobre a situación ambiental 
e o movimento ecoloxista do país, .con
sellos e práticas ambientalistas, o direi
to á infonnación ambiental e as denún
cias. Directório e referéncias de libros, 
revistas e páxinas electrónicas. Solicí
taa, enviando 325 pta. en selos de co
rreo, áJ=ederación Ecoloxista Galega, 
apdo. 949, 15.700 de Santiago.• 

zado polo cine-clube Adega. 10 a partir das 22 horas 
coa participación do Grupo 
de Cavaquinhos de Amon
de (Viana do Castelo); as 
pandereteiras Doricelas de 
Salceda; Grupo Coral de 
Venade (Caminha),; Tino 
Baz, canta-autor da Guar
da; Ana Morua, folc (Vi
go); Sene Angola, música 
pop angolana (Goian); Xis
tra, folc (Vigo); Contra
dan~a, folc (Vigo); Rio, 
música galaico-portuguesa 
(Goian (Mon~ao); Trio 
Arpejos (Viana do Caste
lo); Folia, folc (O Rosal); e 
Cavaquinhos de Lovelhe. 

• EXPOSICIÓNS 

TuT Ai~HAMON 
lmaxes do descubrimento 
diste tesouro (a tumba de 
Tutankharnon), baixo o de
serto exípcio en 1992. 
Orientada especialmente ca
ra un público familiar e esco
lar, está feita dun xeito ame
no e didáctico. Na Casa da 
Cultura até o o 9 de Xullo. 

V
~ ., 
iveiro 

• EXPOSICIÓNS 

DON CARLOS 
EMPERADOR 
Na Sala de Exposicións da 
Fundación Caixa Galicia. 

M.adrid 
• EXPOSICIÓNS 

NÚRIA ÜUARDIOLA & . 
X. VILLARINO . 

o Xoves 8 ás 21 horas, que 
aproveitan para presentar o 
seu novo traballo. 

lán, Isla de Mujeres, iste Ven
res 9, na sala Sete Mares con 
entrada única de 1.000 pta. 

Braga. 
• EXPOSICIÓNS 

A Casa de Galiza serve de 
marco para a mostra de pin
tura de Núria titulada Mas
só e da de fotografia de Xú
lio La felicidad de la nada. + DAVID BROZA 

Israelita, educado en Madrid, 
de onde marcha aos 18 anos 
para o seu país, e na Inglate
rra, converteuse nun perso
naxe popular na sua terra co
as adaptación ao hebreo da 
cancións deJ.M. Serrar, Paco 
lbáfiez, Manzanita ou Ceci
lia, logo transladase aos EE 
UU coa sua família, onde re
side agora, e ah'lorve distintas 
raíces musicais, desde o rock 
até o folc, encentando a sua 
carreira en inglés. Converti
do agora nunha ponte que 
une o mundo a travé$ da mú
sica e da poesia en espafiol, 
hebreo e inglés, presenta o 
seu primeiro disco en Ca.ste-

•TEATRO 

CYRA:No DE BERGERAC 
De Edmon Rostand, a car
go de Produccións Libres, 
cena. Versión de cámara 
de Francisco Pillado e Pau
lino Pereiro, o Mércores 14 
e o Xoves 15 no Centro 
Cultural Caixavig~. 

Vilagarcia 
•CINEMA 

Amos ALA ... 
Inocencia sexual, de M. 
Giggis, iste Xoves 8 ás 
22:30, nos Minicines organi-

JEAN BAPTISTE 
HUYNH 
Mostra de fotografías, na ga
lería Mário Sequeira (Quinta 
da lgreja, Parada de Tibaes), 
onde poderemos ollalas até 
o 14 de Xufio~ 

Vi.l.anova 
de Cerveira 

. •MÚSICA 

ENCONTRO 
LUSO,GALAICO 
De música tradicional e po
pular na Senhora da Encar
na~ao - Lovelhe, o Sábado 
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O canta
autor 
israelita 
David Broza 
toca no 
SeteMores 
deVIGOiste 
Venres 7. 
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Madame X, San Francisco, 1981. Sátiro, México, 1992 

Centos de persoas visitan nos dous primeiros dias a m9stra-do Pazo da Cultura de Pontevedra 

Repulsión e surpresa ·ante as perversións de Witkin 
-0- A. ESTÉVEZ 

"Quen odia o meu traballo, ódiame a min". Asi resposta Witkin 
aos comentários de que a sua obra ou gosta ou provoca repul
sión. Máis de cen das suas imaxes penduran no Pazo de Pon
tevedra até o vindeiro 9 de Xullo: un paseo para trabar coñece
mento con seres deste mundo que non encaixan no culto á be
leza. Para Witkin o feo é bonito; e o bonito pode ser terríbel. As 
Meninas de Velazquez pasan ante a sua cámara de ser un ico
no da harmonia a un culto á deformidade, con Witkin incluído. 

A surpresa superou á repul
sión nas impresións 'diante 
das fotografias de alguns dos 
primeiros visitantes á ~xposi
ción Descoñecido que vai es
tar máis de un mes no Pazo 
da Cultura. Nos dous primei
ros días da mostra, oitocentas 
persoas pasaron a visitar a ex
posición. Son 118 fotografias, 
incluídos últimos traballos, coa 
visión witkiniana da iconogra
fia cristiá, da natureza, do re
tratos e dos grandes mestres 
da pintura. O fotógrafo nacido 
hai máis de sesenta anos en 
Brooklyn criou o seu próprio 
universo os seres que o povo
an non son personaxes de no- -
vela rosa. 

Na percura emprendida polo 
fotógrafo coa-su cámara de
tras da eséncia de si mesmo, 
atópase con seres que non 
son nen homes nen mulleres. 
Estes· híbridos van xerar no
vas deformidades, que se mul
ti pi ican e funden con cans, 
peixes e aves. Duas anécdo
tas contá o. fotógrafo nortea
mericano sobre cara onde ian 
os seus intereses visuais de 
novo. Lembr.a ·que aos seis 
anos, cando se dirixia á igrexa 
coa sua nai, veu, tras unha co
lisión de tres coches, a cabeza 
dunha nena rolando pola es
trada. Dez anos máis tarde, o 
seu pai contoulle que lera no 
xornal a nova sobre un rabino 
que talara con Deus. Ese foi o 
seu primeiro retrato; pouco 
despois o Museo de Arte Mo
derno de Nova York mercába-

lle unha foto para incluir na 
sua colección. 

Desde os anos setenta; cor:i
verteuse nun dos máis anova
dores no seu traballo, cunha 
peculiar visión do tratamento 
da imaxe . Como lembraron 
tanto o concelleiro de Cultura 
de Pontevedra, Luis Bará, co
mo a directora do Pazo da Cul
tura, Carlota Álvarez, é vital 
para a cidade 90 Lérez contar 
con mostras do ní_vel desta. 

O bico, Novo México, 1982. 

Entre o público que acudiu á 
inauguración de Descoñecido 
atopábase un numeroso grupo 

· de estudantes da Faculdade 
de Belas Artes e fotógrafos 
chegados de todo o país. 

Cupido, un esquelete 

Non cabe dúbida de que unha 
das paradas máis atractivas 

- desta mostra son os estudios 
que fai de cadros clásicos e o 
resultado final. Oito nomes e as 
suas obras: Goya, Harry Stern
berg,--Cezanne, Matisse, Grosz, 
Paul Strand, Beckmann, Picas
so e T. R.Willians son recons-

. truídos por Witkin. As tres gra
cias pasan ser tres transexuais, 
Cupido é un cativo esquelete e 
os pecados de Miró compoñen 
quizais unhas das fotografias 
máis armoniosas que penduran 
no Pazo da Cultura. 

O tratamento dos negativos de 
Witkin acelera o caracter sinis
tro dalgunhas das imaxes. O 
proceso criativo do artista , 
afincado desde hai máis de 
vinte anos en Nuevo México, 
Estados Unidos, impide espe
rar ao obxecto' que se anceia. 
O obxecto é criado por el mes
mo, os escenários nútrense de 
mascaras, animais , ananos , 
mancos, transexuais, calave
ras, siameses e cabezas deca
pitadas. Un labrego mexicano 
sen pernas nen brazos reen
cárnase nun sátiro , e Cristo 
pode ser un mono crucificado, 
mártir dos primates. 

Conta o autor de Descoñecido 
que nun momento da sua vida, 
nos anos setenta, sentiu que 
podia comportarse como Deus 
xa que el tamén era criador. 
Sentia un inmenso poder, tal 
que decidiu criar a vida de 
Cristo coa sua própria 
consciéncia. E o resultado non 
debe ser . de bon gosto para 
quen ten só na mente ao Cris
to estereotipado das igrexas. · 

Nada é o que parece, ·semella 
dicer Witkin. A realidade a el 
tamén lle devolve monstros, 
ainda que prefira non chamar 
asi á colección de personaxes 
que o entusiasma. As diferen
tes séries de fotos , represen
tan para el, etapas da vida, 
anos nos que estaba obsesio
nado coa relixión ou tempos 
de medo ao amor e á socieda
de. Witkin óllase nun espello e 
ve a todos eses personaxes 
que, apesares de ser gordos e 
deformes, existen ao marxe 
das modelos da televisión. A 
morte que imaxina Witkin para 
si mesmo tampouco é conven
cional. Vese vello, coa cámara 
ao lombo, sendo apedreado 
por un grupo de nenos até que 
o matan. lso si, o seu cadáver 
será obxecto dos flashes dos 
outros fotografos. + 

Hipocresía 
XosÉ A. 9Ac1Ño 

U·n par de casos de asasi
natos arrepiantes pro
tagoni~ados por adoles

centes, con dous meses de di
ferénc ia (o rapaz murciano 
que marou aos seus pais e á súa 
irmá cunha espada de samurai 
e as duas rapazas gaditanas que 
apuñalaron e degolaron a un
ha compañeira) , ten aos im
placábeis líderes de op inión 
dominantes improvisando teo
rías sobre a perda de valores 
nas novas xeneracións. Nesas 
improvisacións, a falta de au
toridade e a permisiv idade, 
mesmo os entornos familiares 
situados á marxe da lei (que é 
como debe considerar o mora
lista Álvarez del Manzano as 
parellas que non están debida
mente casadas pola lgrexa ou, 
cando menos, polo xulgado), 
convérten e en causas princi
pais dun fenómeno que, por 
uposto, se apresuran a xerali

zar, como se os millóns de ado
lescen te e mozos de toda a 
pen ínsula andasen a percorrer 
escalas, rua e l cais diver o 
armados todos de nava llas e 
catanas, deixando un regueiro 
de sangue gratuito como ex
presión da sua liberdade in
controlada. (Nen sequer nos 
violentos USA, onde cantan 
coa colaboración entusiasta da 
moi adulta Asociación Na
cional do Rifle, chegan a ser 
maioria os rapaces criminais). 

O máis curioso é comprobar 
como se adican a criminalizar 
á xuventude xentes que, nor
malmente (é d icer , cando 
non hai carnaza para as cró
nicas de sucesos, senón canti
dade de reivindicacións pen
dentes de ser atendidas), non 
perden nen un segundo en 
analizar os problemas <leste 
novos cidadán perplexo , e 
que, tamén normalmente, e 
dedican a difundir os valores 
de competitividade insolida
ria para abrirse pa o na s ci -
dade selvática que no ofer -
ce a globalización da unifor
midade universal. 

Unha mostra mái 
sía que se extend a tant 
pectas dun modelo social qu 
provoca a conduta e quiz fr -
nica dos que queren sobrevivir 
sen cair na· disidencia u na 
marxinación. + 

V oLVER AO REGO 

N o século XIX os ingle
ses fixeron o paripé de 
mercar os frisos do Par

tenón de Grécia. De todo ese 
expólio, como os realizados en 
Exipto e outros lugares do seu 
extenso império, é depositário 
o Brithish Museum. C ando os 
gregos peden a devolución din
ll es que n on , que foi unha 
compra legal. Algo parecido ao 
que lle contestan aos cataláns 
cando solicitan a devolución 
dos orixinais dos arquivos da 
Generalitat roubados polos in
vasores de 1936 depositados en 
Salamanca. Uns e outros apli
can, ,con palabras científicas 
isa si, o direito de conquista. + 


